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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
10/2011 

 

 

 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

   ޖަލްސާ ވަނަ 10 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް ހޯމަ ، 2011 މާޗް 28 : ތާރީޚު 

 1432 ރަބީޢުލްއާޚިރު 23 

  ގައި 9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި   11:03ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި   213:30ން  112:27 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި   313:59މެންދުރު   ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 24ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

 
 ފަސްކުރެއްވީ  ޖަލްސާ، އްލެުވމަށްފަހު ބެ މިެނޓަށް 5، ަވޑައިެގންފައިނުާވތީ   ޖަލްސާއަށް މެންބަރުން   ހަމަާވަވރަށް ކޯރަމް ޖަލްސާެގ -1

 ފަސްކުރެއްވީ  ޖަލްސާ، ބެއްލެުވމަށްފަހު  މިެނޓަށް 5، ަވޑައިެގންފައިނުާވތީ   ޖަލްސާއަށް މެންބަރުން   ހަމަާވަވރަށް ކޯރަމް ޖަލްސާެގ -2

 ދުެގ ޖަލްސާ ރިޔާސަތުން ނިްނމަާވލެއްވީ ސަބަބުން މިއަ  މެންބަރުންެގ މެދުގައި ނިޒާމީ މައްސަލަތައް އިތުރުެވ، ޖަލްސާެގ ނިޒާމު ގެއްލުމުެގ -3



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައީސްނައިބު  ޖިލީހުެގމަރައްޔިތުންެގ  

 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން    62އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   59މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން.  64 ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  ،މެންބަރުން

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 ތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އު 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރު އަލީ ރިޒާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ރު އަފްރާޝީމް ޢަލީއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ބަރު އަޙްމަދު އާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަ 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތު 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 



 V 

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާ

  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު މަޖިލިސް ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގެން 

 ރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއި ތިއްބެވި މެންބަރުން: 

   

  ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

   

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް  

 
 ނާންގަވާ   ވަކި ސަބަބެއް 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު   

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު   

 ެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް ވިލިނިގލި ދާއިރާ   

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

  

 ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ޑޮކްޓަރ އާމިނަތު ޖަމީލްމިނިސްޓަރ އޮފް  : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 



 1

ވަނަާޖަލްސ .21ާދައުރުގެާާފުރަތަމަވަނަާއަހަރުގ3122ާާެ

ާދުވަސް.ާާހޯމ3122ާަާމ ރޗ3�ާް

ާ

  



ރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

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

ާމަޖ�ލ�ސްާފެށުނީ.ާ.����

ާ

 

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އަށްާހ ޒ�ރުވެވަޑައ�ގެންާތ�އްބެވީާާމ� މެންބަރުން.32ާވަގުތުާޖަލްސާ  ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

 

 

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ.3122/2/21/އެޖެންޑ ގެާނަންބަރަކީާއޖމ�އަދުގެާާ

އައ�ޓަމުާާ އައ�ޓަމުގެާދަށުންާމ�އަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.4.3ާއެޖެންޑާ  އެޖެންޑާ  ޔައުމ�އްޔ ާފ ސްކުރުން.ާމާ�

ާ

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އައ�ޓަމުާާ އެންގުން.ާމ�އަދުާކޮމ�ޓީތަކުގެާބައްދަލުވުންާބޭއްވުމަށްާހަމަޖެހ�ފައ�ވ ާރ�ޔ ސަތުންާއަންގާ 5ާއެޖެންޑާ 

ާ 41ާ::ގޮތް. ާކޮޓަރ� ާކޮމ�ޓީ ާކޮމ�ޓީ، ާއ�ޤްތ�ޞ ދީ 2ާގައ� 41ާ::ގައ�. ާކޮޓަރީ ާކޮމ�ޓީ،ާކޮމ�ޓީ ާމ ލ�އްޔަތު ގައ�.3ާގައ�

ާކޮޓަރ�41ާ:: ާކޮމ�ޓީ،ާކޮމ�ޓީ ާއ އްމު ާކޮމ�ޓީ،ާކޮމ�ޓީާކ22:26ާޮގައ�.4ާގައ� ާއ�ޖުތ�މ ޢީ ާގައ� ގައ22:26�ާގައ�.2ާޓަރ�
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ާ ާކޮޓަރ� ާކޮމ�ޓީ ާކޮމ�ޓީ، ާސަލ މަތުގެ 3ާޤައުމީ 22:26ާގައ�. ާކޮޓަރ� ާކޮމ�ޓީ ާކޮމ�ޓީ، ާތަރައްޤީގެ ާޤައުމީ ގައ�.4ާގައ�

ގައ�25:41ާގައ�.2ާގައ�ާގެވެށ�ާއަނ�ޔ ާހުއްޓުވުމުގެާބ�ލުާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށްާހޮއްވެވ�ާކޮމ�ޓީ،ާކޮމ�ޓީާކޮޓަރ�23:41ާ

ާޚ�ދުމަތްތަކ  ާާސަލ މަތީ ާކޮޓަރ� ާކޮމ�ޓީ ާކޮމ�ޓީ، 2ާބެހޭ 25:56ާގައ�. ާކޮޓަރ� ާކޮމ�ޓީ،ާކޮމ�ޓީ ާޕެޓ�ޝަން ގައ�.3ާގައ�

ާގައ�.2ާގައ�ާމ�ނ�ވަންާމުއައްސަސ ތަކުގެާކަންތައްތަކ ާބެހޭާކޮމ�ޓީ،ާކޮމ�ޓީާކޮޓަރ27:11�ާ

ާ ާާ.5.3އެޖެންޑ  ާގަވ އ�ދުގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާމ އްދ ގައ�239ާރައްޔ�ތުން ާާވަނަ ާމަތ�ން ާގޮތުގެ މަޖ�ލީހުގެާވ 

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ނޑައަޅުއްވ  ާކަ ނޑ�ތައް ާސުންކަ ާނ�ންމަވ ނެ ާކޮމ�ޓީތަކުން ާއެ ާމައްސަލަތައް ާފޮނުވޭ ކޮމ�ޓީތަކަށް

ާ ާގަވ އ�ދުގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާސުންގަޑ�ތައް ާއެ ާކޮމ�ޓީތަކ އ� ާމ އްދ ގައ�239ާއަންގަވ ފައ�ވ  ާގޮތުގެާވަނަ މަތ�ންާާވ 

ާޢ�އް ާދ އ�ރ ގެ ާދެކުނު ާނަންބަރުާއ�ޢުލ ނުކުރުން.ާހ�ތަދޫ ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާލަޠީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ޒަތްތެރ�

ާއުސޫލ3121/8ާު ާލ މަރުކަޒީ ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ާއ�ޞްލ ޙުދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނަށް ާހ�ންގުމުގެ ާބ�ލުާން ގެނައުމުގެ

ާ ާސުންގަޑ� ާކޮމ�ޓީ. ާހޮއްވެވ� 42ާާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާކޮމ�ޓީ،3122މ ރޗް ާއ�ޤްތ�ޞ ދީ ާއޮފްާމ�ނ�ސްާ. ޓްރީ

މަސައްކަތުގެާދ އ�ރ ތައްާާޓްރެޜަރީގެާމަސައްކަތުގެާދ އ�ރ ާއަށްާބައެއްާބަދަލުާގެންނަވ ފައ�ވ ތީާއެާާފ�ނޭންސްާއެންޑު

ާ.3122ާލްާއޭޕްރ41ާާީވުމުގެާމައްސަލަ،ާސުންގަޑާ�މަޖ�ލީހުންާފ ސްކުރެއް

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާރ�ޔ ވ�ލ6.2ާުސުވ ލު.ާ.6ާންޑ ާއައ�ޓަމުާއެޖެާ ޟްާރަޝީދުާމ�ނ�ސްޓަރާފުށ�ާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު

ާއެންޑު ާހެލްތު ާޖަމީލ ާއޮފް ާޑރ.އ މ�ނަތު ާވ�ލުާފެމ�ލީ ނޑު ާއަޅުގަ ާސުވ ލު. ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާކުރައްވ  ާދ އ�ރ ގެ ފުށ�

ާމެންބަރުާރ�ޔ ޟްާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާރ�ޔ ޟްވ�ލު ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާފުށާ�

ާމ�ާއައްސަލ މް ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ާާޢަލައ�ކުމް. ާތ.3122ާހ�ނގ  ާބަޖެޓުގައ� ާއަހަރުގެ ާވަނަ

ާ ާމ� ާދ�ޔަމ�ގ�ލ� ާއަދ� ާމަޑ�ފުށ� ާބުރުނ�، ާބަޖެޓެއ5ާާްވ�ލ�ފުށ�، ާވަރެއްގެ ާއެއްވެސް ާމަރުކަޒަށް ާޞ�އްޙީ ރަށުގެ

ނޑައެޅ� ާކަ ާއެވެ. ނޑައެޅ�ފައ�ވޭތޯ ާއަދަދުތައްާފައ�ކަ ާއެ ާޝުކުރ�އްޔ ާާވ ނަމަ ާވ�ދ ޅުވެދެއްވަފ ނަންތޯއޭ. ވަކ�ވަކ�ން

ރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރާ�
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ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޖަމީލުާާޑރ.އ މ�ނަތުާފެމ�ލީ،ާއެންޑުާހެލްތުާއޮފްާމ�ނ�ސްޓަރ

ާމަޖ�ލީާ ާރައީސް.ާރައްޔ�ތުންގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެާފުށީާދ އ�ރ ގެާހުގެާވ�ލުއ ދެ،ާޝުކުރ�އްޔ  މެންބަރުާރ�ޔ ޟްާރަޝީދު

ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޖަވ ބުގައ� ާސުވ ލުގެ ާކުރެއްވ� ާވ�ދ ޅުވ� ާތ� ާބުރުނ�،4ާާ. ާއ ދެ، ާވ�ލުފުށ�، ާއެއީ ރަށް.

ާތަންވ�ލު ާއެ ާދ�ޔަމ�ދ�ގ�ލ� ާއަދ� ާބަޖެޓުފުށ�،ާމަޑ�ފުށ� ާއަހަރުގެ ާމ� ާހުރ� ާތަނުގައ� ާހ�މެނ�ފައ�ވޭ.ާދެން ާފައ�ސ  3ާގައ�

ނޑުާމ�ާއަދަދުތައްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއ ދެ،ާމުޅ�ާއަތޮޅަށްާާވަނ3ާަވަނަާސުވ ލުގެާ ބައ�ގައ�ާވ�ދ ޅުވ�ާޖަވ ބުގައ�ާއަޅުގަ

ާ ާވަނީ ާއައ�ސްފައ� ާފ ސްވެގެން ނޑުމެން 48ާާއަޅުގަ 24ާާމ�ލ�އަން ާބުރުންޏަށ86ާާް:ހ ސް ާއޭގެތެރެއ�ން ރުފ�ޔ .

ާ ާވަނީ ާލ ރ�.ާވ�ލ91ާުާރުފ�ޔ 898ާހ ސ2ާާް:ލައްކ2ާާަހަމަޖެހ�ފައ� 4ާރުފ�ޔ 79ާާހ ސ3ާާް:ލައްކ6ާާަފުއްޓަށް

ާ ާމަޑ�ފުއްޓަށް 5ާާލ ރ�. ާާ::ލައްކަ 9ާާ::ހ ސް 25ާާރުފ�ޔ  ާދ�ޔަމ�ގ�އްޔަށް ާއަދ� 3ާާލ ރ�. 55ާާލައްކަ 45ާހ ސް

ހަމަޖެހ�ފައ�ވ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރ�އްޔ .6ާ:ރުފ�ޔާ  ާލ ރާ�

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާބޭނު ާސުވ ލުކުރައްވަން ާއ�ތުރު ާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާޝުކުރ�އްޔ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ންފުޅުވ 

ާފުށ�ާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންާސުވ ލުކުރަންާބޭނުންފުޅުާވ ާގޮތުގެާމަތ�ންާވ�ލުާއެންމެާފުރަތަމަާގަވ އ�ދުގައ�

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާވ ނަމަާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރަށްާއަޅުގަ

ާ

ާގެާމެންބަރުާރ�ޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފުށ�ާދ އ�ރ ވ�ލު

ާޖަވ ބުގެާ ާދެއްވ� ާގުޅ�ގެން ާސުވ ލ  ާމ� ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާވަޒީރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޝުކުރ�އްޔ 

ގޮތު ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލ�ބ�ފައ�ވާ  ނޑުާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީާއަޅުގަ ާގައ�ާކޮންމެާއަހަރަކުާވެސްާތެރެއ�ންާއަޅުގަ

ޕޯސްޓްތަކަށްާާއްޙީާމަރުކަޒުތަކަށްާއަދ�ާހެލްތުޞ�ާނ�ގެންދޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބަޖެޓުާފައ�ސ ާގައ�ާފައ�ސ ާހ�މެބަޖެޓު

ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާއެާާއަދ� ާވަރަށް ާސަބަބުން ާނުކުރޭ.ާއެކަމުގެ ާދުލެއް ާފައ�ސ  ާތަންތަނަކަށް ާދެންނެވ�

ވަނީާކުރ�މަތ�ލ ފައ�.ާއެހެންކަމުންާމ�ާފައ�ސ ާދޫކުރުމުގެާއ�ންތ�ޒ މުތައްާާތަންތަންާހ�ންގުމަށްާވަރަށްާބޮޑެތ�ާދަތ�ތަކ 

ާއެ ާހަމަ ާއަދ� ާކ�ހ�ނެއްތޯ؟ ާއޮންނަނީ ާކަންތައްތައްާާހަމަޖެހ�ފައ� ާބޭނުންވ  ާގަޑ�އެއްގައ� ާކޮންމެ ާބޭނުންވ  ފަރ ތުން

ާފުއްދުމަށްޓަކައ�ާދަތ�....

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޖަމީލުާާޑރ.އ މ�ނަތުާފެމ�ލީ،ާއެންޑުާހެލްތުާއޮފްާމ�ނ�ސްޓަރ

ާހަމަޖެހ�ފައާ� ާމީގެާކުރީގައ� ާހޮސްޕ�ޓަލަށް ާފައ�ސ ާއަތޮޅުތަކަށް،ާއަތޮޅު އ ދެ،ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާމ�

ާފައ�ސ ާ ާއެ ާވެސް ާރަށަކަށް ާކޮންމެ ާދޫކުރަނީ.ާދޫކުރުމަށްފަހުާއަތޮޅުން ާފައ�ސ  ާއެ ާހޮސްޕ�ޓަލުގައ� ާއަތޮޅު އޮންނަނީ
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ާއޮންނަނީ.ާދޫކުރުއްވ ނީ.ާއަ ާހަޖައްސ ފައ� ާޖަމ ކުރުމަށް ާފައ�ސ  ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކައުންޓަކަށް ާހޮސްޕ�ޓަލުގެ ތޮޅު

ނޑުމެންނަށްާވެސްާާދެންާމ�ާ ގޮތުންާމެންބަރު،ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާތ�ާވ�ދ ޅުވ�ާފަދައ�ންާބައެއްާރަށްރަށުންާއަޅުގަ

ާބޭ ާރަށްރަށަށް ާއެ ާއެބަހުރ� ާއައ�ސްފައ� ާތަކެޝަކުވ  ާވ ނުންވ  ާދަތ� ާހޯދުމުގައ� ނޑުާތ� ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ކަން.

ވަނީ.ާދެންާބައެއްާފަހަރަށްާާކުރ�ންާދަންނަވ ލ�ހެންާއަތޮޅުާހޮސްޕ�ޓަލުންާފައ�ސ ާދޫކުރުމުގެާއ�ންތ�ޒ މުާހަމަޖެހ�ފައ�

ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަ ާދަތ�ވެފައ�. ާފޮނުވުމުގައ� ާފައ�ސ  ާއެ ާއެދ�ގެން ާއެބަހުރ� ާމ�ހ ރުާޓްރ ންސެކްޝަންތަކުގައ� ވ ނެ

ނޑުމެންާއެާފައ�ސ ާއަށްާއެދެންޖެހޭނީާވަކ�ާކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާހުއްދަނަގައ�ގެންާ އޮންނަާގަވ އ�ދުގެާމަތ�ންާއަޅުގަ

ާފަ ާއެ ާބަޖެޓުދެން ާއަދ� ާޚަރަދުކުރެވޭނީ. ާކުރަންޖެހުނީމ އ�ސ  ާއެކަމެއް ާކަންތަކަކީ ާބައެއް ާޖެހ�ޔަސް ހުއްދަާާގައ�

ާޚަރަދުތަ ާކުރެވޭ ާއެ ާއެހެންވީމ ާާކަކަށްނަގައ�ގެން ނޑުމެންާަދިތަތެކްއ ިދާމެވަފިއ ެއަބުހރި � ވަނީ. ާއަޅުގަ .

ާމ� ާވީހ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާމ�ހ ރު ާއެާދަނީ ާދ�ޔައ�މަ ާދޫވެގެން ާއ�ޚްތ�ޔ ރު ާޚަރަދުކުރުމުގެ ާފައ�ސ  ާއެ ާގ ތަށް ވެސް

ާކަމަށް.ާބޭފުޅުންނަށްާފަސޭހަވެގެންާދ ނެާކަންކަންާއެ

ާ

ާ:ދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންމައްޗަންގޮޅ�ާދެކުނުާ

ާބޭނުން ާސުވ ލުކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވަޒީރ  ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާާޝުކުރ�އްޔ . ާސަރުކ ރު ާމ� ާއަހަރ3119ާާުވަނީ ވަނަ

ތޮޅުާއެއްާޚ އްޞަކޮށްާތ.އަޑުާތަރައްޤީސެކްޓަރަށްާކ�ހ ާބޮާތެރ�ާމ�ނ�ސްޓްރީގެާދަށުންާހެލްތުާފަހުންާޢ�އްޒަތްާހަވ ލުވ�

ާފުށ�،ާބުރުނ�،ާމަޑ�ފުށ�،ާދ�ޔަމ�ގ�އްޔަށްާކ�ހ ވަރެއްގެާތަރައްޤީާއެއްާގެނުވ ފައ�ވޭތޯ.ާޝުކުރ�އްޔ .ދެންނެވީާވ�ލުާމ�

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޖަމީލުާާޑރ.އ މ�ނަތުާފެމ�ލީ،އެންޑުާާހެލްތުާއޮފްާމ�ނ�ސްޓަރ

ނޑަ ކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާއ ދެ،ާޖުމްލަާގޮތަކަށްާތ�ާސުވ ލެއްާޖަވ ބުާއަރުވޭނީ.ާއެއީާއަޅުގަ ނޑައެޅ�ގެންާމ�ވެނާ� ށްާކަ

ނޑުާއަތަކުާމ� ައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވާލީނ � ވަގުތަކުާނެތް.ާއެހެންވީމ ާސީދ ާއެހެންާދަންނަވަންާއެާމަޢުލޫމ ތުާއަޅުގަ

އ�ާ.ާއޭގެތެރޭގަައުޅަގނުޑެމްނަންށ ެއަބުހިރ ައުޅަގނުޑެމްނ ފަާހަގުކެރވޭ ަކަހަލ ަބެއްއ ަކްނަތްއަތްއ ުކެރިވަފއި 

ނޑުތަކ އ� ާމ�ންގަ ާތަމްރީނުާގެންގުޅޭ ާމުވައްޒަފުންނަށް ާސ މ ނުާއަދ� ާކަހަލަ ާބައެއް ާދެން ާކަންތައްތަކ އ� ދ�ނުމުގެ

ނޑުމެންނަށްާއެބަހުރ�ާކުރެވ�ފައ�.ާއެހެންމަވެސް،ާއެއީކީާއަދ�ާރައްޔ�ތުންނަށްާހ�ތްހަމަޖެހޭާވަރަކަށްާ ހޯދުމުގައ�ާއަޅުގަ

ާމ�ނ�ސްޓްރީގެާނޑުމެންނަށްާލ�ޔެވޭާދ�ރ ސ ާރ�ޕޯޓުކަންތަކެއްާނޫން.ާއަޅުގަފ ހަގަކުރެވ�ގެންާކުރެވ�ފައ�ާހުރ�ާ ތަކުގައ�

ާއަންނަ ާކުރ�އެރުން ާފެނޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަދާ�ާތެރޭގައ� ާފުށަކަށް ާބޭރު ާދަންނަވ ހެން ާމ� ތަން.ާއެހެންނަމަވެސް

ބޮ ާނުދޭ.ާނެއްާއަދާ�ފެނ�ގެާޑަކަށެއްާގަބޫލުކުރެވޭާވަރަކަށްއެހާ 

ާ

ާރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ތޮއްޑޫާދ އ�



 5

ާބޮޑުާ ާއެންމެ ާހުރ� ާހ�ންގުމުގައ� ާވުޒ ރ  ާކަމަނ ގެ ާސުވ ލަކީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޝުކުރ�އްޔ 

ާބޮއްސުންލ ާ ާވެސް ާއައ�.ޖީ.އެމް.އެޗް ާދަންނަވ ލީ ާމ� ާމ�ހެން ާކޮބައ�ތޯއޭ؟ ނޑ ާާ�ގޮންޖެހުމަކީ ާހަށ�ގަ ާބޮލ އ� މ�ހ ރު

ާނު ާދ�ޔައ�މަާރައްޔ�ތުންވަކ�ން ާކަންތައް ާހެލްތުާާކުންނަާހ�ސ ބަށް ާހ�ންގެވުމުގައ�ާކަންބޮޑުވ ތީ.ާކޮބައ�ތޯ މ�ނ�ސްޓްރީ

ާހުރ�ާއެންމެާބޮޑުާގޮންޖެހުމަކީ.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޖަމީލުާާޑރ.އ މ�ނަތުާފެމ�ލީ،ާއެންޑުާހެލްތުާއޮފްާމ�ނ�ސްޓަރ

ާޖަވ ބުގައ� ާސުވ ލުގެ ާކުރެއްވ� ާތ� ާމެންބަރު ާދަންނަވ ާތޮއްޑޫ ނޑު ާއޮތީ،ާއަޅުގަ ާދ އ�ރ  ާޞ�އްޙީ ާއ ދެ، ލ ނަން.

ނޑުމެންާާބޮއްސުންލ ފައެކޭ ާއަޅުގަ ާދަތ�ތަކ  ާބޮޑެތ� ާވަރަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާނުދަންނަވ ނަން. ނޑެއް އަޅުގަ

ާބޮޑެތ�ާ ާވަރަށް ާދ�ނުމަށް ާޚ�ދުމަތް ާޞ�އްޙީ ާމުޅ� ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ާދެން ާތަނެއް. ކުރ�މަތ�ލ ންޖެހ�ފައ�ވ 

ާއެއީާމ�ނ�ސްޓްރީގެާނުވަތަާބަދަ ާޚ�ދުމަތްާފޯރުކޮށްދ�ނުމުގައ� ލުތަކެއްާއައ�ސްފައ�ާވަނީ.ާއެއީާރައްޔ�ތުންނަށްާޞ�އްޚީ

ާއެބައ�ބައ�ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަދަލުގައ� ާފޯރުކޮށްދ�ނުމުގެ ާކަމެއް ާހުރ�ހ  ާފަރ ތުން ާގޮތްގޮތަށްާާސެންޓަރގެ ާތަފ ތު ވަނީ

ާރޭވ�ފައ�. ާފޯރުކޮށްދ�ނުމަށް ާވެސްާާރައްޔ�ތުންނަށް ާކުރީގައ� ާވަނީ ާހެދ�ގެން ާކޯޕަރޭޝަންތަކެއް އޭގެތެރޭގައ�

ހުރ�ާއެންމެާބޮޑުާހޮސްޕ�ޓަލު.ާއެ ތަނުންާދެވޭާޚ�ދުމަތްތަކާ ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެާއައ�.ޖީ.އެމް.އެޗްާއެއީާރ އްޖޭގައާ�

ާއަ ާމ�ހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް ާވަނީ. ާހ�ނތްހަމަނުޖެހ�ފައ� ާރައްޔ�ތުން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެބަފެނޭާމެދުގައ� ނޑުމެނަށް ޅުގަ

ާގުޅ�ގެން ާބަދަލުވުމ  ާކޯޕަރޭޝަނަކަށް ާތެރޭގައ� ާާއެތ  ާއ�ޞްލ ޙުތައް ާގ�ނަ ާފެނޭ.ާގެންނަވަމުވަރަށް ާއެބަ ާތަން ންދ 

ައުޅަގނުޑ ުއްއީމުދުކަރްނ ައުޅަގނުޑ ެއެދްނ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބަރްށ ެވްސ ަޔީޤްނޮކްށ ައުރަވްނ � އެހެންވީމ 

ާއެައުޅަގނުޑެމްނަންށ ުކިރަމގު  ާވެސްާާގައ� ާމެންބަރަށް ާތ� ާކަންތައްތަކެއް ާރަނގަޅު ތަނުގައ�

ާއެތެރޭގައ� ާއެތ  ާއެއީ ާދ ނެ. ާާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވައ�ގެން ާސްޓްރަކްޗަރ އ� ާއޮގަނައ�ޒޭޝަން ާވަރަށްާއެ ކަންތައްތަކަށް

ާބޮޑެތ�ާބަދަލުތަކެއްާއައ�ސްފައ�ާމ�ހ ރުާއެބަވޭ.ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާކުޑަހުވަދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާއ ދެ،ާބ�ލެތް

ާމ�ރު.ޢ މެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ

 މ�ރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ
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ާ ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާވަޒީރ  ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ޖުތ�މ ޢީާއ ދެ، ާހ�މެނޭ ާބަޖެޓުގައ� ާދައުލަތުގެ ސުވ ލަކީ

ާބަޖެ ނޑައެޅ�ފައ�ވ  ާކަ ާފޯރުކޮށްދ�ނުމަށްޓަކައ� ާރައްޔ�ތުންނަށް ާރައްކ ތެރ�ކަން ާޢަދުލުވެރ�ކަމ  ާކ�ހ ވަރެއްގެ އެކުާޓު

ާބޭނުންކުރެވޭާކަމަށްާކަމަނ ާޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ.ާ

ާ

ާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފެމ�ލީ،ާޑރ.އ މ�ނަތުާމ�ނ�ސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑުާ

ާހ�ތްހަމަޖެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަންޏ  ާޖުމްލަކޮށް ާމީގެާވަރަާއ ދެ، ާދެން ާކުރެވެމުންދޭ. ާމަސައްކަތް ާއެބަ ާއެކަން ށް

ާވ ހަކަާ ާއަރުވ ނެ ނޑު ާއަޅުގަ ާގުޅ�ގެން ާސުވ ލަކ  ާއޮތް ާދުވަހެއްގައ� ާއެހެން ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ތަފްޞީލު

ާދަންނަވ ލަން.

ާ

މަނ�ކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރު ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމޫސާ 

ާފަރ ތްތަކުންާއެ ާބައެއްާއ�ދ�ކޮޅު ބޭފުޅުންގެާނުފޫޒުާބޭނުންކޮށްގެންާާޝުކުރ�އްޔ .ާޞ�އްޙީާދ އ�ރ ގައ�ާމަސައްކަތްކުރ 

އްކަތްާޕީންާމަސައައ�.ޖީ.އެމް.އެޗްާކަހަލަާހޮސްޕ�ޓަލްތަކުގައ�ާމަސައްކަތްާކުރ�އަށްާގެންދ�ޔަާނުދީާޚ އްސަކޮށްާޑީ.އ ރު.

ާއެއްާއަޑުއ�ވޭ.ާއެއީާކ�ހ ވަރެއްގެާޙަޤީޤަތެއްާއޮތްާވ ހަކައެއްތޯ؟ާކުރަމުންދ ާކަހަލަާވ ހަކަ

ާ

ާފެމ�ލީ،ާޑރ.އ މ�ނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މ�ނ�ސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑުާ

ާޚ�ދުމަތް ާޞ�އްޙީ ާއެނގ�ގެނެއް ނޑަށް ާކުލަވަާއަޅުގަ ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާތަންތަނުގައ� ާޚ�ދުމަތްާދޭ ާޖެހ�ގެން ރެއް

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާހުރެދ ނެ. ާޝުޢޫރުތަކެއް ާއެކަހަލަ ާފަހަރެއްގައ� ާފަރުދެއް ާވަކ� ާވަކ�ވަކ�ން ާނުދޭ. ފޯރުކޮށްދެމުން

ނޑަށްާއެނގ�ގެނެއްާއެ ާއަކު.ާާމަސައްކަތެއްާނުކުރޭާއެއްވެސްާޚ�ދުމަތްތެރ�ާގޮތަށްާއަޅުގަ

ާ

ާއްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙަ

ާއަދ�ާ ާއ އ� ާކޮންޒ�އުމަބަލްސް ާމެޑ�ކަލް ާހޯދަންޖެހޭ ާމަރުކަޒަށް ާޞ�އްޙީ ާމ�ހ ރު ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޝުކުރ�އްޔ 

ާއެ ާލ�ޔެގެން ާހޮސްޕ�ޓަލަށް ާއަތޮޅު ާތަކެއްޗަކީ ާގ�ނަ ާފަދަ ާސްޓޭޝަނަރީޒް ާބޭނުންވ  ާކަންކަމަށް ބޭފުޅުންާާއ�ދ ރީ

ޚ އްޞަކޮށްާކަމަނ ާއަށްާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ތޯއޭާވ އ�ރުގައާ�ާމ�ންވަރަކުންާބޭނުންކުރަންޖެހޭާއެއްޗ�އްސަށްދޫކުރެއްވާ�

ކެތާ�ހެލްތ ާގުޅޭާކަންތައް.ާމ�ސ ލަކަށްާވ�ހެއުމަށްާބޭނުންވ ާބައެއްާކަހަލަާއ�ންޖެކްޝަންާފަދަާތަާމެޓ ރނަލްާޗައ�ލްޑު

ނޑަށްާއެނގ�ފައ�ޞ�އްޙީާމަނުލ�ބ�ާތ�ާވ�ދ ޅުވ�ާސަރަހައްދުގައ�،ާ ގޮތުގައ�ާާވ ާރުކަޒުތަކަށްާދަތ�ވަމުންާދ އ�ރު.ާއަޅުގަ

ާއ�ންޖެކްޝަންތައް ާބައެއް ާއެފަދަ ާވެސް ާހެލްތުާމ�ހ ރު ާބައެއް ާމ�ދ އ�ރ ގެ ާހުސްވެފައ�.ާސެންޓަާވަނީ ރުތަކުން
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ަޑިއެގްނަފިއޮއްތޯތ ާއިއ އެ � އެހެންވީމ  ކަމަށްާއަޅުއްވަނީާކޮންާާިމެދްނެނިވ ަކްނަތްއަތަކްށ ަކަމާނ ަޝުކާވ ިލިބަވ

ާފ�ޔަވަޅެއްތޯ؟ާޝުކުރ�އްޔ .

ާ

ާފެމ�ލީ،ާޑރ.އ މ�ނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާމ�ނ�ސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑު

ާތ� ާފަހަރަކު ާމަދު ާވަރަށް ާފޯރުކޮށްދެާއ ދެ، ާރަށްރަށަށް ާއ�ންޖެކްޝަން ާބ ވަތުގެ ާއެންމެާާވ�ފައެއްވ�ދ ޅުވ� ނުވޭ.ާއެއީ

ާދ�މ ވަނީ ާއެހެން ާފަރ ތްާާބޮޑަށް ާގެންގޮސްދޭނެ ާއެ ާނުވަތަ ާޓްރ ންސްޕޮޓޭޝަން ާއޭގެ ާނޫން.ާއެކަމަކު ާނެތ�ގެނެއް އެ

ާއެ ާދ�ޔައ�މ  ާބަދަލުވެގެން ާމަރުކަޒުތައް ާކޯޕަރޭޝަންތަކަށް ާމ�ހ ރު ާދެން ާއެއްޗެހ�ާާނެތ�ގެން. ާއެ ާސީދ  ތަންތަނުން

ާއަޅުާާދ ނެ.ާއަދ�ާމ�ާއޯޑަރކޮށްާހެއްދެވީމަާއެކަންާފަސޭހަވަގެން ާހެލްތުގަކަމުގައ� ާނޑުމެންާވެސްާމެޓ ރނީާޗައ�ލްޑު

ާޕްރޮގްރ މަކަށް ާކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ާފެންވަރެއްގައ� ާޤައުމީ ާއެހީތެރ�ކަންާާ�ވ ތީާއެއީ ާހަމަ ާއެކަމުގައ� ނޑުމެން އަޅުގަ

މެންބަރަށްާދަންނަވ ލަން. ާކުރ�އަށްާއޮތްތަނުގައ�ާވެސްާދެމުންާގެންދ ނެާވ ހަކަާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ ސަތުންާ

ާދ އ�ރ ގެާ ާފެލ�ދޫ ާދޫކޮށްލައްވައ�ފ�. ާފުރުޞަތު ާނ ޒ�މް. ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ މަޑަވެލ�

ާ.ޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމުޢ�އް

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމުާފެލ�ދޫ

ާޢ�އްޒަ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާކުއްލ�ާ`.ާޝުކުރ�އްޔ  ާއަތޮޅުގައ� ާގ�ނަ ާވަރަށް ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާވަޒީރު. ތްތެރ�

ާސަބަބުންާހ  ާމ�ކަމުގެ ާހަލ ކުވެފައ�. ާހުރީ ާމ�ހ ރު ާއެމްބ�އުލ ންސްތައް ާމ�ހ ރުހުރ� ާގެނައުމަށް ާމ ލެ ާއަތޮޅުން ލަތުގައ�

ާ ާހ�ތ މަވެރ� ާމ�ހ ވަރަށް ާދ ދ� ާއެބަދ�މ ވޭ. ާމަޢުޞޫދ�ސ ތައް ާކުޑަކުޑަ ާވަރަށް ާދ ކަށްދުވަހު ާފުރ ނަާމް ކުއްޖެއްގެ

ާވީމ  ާމެދުވެރ�ވެއްޖެ. ާމ�ކަން ާވެސް ާސަބަބަކަށް ާކަާ�ގެއްލުމުގެ ާވ�ދ ޅުވެދެއްވަފ ނަންތޯ ހުރާ�ާހަލ ކުވެފައ�މަނ 

ާލޯންޗުފަހަރު ާކ�ހާ ާއެމްބ�އުލ ންސްތައް ާނ�ންމ ލެވެނީ ާއަވަހަށްކޮށް ާއެންމެ ާމަސައްކަތް ާހެދުމުގެ މަރ މ ތުކޮށް

ާހ�ސ ބެއްގައ�ތޯ؟ާޝުކުރ�އްޔ .

ާ

ާފެމ�ލީ،ާޑރ.އ މ�ނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާމ�ނ�ސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑު

ާބޮޑަށްާދަތ�ވެގެންާގެނައުމަށްއ ދެ،ާއެމްބ�އުލެންސްގައ�ާ ާމީގައ� ާއޮންނަާާއޮންނަ،ާއެކަންާދަނީާއެާވުރެ ހަމަޖެހ�ފައ�

ާއެއަާ ާއުސޫލު، ާގ�ނަ ާއެންމެ ާއެއީ ާލަސްވުން ާލަސްވ  ާދ�އުމުގައ� ާކުރ�އަށް ނޑުމެންނަށްާފަހައ�ގެން ާއަޅުގަ ރަށް

ާއެހެންާކުރެވ�ފައ�ތަޖުރ�ބ  ާއަދ� ާއޮތ�އްޔ  ާހަލ ކުވެފައ� ާއެއްޗެއް ާއެއީ ާއެބައޮތް.ާާވަނީ. ާމަގު ާހޯދޭނެ ާވެސް ގޮތެއް



 8

ާފަރ ތްތަކުންާގުޅ  ނޑަށްާތަޖުރ�ބ އެހެންނަމަވެސްާއެ ާއެއީާއެއްއ�ރުާއެއީާއަޅުގަ ާއަނެއްާާކުރެވެނީ ާބޭފުޅަކަށްާގުޅ ފައ�

ެއަބިއ ަރނަގުޅ � ދޭ.ާއެހެންވީމ ާގުޅ ފައ�ާއެހެންާހެދުމުގެާތެރޭގައ�ާވަރަށްާގ�ނަާވަގުތުތަކެއްާގެއްލ�ގެންބޭފުޅަކަށްާ

ާމަސައްކަތްުކުރަމށް  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންާޓަކައ� ާއަދ�ވެސް ާދަންނަވ ލ ނަން ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާއެބަދޭ. ކުރަމުން

ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާގުޅ�ގެން ާސުވ ލަކ  ާއ�މަގޮާދުވަހެއްގެ ާއ�ވެކުއޭޓުާތަށް ާބެހޭރޖެންސީގައ� ާކަންތައްތަކ  ގޮތުންާާކުރުމުގެ

ނޑުާމަ ނޑުާއުއްމީދުކުރަން.ާދުވަހަކުންާތާ�ާއެ � ޢުލޫމ ތުާއަރުވ ނަން.ާއެހެންވީމ އަޅުގަ ާސުވ ލުކުރައްވ ނެާކަމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާސ�ންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ންދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްނ�ލަ

ާ ާރައީާޝުކުރ�އްޔ  ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހެލްތ3121ާާުސް. ާއަހަރުގައ� ާމަސައްކަތްކުރ ާާވަނަ ާވުޒ ރ ގައ� ސެކްޓަރާކަމަނ ގެ

ާފ ހަގަކުރެވޭ.ާ ާހުރ�ކަމަށް ާދަތ�ތަކެއް ާލ�ބުމުގައ� ާމުސ ރަ ާމުސ ރ4ާާަާ�މަސ3ާްމުވައްޒ�ފުންނަށް ާވެގެންދ އ�ރު މަސް

ާހުށަހަޅ  ާވަނީ ާޝަކުވ ތައް ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާކަމަށް ާނުލ�ބޭ ާސުވ ލަކީ ާމ�ކަހަލަ،3122ާާފައ�. ާއަހަރު ވަނަ

ާ ާކުރ�މަލ ންޖެހ�ދ ނެތޯ ާދަތ�ތަކ  ާއެކަހަލަ ާމުވައްޒ�ފުންނަށް ާފަދަ ާދަތ�ތަކ މ�ދެންނެވ� ާމ�ކަހަލަ ާޚ އްޞަކޮށް

ާކަމަށް ާބޭފުޅުންނަށް ާހުންނަ ާފ�ކުރުގައ� ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާދަންނަވ ލީ.ާާމ�ާ�ވ ތީާކުރ�މަތ�ލ ންޖެހެނީ ާއަށް ާކަމަނ  ސުވ ލު

ާރ�އްޔ .ޝުކު

ާ

ާފެމ�ލީ،ާޑރ.އ މ�ނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާމ�ނ�ސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑު

ާއެ ާނުލ�ބޭތީ ާމުސ ރަ ާއޭގެާއ ދެ، ާއ�ނގޭތޯ. ާއ ދޭ ާއެއްޝަކުވ ތައް ާހުރޭ.ާދެން ާސަބަބުތަކެއް ާގ�ނަ ާވަރަށް ާތެރޭގައ�

ނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެއް ގޮތުންާާންމެާމުވައްޒ�ފެއްގެާމުސ ރައ ާބެހޭޝީޓްާހަދ އ�ރުާހަމަާއެކަމަކީާާކަމަކަށްާއަޅުގަ

ާސ ފު ާއެއެއްޗެއް ާހަމަ ާއަލުން ާއޮތ�އްޔ  ާޝީޓުާނުވެ ާއެ ާއެާޖެހޭނީ ާހެދުމަށްޓަކައ� ާފޮނުވ ލަން.ާާއަނެއްކ  ތަނަށް

ާފަހަާމި � އެހެންވީމ  ާއެހެންނަމަވެސް ާދ�މ ވެފައ�. ާވެސް ާކުރީގައ� ާދަތ�ތައް ާއެބަހުރ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ކަށްާގޮތުން

ާއެާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެއައ�ސް ާޝީޓުާނގޭ ާއެ ާވެސް ާއެތަންތަނުން ާފޮނުއްވ އ�ރު ާހައްދަވ ފައ� ކަންކަންާާތައް

ާވަކ�ާ ާނުވަތަ ާޕ ޓީއެއްގެ ާވަކ� ާދެން ާރަނގަޅުކުރެވޭނެ. ާއަދ� ާވެސް ާމ�ހ ރަށްވުރެ ާއެބަހުރ�. ރަނގަޅުކުރައްވ ފައ�

ާއެ ާއެނގ�ފަބޭފުޅެއްގެ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއްޗަކަށް ާނެތް ާގެއެއް ާޝީޓުާތަފ ތު ާމުސ ރަ ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމެއް. ާންނަ

ާހައްދަވައ�ފ�އްޔ  ާއޮވެގެން ާކަމެއް ާއެކަހަލަ ާހ�ތްޕުޅުގައ� ާބޭފުޅެއްގެ ާއެއީކީާާހައްދަވ  ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަ

ާކަންާދަންނަވ ލަން.ާކަމެއްާނޫންާކުރެވޭނެކޮންޓްރޯލް

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާޢ�އް ާދ އ�ރ ގެާބޫބަކުރު.ާނ�ޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައަާތެރ�ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާޒަތްމ ވަށުާދ އ�ރ ގެ އެއްާމަނަދޫ

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރ�ޤު.ާ

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަނަދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރ�ޤުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާރައީސް، ާމައްސަލަާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބެހޭ ާނ�ޒ މ  ނޑު ާމ�އަޅުގަ ާޚ�ލ ފަށްާާއެއް ާގަވ އ�ދ  ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ނެގީ

ާއެ ާކުރެވެމުންދ އ�ރު ާސުވ ލުތަކެއް ާނެތް ާގުޅުމެއް ާއެއްވެސް ާހަމަ ާސުވ ލ  ނޑު ާމައ�ގަ ސުވ ލުތަކަށްާާމ�އަދުގެ

ާގެންދަވ ތީ ާދެއްވަމުން ާހަމަާ�ފުރުޞަތު ާގޮތުގައ� ާބައެއްގެ ާގަވ އ�ދުގެ ާއެކަމުގެާއެއީ ާހ�ނގައ�ދ ނެތީ ޖެހ�ގެން

ޚ�ލ ފަށްާކުރެވޭާ�ކަންބޮޑުވުންާއޮތީތީވެާ ާކަންާފ ހަގަކުރަން.ާޝުކުރ�އްޔ .ާކަމެއްާާއެއީާގަވ އ�ދާ 

ާ

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމުޙައްމަދުާޠ ރ�ޤުާއެާ ާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު ާބެހޭާނުކުތ ާމަނަދޫ ރ�ޔ ސަތުންާއެއްާކަމަށްާނެންގެވ�،ާނ�ޒ މ 

ާގަވ އ�ދުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާއެއީ ާގޮތުގެާާބަލައ�ގަންނަން. ާއެާވ  ާސުވ ލުާމަތ�ން ކުރެއްވުމުގައާ�ކަންތައްތަކުގައ�

ާދަންނަވަމުންާމ�ާ ާމ�ނ�ސްޓަރަށްާާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންާސަމ ލުކަންާދެއްވުމަށްާތަކުރ ރުކޮށް ގެންދަނީ.ާޢ�އްޒަތްތެރ�

ާޖެހ�ވަޑައ�ގެން ާތ�މަންނަާާއެކ�ާާ�ފ�މ�އަދުާވ�ދ ޅުވ ން ާއޮތްާސުވ ލަކަށް ާފަހުންާމެންބަރަކުާކުރައްވ ފައ� ފަހަރުާމަތ�ން

ާމ� ާޖަވ ބުގައ� ާވަޒީރުންނ ާާދެއްވ  ާގަވ އ�ދ އ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެހެންވީމ ، ާވ�ދ ޅުވ ނަމޭ. ވ ހަކަ

ާ ާކުރެއްވުމަށް ާއެކަން ާތެރޭގައ� ނޑުގެ ާއޮނ�ގަ ާޤ ނޫނުގެ ާއެއްސުވ ލުކުރުމުގެ ާއަދ�ވެސް ނޑު ފަހަރުާާއަޅުގަ

ާއަބޫބަކުރު.ާޒީޒުާޖަމ ލުއަރުވަނީާމ ވަށުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަާކުރަމުންާމ�ހ ރުާފުރުޞަތުާމ�އ�ލްތ�މ ސް

ާ

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުމ ވަށުާ

ާ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބައެއްާ`.ާޝުކުރ�އްޔ  ާފަދަ ާމަޑ�ފުށ� ާބުރުނީ، ާތ.ވ�ލުފުށ�، ާސުވ ލަކީ ނޑުގެ އަޅުގަ

ާކައުންސ�ލުތަކަށްާ ާރަށު ާމަސައްކަތް ާޚ�ދުމަތްތެރ�ންގެ ާޞ�އްޙީ ާތ�އްބެވ� ާމަރުކަޒުތަކުގައ� ާޞ�އްޙީ ރަށްރަށުގެ

ާމ� ާދ އ�ރ  ާހ�ންގ ނެ ާމަސައްކަތްތައް ާޚ�ދުމަތްތެރ�ންގެ ާޞ�އްޙީ ާއެފަދަ ާގުޅ�ގެން ންނެވީާދެާބަދަލުކުރެއްވުމ 

ާތަނެއްާ ާދޭނެ ާޚ�ދުމަތް ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާއެއީ ާކ�ހ�ނެއްތޯ؟ ާއޮތީ ާޚ�ޔ ލުކުރައްވ ފައ� ާމެދު ާއެކަންކަމ  ވަސީލަތްތަކ އ�

ޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް. ާނެތ�ގެންާއެކަމ ާމެދުގައ�ާކަންބޮޑުވުންާފ ޅުކުރައްވ ތީވެ.ާޝުކުރ�އްޔާ 
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ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމީލުާޖަާޑރ.އ މ�ނަތުާފެމ�ލީ،ާއެންޑުާހެލްތުާއޮފްާމ�ނ�ސްޓަރ

ާގޮސްފައ� ާމ�ހ ރު ާދެމުން ާއަތޮޅުތަކުގައ� ާޚ�ދުމަތް ާޞ�އްޙީ ާމ�ާވ ާއ ދެ، ާއެބައ ދޭ ާމ�ހ ރު ާތަފ ތުތަކެއް ާގޮތަށް

ާނޫނުގެާދަށުންާޕްރައ�މަރީާހެލްތުގުޅ�ގެން.ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެާޤ ނޫނުގެ،ާލ މަރުކަޒީާޤ ާކައުންސ�ލުތައްާއުފެދުމ 

ާޢ އްމު ާބައ�، ާމަރުކަޒުތަކުގައ�ާާކެއަރގެ ާއެހެންވީމ ، ާހަވ ލުކުރުމަށް. ާކައުންސ�ލުތަކަށް ާއޮންނަނީ ާބައ� ޞ�އްޙަތުގެ

ާހަވ ލުާ ާމަސައްކަތް ާއެ ާކުރެވުނު ާމަސައްކަތްާވެސް ާހެލްތު ާޕަބްލ�ކު ާދ ނީ ާއަދާ�ވެގެން ާބޭފުޅުންނ އ� ކުރައްވ 

ާކައުންސ�ލުތަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، .ާ ާވެސް ާމ�ހ ރު ާވެސްާތައްޔ ރީތައް ާމ�ހ ރު ާއ�ތުރަށް ާއެބަދޭ. ވަމުން

ާއެ ާގޮތް ާމަސައްކަތްާހަވ ލުކުރ ނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކައުންސ�ލުތަކ  ާތަނެއްގެ ާހުރ�ހ  ާވަނީ ނޑުމެން ބޭފުޅުންނާ ާއަޅުގަ

ާހ�އްސ ކުރެވ�ފަާ ާއެކީގައ� ާއެއްފަހަރ  ާވެސަރަހ8ާައ�. ާމ�ހ ރު ާގޮސްގެން ާޓީމުތަކެއް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވަނީާއްދަށް ސް

ާއޮޅުންފ�ލުވައ�އެކަންކަ ާއެން ާހެލްތުާދީފަ. ާޕްރައ�މަރީ ާއެއީ ާބައާ�ާހެންވީމ ، ާޞ�އްޙަތުގެ ާޢ އްމު ާނުވަތަ ކެއަރ

ާދެމުންާގެންދ ނީާކޯޕަރޭޝަންތައްާމެދުވެރ�ކޮށް.ާގެންާނުވަތަާކ�އުރެޓ�ވްާބައާ�ދ ނީ.ާދެންާބަލ�ވެާހަވ ލުވެގެން

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާމަޖ�ލީހުގެ ާސުވ ލަށްާާވ ާގައ�ގަވ އ�ދުޝުކުރ�އްޔ . ާފުރަތަމަ ާޖަވ ބުދެއްވ� ާމ�ނ�ސްޓަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމަތ�ން ގޮތުގެ

ާހ�ސ ބުންާފެށ�ގެންާ ާއައ�ޓަމުާާމ�ާ�ހަމަވީ.ާއެހެންވީމ ާމ�ނެޓ26ާުޖަވ ބުދެއްވ� ާމ�6.2ާހ�ސ ބުންާމ�އަދުގެާއެޖެންޑ 

މ�ނ�ސްޓަރަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ނޑުާޢ�އްޒަތްތެރާ� ާނ�މުނީ.ާއަޅުގަ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަށްފަހު(

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގެާދަށުންާތޮއްޑޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާކުއްލ256ާ�ާމަޖ�ލީހުގެާގަވ އ�ދުގެާ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައ� ާއެއް ާގޮތުގެާާގަވ އ�ދުގައ�ާާ�ވ ތީާމައްސަލަ ާާވ  ާމައްސަލަ ާއެ ނޑުާމަތ�ން ާއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަށް

ާއަރުވަން.ާފުރުޞަތު

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާމަހުގެާ ާމ ރޗް ާމ�ހ�ނގ  ާއަކީ ާމައްސަލަ ާރައީސް.ާމ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދުވަާވަނައަށ34ާްޝުކުރ�އްޔ  ާބުދަ ާރޭާވީ ހުގެ

ާރ�ސޯ ާބަރޮސް ާއަތޮޅުގެ ާކަންމ ލެ ާހ�ންގ� ާއަރ  ާގުރޫޕަކުން ާރ�ސޯޓަށް ާރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން ޓުތަކުގެާތައްތަކުގެ

ާކަންބޮޑުވެާ ާމެދު ާރައްކ ތެރ�ކަމ  ނޑުގެާާ�ސަލ މަތ އ� ާމައ�ގަ ާއ�ޤުތ�ޞ ދުގެ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން މ�ކަމުގެ

ާވެއްޓ�ާާއަސ ސްކަމުގައ� ނޑަކަށް ާއ�ޤުތ�ޞ ދުާފުންމ�ންާނޭނގޭާވަޅުގަ ާމުޅ� ާއ އ� ާއ�ންޑަސްޓްރީ ާފަތުރުވެރ�ކަމުގެ ވ 

ާދ ހ�ނދު،ާމ�މުޅ�ާޤަ ާވެއްޓެމުން ާމަހުގެާާއުމުާބ�ރުވެރ�ކަމ އ�ާނ މ ންކަމުގެާތެރެއަށް ާމ ރޗް ާދުވަހުގެާވ7ާަހ�ނގ  ނަ

ާރަހުމު ާލ.ގަމުގައ� ާޒަޚަމުކޮށްލ ާާކުޑަރޭ ާޒުވ ނަކު ާމީހުންގެާާ�ގޮތަކަށް ާހަތ�ޔ ރު ާތޫނު ާއ އ� ނޑ� ާކަ ާހ�ންގ  މ ރ މ ރީ

ާނުރައްކ ވަމުން ާއަށް ާފުރ ނަ ާދ�ޔުާނަފްސަށ އ� ާނުރައްކަލ އ�ާާމުގެދ  ާރައްޔ�ތުން ާޢ އްމު ާރަށްރަށުގެ ސަބަބުން

ވަނަާދުވަހުގެާރޭާރ އްޖޭގެާވެރ�ކަންކުރާ 27ާހ�ނގ ާމ ރޗްާމަހުގެާާބ�ރުވެރ�ކަމުގެާތެރެއަށްާވެއްޓެމުންާދ ހ�ނދު،ާމ�ާ

ާއަލ�ކ� ާމަޖީދީމަގ އ� ާމ ލޭގެ ާރަށް ާލައ�ޓު ާޓްރެފ�ކް ާގުޅޭ ާއުމުލޭނގެފ ނު ާކައ�ރ�ން ާޒުވ 32ާރުން ނަކަށްާއަހަރުގެ

ާާކުޑަރަހުމު ާޤަތުލުގޮތަކަށް ާއޭނ  ާމ�ހަމ ލ ދީ ާއެތައް ާމ ލޭގެ ާއައ�ސް ާފަހަކަށް ާއ އ�ާާކޮށްލުމ އ� ާމ ރ މ ރީ ތ ނގައ�

ާ ާޢ އްމުވަމުން ާމެރުން ާބ�ރުވެރ�ކަންާދ�ޔުމީހުން ާނ މ ންކަމ އ� ާރައްޔ�ތުންނަށް ާދ�ރ�އުޅޭ ާމ ލޭގައ� ާސަބަބުން މުގެ

ދީާާމަލ ހަޢ އްމުާތަންތ ނގައ�ާއުޅޭާފަރ ތްތަކަށްާކަޓަރ އ�ާތޫނުާއެއްޗެހ�ންާާވެރ�ވެފައ�ާވީހ�ނދު،ާމ ލޭގެާފ�ހ ރަތަކ އ�

ާކަތ�ލަ ާމީހުން ާވައްކަންރޯމ އ�ދުވ ލު ާފޭރުމ އ� ާޒަޚަމުކޮށް ާމ�އ� ާޢ އްމުވެ ާވެރ�ކަންާާކުރުން ާރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން ކަމުގެ

ާ ާތަކެތީގެ ާމުދަލ އ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާދ�ރ�އުޅޭ ާމ ލޭގައ� ާބައ�ބޯ ާޢ އްމުާކުރ  ާވ�ޔަފ ރަވެރ�ންނ އ� ާގެއްލ� ާރައްކ ތެރ�ކަން

ާމ ރ މ ރީތައްާ ާކުށްތަކ އ� ާގޭންގު ާވ ހ�ނދު، ާގޮސްފައ� ާހ ލަތު ާމ ލޭގެ ާވެރ�ރަށް ާހ�ސ ބަށް ާހުސްވ  ާގޮތް ފަރުދުން

ާޢ އްމުވެ ާވެސް ާމެދުގައ� ާބ�ރުވެރ�ކަންާވަާާ�ސްކޫލްކުދ�ންގެ ާހ�ތްތަކަށް ާކ�ޔަވ ކުދ�ންގެ ާސަބަބުން ާވަބ ގެ ދެާމ ރ މ ރީގެ

ާ ާތަޢުލީމީ ާކ�ޔަވ ކުދ�ންގެ ާއަދަދެއްގެ ާވެރ�ވަމުންހަގ�ނަ ާއަދ�ރ�ކަން ާމައްސަލަާާޔ ތަށް ާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާހ�ނދު، ދ 

ާމ  ާޓެރެރ�ޒަމުއ އ� ާމައްސަތަކ އ� ާދ�ގުމުރ މ ރީގެ ާސ ބ�ތުވެ ާކުށް ާޙުކުމުގެ ާޖަލަށްލުމަށް ކޮށްފައ�ވާ އްދަތަކަށް

ާރަ ާމަޢ ފުކުށްވެރ�ންނަށް ާދޫވުމުގެާާދެއްވައ�،އީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާތެރޭގައ� ާމުޖްތަމަޢުގެ ާމ�ނ�ވަންވެ ާގޮތަކަށް ކުއްލ�

ާއ އ�ާއަނ�ޔ ވެރ�ކަންާއ�ންތ�ހ ާއަށްާއ�ތުރުވަމުންާދ ހ�ނދު،ާމ�އަހަރުގެާސެޕްޓެމްބަރުާމަހުގެާ 38ާސަބަބުންާމ ރ މ ރީ

ރަށުާާލ ފައ�ާއޮއްވ ާފެނުނުާއެއ�ގެާފަޅުގެއެއްގެާތެރެއަށްާއެއްލަާރަށުާވަނަާދުވަހުގެާރޭާހއ.ހޯރަފުށީގައ�ާމަރ ލައ�ާއެ

ކުޑަާއަނ�ޔ ވެރ�ާޖަރީމ ތައްާހ�ންގ ފައ�ވ ާމަރުގެާމައްސަލަާއ އ�ާމ�ފަދަާރަހުމުާސޭނުބެ(ގެސީވ�އު/ޙުސައ�ންާމަނ�ކުާ)ހުާ

ާލަސްވެ ާތަޙުޤީޤު ާޝަރީޢަތްާއެފަދަާ�ފަރ ތްތަކުގެ ާމައްޗަށް ާދެފަރ ތްތަކުގެ ާއަދަބު ާޙައްޤު ާލަސްވުމުގެާކުރެވ� ވުން

ވަނ37ާާަހ�ނގ ާމ ޗްމަހުގެާާމެދުާމީހުންގެާމެދުގައ�ާޔަޤީންކަންާކުޑަވަމުންާދ ހ�ނދު،ާމ�ާޢަދުލުއ�ންޞ ފ ސަބަބުންާ

ާއަންހެންާކުއްޖެއްގެާ ާޑްރައ�ވަރަކުާގަދަކަމުންާޒުވ ން ާޓެކްސީ ާމަސައްކަތްއްފަތްޢ�ދުވަހު ކުރުމުގެާތެރ�ކަންާނަގ ލުމަށް

ާބ�ރު ާހ�ތްތަކަށް ާޢ އްމުންގެ ާވަދެސަބަބުން ާކަމ ާވެރ�ކަން ާރައްޔ�ތުންާާސަރުކ ރ އ� ާޢ އްމު ާފަރ ތްތަކުން ބެހޭ

ާއެބައ� ާސުވ ލުާާރައްކ ތެރ�ކޮށް ާހ�ތްތަކުގައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާޢ އްމު ާމެދު ާމ�ންވަރ  ާހޯދައ�ދެވޭ ާސަލ މަތްކޮށް މީހުންނަށް
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ާމީާ�އުފެދ� ާއ އ� ާމ ރ މ ރީ ާބޮޑެތ� ާމ�ފަދަ ާހ�ނދު، ާވެއްޓެމުންދ  ާތެރެއަށް ާހ ސްކަމެއްގެ ާޤައުމު ާމެރުމ އާ�މުޅ� ހުން

ާއ�ތުރުވެާ ާކުއްލ�އަކަށް ާޖަރީމ ތައް ާހ�ންގުާ�ބޮޑެތ� ާކޮންޓްރޯލްމ ރ މ ރީ ާކުށްތައް ާގޭންގު ާނުދ ހ�ނދު،ާމ އ� ކުރެވ�ގެން

ާކުށްތައް ާގޭންގު ާމެރުމ އ� ާމީހުން ާއ އ� ާއެންމެހައ�ާމ ރ މ ރީ ާދައުލަތުގެ ާކަމ ާހުއްޓުވުމަށް ބެހޭާާބ ރުތަކުންނ އ�

ާމާ�ާމުއައްސަސ ތަކުގެާާއެންމެހައ� ާގޮވ ލ  ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތެއް ާހުރ�ހ  ާއޮތް ާކުރެވެން ާމަޝްވަރ ކޮށް މެދުގައ�

ާއަވަސްކަމ  ާމ�ންޖުކޮށްާާމައްސަލަތައް ާބ�ރުވެރ�ކަމުން ާހ ސްކަމ އ� ާކުރ�މަތ�ވެފައ�ވ  ާރައްޔ�ތުންނަށް ާހައްލުކޮށް އެކު

ާކަމ ާޒ�ންމ ދ ރުކަމ  ާކުރުމަށް ާކަމެއް ާކޮންމެ ާކުރަންޖެހުނު ާއެންާއެކު ާއ�ލްތ�މ ސްކޮށްާާމެހައ�ބެހޭ ފަރ ތްތަކަށް

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(،ާާ:25ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ގެާދަށުންނ އ�ާއެާގަވ އ�ދުގ256ާާެރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާގަވ އ�ދުގެާ

ކުއްލ�ާމައްސަލަާމ� )ރ(ގެާދަށުންާމާ� މަޖ�ލީހަށްާހުށަހެޅީމެވެ.ާާ)ށ(،ާ)ނ(ާއަދާ� ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ ސަތުންާ

ާ ާގަވ އ�ދުގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާ)ހ(ގައ�257ާޝުކުރ�އްޔ . ާމ އްދ ގެ ާގޮތުގެާވަނަ ާއެއްާާވ  ާމައްސަލަ ާކުއްލ� މަތ�ން

ާމ� ާ)ށ(ގައ� ާމައްސަާހުށަހެޅުމުން، ާއެ ާހުށަހެޅުމުން ާއެއް ާމައްސަލަ ާކުއްލ� ާބަހުސްވަނީ ާމެދު ާފެނޭތޯާލައ  ކުރުމަށް

ާނަގަން ާވޯޓެއް ާމަޖ�ލީހުގައ� ާބަހުސަވ ނެ ާނަގ ނީ ާވޯޓު ާއެ ާނެގުމަށްޓަކައ�ާއެވެ. ާވޯޓު ާއެހެންކަމުން، ާނުލައޭ. ކ 

ާ ާއެދެން.6ާާޖަހަންޖެހޭ ާއަރ�ހުން ާއަމީންޢ އްމު ނޑު ާއަޅުގަ ާޖައްސަވައ�ދެއްވުމަށް ާރަނގަބީލު މ�ނެޓުގެ

ާ ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުރ�ހ  ާދަންނަވ ލ ނަން ާވޯޓަށް ާމ�ހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ވެސްާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާޗެކުއ�ށީ ާކ ޑުކޮޅުތައް ާމ�ާނދެވަޑައ�ގެން ާވޯޓަށް ާމ�ހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮށްލެއްވުމަށް

ާޢ�އްޒަތްތެރ�256ާާާގަވ އ�ދުގެާމަޖ�ލީހުގެާރައްޔ�ތުންގެދަންނަވ ލަނީ،ާ ާ)ހ(ގެާދަށުންާތޮއްޑޫާދ އ�ރ ގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ާ ާވަޙީދު ާޢަލީ ާކުއްމެންބަރު ާވ  ާބަހުސްކުރެއްވުމ  ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމައްސަލަ ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ލ� މެދު

ގޮތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުމަށް.ާ ާމެންބަރުންނަށްާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވާ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާތޮއްޑޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާހުށަހެޅުއްވ�ާމެންބަރު:ާ

ާާާ

61ާާާމެންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒ�ރުވެވަޑައ�ގެންާތ�އްބެވާ�

57ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:
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11ާާާާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

11ާާާާާާާ  ާވަކ�ގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

 

 

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައ�ވެރ�ވ� 57ާވޯޓުގައ� ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .35ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުން،57ާ. .

ާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަލ256ާާީާގަވ އ�ދުގެާމަޖ�ލީހުގެާރައްޔ�ތުންގެ ާތޮއްޑޫ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގެާދަށުން

ާކުއް ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާބަހުސްވަޙީދު ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމައްސަލަ ާބައ�ވެރ�ވެވަޑައ�ގެންނެވ�ާލ� ާވޯޓުގައ� ކުރެއްވުމަށް

ާއ�ާ ާމެންބަރުންގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާފ ސްވެއްޖެ. ާބަހުސައްތ�ފ ޤުން ާމ� ާވަނީ ނޑައެޅ�ފައ� ާކަ ާގަވ އ�ގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ 1ާށް

ާ ާވަނީ ނޑައެޅ�ފައ� ާކަ ާވަގުތު ާ.ޑީ.އެމްގަޑ�އ�ރު. ާއަށް ާޑ34ާީޕީ ާ.އ ރު.މ�ނެޓުއ�ރު. ާއަށް ާވަކ�32ާާޕީ ާމ�ނެޓުއ�ރު.

ާކޮންމެާޕ ޓީއަކަށް އަށްާާޕ ޓީާ.ާޤައުމީމ�ނެޓ7ާުއަށްާާއޭ.ޕީމ�ނެޓުއ�ރު.4ާާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރަކަށްާާނ�ސްބަތްނުވ 

ާާޕ ޓީާޖުމްހޫރީ އަދ� މ�ނެޓ4ާު ާމ�4ާއަށް ާގެންގޮސްާާމ�ނެޓު. ާކުރ�އަށް ާމަސައްކަތް ާދަންފަޅީގެ ާމ� ހ�ސ ބުން

ާޢ�އްޒަ ާދ އ�ރ ގެ ާދ�އްގަރު ާރައީސް ާނައ�ބު ާމަޖ�ލީހުގެ ާނ ޒ�މުދެއްވުމަށްޓަކައ� ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ރ�ޔ ސަތަށްާާތްތެރ�

ާމ� ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާދަންނަވަން. ާތޮއްޑޫާާވަޑައ�ގެންދެއްވުމަށް އަރުވަނީ

ާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށްާކުއްލ�ާމައްސަލަާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާ

ާ

ާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޢަލީާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާތޮއްޑޫ

ނޑުާކ�ތައްާމ�ނެޓުތޯ.ާ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާހުށަހަޅައ�ފ�ންާއަޅުގަ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއ�ރުގެާފުރުޞަތެއް.ާމ�ނެޓ8ާު

ާ

ާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޢަލީާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާތޮއްޑޫ

ާމ� ާކުރ ނީ ާބޭނުން ާފުރުޞަތުގެ ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާގުޅޭާއ ދެ،ާޝުކުރ�އްޔ  ގޮތުންާާމައްސަލައ 

ާހ ޒ�ރުވެާ ާމ�އަދު ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމައްސަލަ ާމ� ާވެސް ާފުރަތަމައ�ނުން ާއެންމެ ާއ ދެ، ާވ ހަކަދައްކަން. ާތަފްސީލު ާއ�ތުރު

ނޑުާޝުކުރުާާށްޓަކައ�،ތ�އްބެވ�ާވޯޓުގައ�ާބައ�ވެރ�ވ�ާބޭފުޅުންގެާއ�އްތ�ފ ޤުންާފ ސްކުރ�ކަމަ ހުރ�ހ ާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުގަ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާންވޭ.ާއެއަދ ކުރަންާބޭނު ބޭނުންވ ާވ ހަކަާއަކީާމ�ހ ރުާާގޮތުންާއެންމެާފުރަތަމައ�ނުންާވެސްާއަޅުގަ

ާ ާފ އ�ތުވ� ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމ�އުޅޭ 41ާާޖެހ�ގެން ާވެރ�ކަމުގެ ާއައ� ާއަލަށް ާމ� ާނުވަތަ ާބ ނީތަކެކޭ އަހަރުގ4ާާެއަހަރުގެ
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ާވަރަށްވުރެރ ޅުތަކެ ާނ�ންމ ލެވޭ ާބުނެ ާމ�ހ ރުާކޭ ާމައްސަލަ ާމުހ�އްމުާމ� ާމައްސަލަ ާމ� ާއެއީ ޖެހެނީާވ ންާގޯސްވެއްޖެ.

ާމ�ާމައްސަލައ�ގައ� ާއަރަންޖެހޭނީާނުވަތަ ާކަންބޮޑުވެާނީސްތ އްޓަށް ނޑުމެން ާގަޔަށްާާއަޅުގަ ދައުލަތުގެާއ�ސްވެރ�އެއްގެ

ހ ރުާދެންާއޮތީާވަޅ�ހަރ ާމަރ ލީމަކ ާނޫން.ާނުވަތަާމ�ާމަޖ�ލީހުގެާމީހެއްގެާދަރ�އަކުާމަރ ާވައްޓ ލީމަކ ާނޫން.ާއެއީާމ�

ާކަ ާހުރ�ހ  ާއެހެން ާނުވ . ާއެކަނ� ާއެހެންވީމ ،އެކަން ާވެއްޖެ. ާމ�ހ ރު ާވ�ސްނ ލަންާާމެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޙަޤީޤަތުގައ�

ާމ�އޮތްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ާކުރ�މަތީގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޙައްޤުތަކ އ�ާމ�ނ�ވަންކަނ3ާާްއެބަޖެހޭ ާއަސ ސީ ވަނަާބ ބުގައ�

ާމ� ާސަލ މަތ ާމ�ހ ރު ާނެތް.ާރ އްޖޭގައ� ާޙަޤީޤަތަކީ ާމ�ންވަރަކަށްތޯ. ާކ�ހ  ާއޮތީ ާރައްޔ�ތުންނަށް ާރައްކ ތެރ�ކަން އ�

ާމުއައްސަސ ާ ާއެކ� ާދައުލަތުގެ ާއުފައްދ ، ާސަރުކ ރެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާގޮތުގައ� ާދައުލަތެއްގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމ� ާތ�ބޭއ�ރު ާނަގައ�ގެން ާމުސ ރަ ާއޭގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައްޔ�ާއުފައްދ  ާއަމ ންރ އްޖޭގައ� ވެއްޓެއްާާތުންނަށް

ާނެތް.ާާއެާޤ އ�މުނުކުރެވެންޏ  ާސަރުކ ރެއް ާނެތް، ާޤައުމެއް ާނެތް، ާދައުލަތެއް ާފެއ�ލްވީ. ާދައުލަތް ާއެ ހ�ސ ބުން

ާވަނީ ާދައުލަތެއްާއެހެންކަމަށް ާނުވަތަ ާބޭނުމަކީ ާމުހ�އްމު ާއެންމެ ާސަރުކ ރެއްގެ ާބޭނުމަކީާނަމަ ާމުހ�އްމު ާއެންމެ ގެ

ާއ�ޤު ާއަދ� ާމ�ތ�ޞ ދީ ާފެނ�ގެން ާމ�ހ ރު ނޑުމެންނަށް ާގ އ�މުކުރުން.ާއަޅުގަ ާޤައުމެއްގައ� ާއެ ާއަދ ލަތު ދަނީާާއ�ޖުތ�މ ޢީ

ާއ�ޤު ނޑުމެންގެ ާހަރަމުންާއަޅުގަ ާވަޅ� ާމ�ާާދ ާތ�ޞ ދަށް ާފެނ�ގެން ާމ�ހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ދަނީާާތަން.

ާއުމުރުާފުރައެއްގެާމީހުންނަށްާމ� ނޑުމެންގެާކުދ�ާބޮޑުާޖީލުގެާހުރ�ހ  ާމަންޒަރު.ާލ.ާއަޅުގަ ާހަމަލ ތައްާއަންނަމުންދ 

ާތ�އް ާކ�ޔަވަން ާތެރޭގައ� ާސްކޫލު ާއައ�ލެންޑުާއަތޮޅުގައ� ާބަރޮސް ާވަޅ�ހަރ ލީ. ާއަރާ ާބ  ާދަންވަރު ނޑު ާރޭގަ ރ�ސޯޓަށް

ނޑުމެންނަށްާއ�ވެމުން ދ�ޔައީާާރޭގައ�ާދައްކ ލ�އ�ރުާބޮޑެތ�ާތީރުާޖަހ ާބަޑ�ާއަށްާދަންދެންާއެބަހުރ�.ާއޭގެކުރ�ންާއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާމ ލެާތެރޭގައ�ާއެތަކެއްާފަހަރުާފެނ�ގެންާމާ�ާސްކުޅ�ާމީހުންާމަރ ލަމުންމު ދ�ޔަާވ ހަކަ.ާއޭގެފަހުންާއަޅުގަ

ާ ާޒުވ ނުން ާމަރ ފަގަދ�ޔައީ ާމަންޒަރު. ާވައްޓ ލަމުންދ  ާމަރ  ާނ�ކުމެާާ�ތުލުކޮށް ާއަނެއްކ  ާނައ�ސް ާޙުކުމެއް ވަދެފައ�

ާއެހެންވީމ  ާވަންނަނީ. ާމ� ާހ�ސ ާމި � މަރ ފައ� ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދ�ޔައ�މަ ާއެހެންވީމ ބަށް � ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭހެން.

ާމީގެާބްލޭމްަޙީޤަޤުތަގިއ ީމަގިއ ައުޅަގނުޑ ެނތ ާފަރ ތަކަށް ާވަކ� ާފަރ ތްތަކުންާި�ން ާހުރ�ހ  އަޅުވ ކަށް.ާމީގެާޒ�ންމ 

ާނަ ާމ�ނ�ސްޓްރީން ާހޯމް ާނަގަންޖެހޭ، ާކޯޓުތަކުން ާނަގަންޖެހޭ، ާފުލުހުން ާނަގަންޖެހޭ. ާމަޖ�ލީހުގެާއެބަ ާމ� ގަންޖެހޭ،

ާދައުރުާ ާޖެނެރަލް ާޕްރޮސެކ�އުޓަރ ާއަދ ކުރަންޖެހޭ. ާދައުރު ާޕެނ�ޓެންޝަރީން ާއަދ ކުރަންޖެހޭ. ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ދައުރު

ާފުންމ ލައ�ގެންާ ާކުޑަދޮރުން ާކޯޓުގެ ާއ�ނގޭތޯ ާފަސޭހަކަމެކޭ ާވަރަށް ާމ�ހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ އަދ ކުރަންޖެހޭ.

ާ ާފ�ލ  ާދޮރުން ާއެޕެނ�ޓެންޝަރީ ާމާ�ާމަންޒަރު. ާޕެނ�ޓެންޝަރީންނޭ. ާބުނަނީ ާފުލުހުން ާފުލުހުންނޭ. ާބުނަނީ ކޮޅުން

ާބޭނުން ާއަޑުއަހަން ާރައްޔ�ތުން ާނޫން ާއެއް ާހުރާ�ާވ ހަކަ ާމައްސަލަ ާމީގައ� ާބެލެންޖެހޭ. ާރަނގަޅަށް ާމ�ކަންކަން ވަނީ.

ާކޯޓުން ާކުރ�މ�ނަލް ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހޯދަންޖެހޭ. ާއެބަ ާހޯލްސްތައް ާއެބައޮތްާާލޫޕް ާބުނެފައ� ާދޭތެރެއ�ން މ�

ާފޭލްވީމަ ާމ�ނ�ސްޓްރީ ާއެބަޖެހޭާާ�ހޯމް ާބަލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނ ޅުވ ށޭ. ާކޯޓުގައ� ާކުރ�މ�ނަލް ާޒ�ންމ  އޭގެ

ވ�އްޔ ާހުރ�ާމައްސަލަތަކަކީާކޮބައ�ތޯ.ާއަދ�ާކޯޓުތަކުގައ�ާހުރ�ާމައްސަލަތަކަކީާާއްޔ ާފެއ�ލްފެއ�ލްވެއްޖެތޯ.ާއެހެންވެއްޖެ
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ާހަމަާާކޮބައ�ތޯ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮބައ�ތޯ. ާމައްސަލަތަކަކީ ާހުރ� ާޤ ނޫނުތަކުގައ� ާފ ސްކުރ  ާމަޖ�ލީހުން ާމ� އަދ�

ާނ�މ�ގެން ާބޭނުންވޭ ާޑީ.އ ރު.ޕީ،ާއެމް.ޑީ.ޕީ،ާާފ ހަގަކޮށްލަން ާހ�މެނޭ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ާމަހުގެާތެރޭގައ� ާރަމްޟ ން ދ�ޔަ

ާޖުމްހޫރީ ާޕ ޓީތަކުން ާއެހެން ާއަދ� ާމެންބަރުން ާމ�ނ�ވަން ާބުރަާާޕީ.އޭ، ާވަރަށް ާގޮތަށް ާހ�މެނޭ ާވެސް ޕ ޓީ

ާކޮށްގެން ާއެފަދަާާމަސައްކަތްތަކެއް ާއަދ� ާފ ސްކޮށްފައ�. ާޤ ނޫނުތަކެއް ާގުޅުންހުރ� ާމ�ކަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ވަނީ

ާއުފަލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާނެތްކަން ާބައ�ބައ�ވުމެއް ާސ�ޔ ސީ ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހެދުމުގައ� އެކުާާޤ ނޫނުތައް

ާފ ހަގަކުރަން ާމައްސަލަ ާމ� ާގޮތުގައ� ާދެކޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެންމެންާހަ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފ�ކުރަކަށް ާއެއް އްލުކުރެވޭނ�

ނޑުމެންާއެންމެންާ ނޑުާހަމަާގޮވ ލަންާާވ ސ�ލުވެގެން.ާމ�ކަންކުރުމަށްޓަކައ�އައ�ސްގެން.ާއެއްާޗެނަލަކަށްާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާރ  ާވަލ�އްޔުބޭނުންވޭ ާއްޖޭގެ ާމަޤ މުގައ� ާކަމުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާލްއަމްރު ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ހުންނެވ�

ާ ާމ�ކަން ާގެންނަވ ށޭ. ާމޭޒަކަށް ާއެއް ާއެންމެން ާހުރ�ހ  ާނަންގަވ ށޭ. ާޒ�ންމ  ކޮށްދެއްވ ށޭ.ާއްލުހައ�ސްނެގުމުގެ

ާއެާއެހެންނޫނ�އްޔ  ާނެތޭ. ާވެރ�ކަމެއް ާޤ ނޫނުގެ ާޤައުމެއް، ާއެންމެންާާދައުލަތެއް، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހ�ސ ބުން

ނޑުމެންާާމަންއަމ ންާނުބެލެހެއްޓެންޏ ގެާއަށްާދ�ޔައ�އްޔ ާމ ާރަނގަޅުވ ނޭ.ާއެއީާޤައުމުގެާއަާއ�އ�ސްތ�ޢުފ ދީފަ އަޅުގަ

ާވެސްާ ާގ ތުގައ� ާފުލުހުން ާބޭނުންވޭ ާސުވ ލުކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތް. ާބޭނުމެއް ާތ�ބުމުގެ ާމަސައްކަތްކުރަން މ�

ާވ�ޔަފ ރ�ވެރ�ާ ާކޮން ާބ ރަކުންތޯ، ާސ�ޔ ސީ ާމ�ކޮން ާއަބަދުާއެއްތޯ ާފަންޑުކުރަނީ؟ ާމީހުންނަށް ާނަންނުކ�ޔޭާބުނ  ވެސް

ާއެ ާކޮބައ�ތޯ ާވ ހަކަދައްކަނީ. ާއެާބައެއްގެ ާތ�ބ�އްޔ  ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ާހައްޔަރުކުރަންވީނޫންތޯ.ާާމީހުން. ާވެސް މީހުން

ާ ާރައްކ ތެރ�ކަމެއް. ާނެތޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ާއ�ނގޭތޯ. ާމ�އަދު ާނެތޭ ނޑުމެންނަކަށް ާކ ކުާއަޅުގަ ާވަޅ�ހަރ ނީ ދެން

ގަޔަށްާކަމެއްާނޭނގެާއ�ނގޭތޯ.ާމައުމޫނުާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެާވ ހަކަދައްކަންވީ،ާމުޙައްމަދުާނަޝީދުގެާވ ހަކަދައްކަންވީާ

ާ ާދެންނެވ�ން ާވެސް ާފަށަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ނގޭތޯ. ާމ�އީކީ ާނޫން ާބ ނ�ާއަހަރުގ41ާެވަގުތެއް ާމ� އަހަރުގ4ާާެތަކ އ�

ާއަށްާ ާވ ހަކަ ާމައްސަލައަކަށްވުރެާާރ ޅުތަކުގެ ާހަމަާޣަރަޤުކޮށްލެވޭ ާމައްސަލައެކޭ. ނޑުާއެއ ާާސީރ�އަސް ާއަޅުގަ އެކު

ާމ� ާބޭނުންވޭ ާާފ ހަގަކޮށްލަން ާދ�ވެހ�ންގެ ާކޮބައ�ތޯ؟ ާމަގު ާސަލ މަތުގެ ާހ�ސ ބެއްގަތޯ؟ާމާ�ޢަކަމުގައ� ާކ�ހ  ާއޮތީ ޤީދ 

ާސ�ޔ ސަތުގަ ާމ�ންޖުވުމަށްޓަކައ�،ސަރުކ ރުގެ ާމ�ކަންކަމުން ާމ ލޭގައ�ާޒުވ ނުންނަާއ� ާމ� ާކޮބައ�ތޯ؟ ާމަގުތަކަކީ ާހުރ� ށް

ާއެާ ާނީވެ. ާއަޑުތަކެއް ާއެ ާނީވެ. ާޕްލޭންތަކެއް ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކޮންގޮތަކުންތޯ؟ ާބޭރުކުރ ނީ ާއުދ ސްތައް ހުރ�

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާނ�ންމ ލަމުން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ. ާހޯދަން ާރައީސްާާއެއްޗެހ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވަނީ

ާމައްސަލައެކޭ.ާކޮންމެާގަޑ�އެއްގެާވެއްޖެއްޔ ާމ�އީ ާކަށީގެ ާގ�ނަާާފަހަރަކުާއެާސ�ކުންތު ާހުއްޓޭ.ާާދަނީ ވަމުން.ާނުވެއް

ާމ� ާއެހެންވެއްޖެޔ އަވަސް ާދަނީ. ާބޭނުންާާނުގައ� ާާރައްޔ�ތުން ާއަވަސް ާއެހ  ާހަމަ ާޝުކުރ�އްޔ ާހަވަނީ އްލެއް.

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާ

ާ

މަނ�ކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާ ާމޫސާ 
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ާއެ ާމައްސަލައ�ގައ� ާހުށަހެޅުއްވ� ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ 

ނޑުާވަރަށްާއ�ޚުލ ޞްތެރ�ކަމ ާ ާމަނ�ކުފ ނުާމ�ާމައްސަލަާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާސަމ ލުކަމަށްާގެނެސްދެއްވީތީާއަޅުގަ

ާޝުކު ނޑ އ�ާއެކު ާއަޅުގަ ާފަރ ތ އ� ާހުށަހެޅުއްވ� ާމައްސަލަ ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށް ރުދަންނަވަން.

ާކަމުގެާ ާބައެއް. ާމަސައްކަތްކުރ  ާބުރަކޮށް ާވަރަށް ާކޮމ�ޓީގައ� ާބެހޭ ާސަލ މަތ  ާޤައުމީ ާމ�ކަމުގައ� ނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ

ާކަންކުރ�އަށް ާއަދ� ާއޮތްވަރ އ� ާވަާދ ާމުހ�އްމުކަން ާތަސައްވަރު ާގ�ނަގޮތުގެ ނޑުމެންނަށްާާރަށް ާއަޅުގަ ާފުލުހުން ފަހަރު

ާބައްޓަންކޮށްދ�ނ�ން.ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނު ާބޭނުންވ  ާފުލުހުން ާގޮތަށް ާއެދޭ ާފުލުހުން ާއަދ� ާވަނީ. ކ�ޔައ�ދީފައ�

ާލީމު ާޤ ނޫނަށް ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަދަމުންާ�އޭގެއ�ތުރުން ާާޤ ނޫނު ާޖ�ނ ޢީ ޤ ނޫނުގައ�ާާތުގެޖުރ ޢ�ގެންދ�ޔައ�ރުގައ�

ާހުރ� ާޖ�ނ ޢީާާމައްސަލަތަކެއް ާކުށެއްާާތުގެޖުރ ޢ�ކަމަށްާއަދ� ާމ�ފަދަ ާބަލައ�ނުގަންނ ތީވެާފުލުހުންނަށް ާކޯޓުން ޤ ނޫނު

ާގޮތު ާބެހޭ ާއެކުށ  ާހޯދުމަށްޓަކައ�ކުރީމ  ާހެކ� ާހޯދަންޖެހޭ ާދީފައ�ާން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާމަރުޙަލ ގައ� ވ ާާތަޙުޤީޤު

ާމ�ފަދަ ާހަނ�ކޮށް ާފަރ ތްތައްާާމ�ނ�ވަންކަން ާޖަލުގައ�ާހ�ފެހެއްޓޭނެާގޮތަކަށް.ާއެހެންނަމަވެސ26ާާްކުށްތައްކުރ  ދުވަހަށް

ާފ ހެއް ާއެކަމެއް ާމަޖ�ލީހުން ާއެާާމ� ާއެހެންނަމަވެސް ާއެއީކީ. ާނޫން ާވެސް ާއެއް ާމައްސަލަ ާގުޅ�ގެންާނުކުރައްވ . ކަމ 

ާބަލައ� ނޑުމެން ާކީއްވެާއަޅުގަ ާއެބައޮތް. ާފަރ ތެއް ާހަތަރު ާދެތ�ން ާލަންޖެހޭ ާޖ�ނ ޢީ ާކޯޓުންާާތުގެޖުރ ޢ�ގެންތޯ ޤ ނޫނު

ާގޮތުންާމީހުންާހ�ފ ާހައްޔަރުކުރުމ  ާލ�ބ�ފައ�ވ  ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާދެނެގަތުމަށްޓަކައ�ާބަލައ�ނުގަނެާއޮތީ.ާއަޅުގަ ާކުށް ާއ�

ާމ� ނޑައެޅ�ގެންވ  ާކަ ާމަސައްކަތްތައް ާާކުރަންޖެހޭ ާޤ ނޫނު ާނ�މ�ގެނ27ާާްދެންނެވ� ާމަޖ�ލީސް ާރައްޔ�ތުންގެ ާވަނަ

ާމަދ�ޔަ ާމ� ާއޮތުމ އ�ރުގައ� ާނުނ�މ� ާމުޅ�ން ާދ�ންާާޖ�ލީހުން ާބެލެނ�ވެރ�ކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޒ�ންމ ދ ރުކޮށް ގުޅ�ގެން

ާއަ ާބަލައ�ނުގަންނަކަން ާއެ ާކޯޓުން ާއެބައ�ލުމަށްފަހުގައ� ާޤ ނޫނުގެ ާމ� ާތެރެއަށް ާވަރަށްާގަވ އ�ދުތަކުގެ ާމ�އަދު ނޑު ޅުގަ

ާ ާބ ރުހ�ތ މައ  ާޤ ނޫނީ ާފ ހަގަކުރަން. ާމ�ާއެކީގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަޖ�ލީހަށް. ާމ� ާއޮތީ ާއެއްޗ�އްސަށް ދ�ނުމުން

ާބ ރުލ�ބ�ދީފައ� ާކަންތައްތަކަށްާޤ ނޫނީ ާއެހެން ާހުރީ ާބ ރުދީފައ� ާކީއްވެގެންތޯާކޯޓުތަކުންާާމަޖ�ލީހުންާޤ ނޫނީ ވ އ�ރުގައ�

ާދޫކުރަމުން ާމީހުން ާކޯޓުތަކުން ާފ ޅުގައ� ާމ�އަދު ާއޮތީ. ާބަލައ�ނުގަނެ ާވ ހަާމ�ކަން ާހަމަާގެންދ  ާއެއީ ކަ

ނޑުމެންނަށްާއެނގޭާވ ހަކަާއެއް.ާއެއީާހަމަާތެދެއް.ާއެކަންާއެ ނޑުާމ�ާއަޅުގަ ކަމުގައ�ާާގޮތަށްާކޮށްގެންނުވ ނެ.ާއަޅުގަ

ާމ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާދައްކަން. ާއެއް ާވ ހަކަ ާއެންމެ ާތ�ބ�އްޔ ާާއޮތީ ާއެއްބައ�ވ ން ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ކަމުގައ�

ާ ާކުއްލ� ާވ�ޔަސް،ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާއެއް ާޤ ޟީ ާނަގަންޖެހޭ ާއ�ޢުލ ނުކުރުމަށްފަހުގައ� ާޤައުމުގައ� ާމ� ހ ލަތު

ާވ�ޔަސްާ ާމެންބަރެއް ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާނަމަވެސްާާ�ނަގަންޖެހޭ ާމީހަކު ާކޮންމެ ާގުޅުންހުރ� ާމ�ކަމ  އަދ�

ާ ާމ�ކ26ާަހައްޔަރުކޮށް ނޑުމެންނަށް.ާއެކަމަކު ާއަޅުގަ ާނ�ންމ�ދ ނެ ާތެރޭގައ�ާމ�ކަން ާކ�ހ ވަރަކަށްތޯާދުވަސް ާގުޅ�ގެން މ 

ާކުށްވެރ�ކުރަން.ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފަރ ތްތައް ާބައެއް ާމީޑ�ޔ ގެ ާމ�ކަމުގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހ�ނގަނީ. ާމަސައްކަތް މ�

ާޙަޤީޤަތްާ ާކަމުގެ ާގުޅ�ގެން ާކަމަކ  ާމ�އ�ން ާވ�ޔަސް ާކަންކަމެއްގައ� ާއެހެން ާއަދ� ާވެސް ާމަޖ�ލީހުގައ� ރައްޔ�ތުންގެ

ާކަމެ ާކޮންމެ ާމުޙައްމަދުާފ�ޔަވައ� ާޗަންޕ  ާޗެނަލެއް ާޓީ.ވީ ާހ�ންގ  ާމީހެއް ާގެންދ  ާބައްޓަންކުރަމުން ާގޮތަށް ާސ�ޔ ސީ އް
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ނޑުާގޮވ ލަންާހަމަާއެާޗެނަލްާބަންދުކުރަންާމ�ހ ރު.ާކޮންމެާކަމެއްގައ�ާވެސްާ މޫސ ާއަކީ.ާޚ އްޞަާގޮތެއްގައ�ާއަޅުގަ

ަސުރާކަރީކ ެއްއެވްސ ައެގްއ ުހިރ ަތެންއ � ވީމ ތްާއޮޅުވ ލަނީ.ާއެހެންސީދ ާކަނޑައެޅ�ގެންާރައްޔ�ތުންނަށްާޙަޤީޤަ

ާއަގެއްހުރ�ާތަނެއްާނޫން.ާމ�އަދުާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހަކީާވެސްާއަގެާޫނން  އްާހުރާ�.ާރައްޔ�ތުންނަކީާވެސްާއެއްވެސް

ާއެހެންވީމ  ާނޫން. ާއަގުވައްޓ ލައ�،ާާއ�ިސަފިއްނނާ � ތަނެއް ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާއަގުވައްޓ ލައ�، ފުލުހުންގެ

ާވެގެންޤ  ާބޭނުމަކަށް ާހ�ފެހެއްޓުމުގެ ާއަގު ާދ�.ޓީ.ވީގެ ާއަގުވައްޓ ލުމަށްފަހުގައ� ާމާ�ާޟީންގެ ާރައްޔ�ތުންނަށް ދަނީ

ާއެއްާ ާވުން.ާއެހެންވީމ ދައުލަތަކީާއެއްވެސް ާކަމަށް ާނޫން ެމ ުފަރަތަމ ަކަމަކްށ ިމ ައުޅަގނުޑ ޮގާވަލްނ ެއން � ޗެއް

ާމ�ކަންކަންާ.އެމ .އެފްަމަސްއަކްތުކަރްނާޏ ދި  ާތެރޭގައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާޢ އްމުކޮށް ާބަންދުކުރ ށޭ. ާދ�.ޓީ.ވީ އ�

އެާއ�ޢުލ ނުކުރަމުން ވަނީާމ�ހެންނޭ.ާމީހަކުާާގެންދަނީާމ�ދެންނެވ�ާގޮތަށްާއެއްވެސްާކަމެއްާނޫނޭާދެންާމެރީ.ާމަރ ފައާ�

ާނުވަާމެރުމ  ާއަނ�ޔ އަކ ާތަގުޅ�ގެން ާމ�ފަދަ ާއޭނަާާމީހެއްގެ ާވ ހަކަދެއްކ�ޔަސް ާއަރ  ާއ�ސްބޭފުޅަކު ާފުލުހުންގެ ގުޅ�ގެން

އެާވ ހަކަދައްކަނީާރައީސްާނަޝީދުގެާދ�ފ ޢުގައ�ާނޫނ�އްޔ ާމަޢުމޫނުާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެާދ�ފ ޢުގައޭާކ�ޔައ�ގެންާމ�ކަހަލަާ

ާހަދަމުންގެންދަނީ. ާޕްރޮގުރ މު ާދައްކައ�ގެން ނޑުމެންާާވ ހަކަތަކެއް ާއަޅުގަ ާހުއްޓުވެންޖެހޭނެ. މ�ކަންކަން

ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާމ� ާމ�އަދު ގެންދަނީާމ�އަދުާނުވަތަާމ ދަމ ގެާވަގުތެއްގައ�ާޖ�ނ ޢީާާއ�ރ ދަކުރެއްވ�އްޔ ާސަރުކ ރުން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ�ާބުނ ާތުގެޖުރ ޢ�ޤ ނޫނުާހުށަހަޅ ނަން.ާޖ�ނ ޢީާާތުގެޖުރ ޢ� ގޮތަށްާާޤ ނޫނުާހުށައެޅ�ޔަސްާނޭޅ�ޔަސް

ާބުނެފައ�ާ ާނުފޮނުވައޭ ާރ�ޕޯޓެއް ާމ�ނ�ސްޓްރީން ާހެލްތު ާބޭންދީމަ ާގެންގޮސް ާމީހަކު ާމަރައ�ގެން ާމީހަކު މީހެއްގެ

ާމ�ޤ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާނުކޮށްލެވޭނެ. ާދުލެއް ާނެރެ ާއެމީހ  ާތ�ބާ�ާޟީއަކަށް ާމަގުމަތީގައ� ާކުށްވެރ�ން ދައްކަނީ

ާ ާސެޕްޓެމްބަރު ާހުންނ ނެ ާތ�ބާ�:2ވ ހަކަ.ާއ ދެ،ާހަނދ ން ާދޫކޮށްލ ފައ� ާސަރުކ ރުން ާއޭރުގެ ާގުޅ�ގެން ާބަޑ�ޖެހުމ  ގައ�

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާނުފެނ�ގެން. ާސަރުކ ރަށް ާމ� ާނުފެނ�ގެން، ާއެބައުޅޭ ާމީހުން ާގ�ނަ ާވަރަށް މީހުންގެ

ާމީހެއްާދޫކުރެވ�ފަ ފ ާހައްޔަރުކޮށްާންާހ�ހުރ�އްޔ ާމ�ހ ރުންާމ�ހ ރަށްާއަލުާއ�ދަންނަވަންާމ�ާސަރުކ ރުންާވެސްާމ�އ�ން

ާނެތ� ާނަމަވެސްާޖަލެއް ާހުސްކޮށްގެން ާގުދަނެއް ާއެކަމަކުާާ�އްޔ  ާހަދަންޖެހޭ. ާއެބަ ާގޮތެއް ާކުރެވޭނެ މ�ކަން

ާގުޅުންހު ާފަރ ތްތަކ  ާސ�ޔ ސީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވ�ސްނަންޖެހޭނެ. ާއެކަމ  ާވެސް ނޑުމެން ާވެސްާއަޅުގަ ާފަރ ތެއް ރ�

ާކަމަކ  ާާމ�އ�ން ާހައްޔަރުކޮށްފ�އްޔ  ާނުވަތަާގުޅ�ގެން ާހަދައ�ގެން ާޕްރޮގުރ މު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގުޅ�ގެން މ�ކަމ 

ާއ�ޚުލ ޞްތެރ�ކަމ  ާނުކޮށް ާމ�ކަން ާމައްސަލައ�ގައ� ާމ� ާމަޖ�ލީހަށް ނޑުމެން ާއުޅެގެންާާއަޅުގަ ާކުރަން ާމ�ކަން ާއެކީގައ�

ނޑުާ ާކުދ�ންނަށްާމަގުމަތީގައ�ާރޭގަ ނޑުާގޮވ ލަންާސްކޫލުތަކުގެ ާނޫ:ވ ނީ.ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށްާގެާފަހުންާބޭރުގައ� ޅޭވޭނެ

ާފަރ  ާއެފަދަ ާއަދ� ާކ�ޔަވައ�ހަމަޖެއްސުން. ާމ ލޭގައ� ާފ�ޔަވަޅުއެޅުން. ާދޭތެރޭގައ� ާހުރ�ހ ާތްތަކ  ާރ އްޖޭގެ ާތަންތަނ އ� ދޭ

ާ ނޑު ާރޭގަ ާވެސް ާމ�:ސްކޫލުތަކެއް ާގޮތަށް ާބަންދުކުރެވޭނެ ާހަމަ ާފަހުން ާއުާގެ ާމަގުމަތީގައ� ާކުދ�ންނާ ދެންނެވީ ޅޭ

ާފ�ޔަވަޅު ާމ�ާއެޅޭނެދޭތެރޭގައ� ނޑުމެން ާހަދަން.ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާތަންފީޛުކުރެވޭނެ ާޤ ނޫނުތައް ާހަދަން. ތ�ބީާާގޮތަކަށް
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ާއެ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއޮތ�ާތައްޔ ރަށް. ާމ�ގޮތަށް ާވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�ާއްޔ  ާމ ޙަާތ�ބީ ާސ�ޔ ސީ އުލުގައ�ާރ އްޖޭގައ�

ާރ�ާރައީސް.ާމަސައްކަތްކޮށްގެންާމ�ކަންާކުރުމަށްާތައްޔ ރަށް.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެ

ާ

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޖ�ނ ޢީާ ާމ�އުޅެނީކީ ާވެސް ާފެށުމުގައ� ާބޭނުންވަނީ ާހަމަ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޝުކުރ�އްޔ 

ާނޫާތުގެޖުރ ޢ� ާވެސް ާއެއް ާމައްސަލަ ާމަބ�ލުގެ ާބ�ލުގެ ާބެހޭ ާހެއްކ  ާވެއްސަލަާނޭ، ާނޫނޭ،ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެާއެއް ސް

ާމައްސަލަ ާމ�ބ�ލުގެ ާމަގުތަކުގައ� ާމ ލޭގެ ާޚ އްޞަކޮށް ާމަގުތަކުގައ�، ާރ އްޖޭގެ ާމ�ހ ރު ާނޫނޭ. ާވެސް ގާ ހ�ނާއެއް

ާއ އ�،ާރޭޕުާ ާމ�ހ ރުާށްރަށަށްާއަރ ާމުދ ތައްާނެގުމ ާކުރުމ އ�،ާރަފޭރުމ އ�،ާމ ރ މ ރީ ާކަމަކީ ނޑުމެންގެާމ�ހުރ�ހ  އަޅުގަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ާއައ� ާއަލަށް ާއަދ� ާކަންތައް. ާހ�ފެހެއްޓޭނެ ާހަމަ ާވެސް ާތެރެއ�ން ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާހުރ� ތެރޭގައ�

ާލ�ބ�ދީފައ� ާފަރ ތްތަކަށް ާއެކ�އެކ� ާބ ރުތަކ އ� ާލ�ބ�ދީފައ�ވ  ާކޯޓުތަކަށް ާބޭނުންކޮށްގެންާާތެރެއ�ން ާބ ރުތައް ާޤ ނޫނީ ވ 

މެއްާހ�ނގ އ�ރުގައ�ާއެވެނ�ާޤ ނޫނެއްާނެތީމައޭާމ�ކަންާނުކުރެވ�ގެންާވެސްާހަމަޖެއްސޭނެާކަންތައް.ާމ�އ�ންާކޮންމެާކަ

ާއެ ާދެން ާބުނުމަކީ ާލ�ޔެވާ�ާމ�އުޅެނީ ާކަމެއް ާހުރ�ހ  ާފަސޭހަވުން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމަސައްކަތް މީހެއްގެ

ާއަށްާމަސައްކަ ތެއްާނުވ ާތަރުތީބުކުރެވ�ފައ�ވ ާސ�ޓީާއުރަޔަކަށްާލެވ�ގެންާއައ�ސްާމީހ ގެާއަތަށްާއެރ�އްޔ ާނޫނީާއޭނަ

ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާހެއްކ  ާމ�އީ ާބުނަން ާފަސޭހަ ާވަރަށް ާނުވ ނެ. ާގެންގޮސްގެން ާކަންތައްތައް ާމައްސަލައެކޭ،ާހ�ސ ބަށް ގެ

ނޑުމެންގެާއަތުގައ�ާމ�އަދުާވެސްާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތެއްާޖ�ނ ޢީާޢ�ޖުރ  ތުގެާމައްސަލައެކޭ،ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތު.ާނޫންާއަޅުގަ

ނޑުމެ ާވެސްާއެބައޮތް.ާމ�އަދުވެސްާއަޅުގަ ނޑެއް ާއޮނ�ގަ ާތަންފީޛުކުރެވޭވަރުގެާއ�ދ ރީ ާޙުކުމްތައް ާޖ�ނ ޢީ ންގެާތެރޭގައ�

ާމ� ާކުށެއް ާޖ�ނ ޢީ ާއަދ� ާާއެބައޮތް. ާއެމީހުންނަށް ާކުރ އ�ރުގައ� ާކުށްތައް ާބޮޑެތ� ާޤ ނޫނީާއަވަރުގެ ނޑައެޅޭނެ ާކަ ދަބު

ާމ� ާމ�އުޅެނީ ާހަމައެކަނ� ާއެބަހުރ�. ާވެސް ނޑުތައް ާާއޮނ�ގަ ާޖ�ނ ޢީ ާހ�ންގުމަށްާދުޢަކަމުގައ� ާރ އްޖޭގައ� ާނ�ޒ މު ލުގެ

ާއެ ާފުލުހުން ާހ�ސ ބުން ާކުރ  ާކުށެއް ާތަޙުޤީޤުާާމީހަކު ާއޭނަ ާބުރު ާމ� ާފެށ�ގެންގޮސް ާހ�ސ ބުން ާހައްޔަރުކުރ  މީހުން

ާޙުކުމްާ ާކޯޓުން ާހުށަހަޅައ�، ާމައްސަލަ ާކޯޓަށް ާފަރ ތުން ާދަޢުވ ކުރަންޖެހޭ ާހުށަހެޅ�، ާދަޢުވ ކުރަން ާމައްސަލަ ނ�މ�،

މ�އީާވަށ ާޖެހ�ފައ�ވ ާބުރުާާމީހ ާޙުކުމްާތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައ�ާޖަލުގައ�،ާންޖެހޭާފަރ ތަށްާހަވ ލުކޮށް،ާއެތަންފީޛުކުރަ

ާމައްސަލަ ާއުޅޭ ާމީހެއްގެާމީގެތެރޭގައ� ާއެވެނ� ާކަމަކީ، ާކުރެވޭ ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ�ހ ތަނަށް ާއުޅެނީ. ާމ� އެއް

ވ ފައ�.ާޕީ.ޖީާއޮފީހަކުންާމ�ހ ާއެއްޗެހ�ާޕީ.ޖީާއޮފީހަށްާފޮނުނ ނޭާވަނީ.ާތ�މަންނަމެންާހުންާމައްސަލައ�ންނޭާމ�ހެންާމ�

މައްސަލަތައްާާހ�ސ ބުގައ�ާތ�މަންނަމެންާއޮންނ ނޭާކޯޓަށްާމ�ހ ާހ�ސ ބެއްގައ�އެއްާނުކުރެއޭ.ާޕީ.ޖީާބުނ ނީާމ�ހ ާދަޢުވ 

ފުރ�ހަމަާއަށްާާފޮނުވ ފައ�.ާކޯޓުންާމައްސަލައަކަށްާނުގޮވައޭ.ާކޯޓުންާބުނ ނެާތ�މަންނަމެންާކުރ�މައްޗަށް އަންނައ�ރުގައާ�

ާހުން ާހެކ� ާބުނަނީ ާޤ ނޫނުގައ� ާނުހުރެއޭ. ާއެހެންވީމ ހެއްކެއް ާވ ހަކައޭ. ިަންނަމެންނަކަށްާިތމ� ނަންޖެހޭނެ

ާހުރާ�ނުހ�ފެހެއްޓޭނޭ ާފޮނުވ ފައ� ާޙުކުމްކޮށްފައ� ާތ�މަންނަމެން ާބުނޭ. ާކޯޓުން ާވެސް ާއެއް ާވ ހަކަ ާއެހެން ާހަމަ ާއަދ� .
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ާމަގުމަތީ ާމ�ހ ރު ާއެމީހެކޭ ާމ�ހ ރު ާއަނެއްކ  ާކޮށްގެން ާކުށެއް ާމުއްދަތުާާގައ� ާކުރ�މައްޗަށް ާތ�މަންނަމެންގެ ާއޮށްގެން

ާއެހެންވީމ  ާގެނައީ. ާއެހެންވީމ � އ�ތުރުކުރަން ާނުހ�ފެހެއްޓެއޭ. ާއޭނައެއް ާވެސް ާޖަލަކު ާއަކީ ާމ ނަ އުޅެނީާާމި � އޭގެ

ާކަންކަން ާމ� ާއަމ�އްލަ ނޑުމެންގެ ާމައްާއަޅުގަ ާމީހުންގެ ާތ�ބ� ާމ�ސަލަާކުރަން ާއެހެންވީމ އުޅެާާއެއް ިމަކްނ � ނީ.

ާކަމަށްހަ ނޑަށްާއްލުކޮށްލެވ�އްޖެ ާއަޅުގަ ާކަމ ާވ ނަމަ ާރަނގަޅުވ ނެހެން. ާއަނެކަކަށްާާހީވަނީ ާއެކަކު ާމީހުން ގުޅޭ

ާއެއްޗެހ� ާބަލ ، ާނަޒަރުން ާސައ�ންޓ�ފ�ކްާާސ�ޔ ސީ ާފެންވަރެއްގައ� ާޢ�ލްމީ ާދ�އްކުރުމަށްވުރެ ާއ�ނގ�ލ� ކ�ޔ ،ާޒ�ންމ ގެ

ާނަޓެއްތޯާސްޓަޑީާ ާހުރ� ާހ�ސ ބެއްގައ� ާއަކީ.ާކ�ހ  ާމައްސަލަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކޮބައ�ތޯ ާހަދަންޖެހޭ ާއެބަ ާމ�ހ ރު އެއް

ާމ� ާބައްދަންވީ.ާާދޫވެގެން ނޑެއްތޯ ާބ ގަ ާއ�ން ާދ�މ ލެއްގައ� ާކޮން ާޖަހަންވީ. ާމަރުތޭލުން ާދ�މ ލެއްގައ�ތޯ ާކޮން އުޅެނީ.

މައްސަލަާ ާއްލުވީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާހައޭރުންާމާ�

ާ

ާކެންދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާފުރ ނަާއަށްާގެއްލުންވެާ ާބައެއްގެ ާކުށްތައްާޢ އްމުވެާއެތައް ޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާމ ރ މ ރީާއ އ�ާގޭންގު

ާކަ ާދ�ރ�އުޅެން ާމުޖުތަމަޢުގައ� ނޑުމެންގެ ާމައްސަލައ�ގައ�ާާއަޅުގަ ާމ�އޮތް ާގޮސްފައ� ާކަންތައްތައް ާހ�ސ ބަށް ންބޮޑުވ 

ނޑުމެންާމ�ާގެންގުޅޭާ ނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމ�ާމައްސަލައ ާދޭތެރޭގައ�ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާ ާމ�އީ ާބަދަލުގައ� ާދ�އްކުރުމުގެ ާއ�ނގ�ލ� ާބަޔަކަށް ާއަނެއް ާބަޔަކު ާއެއް ާބަދަލުކޮށް ާމައްސަލައެއްގެާވ�ސްނުން ޤައުމީ

ާމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެކ�ގެން ާކުރަންޖެހ�އްޖޭގޮތުގައ� ާމ�ހ ރުާސައްކަތްތަކެއް ާމަސައްކަތުގައ� ާމ� ާޙަޤީޤަތުގައ� .

ާތެރޭގައ�ާ ާނ�ޒ މުގެ ާއައު ާބަލައ�ގެންފައ�ވ  ާމ� ާމ�ހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާއެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ދ�މ ވެފައ�ވ 

ާ ާރައްކ ތެރ�ކޮށްދ�ނުމުގައ�ރައްކ ތެރ�ކޮށްދީފައ�ވ  ާޙައްޤުތައް ާސޭފްގ ޑުާއެކ�އެކ� ާމ�ބައ�ވަރު ާހ�މަނ ފައ�.ާާތަކެއް ވަނީ

ާކަންތައްތައްާ ާނަހަމަގޮތުގައ� ާބަހައްޓައ�ގެން ާމީހުން ާދުވަހަކު ާބޭނުންހ  ާވެސް ާފުލުހުންނަށް މ�ގޮތުން

ާމ� ާހޯދައ�ދީފައ� ާރައްކ ތެރ�ކަމެއް ާތެރޭގައ� ާއޭގެ ާބޭނުންވާ ވަާކުރ�ޔަނުދ�ނުމަށްޓަކައ� ާފުލުހުން ާސަބަބުން ާއޭގެ ނީ.

ާވެސްާ ާކޯޓުތަކަށް ާއަދ� ާހަމަޖައްސ  ާނ�ޒ މެއް ާކަހަލަ ާނުކުރެވޭ ާކަންތައްތައް ާބަހައްޓައ�ގެން ާބަންދުގައ� ާމީހަކު ކޮންމެ

ާމ� ާދީފައ� ާބ ރުތަކެއް ާލ ޒ�މުކޮށްދީ ާހަމަާކަންތައްތަކެއް ާތަޙުޤީޤުތަާާވަނީ. ާކުށުގެ ާކުރުމަށްފަހުާއެހެންމެ ާފުލުހުން ާއް

ާއެޕްރޮސެ ާފޮނުވުމުން ާޖެނެރަލަށް ާރައްކ ތެރ�ކުރަންޖެހޭާާކ�އުޓަރ ާކަންތައްތަކަކ އ� ާބަލަންޖެހޭ ާވެސް ފަރ ތްތަކުން

ނޑުމެންގެާނ�ޒ މުާބައްޓަންކޮށްފައ�ާމ� ވަނީ.ާމ�ާނ�ޒ މުާމ�ގޮތަށްާބައްޓަންކުރުމުގެާާކަންތައްތަކެއްާހ�މަނައ�ގެންާއަޅުގަ

ާއަނ�ާ ާނުޙައްޤު ާކަހަލަ ާބައެއް ާނ�ޒ މުާބޭނުމަކީ ާމ�ގޮތަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުއްޓ ލުން. ާލ�ބ�ދ�ނުން ާމީހުންނަށް ޔ 

ާމުޙައްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ�، ާދ އ�ރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށ� ާދެންމެ ާނ�ޒ މު ާމ� ާއޮތްއ�ރު ބައްޓަންކޮށްފައ�

ާއެބަހުރ� ާދަތ�ތައް ާބައ�ވަރު ާހ�ންގުމުގައ� ާނ�ޒ މު ާމ� ާވ�ދ ޅުވ�ހެން ާދަތ�ތަ�ނަޝީދު ާމ� .ާ އްލުކުރުމަށްޓަކައ�ާހައް

ާއެއް ނޑުމެން ާއ�ނގ�ލ�ާއަޅުގަ ާބަޔަކަށް ާއަނެއް ާއެއްބަޔަކު ާއ�ލްޒ މުތައްާާދ�އްކޮށް ާބޮލުގައ� ާބައެއްގެ ާއަނެއް ބަޔަކު
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ާމ�ކަމެއްާ ާގެންދ�ޔަކަސް ާއެންމެާހައަޅުވަމުން ާދެމެހެއްޓުމުގައ� ާޤ ނޫނު ާރ އްޖޭގެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާނުވ ނެ.ާއަޅުގަ އްލެއް

ާއަ ާދައުރެއް ނޑުމެންގެާއ�ސް ާއަޅުގަ ާނަމަވެސް ާއ�ސްނަންގަވައ�ގެން ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާރ އްޖޭގެ ދ ކުރަންޖެހޭ

ާ ާމ�ކަމަށް ާބަލައ� ާނަޒަރަކުން ާޤައުމީ ާމައްސަލަތައް ާމ�ހ�ރަ ާކަންތައްތަކެއްާހަތެރޭގައ� ާހޯދައ�ދ�ނުމަށްޓަކައ� އްލެއް

ާހުން ާމައްސަލަތައް ާވެސް ާދ�މ ލެއްގައ� ާކޮންމެ ާއެބަ. ނޑުކޮށްާކުރަންޖެހެއޭ ާގަ ާމ� ާމ�ހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެން ނ ނެ.

ާފުލުހުންާ ާއެބަހުރ�. ާދަތ�ތަކެއް ާގ�ނަ ާވަރަށް ާކުރުމަށް ާކަންތައްތައް ާތެރޭގައ� ާނ�ޒ މުގެ ާއައު ާމ�އޮތް ބަލައ�ގެންފައ�

ާނ�ޒ މުގެާ ާޝަރުޢީ ާތަޙުޤީޤުކޮށްގެން ާކަންކަން ާމައްޗަށް ާޤަރީނ ގެ ާހެއްކ އ� ާބޭނުންކުރ  ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ މ�ހ ރު

ާފުލުހުންނަށްާވެސްާއެކަމަތެ ާމަސައްކަތްކުރ ނީ ާގެންދަންާހަމަޖައްސ ފައ�ާމ�އޮތްާނ�ޒ މު ާފުރ�ހަމަާރެއ�ން ާބޭނުންވ  ށް

ާވަސީލަތްތަކ  ާޓެސްޓުކުރ ނެ ާކަންކަން ާއެ ާޢ�ލްމ އ� ާހަމަާފޮރެންސ�ކު ާހަމަޖެހ�ގެން. ާކަންތައްތަކެއް ާގ�ނަ ާވަރަށް

ާދ�ޔައ�މ ާއަދ�ާފު ާއަށްާވަކ�އެހެންމެާކޯޓުތަކަށްާމައްސަލަ ާއެާމައްސަލަ ގޮތަކަށްާހުށަހަޅ ފައ�ާއެކަމަކުާވެސްާާލުހުން

ާއެާ ާނެތ�އްޔ  ާޤަރީނ  ާމަރައ�ގެންާާހެއްކ އ� ާމީހަކު ާނޫނީ ާކުށްތަކުގައ� ާބޮޑެތ� ާއަދ� ާދޫކޮށްލަން. ާހަމަ ާޖެހޭނީ މީހަކު

ާފުލުހުންނަށްާވެސްާއެާމައްސަލަާއެއްާހުށަހެޅ�ކަމުގައ�ާ ާއ�ތުރަށްާތަޙުޤީޤުގެާމަމީހަކަށްާާވ�ޔަސްާއެ ާވެސް ރުޙަލ ގައ�

ާނުދެއްކޭ ާހެކ�ތައް ާބޭނުންވ  ާވެއްޖެާާބަހައްޓަން ާއެކަމަށް ާއެހެންވީމ މީހަާއްޔ  ާދޫކޮށްލަން. ާޖެހޭނީ ިމ ިނާޒުމ � ކު

މެންާޤައުމީާނަޒަރަކުންާިހްނުގަމްށަޓަކިއ ިމ ުހިރާހ ާދިއާރެއްއަގިއ ުހިރ ަމްއަސަލ ަރނަގުޅުކުރަމްށ ައުޅަގނޑު 

ާ ާމާ�މަސައްކަތްތަކެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޙައްޤުތައް ާކަހަލަ ާބައެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަދަލުގައ� ާއޭގެ ކުރަންޖެހޭނެ.

ާހ�ނގަންވ  ާނ�ޒ މު ާއޮތް ާހ�ފަހައްޓަންާާބަލައ�ގެންފައ� ާޙައްޤުތައް ާބައެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުހ�ނގ ނެހެން ގޮތަށް

ާމ�ގޮތަ ާނ�ޒ މު ާމ� ާގެއްލ�ގެންދ ނެ. ާނ�ޒ މު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ�ފަށައ�ފ�އްޔ  ާބައްޓަންކޮށްފައ� ާހަމަާާށް އޮންނަނީ

ިީގައ�ާމަޖ�ލީހުންާައުޅަގނުޑ ަދްނަނަވްނ ޭބުންނަވީނ މ� މުހ�އްމުާކަންތައްތަކެއްާރައްކ ތެރ�ކޮށްދޭން.ާއެހެންވީމ 

ާޢ�ޖުރ  ާޖ�ނ ޢީ ާޖ�ނ ޢީ ާއަދ�ވެސް ާވ ހަކަދައްކ އ�ރު ާޤ ނޫނުގެ ާހުށައެއްނ ޅ .ާޢ�ޖުރ ތުގެ ާމަޖ�ލީހަކަށް ާމ� ާޤ ނޫނު ތުގެ

ާކަންތައްާއަޅު ާމ� ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާވެސް ާޚ�ޠ ބުގައ� ާރޭޑ�އޯ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ާހަމަ ާއަޑުއެހ�ން ނޑުމެން ގަ

ާދެއްކެވ�ާ ާވ ހަކަފުޅު ާއެއްވެސްާާނުނ�ންމައ�ދީގެން ާއަދ�ވެސް ާއެ ާމަޖ�ލީހަށް ާޙަޤީޤަތަކީ ާއެހެންނަމަވެސް، ތަން.

ާ ާޖ�ނ ޢީ ާއެ ާއަޅުއްވ ތުޢ�ޖުރ ާފަރ ތަކުން ާވެސް ާހުށަ ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނުގެާފަާގެ ާދޭ ާބެލެނ�ވެރ�ކަން ާދެން ާނެތް. އެއް

ާނުލ�ބ�ގެންާ ާއެބ ރު ާތެރެއ�ން ާގަވ އ�ދެއްގެ ާއެއްކ�ބ ކުރ�ާތެރެއ�ން ާއަދ� ާމައްސަލަ ާއެހެންވީމ ާާކަމުގައ�ާާދ  � ވ�ޔަސް.

ިމަކަހަލ ަވަރްށ ިގަނ ަމްއަސަލަތްއ ެއަބުހިރ ައުޅަގނުޑެމްނ ަޤުއީމ ަނަޒަރުކްނ ިމަކަމްށ ަބަލިއެގްނ ިމަކްނ 

ާމ�ހ ރުާހަ ާމުޖުތަމަޢަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާމަސައްކަތްކުރުމަކީ ާގުޅ�ގެން ާފަރ ތްތަކެއް ާހުރ�ހ  އްލުކުރުމަށް

ާމައްސަލަކަމުގައ� ާގޭންގުާާދ�މ ވެފައ�ާމ�އޮތްާއެންމެާބޮޑު ާއ އ� ނޑުމެންގެާމުޖުތަމަޢަށްާވ ާމ ރ މ ރީ ާއަޅުގަ ކުށްތަކުން

ާ ާމ�ވ  ާކުރ�މަތ�ވެފައ� ާބ�ރުވެރ�ކަމުމ�ހ ރު ާކަމެއްން ާކުރަންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާސަލ މަތްވުމަށްޓަކައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ

ާކަމުގައ�ާދަންނަވ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާ
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ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާވ�ލުފުށީާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާރ�ޔ ޟްާރަޝީދު

ާ ާދ އ�ރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ާހުށަހެޅުއްވާ�އައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް. ާމ� ާމެންބަރު ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާ ާނޫން. ާއެއްވެސް ާމައްސަލަ ާއުޅޭ ާކުރ�މަތ�ވެގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާޙަޤީޤަތުގައ� ާއަކީ ާމައްސަލަ 3ާކުއްލ�

ާދުވަސް ާމ�ާއަހަރެއްހ  ާމ�ހ ރު ާމ�ާވެއްޖެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޢ އްމުވެގެން ާހޯދަންާާކަންތައް ާހައްލެއް ކަމުގައ�

ާމ�މަސައްކަތްކުރަ ާމ�ާންޖެހ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުއްޓުވަންޖެހޭާާކަމުގައ� ާމ�ކަން ާނޫނީ ާޒ�ންމ ވ ންޖެހޭ ކަމުގައ�

ާމ� ާމ�އަދު ާޤައުމު ާމުޅ� ާނުދީ ާސަމ ލުކަން ާދޭންޖެހޭ ާމ�ކަމުގައ� ނޑުމެންާާފަރ ތްތަކުން ާއަޅުގަ ާގޮސް ހ�ސ ބަށް

ާމ� ާހ�ސ ބުން ާގޮއްސަ.ާއެހެންކަމުންާއަތްނުފޯރ  ާމ�އަދުާމ�އޮތީ ާފަރ ތެއްގެާާކަންތައްތައް ާވަކ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ މ�އަދު

ނޑައަޅައ�،ޒ�ން ނޑ ލުމުގެާބަދަލުގައ�،ާމ�ާމ އެއްާކަމަށްާމ�ކަންާކަ ކަމުގައ�ާރައްޔ�ތުންގެާާއެފަރ ތުގެާބޮލަށްާމ�ކަންާކަ

ާއޮވެާ ާއ�ސްދައުރެއް ާމޮނ�ޓަރމަޖ�ލީހުގެ ާމ�ކަން ާބަލ  ާމ�ކަން ާނ�ޒ މެއްޖެގެން ާމ�އަދުާކުރެވޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހޭ

ާމ�މުގ އ� ާއ ދެ، ާއެބަާކުރަން. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދައްކ އ�ރު ާމ�ހެން ާމަޖ�ލީހުގައ�ާއެާވ ހަކަ ާރައްޔ�ތުންގެ ނގޭ

ާއެބައޮތްކަން.ާ ާއެކުލަވ ލ ފައ� ާއެއް ާކޮމ�ޓީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާބަލަން ާގޮތް ާނުހ�ނގ  ާހ�ނގ  ާކަންތައްތައް ސަލ މަތީ

ނޑުާއެާމަސައްކަތްކުރ ާކޮމ�ޓީާއްާނޫން.ާއެސްާއެާކޮމ�ޓީާއަކީާހ�ނގ ާކޮމ�ޓީާއެހެންނަމަވެ ކޮމ�ޓީގައ�ާާއެއްާނޫން.ާއަޅުގަ

ާ ާމ�އީ.ާމެންބަރެއްގެ ާމީހެއް ާމ�އީ.ާއުޅޭ ާމީހެއް ާމ�ހަހުންނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކޯމ އެއްގައ�ާާއ�ސ�އްޔަތުން ާއެއީ ދަންނަވަނީ

ާމ� ާއެއީ. ާއެއް ާކޮމ�ޓީ ާއެހެންވީމ ާއޮތް ާތެރެއ�ން. ާކޮމ�ޓީތަކުގެ ާވުޖޫދަށް� މަޖ�ލީހުގެ ާއެބަޖެހޭ ާހަރުދަނާ ާއެ ނ�ކުމެ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާނުދ�ޔައީ ާކުރެވ�ގެން ާމަސައްކަތްތައް ާކޮމ�ޓީގެ ާއެ ާކުރަން. މަސައްކަތްތަކެއް

ާޤަބޫލު ނޑު ާއަޅުގަ ާނުދީގެންކަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެއްބ ރުލުން ާދޭންޖެހޭ ާބ ރުތަކުން ކުރަން.ާސަލ މަތީ

ކޮމ�ޓީންާބޭނުންވ ާކޮންމެާގަޑ�އެއްގައ�ާކޮންމެާމީހަކުާާކ ާއެކުގައ�ާއެާފަޔަކޯޓުގެާލަާމްއެހެންނަމަވެސްާމ�އަދުާސުޕްރީ

ާއ�ޚް ާމ�ހ ރުހ ޒ�ރުކުރުމުގެ ާބ ރު ާމެންބަރުާާތ�ޔ ރ އ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާމ�އަދު ާދީފައ�.ާއެހެންކަމުން ވަނީ

ނޑުދަންނަވ ނީ ާގުޅ�ގެންާއަޅުގަ ާމައްސަލައ  ާކުއްލ� ާމ�ާހުށަހެޅުއްވ� ާދުވަހުންާާޢަލީާވަޙީދު ާއެބަޖެހެއޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއެ ާބައްޓަންކުރަން. ާމަސައްކަތްތައް ާމަޖ�ލީހުގެ ާގޮތަކަށް ާބެލޭނެ ާމ�ކަން ާތެރޭގައ�ާާދުވަހަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ގޮތުން

ާބ ރުތައް ާއޮތް ާދީފައ� ާފަރ ތްތަކަށް ާއެކ� ާފަރ ތްތަކުން ާއެކ� ާބަލ އ�ރުގައ� ާމ�ންވަރަށް ާމ�އޮތް ާއުފެދ�ފައ� ާބ�ރުވެރ�ކަން

ާއެ ާނުދ ތީވެާނޫންނަމަ ާއަދ ކުރަމުން ާމަސްއޫލ�އްޔަތު ާމޮނ�ޓަރާމ�ކަންާ�މީހުންގެ ާބެލ� ާބެލޭނެ ކުރެވޭނެާރަނގަޅަށް

ާއެ ާގ އ�މުކުރަން. ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާާނ�ޒ މެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާދ އ�މީާގޮތުން، ާހުށަހަޅަން މ�އަދު

ނޑަށްާއެ ާމ�ކޮމ�ޓީއެއްާއަޅުގަ ާއެބަހުރ�ކަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމ�ކަމ ތަނުގައ�ާާނގޭ ގުޅ�ގެންާާވަރަށްާގ�ނަާކޮމ�ޓީތައް

މ ލޭގެާހ�ނގ ާާށްފަހުގައ�ާޖަލުތަކުގެާމައްސަލައ އެއްާމ�ތަނުންާނެގުމަމެންބަރުންގެާދ އ�މީާކޮމ�ޓ8ާާީއްާއެާދ އ�މީާކޮމ�ޓީ

ާއެ ާގޮތުން ާބެހޭ ާފަނޑ�ޔ ރުންނ  ާއަދ� ާމަޝްާމައްސަލަތަކ އ�، ާކުރަންޖެހޭ ާހ�ނގާ ވަރ ފަރ ތްތަކ  ާކުރުމ އ�،ާމ� އެއް
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ާބެލުމަށްޓަކަ ާގޮތް ާނުހ�ނގ  ާހ�ނގ  ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާގޮތް، ާނުހ�ނގ  ާކޮމ�ޓ8ާާީއ� ާވަގުތީ ާމ�ާމެންބަރުންގެ އެއް

ނޑުމެންނަށްާކުރ�މަތ�ވެފައ�ާމ�ާއޮތްާނުރައްކ ތެރ�ާކަންތައްތަކ ާގުޅ�ގެންާ މައްސަލައ ާގުޅ�ގެންާމ�ާރ އްޖެާއަށްާއަޅުގަ

ާދ އ�މީމަޖ�ލީހު ާކޮމ�ޓ8ާީާގެ ާސީރ�އަސްާމެންބަރުންގެ ާވަރަށް ާމަސައްކަތް ާއެ ާކޮމ�ޓީން ާއެ ާނަގައ�ގެން އެއް

ނޑުާހުށަހަޅަންާމ�އަދު.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންާމ�ކަމ ާދޭތެރޭގައާ� މައްސަލައެއްގެާގޮތުގައ�ާކުރ�އަށްާގެންދަންާއަޅުގަ

ާ ާޤ ބ�ލު ާއެކަމަށް ާކޮމ�ޓީވ�ސްނަވ ފައ� ާއެފަދަ ާލުމަށްފަހު ނޑުމެންާާއެއްާމީހުން ާއަޅުގަ ާނެގުމަކީ މ�ތަނުން

ާޤަބޫލުކު ާބަޔަކު ާކުރ ކަން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާމ�އަދު ާކޮމ�ޓީރައްޔ�ތުންނަށްޓަކައ� ާއަދ� ާކަންތައް. ާއެއް އެއްާރ ނެ

ާ ާއެކަންކަން ާމަގުމަތ�ންނ އ�ާހ ާނެގުމަކުންނެއް ާތެރެއ�ން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާނުދ ނެ. ާވެސް ސ�ލުވެގެނެއް

ާސްގޭތެ ާތެރެއ�ންރެއ�ންނ އ� ާއަޅުާކޫލްގެ ާކަންތައްތައް ާފަތުރުވެރ�ކަމ ހ�ނގ ދ�ޔަ ނޑުމެންގެ ާދ�ޔައީ.ާާގަ ހަމައަށް

ާމ�ހ ރު....

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ނޑު ާހަމަވެއްޖެ.ާއަޅުގަ ާވަގުތު ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� އ ދެ،ާޝުކުރ�އްޔ 

ާމައްސަލަތައް ާާކުއްލ� ާގަވ އ�ދުގެ ާއެ ާމ އްދ 256ހުށަހެޅުމުން ާބަހުސްވަނަ ާއެ ާބުނަނީ ާގައ� ވަނ259ާާަކުރުމުން،

ާމ� ާޤަރ ާމ އްދ ގައ� ާނުވަތަ ާނެގުމަށް ާވޯޓެއް ާއެނޫންބުނަނީ ާނުވަތަ ާފ ސްކުރުމަށް ާނ�ންމުންތަކެއްާރެއް ާވެސް

ާއެހެންވީމ  ާނޯންނ ނެ. ނޑުާަހުދަމުފުޅޮކްށ ައުރަވން ެއަކްނ ައުޅަގނުޑ ެމްނަބުރްނަންށ � ނ�ންމެވުން ާއަޅުގަ .

ާއަރުވަނީާހޯރަފުށީާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށް.ާމ�ހ ރުާފުރުޞަތުާމ�

ާ

 ހޯރަފުށީާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ާމުހ�އްމުާާ`. ާމ� ާވަޙީދު ޢަލީ

ާހަމަާވަރަށްާޚ އްޞަާޝުކުރެއްާާމައްސަލަާމ�ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައ�ާދެއްވ� ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަށްޓަކައ�

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާއެާާދަންނަވަން.ާހަމަ ާއެހެންމެާއަޅުގަ

ާވ ހަ ާރައީސްާދެއްކ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާކަމުގައ� ާއޮތްގޮތް ާޙަޤީޤަތް ާކަމުގެ ާހަމަ ،ާކަފުޅަކީ

ނޑުމެންާއެއްގޮތަކަށްާވެސްާމ�އަދުާމ�ާމ�އީާކަންބޮޑުވެއްޖެާމައްސަލައެއް.ާދެރަވެއްޖެާމައްސަލަ ޤައުމުގައ�ާާއެއް.ާއަޅުގަ

އަހަރުގެާކަމެކޭ،ާމ�ާދައުރުގ41ާާެބޭފުޅަކުާމ�އީާކުރީގެާދައުރުގެާއެއްވެސްާރައްޔ�ތަކުާއެއްވެސްާސ�ޔ ސީާޕ ޓީއެއްގެާ

ާހަފްތ ގެާކަމެކޭ،ާމ�ހެން ާއެއްވެސްާމ ނަާާކަމެކޭ،ާމެދުާތެރެއ�ންާކަމެކޭ،ާފ އ�ތުވެދ�ޔަާމ� އެއްާނެތް.ާކ�ޔުމުގެާމ�އަދު

ާހ�ނގ .ާކޮންމެާގޮތެއް ާއެބަ ާހ�ނގ .ާވަޅ�ާވެސްާއެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާމ�ކަން ާއެބަ ބަހަރ .ާސަރުކ ރަށްާވ�ޔަސް

ާއެ ާދޫކޮށްލެވ�ގެން ާއ�ހަކަށްދުވަހު ާހަމަ ާކޯޓުތަކުން ާހެލްތުޖެއްސުމަށް ާއެއްޗެއްާާދ�ޔަ ާއ�ން ާދަށުގައ� ކޯޕަރޭޝަން
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ާހެލްތުލ�ޔެކ� ާކ�ޔ  ާހޯދުމަށޭ ާމީހާ ހ ޒ�ރުާމ�ނ�ސްޓަރުާޔުންތަކެއް ާއަނެއް ާދޫކޮށްލީ ާހަމަ ާދޫކޮށްލީ. ނޑ�ޔ ރު ާފަ ނުވީމ 

ާމ� ާނޫންތޯ ާމ�އީ ާމ�ކަންހ�ާމެރީ. ާޙަޤީޤަތުގައ� ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާކަމަކީ. ާއ�ޚުލ ސްތެރ�ވެގެން.ާާނގ  ވ ނީ

ާއެ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އ�ރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާމެންބަރު ާާޢ�އްޒަތްތެރ� ކުށްކުރުމ އ�،ާވ�ދ ޅުވ�ހެން

ާވ�ސްނުމ އ� ާބަޔަކު ާކުށްކުރަން ،ާ ާހ�ނގަމުންގޮސް ާތެރެއ�ން ާޕްރޮސީޖަރ ާހުރ�ާމީހަކު ާތެރޭގައ� ސ ރކަލް

ާމ� ާމަޖ�ލީހަށްާާމައްސަލަތަކެއް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޙަޤީޤަތުގައ� އުޅެނީ.

ާފ ސްވެގެން ާހުށަހެޅ�ގެން ާއަދ� ާވެސް، ާޤ ނޫނުތަކަކީ ާހުރ� ާހަމަާާހުށަހެޅ�ފައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާޤ ނޫނުތަކަކީ ދ�ޔަ

ާމުހ�އްމު ާމ�އީ ާހުރަސްއެޅޭނެާާދަންނަވ ނަން ާހ�ނގުމަށް ާކަންކަން ާބ ވަތުގެ ާމ� ާފ ސްވުން ާއަދ� ޤ ނޫނުތަކެކޭ.

ނޑުާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންާޤ ނޫނުތަކެކޭ.ާއެ ާވެގެންާާއަހަރ3ާުހެއްކ ާބެހޭާޤ ނޫނުާާ�ގޮތުންާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސްާއަޅުގަ

ާކު ާބޮޑެތ� ާމ�ހ ރު ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމަޖ�ލީހުގައ�. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާކޯޓުންާދަނީ ާފަރ ތްތަކުން ާހ�ންގ  ށްކުށް

ާއެކަށީ ާފުލުހުންނަށް ާވ�ދ ޅުވަނީ ާޤ ޟީ ާހުށައެިެދޫކޮށްލަން ާހެއްކެއް ާވަރަށް ާރައީސް،ާާއްނޭޅެއޭ.ގެންވ  ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާއަޑު،ާާފޮރެންސ�ކު ާވީޑ�އޯ، ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ާމަރުޙަލ  ާޝަރުޢީ ާހެކ�ތައް ާހޯދޭ ގޮތުން

ާޝަރު ާއެމަންޒަރު ާހަމައެކަނ� ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ާމަރުޙަލ  ާއ�ޢުާޢީ ާއަށް ާއަމ�އްލަ ާމ�މީހ  އޮންނަނީ.ާާތ�ރ ފުވުން

އްޔ ާދެންާކ�ހ�ނެއްތޯާއޭނަާލައްވާ ވެއްޖެާމ ާހަނުހުރުމުގެާޙައްޤުާވެސް.ާމ�ހެންއޮވޭާފުލުހުންާގެންދ�ޔައ�ާކޯޓަށްާއެބަ

ާމ� ާމ�ކަންާާބުނުވ ނީ.ާއެބަޖެހޭ ާމަޖ�ލީހުން ާއެއްޢ�އްޒަތްތެރ� ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާއެބަޖެހޭާކޮންމެވެސް ގޮތަކަށްާނ�ންމަވަން

ާމ� ާއ�ހަކަށްދުވަހު ާދ ދ� ާކުށްތައްާރައީސް. ނޑުާާބ ވަތުގެ ާއަޅުގަ ާދ�ނުމަށްޓަކައ� ާއަދަބުތައް ާބޮޑެތ� ާމީހުންނަށް ކުރ 

ާޢ�އްޒަތް ާއ�ސްފަސްވެދ ނެާސަބަބަށްޓަކައ�.ާސަބަބަކީ ާއަނބުރ ާނަގަންޖެހުނީ ާވެސް ާބ�ލެއް ާރައީސް،ާހުށަހެޅ� 3ާތެރ�

ާމ�ާވެގެންާއަހަރު ާކޮންޓްރޯލް ާމަޖ�ލ�ސް ާމަޖ�ލީހުގައ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާހެއްކ  ާހަމަާއޮންާދ�ޔައީ ނަނީ

ނޑުާހ�ތ މައ ާ ދަންނަވަނީާއ�ދ�ކޮޅުާވ ދަވެރ�ާޕ ޓީގެާއަތުގައ�.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާމަސްތުވ ތަކެއްޗ ާާއެކުާމ�އަޅުގަ

ާޢ�އް ާމ� ާބ�ލު ާޤ ނޫނުނލްޢުާޒަތްތެރ�ބެހޭ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުގައ�، ާމަޖ�ލީހުގައ�. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާބ�ލު ޤޫބ ތުގެ

ާޚ އްޞަާ ާހުއްޓުވުމުގެ ާކުށް ާގޭންގު ާމަޖ�ލީހުގައ�. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާބ�ލު ާރައްކ ތެރ�ކަމުގެ ާއ�ޖުތ�މ ޢީ ރައީސް،

ާއަނ�ޔ  ާގެވެށ� ާމަޖ�ލީހުގައ�. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާބ�ލު ާއެޅުމުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާފ�ޔަވަޅުތައް ާމ� ާބ�ލު ހުއްޓުވުމުގެ

ނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާމ�ާއަހަރުވެގެންާދ�ޔައ�3ާތެރ�ާރައީސްާމަޖ�ލީހުގައ�.ާޢ�އްޒަތް ާމ ާމ�އީާބޮޑުާމ�ންވަރެއް.ާއަޅުގަ

ާ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާބ�ލެއް ާހަމ3ާަބ ވަތުގެ ާކަމަކަށް. ާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުާާއަހަރު ާއަޅުގަ އެހެންމެ

ާހުށަހެޅ�ގެންާފ ހަގަކޮ ާމަޖ�ލީހަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާބ�ލު ާހުއްޓުވުމުގެ ާކުށްތައް ާގޭންގު ާރައީސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ށްލަން

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާމ.އަތޮޅުގެ ާދ�ޔައ�ރު ާމ�هللا ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާޢަބްދުާދަންނަވަނީާޔ މީން ާހުށަހެޅާ�هللا ޔ މީން

ާމެންތ އީދު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާމ ވަށު ާއ�ޞްލ ޙެއް ާކުރެއްވ� ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާހުށަހެޅުއްވީ.ާއަބަރު ބޫބަކުރު

ާމ� ާއ�ންނ ނެ ާާއޭރަކު ާހައްޔަރުކުރުމުގެ ާހ�ފ  ާމީހ ާފުލުހުން ާއުޅޭ ާކުށްކުރަން ާޖަހ ފައ1ާ�ާ:ބ ވަތުގެ ާފުރަތަމަ ދުވަސް
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އައ�އ�ރުާއ�ނީާމ�ާމުއްދަތުާ ރައީސް،ާކޮމ�ޓީާމަރުޙަލ ގައާ� ނޑަކަށް.ާާދުވަހަށްާކުޑަވެފައ�31ާއ�ނީ.ާޢ�އްޒަތްތެރާ� ގ ތްގަ

ާ ާމ� ާމ�31ާއެހެންނަމަވެސް ާހަމައެކަނ� ާނުބައ�ންދ  ާވެސް ާކުށެއްާާދުވަސް ާނެތް ާމ�އަދަކު ާއުވ ލީ. ާއެއްކޮށް ާމ އްދ 

ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާފުލުހުންނަކަށް. ާބ ރެއް ާހައްޔަރުކުރުމުގެ ާގެންގޮސް ާއުޅޭމީހ  ާސަރުކ ރަށްާާކުރަން ާމީ ރައީސް،

ާނ�ޔަތުގައ�ާމ�ާޢ�އްޒަޖެއްސުން ނޑުމެންާޖެހޭނެާޙަޤީޤަތަށްާކުރުމުގެ ާއައ�ާކަންތައް.ާއަޅުގަ ތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުންާކުރަމުން

ާވެސް.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާ ާބުނަން ާމެންބަރެކޭ ާމަޖ�ލީހުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާމ�އަދު ާލަދުގަނޭ ނޑު ދައްކަން.ާއަޅުގަ

ާއަނެއް ާއެއްކަން ާކަމެއް ާމ�އަދުގެ.ާހަމަ ާގޮތް ާމ�އޮތް ާމ�އަދު ާސ�ޔ ސީާމަޤުޞަދުތަކެއްާކަންތަާމ�އީާހ ލަތު އްާމ�ހެން

ާކުރެވެމުންހ  ާމަޖ�ލީހުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާމ�ނޫން ނޑަކަށްާާސ�ލުކުރުމަށްޓަކައ� ާއަޅުގަ ދ ތަނެއް

ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާކޮބައ�ތޯ ާޙައްޤުތައްާާނުފެނޭ. ާރައްޔ�ތުންގެ ާލޯބ�ވެއޭ، ާރައްޔ�ތުންގެ ާދެކެ ރައްޔ�ތަކު

ާލ ބަޔ ާރަ� ށޭހ�މ ޔަތްކުރަން ާރައްޔ�ތުންގެ ާފުއްދ ށޭ، ާމުހުތ ދުތައް ާބ�ލުތައްާއްޔ�ތުންގެ ާހުންނަނ�ވ� ާމަންފ  އ�

ާމ� ާކޮންކަމެއްތޯ ާމަޖ�ލީހަށްވަދެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާއައ�ސް ާވަޢުދުވަމުން ާހުވ ކުރަމުން ާކ�ޔަމުން ކުރަނީ.ާާފ ސްކުރ ނަމޭ

3ާާ ާކުރ  ާމަޤުޞަދަށްޓަކައ� ާސ�ޔ ސީ ާހަމަ ާމ�ކުރަނީ ާވެސް ާމ�ޕ ޓީން ާނެތް.ާާމަސައްކަތް. ާކަމެއް ާއެއްވެސް ނޫން

ާ ާމ� ާބ ރެއް ާހުރ�ހ  ާދެން ާސ�ފައ�ންނ . ާފުލުހުންނ އ� ާއޮތީ ާސަރުކ ރުގައ� ާމ�އަދު ާމަޖ�ލީހަށްާހަމައެކަނ� ޢ�އްޒަތްތެރ�

ށްާވަނަާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލ�ސްާއ�ންާމ�ހ ތަނ28ާަކޮށްާޖަމ ކުރުމުގެާމަސައްކަތްާމ�ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުންާކަލެކްޓު

ފުޅަކަށްާދަނީ.ާމ�އީާޙަޤީޤަތްާޤަބޫލުކުރ�ޔަސްާނުކުރ�ޔަސް.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާދެންާހަޖަމުކުރެވޭާބޭާކުރެވެމުންާމ�

ާހަޖަމު ާބޭފުޅުންނަށް ާހަޖަމުނުކުރެވޭ ާމާ�ހަޖަމުކުރެވޭނެ. ާއެއްކޮށް ާހ�ތ މައ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ނުކުރެވޭނެ.

ާމަ ާމ�ދ  ާހުށަހެޅ�ގެން ާމ� ާދަންނަވަނީ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާހެޔޮާހަާއްސަލަތަކުގައ� ާނ�ޔަތުގައ� ާރަނގަޅު ާހޯދުމަށްޓަކައ� އްލެއް

ާމީގެންާ ާހުހަނ�ޔަތުގައ�ާމަސައްކަތްކޮށްފ�އްޔ  ާމަޖ�ލީހުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާމެންބަރުންގެާއްލެއްާނެރެވޭނެއޭ.ާއަދ� ރ�ހ 

ާއެބަހުއްޓޭ.ާކޮންމެވެސްާއެއްކ�ބައ�ގައ�ާ ާހޯދުމަށްާއްލެއްާމ�ހަާާގ ބ�ލުކަމ އ�ާކުޅަދ ނަކަންާވެސް ާމ�ާކަމަށްޓަކައ� ޓަކައ�

ާބަހުސް ާދުވަހަކު ާރައްޔ�ތުންނަށްާކޮންމެ ާދ�ވެހ� ާމ ނައެއްގައ� ާޙަޤީޤީ ާމީގެ ާބަދަލުގައ� ާނ�ންމ ލުމުގެ ކޮށްލ ފައ�

ނޑުމެންގެާވ�ސްނުންާބަށްޓަންކުރަންޖެހެއޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހ�ތ މައ ާ ކޮށްާއެއްާރައްކ ތެރ�ކަންާލ�ބޭނެާގޮތަކަށްާއަޅުގަ

ާމަޖ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ދަންނަވަންޖެހެނީ ާސަރުކ ރު ާމ�އަދު ާކ�ޔ ފައ�ާލ�ސް ާމ�ތާ ާ�ށޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ވަދެ

ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމަކީާތ�ބެގެން ާޖެއްސުންާާކުރެވޭ ާވެސް ާސަރުކ ރަށް ާކޮހަމަ ާކުރ  ންމެާކުރުމޭ.ާސަރުކ ރަށް

އްޔ�ތުންނަށޭ.ާމ�ާޙަޤީޤަތްާމ�އަދުާހަމަާއެނގ�ާތ�ބެގެންާޖެއްސުންކުރުމުގެާކުރ ނީާހަމަާރަޖެއްސުންކުރުމެއްގެާއަސަރު

ާކުރެވެމުން ާކަންތައްތަކެއް ާކުރ  ާފ ހަގަކޮށްލަން.ާާ�ދ ތީާތެރެއ�ން ާވ ހަކަ ާމ� ާއެއްކޮށް ާހ�ތ މައ  ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް. ާޝުކުރ�އްޔާ 

ާ

އ ދަމްާވ ހަކަތުލުސްދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާރޮޒަ ާދެއްކެވުން:އ�ނާ 
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ާދަންނަވ ލަންާ ާވެސް ާފުރަތަމައ�ނުން ާއެންމެ ާމައްސަލައ�ގައ� ާމ� ާހަމަ ނޑު ާރައީސް.ާއަޅުގަ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޝުކުރ�އްޔ 

ާތ�އްބ ާާބޭނުން ާތ ށ�ވެފައ� ާވަދެ ާތެރެއަށް ާކަންތައްތަކުގެ ާސ�ޔ ސީ ާޤައުމު ާމުޅ� ާޙަޤީޤަތަކީ ާކަމުގެ ވަނީ

ާ ާޤައުމު ާމުޅ� ާފެންނަނީ ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމ އޮޔ އަޅުގަ ާމަންޒަރޭ. ާދ  ިމައުދ ެއަކުކ ައެނަކުކެގ � ލައ�ގެން

ނޑުމެންނަށްާހަމަާފެނ�ގެންާހ�ޮބުލަގިއ ިމަކްނ ެއުޅުވުމެގ ޭބުނެމްއ ޯންނާނނެ  ޤައުމުގައ�ާމާ�.ާއަޅުގަ ނގައްޖެާމާ�

ކަށްާއޭރުގައ�ާހުންނެވާ�މ ރ މ ރ�ާހ�ންގުމ ާމ�ާހުރ�ހ ާކަމެއްާހ�ނގަމުންާދ�ޔައ�ރުގައ�ާހޯމްާމ�ނ�ސްޓަރަކަޓަރުއެޅުމ އ�ާ

ާމުހ�އްމު ާއެންމެ ާއަށް ާާބޭފުޅ  ާފޮނުވައ�ގެނ3ާާްވީ ާފުލުހުން ާހުރ�ހ  ާތ�ބ� ާރ އްޖޭގައ� ާފަހަތުން ާރައްޔ�ތުން ރަށެއްގެ

ނޑުމެންނަށްާމާ�ާދުވުން.ާއެކަމަކު،ާހަމަާއެާކަންތައްތައްާއެހެންާކުރައްވ ފައ�ާއޮއްވަާވެސްާހަމަާމ�ާމަޖ�ލީހުންާ އަޅުގަ

ނޑުމެންާކޮންާވ ހަކައެއްތޯާމ�ސްޓަރަށްާރުހުފެނުނީާހޯމްާމ�ނ� ދައްކަނީ.ާއަދާ�ާންާދީގެންާފޮނުވ ލ�ާތަން.ާދެންާއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާއަދ�ވެސްާމ�ާފެނ�ގެންާދަނީާހޯމްާާމ�ވަގުތުާވެސްާމ� ާއަޅުގަ ހުރ�ހ ާކަމެއްާމ�ހ ާސީރ�އަސްކޮށްާދ އ�ރު

ާމުހ�އް ާއެންމެ ާއަދ�ވެސް ާއަށް ާބޭފުޅ  ާހުންނެވ� ާކައުންސ�ލުތަކަށްާާމުމ�ނ�ސްޓަރަކަށް ާލޯކަލް ާހަމަ ާއުޅެނީ ވެގެން

ާއްސުންކުރަންާއުޅުން.ާއެހެންވީމ ،ާޕްރ�އޮރަޖެ ާމ�ކަންކަމަކަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫނީ އްލެއްާހަޓައ�ޒްކުރެވ�ގެން

ާބޮ ާމ�ކަހަލަ ާޤައުމުގައ� ާފެންނަނީ ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނެތޭ. ާއަބަދުާއަންނ ކަށް ާހުއްޓ  ާމައްސަލަތައް ވެސްާޑެތ�

ާކަންތައްތަކުގެާ ާމީހުންގެ ާއެކ�އެކ� ާޖެއްސުންކުރުމ އ�، ާމީހުންނަށް ާއެކ�އެކ� ާބޭނުމަށްޓަކައ� ާސ�ޔ ސީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާހަމަ ާވެސް ާއުޅުމ އ�،ާޓީވީތަކުން ާވަދެގެން ާއުޅ35ާާޭތެރެއަށް ާދެވ�ގެން ާގަޑ�އ�ރުާސ�ޔ ސީާކަންތައްތަކަކަށްާފޯކަސް

ާއެހެންވީމ  ާކޮންާިމ ަކްނަތއް ައުޅަގނަޑްށ ހަީވީނ � ތަން. ާޕްރ�އޮރަޓައ�ޒްނުކޮށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަމެއްތޯާތައް

ނޑުމެންނަށްާބޮޑަށްާމުހ�އްމުވެގެންާމ� ނޑުމެންނަށްާާދ ންާއުޅެންޏ ާއުޅެނީާސ ފުނުވެާއޮވެގެންާކުރ�އަށްާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާމ�ކަހަލަާ ާގައ�މުާލަތެއްގައ�ހ ހަމަ ާފެންނ ނީ.ާހަމަ ާއަޅުާއުޅޭތަން ާއަކީ ާއެނގޭާވެސްާދ�ވެހ�ރ އްޖެ ާއަދ� ނޑުމެންނަށް ާގަ

ާ ާމ�5ާގޮތުން ާމ�ހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު ާޤައުމެއް. ާހަމަނުވ  ާވެސް ާމީހުން ާރޭޓްާލައްކަ ާކްރައ�މް ތަނުގެ

ާކަމަށްާޕަސެންޓޭޖު ާބަލައ�ފ� ާއެާވަންޏ ާވައ�ސް ާދުނ�ޔޭގެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާވުރެއަޅުގަ ާޤައުމުތަކަށް ާބޮޑެތ� ލުާހ ާންމެ

ިމ ުހިރާހ ަކެމްއ ޮބްއުސްނަލިއެގްނ ޮގްސަފިއ ޮއްތިއުރަގިއ � ޑަށްާހީވަނީާއުޅޭނީ.ާއެހެންވީމ ނބޮޑުކޮށްހެންާއަޅުހަ

ާައުޅަގނުޑެމްނަންށ ެފްނަނ ަމްނަޒަރީކ ަބެއްއ ަކްނަތްއަތްއ ވީމ ާވ�ދ ޅުވ ނެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ވަނ6ާާަިަ

ާބޭ ާބައެއް ާބައްލަވަންވ�އްޔޭ. ާކަންތައްތައް ާއަނ�ޔ ގ�ޔަރުގައޭ ާލ�ބ�އްޖެާާފުޅުންނަށް ާއެއް ާގ�ޔަރުގައ�6ާާއްޔ  ވަނަ

ާބެހޭ ާއެކަމ  ާވެސް ާބަހެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ާވ�ޔަސް ާކަމެއް ާކޮންމެ ާތ�ބޭާރައްޔ�ތުންނަށް ާބައްލަވަންޖެހޭ.ާދެން

ާއަޅުގަނޑުމެ ާއެހެންވީމ ާނަކަށްންގޮތުން ާނުދޭ. ަޤުއުމެގ ެއްނެމ ިއްސ ެވިރަޔަކްށ ުހްނަނާވ � އަޑުއ�ވ�ގެނެއް

ާއޮޕޮޒ�ޝަނެއްާާއްލުވެގެންހަިމ ަކްނަކްނ ުމިހްއުމާވ ަވަރުކްނ ިމ ަކްނަކްނ ަޤުއުމަގިއ  ޭބުފަޅަކށް  ދ ނީ.

ާމ� ާހ�ންގ ކަށް ާޤައުމު ާނޫން ާމަޖ�ލީހެއް ާރައްޔ�ތުންގެ ާމ�ާއެހެންނޫނީ ާއެބަާއޮތީާވަގުތަކު ާޙަޤީޤަތް ާމ� .

ދަނީ.ާާއެއްގޮތަށްާމ�ާޤައުމުާހ�ނގަމުންާމ�ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާއޮފީހުންާނ�ންމ ާނ�ންމުންތަކަކ 



 26

ާވެސްާ ާއެއްގޮތަށް ާޤ ނޫނަކ  ާއެ ާމަންޒަރަކީ ާފެންނަ ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހެދ�ޔަސް ާޤ ނޫނެއް މ�ތަނުން

އެކަންާއެ ިމ ަޤުއުމެގ � ންފުޅުވ ާހ�ނދެއްގައ�.ާއެހެންވީމ ގޮތަށްާކުރައްވަންާބޭނުާޢަމަލުކުރެވެނީާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔާ 

ާވުރެިއްސ ެވިރަޔަކްށ ުހްނަނާވ ޭބުފަޅަކްށ ިމކަ ެއްނެމ  ާކަމަކަށް ާހުރ�ހ  ާއެހެން ާނޫނީާާމުހ�އްމުާން ވެގެން

ާމ�އީާާމ�ކަމެއް ާދަންނަވ ކަށެއް ނޑުާވެސްާނެތ�ން ާމައްސަލައެކ41ާޭވ ކަށްާނެތް.ާއަޅުގަ އެހެންނޫނީާމ�އީާާ�އަހަރުގެ

ންާފެށުނުާމައްސަލަާއެއްާކަމުގައ�ާވ�ޔަސްާމައްސަލަާމ�ދ�ޔަާއަހަރުގެާމައްސަލައެކޭ.ާމައްސަލަާއަކީާކޮންމެާހ�ސ ބަކު

ާމ� ާފެނޭ. ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހ�ސ ބު ާއޮތް ާާއައ�ސްފައ� ާއެކަން ާބޭފުޅާ ހަވަގުތު ާހުރ� އްލުކޮށްދެވެން

ާއެ ާފެނޭ. ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާތ�ބ�ާާއަޅުގަ ާބައ�ވެރ�ވ ން ާމަސައްކަތުގައ� ާމ� ާނަގައ�ގެން ާޒ�ންމ  ކަންތަކުގައ�

ނޑުމުއައްސަސ  ާއެނގޭ.ާއެހެންވީމ ތައްާއަޅުގަ ާއެބަ ިމ ުހިރާހ ުމައްއަސާސަތެކްއ ެއްއ ަބަޔުކ ައެންއ � މެންނަށް

ާމައްސަލަަބޔަ  ާޤައުމީ ާގުޅ�ގެން ާމ�ހ ކ  ާދެކ�ގެން ާމ�އީ ާކަމަށް ާކަންތައްާއެއް ާމ� ާވުރެ ާކަންތައްތަކަށް ާސ�ޔ ސީ ރު

ާ ާމ�ކަމުހ�އްމު ާގަބޫލުކުރެވ�ގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހ�ޔެާާމ ވެއްޖެކަން ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާނޫނީ ާމ�ާާއްއުޅެގެން ނުވޭ

ާ ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާމ�ހ ހަކަންތައް ާރ�ސޯޓުއްލުވ ނެހެނެއް. ާބަލ އ�ރުގައ� ާޙަޤީޤަތަކަށް ާއަރައ�ގެންާރު ތަކަށް

ނޑުމެންގެާމުޅ�ާއ�ޤުާވައްކަންކުރުމ ާމ�ާމައްސަލަ ާމ�ތ�ޞ ދުާބ�ނ ވެފައ�ާއަކީާމ�އީާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލައެއް.ާއަޅުގަ

ާމ� ާއެކަމަކު، ާސ�ނ ޢަތަށް. ާޓޫރ�ޒަމްގެ ާރ�ސޯޓުއޮންނަނީ ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމާ�އަދު ާއަރައ�ގެން ތަކަށް

ާމ� ާފެނ� ާހ�ނގ ތަން ނޑުމެންގެާާމައްސަލަތައް ާއަޅުގަ ާދ�ޔައ�މ  ާހ މަވެގެން ާއަށް ާދުނ�ޔެ ާބޭރު ާދެން ކަންތައްތައް

ާވެސް ާހުރ�ހ ާރައްޔ�ތުން ާވ ނެާގޮތ ާދޭތެރޭގައ� ާރައްޔ�ތުންގެާާޓޫރ�ޒަމަށް ާހަމައެކަނ� ާހަމަ ާވ�ސްނަންޖެހޭ.ާމ�އީ އެބަ

އެހެންާމުއައްސަސ އަކުންާވ�ސްނަންޖެހޭާކަމެއްާނޫން.ާާއެހެންނޫނ�އްޔ ާމަޖ�ލީހަކުންާއެހެންނޫނީާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާޤައުމުގެާހުރ�ހ ...

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޑީ.އ ރުާޝުކުރ�އްޔ ާ ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާވަނީ ާއަންގަވ ފައ� ާފަރ ތުން މ�ނެޓުގ4ާާެ.ޕީގެ

ާމ�ާ ާފުރުޞަތު ާމ�ހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއަރުވަން. ާމެންބަރުާާފުރުޞަތެއް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ އަރުވަނީ

ާމ�ރަށް.ާޢ އަޙްމަދުާ

ާ

ާމ�ރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާގުޅޭޝުކުރ�އް ާމައްސަލައ  ާހ�ތ މަވެރ� ާމ�ދ  ާދ�މ ވަމުން ާޤައުމަށް ާމ�އަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ގޮތުންާާޔ 

ާގުޅޭ ާމ�ކަމ  ާފ ހަގަކުރައްވ  ާމައްސަލަާކަންބޮޑުވުން ާކުއްލ� ާމާ�ގޮތުން ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތޮއްޑޫ އެއް

ާހުށަހެޅ�ާކަ ާހަމަާގައ�މަޖ�ލީހަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހ�ތުގެާއ�ޚްލ ސްތެރ�ކަމ ާވެސްާއެމުާމަށްޓަކައ� ާވަރަށް އެކުާާމަނ�ކުފ ނަށް
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ާއަޅުގަނ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމ� ާއ ދެ، ާޖަލްސ ތަކުގަޔ ޝުކުރުދަންނަވަން. ާއެކ�އެކ� ާފޯރަމްތަކުގަޔ އ�، ާއެކ�އެކ� އ�،ާޑުމެން

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތްގޮތަށް ާގ�ނަ ާތަފ ތު ާވަރަށް ާފޯރަމްތަކުގައ� ާއެާއެކ�އެކ� ާވ ހަކަ ާމަޤުދައްކަމުންދ  ޞަދަކީާއް.

ާ ާތ�މ ގެ ާގޮތުން ާސ�ޔ ސީ ާރައްޔ�ތުންގެާހައ�ސ�ާކޮބައ�ތޯ، ާތ�މ ގެ ާގޮތުން ާސ�ޔ ސީ ާނުވަތަ ާފުޅ ކުރުމަށްޓަކައ� އްޔަތު

ކުރ�މަތީގައ�ާތ�މ ގެާތ އީދުާބޮޑުކުރުމަށްޓަކައ�ާމ�ާނ�ޔަތުގައ�ާނޫންާގޮތަކަށްާއަދ�ާއެއްާމ�ާވ ހަކަތަކެއްާދެއްކޭާތަނެއްާ

ނޑުާހަމަާވަރަށްާކެރ�ހުރެާމ�ނ ދޭ.ާއެހެންާމ�ާދެންނެ ދަންނަވަނީާމ�ާހުށަހެޅ�ފައ�ާހުރ�ާމައްސަލައ ާާވ�ާކަމަކީާއަޅުގަ

ާއަޑުއައްސަވަންާތ�އްބެވ�ާބޭފުޅުންނަށްާާގުޅޭ ާދ އ�ރުގައ� ާވ ހަކަދައްކަމުން ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގައ�ާއެކ�އެކ� ގޮތުންާމ�

ާސ�ޔ ސީ ާމީގައ� ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއެާހަމަ ާއަމ�އްލަ ާއަދ� ާއަމ�އްލަާކަންކަމ އ�، ދުމ އ�،

ާއެާކަންބޮޑުވުމ  ާކަންކަން ާވަރަކަށްމ� ާކ�ހ  ާވަނީ ާމީހަކުާކުލެވ�ގެން ާވަކ� ާހުރެ ާސަބަބަކަކ  ާވަކ� ާހަމައެކަނ� ކަން.

އ�ހ ނެތ�ާޢަމަލެއްާއެޅީމަކ ާނޫންާކަންބޮޑުވ ންޖެހެނީކީ.ާވަކ�ާމީހަކ ާމެދުާންާވަކ�ާމީހަކުާގައ�ގައ�ާކަޓަރުާމަރ ލީމަކ ާނޫ

ާމާ� ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއ އެކު ާކުށްވެރ�ކުރަންޖެހެނީ.ާހަމަ ާއެކަން ާވެސް ާމަޖ�ލީހުން ާވަޒީރުންގެ ާނޫން ކުރީމަކ 

ާގުޅޭ ާއެކަމ  ާޢައްޔަންކުރުމަކުން ާކަމަށް ާވަޒީރު ާވަޒީރަކު ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭނީކީ ާކަންބޮޑުވުންާާމަޖ�ލީހުން ގޮތުން

ާރައްާ ާއެކަމަށް ާވަކ�ާފ ހަގަކޮށް ާއަތޮޅުވެރ�ކަމ އ� ާއަތޮޅެއްގައ� ާވަކ� ާނޫން. ާކަމަކަށް ާނުލ�ބ�ދ ނެ ާޚ�ދުމަތް ޔ�ތުންނަށް

ާކަމެއްާ ާޚ�ލ ފަށް ާކަންބޮޑުވ ންޖެހެނީ.ާގަވ އ�ދ  ާހަމައެކަނ� ާނޫނޭ ާއެކަންކަމެއް ާނުބޭއްވ�ގެން ާއަތޮޅުވެރ�ކަން ރަށެއްގައ�

ނޑުާދަންނަވ ނީާހަމަާކަންބޮާވ ނަމަާއެާކޮށްފައ� ނޑުާގޮތެއްގައ�ާމާ�ކަމަކީާއަޅުގަ ޑުވ ންޖެހޭާކަމެއް.ާއެކަމަކު،ާމައ�ގަ

ާސ� ާހަމަ ާދެކެވެނީ ާމ� ާވ ހަކަތައް ާމަޤުބ ވަތުގެ ާސ�ޔ ސީ ާބޭނުމަށްޓަކައ� ާހ ސ�ލުކުރުމަށްޓަކައ�.ާޔ ސީ ޞަދެއް

ާމަޖ�ލީހުގަ ާމ� ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާގުޅޭގޮތުން ާމައްސަލައ  ާހުރ� ާހުށަހެޅ�ފައ� ާމ� ާނުފެނޭ ނޑުމެންނަކަށް އާ�އަޅުގަ

ާމަޖ�ލީހު ާމ� ާކަމަކީ ާމ�ދެންނެވ� ާއެހެން ާހ�ނގައްޖެއޭ. ާއ�ވ�ގެން ާމ�ހ ރު ާއަޑުތަކެއް ާހުރ�ހ  ާހ�މެނޭާއ�ވެންވީ ގައ�

ާގްރޫޕު ާޕ ލ�މެންޓްރީ 3ާާގެ ާމެޖޯރ�ޓީގެ ާއ އ� ާމައ�ނޯރ�ޓީ ާނ�ންމައ�ފ�.3ާާލީޑަރުން ާވ ހަކަދައްކ  ާމ�ކަމ  ލީޑަރުން

ާނު ާވެސް ާދުވަހަކު ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާގޮވ ލުމެއް،ާއެކަމަކު، ާގޮވ ލ  ާގުޅ�ގެނެއް ާމައްސަލައަކ  ާބ ވަތުގެ ާމ� ފެނޭ

ާދ ދައުާއެސް.އެމް.އެސްއަކުންާ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާޙައްޤަށްޓަކައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާނުވަތަ ާދީގެނެއް ތަނެއް.ާވ ނެާާވަތެއް

ާއޮތީ. ާދޫކޮށްލ ފައ� ާވ ން ާާގޮތަކަށް ާއ�ބ ރ ތްތަކުން ާއެބަދޭވ ހަމޮޅެތ�މޮޅެތ� ާއެހެންވީމ ކަދައްކަމުން ކަންކަންާާމި � .

ާދެއްކ�ޔަސް.ާއެކަންާާރައްޔ�ތުން ާވ ހަކަ ާމ� ާމޮޅުާގޮތަކަށް ާތ�ބެފައ� ާމ�ތ  ނޑުމެން ާނުގަންނ ނެ.ާއަޅުގަ ާބަލައ� މ�އަދު

ާދަނީާ ާބުނަމުން ާމ� ާއ�ން ާދ އ�ރ  ާޝަރުޢީ ާފޯރުކޮށްދޭނީ. ާއެކަން ާހަމައަށް ާރައްޔ�ތުންނ  ބަލައ�ގަންނ ނީ

ާނެ ާޤ ނޫނެއް ާތ�މަންނަމެންނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބުނަނީާާ::3ތޭ. ާ)ށ(ގައ� ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަމޭާއަދ�ވެސްާޤ ނޫނެއްާނެތ�ގެންާކަންކަންާނުކުރެވޭނެާކަމަކަށް.ާމ� ތަނުގައ�ާާކީކޭތޯާބަލ .ާއަޅުގަ

ކ ާހެދީާކަންކަންާނުކުރެވޭާވ ހަކަ.ާއެާދ�ޔަާދެާޤ ނޫނަާވަކ�ާހ�ސ ބަކުންާފުލުހުންގެާބޭފުޅުންާވެސްާވ ހަކަާދައްކަމުން

ާއެާ ާއެއަކަށް ާއެއް ާއަދ� ާއެކަމަކު ާނ�ންމ ފައ�. ާފ ސްކޮށް ާވަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ާޤ ނޫނު ާހައްލެއްާދެ އްވެސް
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ާއެހެންވީ ާމ�ހ ރަށްާނުލ�ބޭ. ާމ�ހ ރުން ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރަންވީ. ާމަޖ�ލީހުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމެއްތޯއޭ ާކޮން ާދެން މ ،

ާމ�ާ ާއެދޭހުށަހަޅަން ާރައްޔ�ތުން ާކަމެއްާހުއްޓ ލ ފައ� ާހުރ�ހ  ާމ�ތ ާާމަޖ�ލީހުގެ ާވެއްޓެއް ާއަމ ން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގޮތަށް

ާކަމެއްާނުކުރުމަށް.ާ ާއެއްވެސްާބ�ލެއްާހުށަހަޅައ�ގެންާއެއްވެސް ާމަޖ�ލީހުން ާކޮށްފައ�ާނޫނީ ާއެކަން ޤ އ�މުކުރުމަށްޓަކައ�

ނޑައެޅ�ފައ�ވ ާގޮތުގެާކ ކުތޯާމ�ކަންާކުރ ނީ.ާނުކުރ ނެ.ާހަމަާއެޖެންޑ ގައ� އެާާކަ ބައެއްގެާާމަތ�ންާއެާބައެއްާޕ ޓީާއ އާ�

ާމ�އަދަށްާ ާމ�އަދުން ާޤަބޫލުކުރ ނެ. ާރައްޔ�ތުން ާކުރ ނީ. ާކަންތައްތައް ާހުރ� ާކުރެވެން ާކުރ�އެރުމަށްޓަކައ� ސ�ޔ ސަތު

ާމަޖ�ލީހުންާއެއްވެ ާނޫނ�އްޔ ާމ� ާމ�ކަންާހައްލުވެގެން ާގެނެސްފައ� ާއަށް ާބަލަ.ާކުއްލ�ާހ ލަތުާރ އްޖެ ސްާކަމެއްާނުކޮށް

ާޢަދު ާދ އ�ރ ތަކ އ� ާޤަބޫލުކުރ ނެ.ާޝަރުޢީ ާރައްޔ�ތުން ާޤައ�މު ާދ އ�ރ ތަކ ާއޭރުން ާޤ އ�މުކުރ ،ާތަޙުޤީޤުކުރ  ާލުއ�ންޞ ފު

ާާމ� ާއެންމެން ާވ ހަކަހުރ�ހ  ާއެއްވެގެން ާތަނަކަށް ާއެއް ާމ�އޮތް ާކީއްވެތޯ ާހ ސ4ާާްދައްކައ�ގެން ާފަންސ ސް ލައްކަ

މ�ާހ�ނގ ާމައ ބ ދީގަާ ނޑުމެންާލަދުގަންނަ.....އްސަލަތައްާހައްލުއާ� ާނުކުރެވެންވީ.ާއަޅުގަ

 

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއ�ބްރ ހީމުާރަޝީދުާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާއ�ސްދޫ

ާވަރަޙްމަތު ާއައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް ާމ�ކަމުގެާهللاާ`. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އީ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ވަބަރަކ ތުހޫ.

ާ ާދީނީާވ ހަކަ ާމ�އީ ާއެއް. ާމައްސަލަ ާޤައުމީ ާމ�އީ ާއ�ނގޭތޯ. ާހުސްވެފައ� ާގޮތް ާމ�ތ�ބީ ާމ�ހ ރު ާ ދައްކ ދައްކ ދައްކ 

ާއ�ންސ ނ�އްޔަތުމައްސަ ާއޮތް ާއެއް.ާމ� ާމ�ާލަ ާއެއް ާމައްސަލަ ާވެއްޖެ ނޑުމެންާާބޮޑުާމުސީބ ތަކަށް ޤައުމުގައ�.ާއަޅުގަ

ނޑުމެންާމ�ކަމަށްާޢަމަލުކުރ ނީ.ާދުވަހަކުާކ ކުާއ�ތުރަށްާއައ�ސްގެންތޯ؟ާކ ކުާއ�ތުރުާޤ ކޮން ނޫނެއްާހަދައ�ގެންތޯާއަޅުގަ

ާ ާނެހެދ�ޔަސް ާހެދ�ޔަސް ާޤ ނޫނެއް ނޑުމެން ނޑުމެންާهللاާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާއަންގަވ ފައ�. ާކުރަން ާމ�ކަން ާވަނީ ތަޢ ލ ގެ

ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދުވަހަކު ާނުކުރ ހ  ާގޮތަށް ާއޮންނަ ާއަންގަވ ފައ� ާދީނުގައ� ާގޮތަށް، ާއޮންނަ ާކުރަން ތެރޭގައ�ާާމ�ކަން

ާވ ހަކަާ ާނޯންނ ނެ ާރައްކ ތެރ�ކަމެއް ާމ�ނ�ވަންކަމެއް، ާހ�ތްހަމަޖެހުމެއް، ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދ� ހަމަޖެހުމެއް

ާ ާއަންގަވ ފައ�ާهللاާމ�އޮތީ ާމ�އޮތީ ާފަސްޖެހެންވީ. ާކުރަން ާމ�ކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަންގަވ ފައ�.ާކީއްވެގެންތޯ ތަޢ ލ ގެ

ާކަ ާދ�ރުންހުރ� ާހ�ފުމަކީ ާޤ�ސ ޞް ��� ��� ����������މެކޭ. ������� �� ������ �� ���� ��ާ ާމައްޗަށްާާތ�ޔަބައ�. މީހުންގެ

ާމ�ކަންާނުކުރަންވީ؟ާޟުހ�ފުންާފަރުޤ�ސ ޞް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީހުންނ ާދޭތެރޭގައ�.ާކީއްވެތޯ ާޤަޠުލުކުރ  ކުރައްވައ�ފ�އޭ

ާސައ�ންސްވެރ�ންނަ ާއޭގެ ާމީހުން ާހަދ  ާއ�ންޖީނު ާހަދ ާމީހ ާނުވަތަ ާބަލ�ތަކަށްާއ�ންޖީނެއް ާދ�މ ވ  ާއެއަށް ާއ�ނގޭނެ ށް

ތަޢ ލ ާއ�ންސ ނުންާހެއްދެވީ.ާهللاާމ ،ާ.ާއެހެންވީބޯލްޓުބޭސްކުރ ނެާގޮތް.ާހަދ ނެާގޮތް.ާނައްޓަންވީާނަޓް.ާއަޅުވަންވީާ

ާދެނެވޮޑ�ގެން ާހައެކަލ ނގެ ާތެރޭގައ� ާއ�ންސ ނުންގެ ާމ� ާމޮޅަށް ާއެންމެ ާކޮންޓްރޯލްވަނީ ާމީހުން ާމ� ކުރ ނެާމަޖެހުމ އ�

ާމ�ާމ�ާގޮތް. ާހަމައެކަނ� ނޑު ާއަޅުގަ ާދައްކަން ާމ�ާާވ ހަކަތައް ާހަފްތ  ާދެ ާދައްކަމުންދ ތ  ނޑ� ާމެދުނުކެ ާވ ހަކަ ާބ�ލަށް

ާނުކުރެވެންވީވަނީ.ާކީއްާ ާކަތ�ލަމުންަހަމ އެ � ވެގެންތޯ ާއަނެކަކު ާމައްސަލަާއެއް.ާމ�އީާާކަކަށްފަހު ާބ�ރުވެރ� ާމ�އީ ދަނީ

ނޑުމެންާއ�ންސ ނީާޖަމ ޢަތުގެާާވަރަށްާބޮޑުާމުސީބ ތަކަށް ވެއްޖެާކަމެއްާމ�އީ.ާދެންާމ�ާމައްސަލަތައްާފުރަތަމަާއަޅުގަ

ާއ ދަމްާ ާގުޅ�ގެން ާމައްސަލައަކ  ާމ�ކަހަލަ ާހަމަ ާވެސް ާމ�އޮތީ ާދ�މ ވެފައ� ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ތެރޭގައ�
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ާދަރ�ކަނ ާދެ ާވައްސަލ ތުގެ ާތަޢަލައ�ހ�އްސަލ މް ާއަނެކަކަށް ާއެކަކު ާއެއްޅ ފޮޅައ�ާލުން ާދެންާާގަނެ ާއަވަހ ރަވީމަ ބޭފުޅަކު

������ �������� އޮތީާއަންގަވ ފައ�.ާާކަންތައްތައްާކުރަންވީާގޮތްާއެ �� ���� ������� ���� ����� �� ���������� �������� ���� ������ �������� �� ������� �� ��

 ���� ��� �� ����� �� �� ������ ������ �� ��������� ������� ާއަންގަވ ފައ�.ާާއެ. ��� �� ާވެރ�ކަންއޮތީ ާބަޔަކު ާނުކުރެވޭ ކުރ ނެާމ�ކަން

ާނެތް.ާ ��� ކަމެއް ����� ����� ���� ���� ���� ������ � ��� �� ����� � ���� ��� ���� ���� � �� ާޙުކުމްާއެންގެވ�هللاާ. �� ާމީހުންނަކީާގޮތަށް ނުކުރ 

� ����  ކ ފ�ރުންނޭ. ��� �� ����� � ���� ��� ���� ���� � �� �� ���� ���� ���� ��  ��� ާޙުކުމްهللاާާ.��������� ާގޮތަށް ާމީހުންނަކީާއެންގެވ� ނުކުރ 

���� ���� އަނ�ޔ ވެރ�ންނޭ.ާ ���� ������ � ��� �� ����� � ���� � �� ���� ���� � �� ��  ����� ާޢަމަލުهللاާާ.�������� ނުކުރ ާމީހުންނަކީާއެންގެވ�ާގޮތަށް

ނޑުމެންނަށްާންނޭާއެއީ.ާއެކުމްނުކުރ ާމީހުންނަކީާއެއީާފ ސ�ޤުޙު ގެާهللاހެންވީމ ،ާމ�ާބ�މުގައ�ާމ�ާބ�ންމަތީގައ�ާއަޅުގަ

ާކަމުގައ� ާދ�ދަާހ�ފައ�ގެންާނުކުރެވޭާކަމަށްާޚަލީފ ކަންާނުކުރެވޭ ާއެ ާމ�ާވަންޏ  ާހ�ފައ�ގެން ތ ނގައ�ާާވަންޏ ާތ�ލަފަތް

ާމ� ގަޅުާމީހުންާތަނަށްާރަނމަންޒަރުާދައްކަންާތ�ބުމުގެާއެއްވެސްާބޭނުމެއްާނެތް.ާމ�ކަންާނުކުރެވޭާމީހުންާފައ�ބ ފައ�

ާމަސައްކަތް ާމީހުންާއ�ސްތ�ޢުފ ގެންނަން ާއެކަންާނުކުރެވޭ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެންމެ ނޑު ާއ�ދީފަކުރަންވީ.ާއަޅުގަ

ާމުއައް ާކޮންމެ ާވަރ�ދ ށޭ.ާއެއީ ާވ�ޔަސްާހެވޭ.ާއެ ާއެއް ާއ�ސްވެރ�ޔ ާކަމުގައ�ސަސ  ާއެންމެ ވ�ޔަސްާާހަމަާސަރުކ ރުގެ

ނޑުމެންގެާތެރެއަށްާހަމަޖެހުމެއްާއެއީާމ�ކަންާނުކުރެވޭާ ނޑުމެންާނުކޮށްާއަޅުގަ މީހުންާފައ�ބައ�ގެންދ ށޭ.ާމ�ކަންާއަޅުގަ

ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާއެންމެން.ާާނ ންނ ނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރަމ  ާމ�ކަން ާހ�ނގ ށޭ ާހ�ތ މަޔ އެކު ދަންނަވަނީ.

ާވައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް.

ާ

ާހަކަދެއްކެވުން:ސަމީރުާވ ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާދ�އްދޫ

ާކުއްލ�ާ ާހުށަހެޅުއްވ� ާމ� ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޝުކުރ�އްޔ 

ާގޮތުންާ ާހައްލުކުރުމުގެ ާމައްސަލަ ާމ� ާއަދ� ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާއޮތް ާތ އީދު ާނުހަނު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއަށް މައްސަލަ

ާމ� ާކަންތައްތައް ާމ�ހ�ނދުާކުރަންޖެހޭ ާހުރ�ހާ ާން ާގުޅޭ ާއެކަމ  ާސަރުކ ރަށ އ� ާކުރެވުމަށްޓަކައ� ާވެސް ހ�ނދަށް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާގޮވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދ�ނުމަށް ާއެއްބ ރުލުން ާފުރ�ހަމަ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ފަރ ތްތަކަށް

ާޢ�އްޒަ ާދ އ�ރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާއެއް ާމައްސަލަ ާކުއްލ� ާމ�ކަހަލަ ާހަމަ ާކަމަކީ ާއެއް ާވެސްާވ�ސްނ ލަންޖެހޭ ާމެންބަރު ތްތެރ�

ާއަޅުގަނޑުމެ ާމައްސަލައ�ގައ� ާއެ ާވ ހަކަހުށަހެޅ�. ާއ�މޯޝަނަލްކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެންާން ާއަޅުގަ ާފަހުގައ� ދެއްކުމަށް

ާއެ ާއެކަން ާާމަޖ�ލީހުން ާޤައުމުގެ ާކަންކަން ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަހުގައ� ާއޭގެ ާދ�ޔައީ. ާމެދުގައ�ާހ ހ�ސ ބުން ލަތ 

ާކަންކަން ާއެ ާހަދ  ާމ�ާފްލޯރއަޕެއް ާކ ކުތޯ ާގެންދ�ޔައީ ާކަންތައްތައް ާކޮމ�ޓީތަކުގެ ާމަޖ�ލީހުގައ�.ާާބަލ  ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާމޭގަ ާތެދުވެ ާބަލަންާާއ�ނ�ކަން ނޑުމެން ާބައްލަވ .ާނެތް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާވ�ދ ޅުވެ ާކުރީމޭ ާއެކަން ާތ�މަންނަ އަތްޖަހ ފައ�

ާހ� ާގަސްގަހުގެ ާބޮޑެތ� ާސ�ޔ ސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދައެބަޖެހޭ ާކަމުގެ ާތ�ބެގެންޔ ވަހ� ާކަންތައްތައްާށުގައ� ާމ�ފަދަ ކަން

ހ�ންގ ާމީހުންާއެފަދަާކަންތައްތައްާކުރަމުންާދަނީ.ާއެާކަންކަންާސ�ޔ ސީާވ�ސްނުމުގެާތެރެއަށްާވައްދ ާބަޔަކުާމީހުންާ
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ާނ ތީޖ އެއްާ ާކުރުމުގެ ާއެާކަންތައްތައް ާލައްވ  ާމ�ގެ ާޤައުމުގައ� ާމ�އޮތީ ާމ�އަދު ާާގޮތުން ާއެ ާޢ އްމުވެ ކަންކަންާކަންކަން

ާހުއްޓުވުމ  ާކުށްތައް ާގޭންގު ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާގޮސްފައ�. ާހ�ސ ބަށް ާހައްދުފަހަނައަޅ  ނޑުމެން ބެހޭާާއަޅުގަ

ާކުރެވ�ގެން ާކަންކަން ާއެ ާއުޅުނީ ާނެތ�ގެން ާމ�ންވަރެއްތޯާާޤ ނޫނެއް ާކ�ހ  ާކުށްތަކުގެ ާގޭންގު ާއެހެންނަމަވެސް، ދ�ޔަ.

ާމ� ާކަންކަން ާއެ ާދ�ޔައީ ާދ�ރ ސ ޒަޢ�އްާހުއްޓ�ގެން ާބަލ  ާމަޖ�ލީހުން ާރައީސް،ާތްތެރ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާކުރެވުނުތޯ؟ އެއް

ާ ާޤައުމުގެ ާދައްކ އ�ރު ާވ ހަކަތައް ާއެ ާތ�ބެ ާމ�ތ  ާވެސް ާމ�އަދު ނޑުމެން ާއެހ އަޅުގަ ާދުވަހަށް ާދުވަހުން ދަނީާާލަތު

ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައްޔ�ތުންާގޯސްވަމުން. ާކުށްވެރ�ކުރ ނީތަނުގައ� ާސަރުކ ރު ާމަޖ�ލ�ހުން ާސަރުކ ގެ ާރުންާ.

ކުރ ނީ.ާޕީ.ޖީާއޮފީހުންާނޫނެއްާނެތ�ގެންާއެކަންާކުށްވެރ�ކުރ ނީ.ާޢަދުލުއ�ންޞ ފުންާޤ ރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީސްާކުށްވެރ�ާ

ާކުރ ާ ާޕޮލ�ހުން ާނުވޭ ާބޭނުމެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު ާދައްކ ނީ. ާވ ހަކަތައް ާކަމުގެ ާނުދ  ާކުރ�އަށް މައްސަލަތައް

ާކުޑަ ާއެންމެ ާއެާތަޙުޤީޤުތަކަށް ާދީގެން ާލުޔެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުޑަމ�ނުން ާއެންމެ ާވެސް ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާމ�ނުން

ާމ� ާވަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަގު ާހ�ފެހެއްޓޭނެ ާދޫކޮށްލ ފައ�.ާާކަންތައްތައް ާވެސް ާމަޖ�ލީހުން ޢ�އްޒަތްތެރ�

ނޑައެޅ�ގެންާބަޔ ންކޮށްފައ�ާއެބަާއޮތް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ މ އްދ ގައ�ާހައްޔަރުކުރުމ އ�ާާވަނ57ާަޤ ނޫނުއަސ ސީގައ�ާކަ

ާބ ރު ާހީވ�ކަމުގައ�ާ�ބަންދުކުރުމުގެ ާކަމަށް ާއުޅޭ ާކުރަން ާއެބައޮތް.ާކުށެއް ާލ�ބ�ފައ� ާފަރ ތްތަކަށް ާގުޅޭ ވ�ޔަސްާާއެކަމ 

ާ ާދެރަކަމަކީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމަށް. ާކުރެވޭނެ ާނުވަތ35ާާައެކަން ާފަރ ތްތައް ާކުށްކުރ  ާއެ ާތެރޭގައ� ގަޑ�އ�ރުގެ

ާމަ ާމަތަޙުޤީޤުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާހޯއްދުމަށްޓަކައ� ާމަގެއް ާއެކަމަށް ާޖެހުން. ާދޫކޮށްލަން ާމީހ  ާއެ ޖ�ލީހަށްާރުޙަލ ގައ�

ާވ ހަކަ ާމެދުގައ� ާކަންވެގެންހުށަހެޅ�ގެންދ�ޔަާބ�ލ  ާމ ޒީގެާދެއްކ�އ�ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތް ާބަލައ�ލުމަކީާާދ�ޔަ ތެރެއ�ން

ާޢ�އްޒަމުހ�އްމު ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައ� ާވ ހަކަާކަމެއް ާދޫކޮށްލ  ާމީހުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާރައީސް، ތްތެރ�

ާމ� ާއަދ� ާފަރ ތްތަކުން ނޑުާާބައެއް ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރެއްވ�. ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެ ާވެސް ާހުށަހެޅަމުން ބ�ލު

ާކްލެމެދަ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާކަމަންނަވ ނީ ާއޮންނަ ާބޯޑެއް ާމަޢ ފުންސީ ާކުށްވެރ�ންނަށް ާއަދ� އަދަބުާާދ�ނުމ އ�ށ އ�

ާއެާލުއ� ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމަށ އ� ާބ ރެއް ާލ�ބ�ގެންވ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ކޮށްދ�ނުމަކީ

ާކޮށްފ�ާ ާކަމެއް ާއެފަދަ ާޚ�ލ ފަށް ާޤ ނޫނ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާހ�ފައ�ގެން ާބޭނުން ާމ�ާބ ރުގެ ޢ�އްޒަތްތެރާ�ާނަމަ

ާމައްސަ ާއެ ާކޮމ�ޓީތަކުން ާއޮތް ާއެހެންވީމ ،ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ�ންވަރަކަށްތޯއޭ؟ ާކ�ހ  ާވަނީ ާބަލ ފައ� ާމ�ހ ތަނަށް ލަ

ާގުޅޭ ާއެކަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަހަދ  ާފްލޯރއަޕެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ނޑުމެން ާމައްސަލައެއްގައ�ާގޮތުާއަޅުގަ ާކުއްލ� ން

ާއެހެންވީބަހުސް ާސުމެކޭ. ާދަންނަވ ނީ ާހަމަ ާއަކީ ާނަތީޖ  ާމީގެ ާނ�މުނީމ  ާކަންކަން ާއެ ާކަންކަންާކޮށްލ ފައ� ާމ� މ ،

ާ ާމ�އަދު ނޑުމެން ާރ�ޢ ޔަތްއަޅުގަ ާމެދު ާކުރ ހ ލަތ  ާކަންތައްތައް ާބޭނުންާ�ނަމަާކޮށް ާދަންނަވަން ނޑު ވަނީާާއަޅުގަ

ާކަމ  ާއަދ ކޮށް ާދައުރެއް ާރަނގަޅު ާއެކަށީގެންވ  ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެއްބ ރުލުންާާމ�ކަމުގައ� ާފަރ ތްތަކަށް ބެހޭ

ާ ާސ�ޔ ސީ ާވެސް ާމ�އަދު ާމ�ާދީގެން ާޖެހ�ލ ފައ� ާދުރަށް ާާގޮތުން ާޤައުމީާހ ޤައުމުގެ ާފަހުގައ� ާފ�ކުރުކުރުމަށް ާމެދު ލަތ 

ާސަލ މަތަށްޓަކައ�ާ ާޤައުމުގެ ާރައްކަލަށްޓަކައ�، ާޤައުމުގެ ާވެސް ާބައްދަލުވުމެއް ާއެންމެ ާކޮމ�ޓީގެ ާބެހޭ ސަލ މަތ 
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ނޑުމެންނަށްާފެނ�ގެންާބައްލަވ ށޭ.ާއޭރުންާމ�ކަބ އްވައ�ގެންާއެާކަންކަންކުރެވޭތޯާމަސައްކަތްކުރައްވަ މުގެާނަތީޖ ާއަޅުގަ

ާ ާޤައުމުގެ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހ ދ ނެ. ާމ�އޮތް ާމ�އަދު ާހައ�ސ�އްޔަތުންާހ ލަތު ާމީހެއްގެ ާކަންބޮޑުވ  ާމެދުގައ� ލަތ 

ާއެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާސްޕީޑުާއަޅުގަ ާމ�ދ  ާފެތުރ�ގެން ނޑުމެކަންކަން ާއަޅުގަ ާދ ނަމަ ާމީހަކަށްާގައ� ާއެއްވެސް ން

ާގޮވ ލެވ�އްޖެާރައްކ ތެރ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާމ�އަދު ާނުވ ނެ ާބަލައ�ގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތޭ. ކަމެއް

ނޑުާދަންނަވ ނީާ ާއޭރުންާދެންާވަނީާކ�ހ�ނެއްތޯ.ާއަޅުގަ ނޑުމެންގެާމީހުންގެާގައ�ގައ�ާކަޓަރުއަޅ ާމަރ ލަާބަލ ށޭ އަޅުގަ

ާއެކަން ާނޫނޭ ާއ�ންާއެހެނެއް ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަކީ. ާދ ހ�ނދުވ ންވީ ާފުރ ނަ ާވެސްާާއެާާ�ސ ނެއްގެ ހ�ސ ބުން

ާޒ�ންމ އެކޭ.ާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެޅުމަކީ ާދަރަޖައ�ގައ� ާމަތީ ާއެންމެ ާއޭގެ ާފ�ޔަވަޅުތައް ާއަޅަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެާތެރެއ�ންާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރެއްގެާކަރުގައ�ާނުވަތަާވަޒީރުންގެާމަޖ�ލީހުގެާ މެންބަރެއްގެާއަޅުގަ

ާނޫނޭާމ�ާ ާއެާތަންތަންާނައްތ ލުމަކުން ާކަރުގައ�ާނުވަތަ ާބައެއްގެ ާޤ އ�މުކުރަންާތ�ބ� ާޢަދުލުއ�ންޞ ފު ާކަރުގައ�ާނުވަތަ

ާހ�ތ މަޔ  ާވަރަށް ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަންނ ނީކީ. ާހަމަޖެހުން ާާޤައުމުގައ� ާބޭނުން ާދަންނަވަން ާއެފަދަާއެކު ވަނީ

ާހ�ތްވަރު ާމ�ާމަގުތަކަށް ާކަމަކަށްާޢ�ާދ�ނުން ާއުސޫލު ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާކުރެއްވުމަކީ ާވެސް ާމަޖ�ލީހުގައ� އްޒަތްތެރ�

ާމ� ާކަމަށް ާނުދެކެމޭ.ާމ�ކަން ނޑު ާދައުރެއްާއަދ ކުރެވ�ދ ނެއޭާއަޅުގަ ާގ�ނަ މަސައްކަތްތަކެއްާާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުގައ�

ާ ާކުރެވ�ދ ނެއޭ، ާމަސްއޫމ�ކަން ާބ ރަކ  ާހުރ�ހ  ާމ�ހުއްޓުވުމުގެ ާކަމުގައ�ާޢ�ާލ�އްޔަތެއް ާއޮތް ާމަޖ�ލީހުގައ� އްޒަތްތެރ�

ނޑަށްާދެއްވ�ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާ ާދެކެމުންާއަޅުގަ

ާ

ާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޔޫސުފްާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާފެލ�ދޫ

ާބޭފުޅު ާހުރ�ހ  ާތ�ބ� ާއެދ�ލައްވ ފައ� ާދައްކަވަން ާވ ހަކަ ާއަށް ާމައްސަލަ ާގެންދެވުމަށްާމ� ާކުރ�އަށް ާނ�މެންދެން ން

ާއެާ ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުށަހަޅަން. ނޑު އަޅުގަ

ާޙަޤީޤަތް.ާ ާއެއީ ާއެބަހުރ�. ާކަންތައްތަކެއް ާގ�ނަ ާވަރަށް ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާމައްސަލައ�ގައ� ާކުއްލ� ހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ 

ބުނަނީާޖަލެއްާާނުކުރެވޭނެާޙަޤީޤަތެއް.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާއެއްާބަޔަކުާމ�ޙަޤީޤަތެއް.ާއެއީާބަދަލުާދަންނަާއެންމެން

ާމ� ާބަޔަކު ާއަނެއް ާމ�ާނެތޭ. ާބަޔަކު ާއަނެއް ާނެތޭ. ާޤ ނޫނެއް ާނެތޭ.ާާބުނަނީ ާގޮތެއް ާކުރެވޭނެ ާމ�ކަން ބުނަނީ

ާސ ފެއް ާމ�ކަން ާބޮާއެހެންވީމ ، ާވަރަށް ާމ�ކަން ާއެހެންކަމުން ނޑުމެންނަށްާނުވޭ. ާއަޅުގަ ާސ ފުކުރަންޖެހޭ. ާއެބަ ޑަށް

ާސ ފުކުރަންާ ާމ�ކަން ާއ�ސްނަގައ�ގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮންތ ކުންތޯ ާމ�އުޅެނީ ާދ�މ ވެގެން ާމައްސަލަ ާއުޅޭ ދ�މ ވެގެން

ާއެކުވެރ�ކަމ  ާއެންމެން ާއެއްވެ ާއެއްތަނަކަށް ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސ�ޔ ސީާާއެބަޖެހޭ. ާބައްދަލުކޮށް އެއްކޮށް

ނޑުމެންާކޯ ނޑުމެންގެާއަމ�އްލަާސަލ މަތަށްޓަކައ�ާއަޅުގަ ޅުންތަކ އ�ާސ�ޔ ސީާފ�ކުރުންާއެއްކ�ބ ވެާޤައުމަށްޓަކައ�ާއަޅުގަ

ާމަސްާ ާއޭޕްރީލް ާމ�އޮތް ާކުރ�އަށް ާހުށަހަޅަން ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޖެހ�އްޖެ. ާކުރަން މ�ކަން

ާމަސައްކަތެ ާހުރ�ހ  ާއެހެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތެއްާއެއްކޮށް ާހުރ�ހ  ާއެހެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުއްޓ ލ ފައ�، އް



 32

ާއަޅުގަނ ާހެދުމަށް ާޤ ނޫނުތަކެއް ާހުރ�ހ  ާބޭނުންވ  ާމ�ކަމަށް ާއެއްކޮށް ާމަސް ާއޭޕްރީލް ާއޮތް ާކުރ�އަށް ޑުާހުއްޓ ލ ފައ�

ނޑުާވެސްާއެ ނޑުމެންާމ�ހ ރުާދެތ�ންާޤ ނޫނެއްާހަދައ�ފ�ން.ހުށަހަޅަން.ާއަޅުގަ ޤައުމީާސަލ މ ތާ ާނގޭާގޮތުގައ�ާއަޅުގަ

ނޑުމެންާދެތ�ންާޤ ނޫނެއްާމ�ހ ރުާވ ނީާހަދ ފަ ފޮނުވ ލ ފަ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަދ�ވެސްާހެއްކ ާާއ�،ބެހޭާކޮމ�ޓީންާއަޅުގަ

ާބޭނުންވ  ާޤ ނޫނު ާާބެހޭ ާފުލުހުން ާޤ ނޫނުލްޢުކަމަށް ާވ�ދ ޅުވޭ. ާބޭނުންވ އެބަ ާވ�ދ ޅުވޭ.ާާޤޫބ ތު ާއެބަ ާފުލުހުން ކަމަށް

ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސްާއެހެންވީމ ، ާދެން ާގޮވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދ�ނުމަށް ާއ�ސްކަން ާހެދުމަށް ާޤ ނޫނުތައް ާމ�ހ�ރަ މެން

ާމަ ާކުއްލ� ާއޮންނަނީާހަމައެކަނ�ާބަހުސްވ�ދ ޅުވ ނެ ާހުށަހެޅުނީމަ ާކަހަލަާއްސަލަާއެއް ކޮށްލ ފައ�ާނ�ންމ ލުމޭ.ާއެއްވެސް

ާއެއްބަސްވުމެއްާ ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާނެގުމެއް، ާވޯޓަށް ާކުއްލާ�ާވެވޭކަށްާކަމަކަށް ާހުށަހަޅ  ާކީއްކުރަން ާދެން ނެތޭ.

ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާާމައްސަލައެއްތޯ. ާހޯދަންވ  ާޚ އްޞަގޮތެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އޮތީާހ ދަންނަވަނީ ާމ�އަދު ލަތަށް

ާޚ އްޞަާ ާކަންތައްތަކެއް، ާޚ އްޞަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއްކ�ބ ވެ ާވެސް ާގަވ އ�ދުން ާނެއްޓ�، ާގަވ އ�ދުން އައ�އްސައޭ.

ާއަާ ާމ�ފޔަވަޅުތަކެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ އޭ ާއައ�އްސައޭ. ާމ�އޮތީ ާވަގުތު ާއެހެންާާޅަންވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހުށަހަޅަނީ

ާވެސްާ ާއޮފީހުގެާބޭފުޅުން ާއަދ�ާޕީ.ޖީ ހުރ�ހ ާމަސައްކަތެއްާހުއްޓ ލ ފައ�ާމ�ކަމަށްާބޭނުންވ ާޤ ނޫނުތައްާފުލުހުންާވެސް

ާއެާ ާއެކުވެގެން ާއެންމެން ާހ ޒ�ރުކޮށްގެން ާވެސް ނޑ�ޔ ރުން ާއެއްވެފަ ާއެއްތަނަކަށް ާކުރަންާޮކން � ތ�ބެާާންމެ ކަމެއްތޯ

ާވަނީ.ާރައްޔ�ތުންގެާ ާކޮންާބޭނުން ާއޮތީ ާކޮށްދެވެން ނޑުމެންާއެމަޖ�ލީހުން ާއަޅުގަ ާބަލ ފައ� ާކޮށްދޭންާާކަމެއްތޯ ކަންތައް

ާމ� ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެހެންކަމުން، ާއެހެންވީމ ، ާމަގުފަހ�ކޮާތ�ބޭންވީ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާށްދެއްވ ނެާމަގަށް

ނޑުާވ ހަކަާނ�ންމ ލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ . ާކަމަށްާހީކޮށްާއަޅުގަ

ާ

ާފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާތުރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށީާއު

ާ ާހުށަހެޅުއްވ� ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާކުއްލާ�ޝުކުރ�އްޔ  މ�

ާއެއް.ާއަދ�ާހަމަ ާވެސްާހަމަާވަރަށްާތ އީދުކުރ ާމައްސަލަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަކީ ާވ ހަކަދެއްކެވ�ާާމައްސަލަ އެއ އެކުާދެންމެ

ާނަޢީމު ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާދ އ�ރ ގެ ާފެލ�ދޫ ާތ އީދުކުރަން.ާާމެންބަރު ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުއްވ�

ާޤަބޫލުކުރަންއަ ާމ�އަދު ނޑުމެން ާޖެޅުގަ ާވޭތުވެދ�ޔަ 4ާާހޭނެ ާރ އްޖޭގައ� ާތެރޭގައ� ާއަނ�ޔ ވެރ36ާ�ާއަހަރުގެ ޒުވ ނަކު

ާ ާމ� ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ާކަމ އ� ާގެއްލ�ފައ�ވ  ާފުރ ނަ ާާމަސ4ާްގޮތެއްގައ� ާތަފ ތު ާތެރޭގައ� އ�ާމައްސަލައެއްގ4ާާަދުވަސް

ާބަހުސް ާމައްސަލައ�ގައ� ާފ�ޔަވަޅެމަރުގެ ާއެއްވެސް ާޤައުމުގައ� ާމ� ާދ އ�ރުގައ� ާނުދ ކުރެވެމުން ާއެޅ�ގެން ާމާ�އް ކަން.

ާގައ�މު ާހަމަ ާފ�ޔަވަޅުއެޅޭ،ާއަޅަންވެމަޖ�ލީހަކީ ާކަންތައްތަކުގައ� ާމ� ާމާ�ސް ާމ�އަދު ާމަޖ�ލީހެއް.ާއެހެންނަމަވެސް ޖެހޭނެ

ާމ� ާވެސް ާފެއ�ލްވެފަާމަޖ�ލ�ސް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނުކުޅެދ�ފަ. ާވަނީ ާކުރުމަށް ާނ�ޒ މުންާއ�ކަންތައްތައް ާޝަރުޢީ .

ާއ�ނގ�ލ� ާދެންާފުލުހުންނަށް ާގެންދަނީ ާދ�އްކުރަމުން ާއ�ނގ�ލ� ާފަރ ތްތަކުން ާއެހެން ާދ އ�ރުގައ� ތ�ބާ�ާދ�އްކުރަމުން

ާއަބަދު ާހަމަ ާމ�ާފަރ ތްތަކަށް. ާފެންނަމުން ާހުންނަާވެސް ާކ�ބައ�ގައ� ާމުނ ފ�ޤުންގެ ާސ�ފަތަކެއް.ާންދަނީ ާހުރ�ހ  ޖެހޭ
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ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާޖައަޅުގަ ާމައްސަލައ�ގައ� ާމަރުގެ ާމީހެއްގެ ާމީހަކުާޖެހޭނެ ާހުރ� ާހައްޔަރުކޮށްފައ� ލުގައ�

ާދޫކޮށްލީމ  ާބުނެ ާޒ�ންމ ކުރުވަންށޭ ާބަޔަކު ާފުރ ނަާައެންއކާ � ދޫކޮށްލ އ�ރުގައ� ާމީހެއްގެ ާގޮސް ާފަހަރަށް ާދެވަނަ ވެސް

ާހަާ�ދުއްވ ލީމ  ާއަނެއްކ ާޖެހޭއްޔަރުކުރަންދެން ާނޫނ�އްޔ  ާޤ ޟީތޯ ާއެ ާސުވ ލުއުފެދޭާނީ ާމ�އީ ާމީހ ތޯ. ާމ ރ ލ� ާއެ ވެސް

ާއަޅުާމައްސަ ާކޮބައ�ތޯ ާއ�ނގޭތޯ. ާއެއް ާޢައްޔަންލަ ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ނޑުމެން ާތ�އްބެވ�ާގަ ާއަށް ާޖޭ.އެސް.ސީ ކޮށްފައ�

ާބުނެވ�މެންބަ ނޑު ާޒ�ންމ ާއަދ ކުރެވޭތޯ.ާއަޅުގަ ާޤ ޟީއާ ރުން.ާމ�ާބޭފުޅުންގެ ާކުރ� ާާއެކަން ާވެސް ާމައްސަލަގައ� ދ�ޔަ

ާނެތް. ާއެއް ާއެޅ�ފަ ާފ�ޔަވަޅެއް ާއެއްވެސް ާވެސް ާސ�ޔ ސީާާދޭތެރޭގައ� ާބަލަނީ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރ�ހ  މ�އަދު

ާރައްޔ�ތުންގެާ ާހުށަހަޅައ�ގެން ާމައްސަލަ ާމ�ތަނަށް ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާދ�މ ވ  ާކަމެއް ާފ�ކުރަށް. ާސ�ޔ ސީ ވ�ސްނުމަށް.

ާއެ ާއެމަސައްކަތްާކުރ�މަތީގައ� ާޙައްޤުގައ�ބޭފުޅ  ާރައްޔ�ތުންގެ ާމަސައްކަތްާކުރައްވަނީ ާދައްކުވަން ކުރަނީ.ާކަމަށް

ާތ�ބެނީ.ާމ�ޤ  ާވެސް ާޤ ޟީން ާއަތަކަށް ާބުރަވ  ާއެ ާވޯޓުލ ާސްކޯބޯޑަށް. ާމަޖ�ލީހުގައ� ާބައްލަވަނީ ާވެސް ާމާ�ޟީން އަދު

ާޢަދުލުއ�ންޞ  ާމ�އޮތް ާއ�ންސ ފ ާޤައުމުގައ� ާނޫން.ާރައްޔ�ތުންނަކަށް ާނ�ޒ މެއް ާޤަބޫލުކުރ  ާރައްޔ�ތުން ާނ�ޒ މަކީ ާއ�ާފުގެ

ާޢަދުލު ާއެއްކޮށް ާހަމަހަމަކަމ  ާމ� ާޤ އ�މުއ�ންސ ފު ާމ�އަދުާާކުރެވެމުންޤައުމުގައ� ާރައްޔ�ތުން ާޤައުމުގެ ާމ� ދ ކަމަކަށް

ާނުކުރެ ާޤަބޫލުކުރަންޤަބޫލެއް ާޙަޤީޤަތް ާމ�އީ ާމ�ވޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާވެސްާާޖެހޭނެ. ާޙަޤީޤަތުގައ� ކަމުގައ�

ާމ� ާވ ހަކަދެކެވެމުން ާހަމަ ާއެއް. ާމ�އުޅެނީކީ ާނޫން ާހުރެގެނެއް ާމ�ދަނީާއ�ޚްލ ޞްތެރ�ކަން ާހުށަހެޅުމުން ާމައްސަލަ .ާ

ާއެ ާޑްރަގުާދަނީ.ާރައްޔ�ތުންނަށްާނަތީޖ  ާޤައުމުގައ� ާނުފެނޭ.ާމ� ާފ�ހ ރަތަކަށްާއް ާގޮސް ާބޮޑުވެގެން ާވެސް ާމައްސަލަ ގެ

ާމަާމ�ކަންާނުހުއްޓުވުނު.ާމީހުންާމެރުމުގައ�ާދުނ�ޔޭގެާރެކޯޑަށްާމ�ާޤައުމުާއަރައ�ގެންާލައ�ގެންާވ�އްކ ާހ�ސ ބަށްާދ�ޔައ�

ާވެާ ާއެހެންވީމ ،ާމ�ދ އ�ރު ާނުހުއްޓުވުނު. ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާމ�ކަން ާޤ ނޫނުާާސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަންކަމަކީ

ާހުރ�ހާ  ާޒ�ންމ ވ ންޖެހޭ ާމ�ކަމުގައ� ާނޫން. ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާއެއްކ�ބ ވެވޭނެ ާމ�ކަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާ ާބުނެ ނެތޭ

ާމ� ާޒ�ންމ  ާފުރ�ހަމަ ާއުފުލަންާފަރ ތްތަކެއް ާވެސްާާޖެހޭނެ.ކަމުގައ� ާކޯޓުތައް ާޒ�ންމ ވ ންޖެހޭނެ. ާވެސް ޕޮލ�ސް

ާޕްރޮސެޒ�ންމ ވ ންޖެ ާއަދ� ާމަޖ�ލީހ އ� ާމ� ާއޮފީހުންހޭނެ. ާއުފުލަންާކ�އުޓަރ ާޒ�ންމ  ާމ�ކަމަށް ާހަމަާވެސް ޖެހޭނެ.

ާއެ ާމ�ާމ�ކަމުގައ� ާމައްސަލަ ާނުއުފުލ  ާއެއް ާޒ�ންމ  ާއެއްވެސް ާހ�މެނޭާާބޭފުޅުންގެ ާމަޖ�ލ�ސް ާރައްޔ�ތުންގެ ފެންނަނީ

ނޑުާޤައުމީާސަލ މަތުާކޮމ�ޓީގައ�ާއ�ނދެގެންާޕޮލ�ހުންާގެނެސްގެންާގޮތަ ނޑުާތަފ ތުާމަރުޙަލ ތަކުގައ�ާއަޅުގަ ށް.ާއަޅުގަ

ާ ާގޮތުގައ� ާބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދ61ާާޭސުވ ލުކުރެވ�އްޖެ. ާމަރުޙަލ ގައ� ާޝަރީޢަތުގެ ާއ�ންނަނީ ާމ� ާމ އްދ ގައ� ވަނަ

ާއ�ޢުތ�ރ ފަކީ ާއެހެންވ  ާބޭނުންޝަރީޢަތުާހެކ�ބަސްާފ�ޔަވައ� ާމަރުޙަލ ގައ� ާނޫނޭ.ާމ�ގެ ާއ�ޢުތ�ރ ފެއް ކަންކަންާާކުރެވޭނެ

ާ ާމ�ކަންކަން ާހުރ�އ�ރުގައ� ާވެސްާހަމ�ހެން ާމ�އަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ�ނގޭތޯ. ާނުކުރޭ ާމަސައްކަތެއް އްލުކުރ ކަށް

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައާ�ާޖެހޭނެާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާޕޮލ�ހުންާމ�ާޤައުމުގައ�ާއަމަންއަމ ންކަންކުާފ ހަގަކުރަންއެާޝުކުރުވެރ�ކަމ 

ާވަކ� ާއެހެންނަމަވެސް ާމަސައްކަތް. ާގެންދ  ާއެާކުރަމުން ާއަބަދުމަސައްކަާހ�ސ ބުން ާއ�ނގޭތޯ. ާހުއްޓެނީ ވެސްާތްތައް

ާމ� ާގޮތަކުންާާހައްޔަރުވ ން ާވެސް ާކޮންމެ ާމީހ  ާމުއްސަނދ� ާމީހ . ާނ�ކަމެތ� ާނޯންނަ ާފައ�ސ ފޮތ� ާއަތުގައ� ޖެހެނީ
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ވަކ�ާާފެންނަނީ.ާމ�އަދުާވެސްާމ�ާޤައުމުގައ�ާއޮތީާމ�ާމަރުޙަލ .ާމީާތަންާމ�ާމަތްާވ ރ�ޝްވަތެއްާދީގެންާއޭގެންާސަލ 

ާހ�ނގަމުންާ ާވެސް ާމ�ހ ރު ާމ�ގޮތަށް. ާއައީ ާހ�ނގަމުން ާމ�ކަން ާވެސް ާކުރީގައ� ާނޫން. ާކަމެއް ާއޮވެގެންވ  ސަރުކ ރެއް

ާމ� ާއަޅުާާއަންނަނީ ާވ�ސްނ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޒ�ންމ ާގޮތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމ�އީ ނޑުމެންގެ ާއަދ�ާގަ އ އ�

ޖެހޭނެާކަމެއް.ާރައްޔ�ތުންާމ�އަދުާއ�ނގ�ލ�ާޒ�ންމ ާފުރ�ހަމަާއަށްާއުފުލަންާތުގެޖެހޭާއެހެންާފަރ މ�ކަމުގައ�ާޒ�ންމ ވ ން

ާވެސްާ ނޑުމެންނަށްޓަކައ� ާއަޅުގަ ާރައްޔ�ތުން ާއެހެންނޫންނަމަ ާހުރެގެން. ާޖ ގަ ާދ�އްކުރ ނެ ާއ�ނގ�ލ� ާހަމަ ދ�އްކުރަނީ

ާއެކުފަޚުރުވެރ� ާޕޮލ�ހުން ާއަދ� ާފަޚުރުވެރ�ވ ނެ. ާވެސް ާކޯޓުތަކަށްޓަކައ� ާއަދ� ާވެސްާވ ނެ. ާމަސައްކަތަށް ރ 

ާމ�ާއ�ހުތ�ރ މު ާފެންނަމުން ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ހަކަދެކެވ�ާކުރ ނެ. ާހަމަ ާއެންމެާާ�ދަނީ ާހަމަ ާނުފެނ� ޢަމަލެއް

ާމ�ާ ާފެންނަމުން ާޤައުމުން ާމުޅ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަންޒަރު ާރައްޔ�ތުންނަށްާާމުނ ފ�ޤުންގެ ާހުއްޓުވ  ާމ�ކަން ދަނީ.

ާާހަމަހ�މޭންކަމ  ާރައްކ ތެރ�ކަމ އެއްކޮށް ާފުރ ނަ ާމުދަލ އ� ާހޯދައ�ދ�ނުމަކީާާރައްޔ�ތުންގެ ާމަގެއް ާތ�ބެވޭނެ ާގޭގައ� އެކު

ާމ� ާމަޖ�ލީހ އ� ާމ� ާނުކޮށްާާމ�އަދު ާމ�ކަން ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ ާފަރ ތްތަކުން ާހުރ�ހ  ާޒ�ންމ ވ ންޖެހޭ ކަމުގައ�

ާޤަބޫލުކޮށްގެންާއަޅުގަާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާއަދ ކުރެވުނީ ާވ ޖ�ބު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާތ�ބެގެނެއް ާނޑުމެންނަކަށް

ާމ� ާމައްސަލަ ާމ� ާވެސް ާމ�އަދު ާމުާނުވ ނެ. ާހަމަ ާދެން ާނ�މުނީމ  ާއަނެއްކ ހ�ސ ބުން ާމ�ދ�ޔައީ. ާމައްސަލަ ވެސްާޅ�

އެއް.ާޖ�ލީހަށްާހުށަހެޅޭނެާއެާމައްސަލަވެސްާމ�ާމަެންއކާ އަ � މަންާފުރ ނަާއެއްާގެއްލ�ގެންާދ�ޔައ�އެހެންާމަރެއް،ާއެހެ

ާއެ ާހަމަ ާހ�ސ ބުން ާއެ ާވ ހަކަދައްކ ލ ފައ� ާއެއްގަޑ�އ�ރު ާމ�ކަންާާހުށަހެޅ�ފައ� ާމ�އީ ާދ�ޔައީ. ާނ�މ�ގެން މައްސަލަ

ާމ� ާކުރަމުން ނޑުމެންާވެސް ާކ�ބައ�ާއަާއަޅުގަ ނޑުމެންގެ ާގޮތް.ާއަޅުގަ ާހުރެގެނެއްންނަ ާއ�ޚްލ ޞްތެރ�ކަމެއް ނޫންާާގައ�

ާމ� ާހެޔޮާކުރަނީާމ�ކަން ާކަމެއް. ާއަންނަ ާކުރަމުން ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާއެޅުވުމަށްޓަކައ� ާއަނދުން ާލޮލުގައ� ާރައްޔ�ތުން .ާ

ާކުރ  ާމ�ާހ�ތުން ާމަޖ�ލީހަށް ާމ� ާނަމަ ާއެޅ�ފަކަންތަާކަމެއް ާނެތް ާފ�ޔަވަޅެއް ާފ�ޔަވަޅުއެޅޭނެ. ާދޭތެރޭގައ� އެއްާކ 

މަާމ�އީާބޮޑުާމައްސަލަާގޮތެއްގައ�ާމަރ ލެވ�ގެންާދ�ޔައ�ާކުޑަާވ ނުންާރަހުމުޒ36ާުހަރުާތެރޭގައ�ާމ�ހ ތަނަކަށް.ާތ�ންާއަ

ާޝުކުރ�އްޔ ާ ާއެއް. ާމައްސަލަ ާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭ ާރައްޔ�ތުންނަށް ާއެއް. ާމައްސަލަ ާޒ�ންމ ވ ންޖެހޭ ާމ�އީ. އެއް

ފުރުޞަތަށް. ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސްާދެއްވާ�

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުން:އުނގޫފ ރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާ

ާ ާވެސްާ.�����ާ�����`. ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއޭގެ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޝުކުރ�އްޔ 

ާވަރަށްާ ާވަޙީދަށް ާޢަލީ ާއަލްފ ޟ�ލް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާހުށަހެޅުއްވ� ާއެއް ާމައްސަލަ ާކުއްލ� ނޑު އަޅުގަ

ާޝުކުރުދަންނަވަންާއ�ޚްލ ޞްތެރ�ކަމ  ާދަންނަވ ލ ާއެކުގައ� ާއެއްޗެއް ާއަށް ާމައްސަލަ ާމ�އޮތް ާހުށަހެޅ�ފައ� ާއ ދެ، .ާ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވ ހަކަާއަކީާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާމ�ހ ރުާއ�ޖުތ�މ ޢީާާކަމުގައ�ާވަނީ ލަތަށްާބަލ އ�ރުާހ ނަމަާއަޅުގަ

ާ ާވ�ސްނަންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވެސް ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހ ޙަޤީޤަތުގައ� ާވައްކަންކުރުމ އ�،ާލަތެއްގައޭ މ�އޮތީ.
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ާކަމަކ ނުލ ާ ާމ�ގަސްތުާމ ރ މ ރީާހ�ންގުމ އ�،ާއެއްވެސް ާމީހުންާމެރުމ އ� ާއެއްާާގައ� ާކަންތައް،ާކުށްތައް ާބޮޑެތ� ާކަހަލަ

ާއަނެއް ާދ�ވެާާދުވަހުން ާމުޖުދުވަހަށް ާމ�ހ� ާއެހެންވީމ ާތަމަޢުގައ� ާއ�ތުރުވަމުން. ައުޅަގނުޑެމްނެގ ެތެރިއްނ � ދަނީ

ާއެއ ާެވްސ ިމަކމާ ޮކްނެމ ީމަހުކ  ާވ�ސްނ ، ާާމެދުގައ� ާޞުމެދުގައ� ާނުވަތަ ާހައްލު ާއ�ޞްލ ޙީ އްލެއްާހަލްޙަވެރ�

ާދަޢުވ ކުރަމު ާއެބަ ާވެސް ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. ާހޯދޭތޯ ނޑުމެން ނޑުމެންާާ.އަޅުގަ އަޅުގަ

ާމަސައްކަ ާމަޞްހުރ�ހ  ާޢ އްމު ާޤައުމުގެ ާކުރަނީ ާނެތެއް ާކުރ�އަށް ާމީހުންނ އ�ާލަޙަތު ާކުރ  ާވ�ޔަފ ރ� ،ާރޭށޭ.

ނޑުވެރ�ނ އ�،ާމަސްވެރ�ންނ ާ ކުރ ާއެންމެންާވެސްާއެބަާދަޢުވ ކުރޭާާއަދ�ާއެހެނ�ހެންާވެސްާބޮޑެތ�ާމަސައްކަތްތައްާދަ

ާބަލ އ�ރުާާލަޙަތަށްާކަމަށްާއެޤައުމުގެާޢ އްމުާމަޞް ާމީގެއ�ތުރުންާޝަރުޢީގޮތުން ާމަސައްކަތްކުރައްވަނީ.ާއަދ� ބޭފުޅުން

ކަމުގައާ�ާގައ�ާކަމަކ ނުލ ާމީހުންާމެރުމަކީާއެއީާމަނ ާކަމެއްގަސްތުހުންާނަފްސުތައްާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައ�ާވެސްާމީ

ާ ާރައްކ ތެރ�ކޮށް ާގޮތެއްގައ� ާއެކަށީގެންވ  ާމުދ  ާމީހުންގެ ާއެހެން ާހަމަ ާއޮވޭ. މ ޔަތްކޮށްދ�ނުމަށްޓަކައާ�ހ�ލައްވ ފައ�

ާޙަރ މްކަމެއް ާއެއީ ާާވައްކަންކުރުމަކީ ާމީސްތަކުންކަމުގައ� ާއަދ� ާއޮވޭ. ާގެދޮރުާޢ ާގެާލައްވ ފައ� ާއ އ� އ�ލ 

ާނެގެޓ�ވްާ ާތަންތ ނގައ� ާވ ހަކަތައް ާމީސްތަކުންގެ ާއެރުމ އ� ާއަނބުރަށް ާޚ�ޔ ނ ތްތެރ�ވުމ އ� ރައްކ ތެރ�ކޮށްދ�ނުމަށްޓަކައ�

ާދެއްކުމ ާއެ ާގޮތަށް ާހ�ތްހަމަނުޖެހޭ ާދެބައޮޑުވުމ މީހުން ާޣީބަބުނުމ އ� ާކަންތައްތައްާއ�، ާލައްވ ފައ�ާާމ�ކަހަލަ ވެސް

ާޙަރ މްކަމެއް ާއެއީާާއެބަހުރ� ާވެސް ާވ�ސްނުމަކީ ާފ�ކުރ އ� ާއ އ� ާބުއްދ� ާއ�ންސ ނ ގެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ކަމުގައ�.

ާ ާއެކަންކަން ާހެއްދުމަށްޓަކައ� ާކަމުގައ� ާއެއްޗެއް ާބުއ�މ އާ�ހ�ސަލ މަތްތެރ� ާބަނގުރ  މ ޔަތްކޮށްދ�ނުމަށްޓަކައ�

ާއެ ާވެސް ާބޭނުންކުރުމަކީ ާއެހެންމަސްތުވ ތަކެތ� ާއެބަހުރ�. ާލައްވ ފައ� ާކަމުގައ� ާކަންތައްތައް ާޙަރ މް ނަމަވެސް،ާއީ

ާ ނޑުމެންނަށް ާއެއްާފެނ�ގެންއަޅުގަ ާއަނެއްާދަނީ ާކުރުންާާދުވަހުން ާކުށްތައް ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ދުވަހަށް

ާއެހެންކަމަށްވެއްޖެާާއ�ތުރުވަމުން ާތަން. ާއެބަޖެދ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭގައ� ާމ�ކަމ  ާވ�ސްނ ާއްޔ  ާފުންކޮށް ާވަރަށް ހޭ

ާމ� ާމ�ހެން ާމ�ކަންކަން ާބަލަން،ާކީއްވެގެންތޯ ާމ�ކަންާދ�ރ ސ ކޮށް ާރަނގަޅަށް ާއެބަޖެހޭާާވަރަށް ވަނީ.ާމީގެާސަބަބުތައް

ާވ�ދ ޅުވ�ާ ާވ ހަކަފުޅުގައ� ާމެންބަރުންގެ ާގ�ނަ ާވަރަށް ާދެއްކެވ� ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުންގެ ާހުރ�ހ  ހޯދަން.

ނޑުމެންނަށްާމ�ާއ�ޚް ނޑުާވެސްާއެއްބަސްވުމ ާާލ ޞްތެރ�ކަމ އަޅުގަ ާއެކުގައ�ާމަސައްކަތްާނުކުރެވެނީއޭ.ާއެާއަށްާއަޅުގަ

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާބޭނުންާއެކުގައ� ާހުއްޓުވަން ާމ�ކަންކަން ާވަނީާާވަނީ ާހެޔޮހ�ތުންާާކަމުގައ� ާހަމަ ނަމަ

ާބޭނުން ާހުއްޓުވަން ާމ�ކަން ނޑުމެން ާވަނީާއަޅުގަ ާމ�ާާކަމުގައ� ާއުފެދ�ާނަމަ ާކީއްވެގެންތޯާކަންކަން ާއަންނަނީ ގެން

ާނެތީ.ާބަލައ� ާހޭލުންތެރ�ކަން ާކަމަކީ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާދަންނަވ ލެވ�ދ ނެ، ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލ އ�ރު ާމ�ގޮތުން ލަންޖެހޭ.

ާއެ ާކަންތައްތައްކަން ާގޯސް ާމ�އީ ާމ�ކަންކަމަކީ ާކުރުވަންޖެހޭ ާހޭލުންތެރ�ކަން ާތެރޭ ާހ�ތަށްާާރައްޔ�ތުންގެ މީހުން

ރުކުރެވެންދެން.ާމީހުންގެާވ�ސްނުމަށްާއެނގ�ދ ނެާގޯސްކަމެއްކަން.ާއެކަމަކު،ާމީހެއްާހ�ތަށްާމީތ�ާރަނގަޅަށްާތަޞައްވު

ާބަލައ�ގަންނަާ ާމީސްތަކުން ާޒަމ ނީކޮށް ާތަންކޮޅެއް ާއަހަރުމެން ާނަގައ�ގަނެވެންދެން ާރަނގަޅަށް ާހ�ތަށް ވ�ސްނެންދެން
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ާދީނު ާހޭލުންތެރ�ގޮތަށް ާދައްކ  ާވ ހަކަތައް ާކޮންގެ ާނުވ ކުރުވ�ދ ނެ. ާ ާމީހަކު ާއެހެންވީމ މެ ާމީހަކަށް. ާރަނގަޅު � ނެ

ނޑުާއެހ ާތ އީދެއްނުކުރަން.ަގާވިއުދަތްއ ެހުދުމެގ ުމިހްއުމަކެމްއ ެނޭތ، ިމެހްނ ެދްއޭކ ާވަހަކަތުކން  ާ.ާއަޅުގަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާއްމަދުާނ ޒ�މުމަޑަވެލ�ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙަ

ާމ� ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބެހޭާޝުކުރ�އްޔ  ާމ�ާމައްސަލައ  ާހުށަހެޅ�ފައ�ވ  ާމ�އަދު ާކުއްލާ�ާގޮތުން ޤަރ ރު

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާާބެހޭާއ މައްސަލަ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއެބަދެކެވޭ.ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާގޮތްގޮތަށް ާގ�ނަ ާވަރަށް ގޮތުން

ާމަރ ލީމ ާމ�ާ ާމީހަކު ާކޮންމެާދުވަހަކުމެާކޮންމެ ނޑުމެން ާދައްކ ާއުސޫލުންާއެާއަޅުގަ ާވެސްާާވ ހަކަ ާމ�އަދު ބީދައ�ންނޭ

ނޑުމެންނަށްާފުންކޮށްާމ�ާވަދެވެނީ.ާއެއީކީާމ�ކަމުގެާާމ� ާތެރެއަށްާއަޅުގަ ާނޫނޭ.ާރައްޔ�ތުާމީހާ ހަމައްސަލައ�ގެ އްލެއް

ނޑުމެންާމ�ާރައްޔ�ތުާމީހ ާރައްޔ�ތުންާބޭނުމެއް ތަނުގައ�ާކުޑަކުއްޖަކުާލައްވ ާޤަރ ރެއްާހުށަހަޅުއްވައ�ގެންާާނުވޭާއަޅުގަ

ާޗަރުކޭސްާދެކޮޅުގަާ ާލީޑަރުން ާދެ ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލަމެންޓްރީ ާތ�އްބަވ  ާއެއްާއ� ާބަލަ ާއެކަމެއް ާރައްޔ�ތުން ކުޅުނީމަކ 

ނަމަާމ�ތަނަށްާމ�ާހަފްތ ާތެރޭގައ�ާމ�ކަންާާގޮތެއްގައ�ާމ�ާމަސައްކަތްކުރަންާއުޅުނުާނުގަންނ ނެ.ާމީގެާޙަޤީޤީާމަޢުނަވީ

ާމ� ާމ�ާކުރަމުން ާބެހޭާދަނީ ާވ ހަކަާމައްސަލައ  ާމ�ގޮތުން ާބެހޭާތައް ާމައްސަލަތަކ  ާމަރުގެ ގޮތުން.ާކ�ހ�ނެއްތޯާާދަނީ

ާކަކަން ާއޮތް ާޝަރީޢަތުގައ� ާއ�ސްލ މްދީނުގެ ާގޮތުން ާބެހޭ ާޤ�ޞ ސްހ�ފުމ  ާމ�ތަނަށް ާދ�ޔައީ. ާކީރ�ތ�ާވެގެން މެއް

އެއަށްާއ�ންކ ރުކުރެއްވ�.ާއެންމެފަހުންާގޮސްާމ�ތަނުގެާވަޙީާهللاޤުރުޢ ނުގައާ� ންާއެާބ�ލުާގައ�ާއޮތްާކަމެއްާހުށަހެޅުނީމާ 

ާދެރަވޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާހ�ތ މަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނުފޫޒުގައ�. ާބައެއް ާބޭރުކޮށްލީ ާއެކަންާވެސް ާމ�އޮތީ ާމ�އަދު .

ާއަނެއްކ ާ ާނ ޒުކު ާއަކީ ާދ�ވެހ�ރ އްޖެ ާމަރ ފައ�. ާމީހަކު ާއ�ޤުވެސް ާމުޅ� ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާމ�ާތަނެއް. ާބ�ނ ވެފައ� ާތ�ޞ ދު

ާއަރ ާރ�ސޯޓުާމ�ާމައްޗަށް.ާއ�އްޔެގައ�ާއޮތީާޓޫރ�ޒަމުގެ ވ ހަކަާމީޑ�އ ގައ�ާލ�ޔެވުނީމާ ާލޫޓުވ ލީ.ާއެާއެރީާރ�ސޯޓަކަށް

ާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ�ހ ދެން ާާލަތު، ާގޮތަކ ޤައުމުގެ ާވެގެންދ ނެ ނޑުމެންާާހ ލަތު ާއަޅުގަ ާފުންކޮށް ދޭތެރޭގައ�

ާގޮ ާހ�ނގ ނެ ާކަންތައް ާމ ދަމ  ާދެން ާދޫކޮށްލީމަ ާމ�ކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ނޑުމެންާވ�ސްނަންޖެހޭ. ާއަޅުގަ ތް

ާއެހެންވީމ ާފުންކޮށް ާޖެހޭ. ާއެބަ ާއަނެއްކ ާައުޅަގނުޑ ޮގާވަލީނ � ވ�ސްނަން ާވެސް ާމ�އަދަށް ާމާ�މ�އަދުން ވެސް

ާޙަޤީޤަތުގަ ާމަޖ�ލީހަކީ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާއެބަޖެހޭ. ާކަނޑައަޅަން ާގޮތެއް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމަޖ�ލީހުން އާ�ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާމުއަާ ާތ�ން ާހުއްޓުވުމުގެ ާތެމ�ކަން ާމުއައްސަސ އެއްގެ ާއެއް ާވަރުގަދަ ާއެންމެ ާބ ރުާރެއ�ން ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު އްސަސ .

ާ ާމ�ތ  ާމ�އަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަތުގައ�. ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަދުއޮތީ ާއަނެކަކަށް ާއެކަކު ާބުނެތ�ބެގެން އަދާ�ާ�ބަސް

ާބަރުހަނ ާ ާއަށް ާއަމ�އްލަ ާކުރ�މަތީގައ� ާއ�ންާރައްޔ�ތުން ާމީޑީޔ  ާގޮސް ާނުކުމެ ާއެކަމާ ާވެގެން ާދެއްކީމަ ވ ހަކަތައް

ާމ� ާވ ހަކަދައްކަން ާވެސް ާއަޅުާދެކޮޅަށް ނޑުމެން.ާޙަޤީޤަތަކީ ާއަޅުގަ ާއ�ޢުތ�ރ ފުާޖެހެނީ ާކުށަށް ާވެސް ނޑުމެން ވ ންާގަ

ާވެސްާ ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާބ ރު. ާހުއްޓުވޭނޭ ާމ�ކަން ާއޮތް ާއެބަ ާއަތުގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ އެބަޖެހޭ.

ާގޮވ  ނޑުމެން ާމުއަލައަޅުގަ ާމ�ނ�ވަން ާއަދ� ާއެބަޖެހޭ ާއެބަޖެހޭ،ާން ާގޮވ ލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް އްސަސ ތަކަށް
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ާމީގެާ ާއެބަޖެހޭ،ާކޮބައ�ތޯ ާގޮވ ލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ނޑ�ޔ ރުންނަށް ާފަ ާބޭނުމެއްާހަކޯޓުތަކުގެ ާރައްޔ�ތުން އްލަކީ.

ާރައްޔ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ އޭ، ނޑ�ޔ ރުންނޭ، ާފަ ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާނުވޭ ާމީގެ ާމަޖ�ލީހޭ، ާހޯދަންާހަތުންގެ އްލު

ާއ�ޚްލ ޞްތެރ�ކަމ  ާއެބަޖެހޭ. ާއ�ންތ�ޒ މުކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތެއް ާހޯދޭނެ ާހައްލު އެކީގައ�ާާއެބަޖެހޭ.

ާދޭާމީހެއްގެާމައްޗަށްާާއްޔ ާކޮބައ�ތޯ.ާޕީ.ޖީާއޮފީހަށްާމ�އަދުާވެސްާދަޢުވ ކުރަނީާދީނީާނަސޭހަތްވެއްޖެާމ�ވ ހަކަދައްކަން

ާޝޭޚު ާވެސް ާމ�ހ ރު ާއެާާދަޢުވ ކުރަނީ. ާމައްސަލަ ާޕްރޮސެކ�އުޓުާާފަރީދުގެ ާފޮނުވުމުގެާއޮތީ ާކޯޓަށް ާއަނެއްކ  ކޮށްފައ�.

ާމީހާ  ާމަރ ލ  ާއެހެންނަމަވެސް، ާދޭތީ. ާދަޢުވަތު ާދީނަށް ާއ�ސްލ މް ާދޭތީ. ާދަޢުވަތު ާދީނަށް ާކޮންކަމެއްތޯ. މަރުޙަލ .

ާޖަލު ާދޫކޮށްލަނީ. ާދޫކޮށްލަނީ. ާމީހ  ާއޮންނަ ާމަޖ�ލީހުގެާގައ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާއޮތް ާއެބަ ާބޯޑުގައ� ކްލެމެންސީ

ާއެބަތ�ބ�ާމ� ާއެބަާއ�ންނެވ�.ާމ�ާމެންބަރަކު.ާޖުޑ�ޝަލްާސަރވ�ސްާކޮމ�ޝަންގައ� ތަނުގެާމެންބަރަކުާާތަނުގެާރައީސް

ާއެ ާކީއްވެގެންތޯ ނޑައަޅުއްވ ފައ�. ާޖަވ ބުދ ރީާާކަ ާޤަބޫމީހުންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއުޅެނީ. ނުކުރަންާާލެއްނުކުރެވ�ގެން

ާހ އެއްވެސްާ ާވ ހަކަ ާނ�ޔަތެއްގައ�ާދެއްކޭ ާހެޔޮ ާމ�އީ ާބަލަލެއްގައ� ާމީހ  ާނުގަނޭ.ާރައްޔ�ތުާއެއްާކަމަށް.ާރައްޔ�ތު އެއް

ާކުށްވެރ� ާމ�ކަމުގައ� ާޤ ޟީއޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ އޭ، ާމަޖ�ލީހޭ، ާރައްޔ�ތުންގެ ާނުވެއޭ ާބޭނުމެއް ާއޭާމީހ  ނ ގެާވަނީ

ާދ�ޔައ� ާމަރުވެގެން ާއ�ހުދަރ�ފުޅު ާހ�ތަށް ާއޭނ  ނޑުމެމަ ާއަޅުގަ ާދ�ޔައ�ސ ސްކުރ ނެ. ާމަރުވެގެން ާދަރ�އަކު މަާންގެ

ާމ� ާބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފ�ކުރުބޮޑުވ ނެ. ާކަންބޮޑުވ ނެ، ާއެކަމ  ނޑުމެން ާއެންމެންނަށްާާއަޅުގަ ރ އްޖޭގެ

ާމ� ާއެކީގައ� ާއޮާއަމ ންކަމ  ާލ�ބ�ފައ� ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާކޮބައ�ތޯ ާއުޅެން. ާނެތް.ާރ އްޖޭގައ� ާވެސް ާޙައްޤެއް ތް

ާކެރުނު.ާ ާނުވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހަނ�ކުރުމަށްޓަކައ� ާބ ރެއް ާއޮތް ާލ�ބ�ދީފައ� ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� އަނެއްކޮޅުން

ނޑުމެންާފަހަތަށްޖެހުނީ.ާފުލުހުންާވ�ދ ޅުވީާތ�މަންނ މެންނަށްާދޭށޭާމ�ކަހަލަ،ާކޭސްތަކުގައ�ާމ�ާ އެކަމުގައ�ާވެސްާއަޅުގަ

ނޑ�ާއ އ�ާއަދ�ާމ�ާބ ވަތުގެާހަތ�ޔ ރުާހ�ފައ�ގެންާމަގުމައްޗަށްާނުކުމެާއަނ�ޔ ކުރ ާމީހުންާމަރުގެާމައްސަލަ ތަކުގައ�ާކަ

ާ ާތ�މަންނަމެން ާހަނ�ކޮށްފައ� ާތެރެއ�ން ާހުދޫދުގެ ާބެހެއްޓުމުގ26ާާެޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖަލުގައ� ާއޭނ  ާވަންދެން ދުވަސް

ާބޭރު ާއ�ޞްލ ޙު ާއެ ާމ�ތަނުން ާވ�ދ ޅުވީ. ާކީކޭތޯ ާދޭށޭ. ާމ�ފުރުޞަތު ާއެާާކޮށްލީ. ާބޭރުކޮށްލީ. ާއ�ޞްލ ޙު ާއެ ތަނުން

ާލަތ އ�ާއެކަންާހ�ނގ ާވަގުތުގައ�ާއެާހ ތަނުގެާާދައްކަނީ.ާއެާފުރުޞަތެއްާނުދެއްވ�.ާދެންާކޮންާވ ހަކައެއްތޯާމ�އަދުާމ�

ާ ާއ35ާެމީހުންނަށް ާއަށް ާމީހ  ާފުލުހުންގެ ާކަމަކީ ާފުރަތަމަ ާބ ރެއް. ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާނެތޭ ާތެރޭގައ� ތަނަށްާގަޑ�އ�ރު

ާދެ ާއޭނ ގެ ާއޮންނައ�ރު. ާމަރުވެގެން ާނުކުރެވޭ ާާގ ތެއް ާފަރ ތުގައ� ާމީހުން ާޖަޒުބ ތެއްގެާޢ އ�ލ  ާހުންނަ އުފެދ�ފައ�

ާއޭ ާނުވޭ.ާއެހެންވީމ ސަބަބުން ާގ ތެއް ާއަށ35ާާްމީހުންނަށްާއެބަާއުނދަގޫވޭާާއެ � ނ އަކަށް ާޤ ޟީ ާތެރޭގައ� ގަޑ�އ�ރު

މީހުންާކ�ޔައ�ދ�ން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމ�ާމަޖ�ލ�ސްާއެކަމުންާފެއ�ލްވީ.ާމާ�ާއެކަށީގެންވ ާހެކ�ާދައްކަން.ާއެާވ ހަކަާއެ

ާމ� ާހަދައ�ފ�އްޔ . ާމ�ހެން ާހައްޔަރުކުރ ނޭ ާތ�މަންނ މެން ާވ�ދ ޅުވ� ާނުކެރުނު. ާކަމެއް.ާާމަޖ�ލީހުން ާސ�ޔ ސީ އުޅެނީ

މ�ކަންާމ�ާކުރުވަނީ.ާއެާކުރުވ�ާވ�އްޔ ާާމީހުންާވ�އްޔ .ާއެާކަމުގައ�ާއަޑީގައ�ާތ�ބެނީާވަކ�ާބައެއްާވ ނީ.ާމ�ާއެހެންތ 

ާއ�ޞްލ  ާބޭކ ރުކޮށްލީ.ާއެހެންވީމ މީހުންާއ�ޞްލ ޙުާލައ�ގެންާއެ ުޑެގ ާވަހަކ ދެ � ޙުާވެސް ުޑފާ ފަރ ތުގެާދެާާިމައުދ ފާ
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ާދެ ާހުށަހަޅުއްވައ�ގެން ާޤަރ ރު ާލައްވ  ާކުޑަކުއްޖަކު ާތ�ބެގެން ާއަރ  ާޗަރުކޭސްާލީޑަރުން ާވެސްާފަރ ތުން ާމ�އަދު ކުޅެފައ�

ާއެއްވެސްާގަޑ�އ�2ާ ާއަނދުންއެޅުވުނީ. ާލޮލުގައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާނ�މުނީމަ ާމ�ކަން ާނ�މުނީ. ާނ�ންމ ލީމަ ރު

އްސަސ އެއްގައ�ާވެސްާނެތްާއ�ޚްލ ޞްތެރ�ކަމެއް.ާމ�ނ�ވަންާމުއަފަރ ތުގެާވެސްާނެތްާާއ�ޚްލ ޞްތެރ�ކަމެއްާނެތް.ާތ�ން

ާއ�ކްލ ޞް ާނެތް ާވެސް ާމަޖ�ލީހުގައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާނެތްާތެރ�ކަމެއް،ާރައީސުާއ�ޚްލ ޞްތެރ�ކަމެއް، ާވެސް ލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާކަންތައްާހުއްޓޭނެ.ާާޞްތެރ�ކަމެއް.ާއޮތ�އްޔ ާމ�އ�ޚްލ 

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރ�އަށްާގެންދެވުމަށް. ާއ ދެ،ާމަޑަވެލ�ާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ދ އ�ރ ގެާމެންބަރު  ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމުޙައްމަދުާނ ޒ�މްާމަޑަވެލާ�

ާވ ހަކަދެއްކޭއ�ރުގައ�ާމ�ާމަޖ�ލީހުގެާކޯރަމެއްާވެސްާނޯވޭ.ާމ�ާކަމުގެާމުހ�އްމުާކަމަކީ.ާމ�ާއ ދެ،ާޝުކުރ�އްޔ .ާމ�އީާމ�

ާމަރުވެގެން.ާވޭތުވެދ�ޔަާ ާމ�ާމީހުންާމަރ ލ�ާވ ހަކައޭާމ�އަދ36ާާުއަހަރުދުވަހުގެާތެރޭގައ�4ާާއުޅެނީާއ�ންސ ނުންތަކެއް

ނޑަށްާހ ދައްކަނީ.ާމ�އީާމ�ތަނުގެާ ާއަޅުގަ ާއޮތީ ނޑުާނ�ންމ ލަމުންާދަންނަވ ލަން ާވެސް.ާދެންާއަޅުގަ ާގޮތަކީ ލަތުާހުރ�

ނޑުާމ�ާހީވ  ނޑުގެާއަޚުންާމ�ކަމަށްާއެއްބ ރުލުންާާގޮތުގައ�ާއަޅުގަ ދައްކ ާވ ހަކަާއަށްާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާއަޅުގަ

ނޑުގެާވ ދޭންާ ގައ�ާދުވަހުާމަރުގެާމައްސަލައ�ާާހަކައ�ގެާތެރޭގައ�ާކޯރަމްާގެއްލ�ގެންާދަނީ.ާކުރީބޭނުންާނުވ ތީތ ާއަޅުގަ

ނޑުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާނ�ންމ ލަމުންާާވެސްާހަމަާމ� ާގެއްލެމުންާގެއްލެމުންާދ�ޔައީ.ާއަޅުގަ ގޮތަށްާދ�ޔައީާކޯރަމް

ާއޮތީ ާބެހޭާ�ދަންނަވ ލަން ާމ�ކަމ  ާމަޖ�ލީގުގައ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވ ހަކަާމ� ާފުރުޞަތުާގޮތުން ާއެންމެންނަށް ާތ�ބ� ދައްކަން

ާއެބަޖެހޭ.ާާލ�ބޭ ާހޯދަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތެއް ާހޯދޭނެ ާހައްލެއް ާމ�އަށް ާޗަރުކޭސްނުކުޅެ ާވެސް ާމ�އަދު ގޮތަށް

ާބުނ  ާގަވ އ�ދު ާމަޖ�ލީހުގެ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާޤަރ ރަކީ ާމ� ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ނޑުމެން ާވެއްޖެާާއަޅުގަ ާއެއްވެސްާގޮތުން އްޔ 

ާމ�ހެންާތ ކުންތ ކުޖެ ާއެއް ާވ ހަކަ ާއޮތީ ާނެތް.ާހަމައެކަނ� ާވެސް ާކަމެއް ާކުރެވޭނެާއެއްވެސް ާކަމެއްާނޫން.ާމ�އަކުން ހޭ

ާމަ ާޢަމަލީ،ާމަޢުނަވީ ާނުނ�ކުމޭ.ާއެހެންވީމ ދައްކ ލުން.ާމީގެ ެއަކްނ ުކެރވެޭނ ޮގެތްއ ިމ ިޢްއަޒްތެތިރ � ސައްކަތެއް

ާއެންމެހައ�ަމޖި  ާއަދ� ާވެސް ާއ�ޚްލ ޞްތެރ�ކަމ ާމެންބަރުންނަށްާލީހުގެާރައީސް ނޑުާގޮވ ލަނީ ާއެކެއްގެާއެކީާާއަޅުގަ ގައ�

ާބަދުނ މު ާފުރުބޮލުގައ� ާއ�ޤުއެޅުވުމުގެ ާރ އްޖޭގެ ާހ�ނގައްޖެއޭ. ާމ�ޞަތު ނޑުފުާތ�ޞ ދު ާފު ނޑުވަމުންނޭ.ާދަނީ

ާ ާމ�ގޮތަށް ާރ�ސޯޓުތަކަށް ާއެރ�ސ4ާޯދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާމީޑ�ޔ ގައ� ާއަރަންވ އ�ރަށް ާލ�ޔެވ�އްޖެާާޓަށް އްޔ ާވ ހަކަ

ނޑުމެންާއަތުގައ�ާއޮތް...އަޅު ނޑަށްޖެހ�ގެންދ ނޭ.ާއަޅުގަ ނޑުމެންާބަ ާގަ
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ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑައެޅ�ފައ�ާއޮތްާވަގުތުާހަމަވީ.ާާއ ދެ،ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމ�ހ  ހ�ސ ބުންާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާކަ

ާކ�ނބ�ދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާމޫސ ާޒަމީރު.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ކ�ނބ�ދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމޫސ ާޒަމީރުާ

ާމ� ާޕެނ�ޓެންޝަރީ ާޖުޑ�ޝަރީ، ާއަދ� ާޕީ.ޖީ ާފުލުހުންނ އ�، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެާޝުކުރ�އްޔ  ންމެންގެާހުރ�ހ 

ާބަދުނ މު ާމީގެ ާބޮލުގައ� ާމަސައްކަތްކުރަނީ. ާމ�ތ  ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑުމެޚުއެޅުވުމަށް ާއަޅުގަ އަމ�އްލަާާންދު

ާބަދުނ މު ާމީގެ ާމ�އީާއަށް ާޙަޤީޤަތަކީ ާއެކަމަކު ާމަސައްކަތްކުރަން. ާއެބަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ލ�ބ�ގެންނަން

ާ ނޑުމެން ާބަދުނ މުއަޅުގަ ާބޮލުގައ� ާބައެއްގެ ާދެންމެާވަކ� ާނޫން. ާކަމެއް ާހައްލުކުރެވޭނެ ާމައްސަލަ އަޅުވައ�ގެން

ނޑުމެންާވ�ާސައ�ންޓ�ފ�ާވ ހަކަދެއްކެވ�ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރަކުާވ�ދ ޅު ާއަޅުގަ ާއެނަލައ�ޒްކޮށްގެންާމ�ާވ ކްކޮށްާއެބަޖެހޭ

ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހީވަނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާތެދުފުޅެއްހެން ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެ ާބަލަން. ާވީލްާާގޮތް ާމ� އުޅެނީ

ާއ�ންވެންޓު ާނޫން. ާއަހަރ2:91ުކުރ ކަށެއް ާނ�އުާގެ ާއެމެރ�ކ ގެ ާތެރޭގައ� ާތަކުގެ ާކަހަލަ ާބޮސްޓަން ތަންތ ނގައާ�ޔޯކް،

ާމ� ާހަމަ ާއެބަހުާވެސް ާގޮތް ާހައްލުކުރ� ާމައްސަލަ ާއެކަމަކު ާއެބަހުރ�. ާދ�މ ވެފައ� ާއ�ނގޭތޯ.ާގޮތަށް ާފެންނަން ރ�

ނޑުމެންާނުޖެހޭާވީލްާއ�ންވެންޓުއަޅުާ� އެހެންވީމ  ކުރަންާއަނެއްކ ާއުޅޭކަށް.ާއޭރުާއެާމައްސަލަތައްާހައްލުކުރަންާއެާގަ

ާކ� ާހުރީ ާކޮށްފައ� ާޤަބޫލެއްޤައުމުތަކުގައ� ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލައ�ގެން. ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާާހ�ނެތްތޯ ާއ�ނގޭތޯ ނުކުރެވޭ

ާނޫން.ާ ާކަމެއް ާނ�މޭނެ ާވެސް ާދުވަހަކު ާއެއީ ާމަސައްކަތްކުރުމެއް. ާނ�ގުޅައ�ގަންނަން ާޙައްޤުތަކެއް ާއޮތް ލ�ބ�ދީފައ�

ާއޮތް ާކުރީގައ� ާއެ ނޑުމެން ާމ�ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީވެ ާތ�ންާާގޮތަށް ާއަނެއްކ  ާބަދަލުކުރީ. ގޮތަށް

ާއަނެއް ާޤަބޫލެއްާއަހަރުތެރޭގައ� ނޑަކަށް ާބަދަލުކުރަންޖެހުނީމަާއަޅުގަ ާހައްލުވ ނެާާފަހަރު ާމައްސަލަ ާމ� ާމ�އީ ނުކުރެވޭ

ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމަށް.ާދެން ާމައްާާގޮތެއް ާސ�ޔ ސީ ނޫންތޯާާނެއްާސަލައެކޭ.ާއ ދެ،ާސ�ޔ ސީާމީހުދަންނަވަނީާމ�އީ

ާމ�ާ ާމ�ތ�ާމ�ތ  ާމީހުން ާސ�ޔ ސީ ާމ� ާހޯދަން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެ ާހައްލެއް ާސ�ޔ ސީ ާމ�ާާބީ. ތ�ބީ.ާާތ ނގައ�

ާމ�ާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވަން ނޑު ާވެސްާާއަޅުގަ ާއ�ތުރުކޮށްގެން ާބަދަލުކޮށްގެން،ާގ�ޔަރު ާގ�ޔަރުތައް ާއަކީ ާވ ހަކަ އުޅޭ

ާމީހުންނަ ާރ އްޖޭގައ� ާމ�ހ ރު ާމަސައްކަތަކީ ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާބަދަލުކުރަންާއަޅުގަ ާތަން ާގޮތަށް ާތަނެއް ާއުޅެވޭނެ ށް

ާމ� ާބަލ އ�ރުގައ� ާހައްލުކުރަން ާމައްސަލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާއެބަޖެހޭ. ޖެހެނީ

ާމ� ާބަލ އ�ރު ާހައްލުކުރަން ާމައްސަލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެންމެންާރައީސް، ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެކުގައ�ާާޖެހެނީ

ާމ ޙައުމަސައްކަތްކުރެާ ނޑުމެވޭނެ ާއަޅުގަ ާވެސް ާމަޖ�ލީހަށް ާމ� ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރ ވަން. ާކުރެވ�ދ ނެާލެއް ންނަށް

ާ ާސަލ މަތ ކަމެއްހެން ާޤައުމީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއ�ނގޭތޯ. ާޤައުމީާާއ�ސްނެގުމަކީ ާއަދ� ާއެބަހުރ�. ާކޮމ�ޓީ ބެހޭ
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ނޑުާސަލ މަތ ާބެހޭާޚ�ދުމަތްތައްާބަލަހައްޓ ާކޮމ�ޓީާއެބަހުރ�.ާއަޅުގަ ނޑަށްާފ ހަގަކުރެވޭާމ�ދ�ޔަާދުވަސްތަކުގައ�ާއަޅުގަ

ާބަލ އ�ރުާ ާމަސައްކަތަށް ާކުރެވުނު ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ�އުޅެނީމ� ާގޮތުގައ� ާކޮންމެާާފ ހަގަކުރެވޭ ާތެރެއ�ން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއޮފެންޑ  ާރ�ޕީޓް ާމ�އީ ާނޫން. ާނުކުންނަނީކީ ާކުށްވެރ�ންތަކެއް ާބައ�ވަރު ާމީގެތެރދުވަހަކު ާބައ�ވަރު ާވަރަށްާރެސް. އ�ން

ާ ާމީހުންނަކީ ާތ ރީޚެއްގ�ނަ ާކުރަމުގެ ާއެހެންވީމ ާކުށް ާއ�ނގޭތޯ. ާބައެއް ައުޅަގނުޑެމްނ ިމައުދ ަހަމެއަކިނ � އޮތް

ނޑުމެންގެައަދުބ ީދެގނ ނޑުމެންގެާމ ޙައުާިްާރ�ހ�ބ�ލ�ޓޭޓް،ާއަޅުގަ ލ�ޓޭޝަންާލަށްާނެރެވޭނެާރ�ހ�ބ�ކުށްވެރ�ންާއަޅުގަ

ާޤ އ�މު ާއެބަ ާކުރަންޖެހޭސ�ސްޓަމެއް ާމ� ާސަރުކ ރ އ�، ާހަމައެކަނ� ާމުއަ. ާއ�ންޑ�ޕެންޑެންޓް އްސަސ ތަކުގެާމަޖ�ލީހ އ�،

ާއ�ނގޭތޯ ާނޫން ާއެކަންޏެއް ާއޭގެާާޒ�ންމ  ާރައީސް.ާހަމަ ނޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަޅުގަ ާއެން.ޖީ.އޯތަކ ާއ�ތުރުން ާއެބަޖެހޭ ާޑުމެން

ާ ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާކުރަން. ާމަސައްކަތްތަކެއް ާގުޅ�ގެން ާމ ލެާއެންމެން ާމ�ވީ ާމައްސަލައަކަށް ބޮޑު

ކައ�ރީާރ�ސޯޓަކަށްާކުށްވެރ�ންާއެރީމަ.ާބައްލަވ ާއޭގެާމ ާކުރ�ންާފެށ�ގެންާމ�ދ�ޔަާތ�ންހަތަރުާއަހަރެއްގެާތެރޭގައ�ާމާ�

ާއެ ާކަންތައް ާާކަޓަރުއެޅުމުގެ 36ާާވ�ދ ޅުވަނީ ާމަރުވެފައ�. ާއޮތޭ ާއެބަ ާމަރުވ36ާީމީހުން ާއޭގެާާމީހުން އ�ނގޭތޯ.

ާކަޓަރު ާބަލައ�ފ�އ�ތުރުން ާއަށް ާސްޓެޓ�ސްޓ�ކްސް ާމީހުންގެ ާތ�ބ� ާއަނ�ޔ ވެފައ� ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަޅައ�ގެން

ައުޅަގނުޑ ަދްނަނަވްނ � އ�ާއެބަހުރ�ާއ�ނގޭތޯ.ާއެހެންވީމ މީހުންނަށްާވަރަށްާބޮޑެތ�ާގެއްލުންވެފަާާވަންޏ ާއެާކަމަށް

ާމަސައްކަާިމުއޭޅ ެއްއަޗީކ ައުޅަގނުޑެމްނ ެއްނެމން  ާމ ޙައެކުގައ� ާމާ�ތްކުރެވޭނެ ާއުފެއްދުމަށްޓަކައ� އުލެއް

ާނަން ާއ�ސް ާނަމަވެސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނޫނ�އްޔ  ާމަޖ�ލ�ސް ާއެކުގައ�ާޢ�އްޒަތްތެރ� ގަވައ�ގެން

ާޤައުމުތަކުގައ�މަސައްކަތް ާއެހެން ާދެންނެވ�ހެން ާކުރ�ން ނޑު ާއަޅުގަ ާދ�މ ވީމ ،ާކުރުވައ�ގެން ާމައްސަލަ ާމ�ކަހަލަ ާވެސް

ާއެ ާބަލައ�ގެން ާމަސައްކަތް ާހުރ� ާކޮށްފައ� ާރ ވަންާާހައްލުކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތެއް ާކުރެވޭނެ ާއެކަންތައް ގޮތަށް

ާއެބަޖެހޭ.ާ

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާޢ�އްޒަާއ ދެ،ާމ�ހ ރުާހުސްވަގުތުކޮޅުާވަގުތުާއައ�ސްާޖެހ�އްޖެ.ާއެހެންކަމަށްވުމ  މެންބަރުންނަށްާތްތެރ�ާއެކުާއަޅުގަ

ާގެާހުސްވަގުތުކޮޅެއްާއަރުވަން.މ�ނެޓ41ާާު

ާ

 ]އަށ13ާާް;22އ�ނ42ާާް;21ހުސްވަގުތުކޮޅުާ[

 

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންާ ާހުސްވަގުމ�ނެޓ41ާު`.ާއަޅުގަ ާފަށްޓަގެ ާމަސައްކަތް ާކުރ�އަށްތުކޮޅަށްފަހު ާމ�ހ ރުާާއ�ގެން ގެންދ އ�ރު

ާާމ� ާހުށަހެޅ�ފައ�ވ  ާމ�އަދު ާމައްސަލަާވަނީ ާގަވ އ�ދުގައ� ކުއްލ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާގޮތުގެާއަށް ާއެއްގަޑ�އ�ރiާުމަތާވ  ން

ާބަހުސްކުބަހުސް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއ�ތުރެވ�ފައ�. ާވަގުތު ާވަގުތުގައ� ާތ އީދުގެ ާހުށަހެޅ� ާވަނީ ލ�ބ�ފައ�.ާރުކުރުމަށް
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ާ ނޑު ާތ އީދުއަޅުގަ ާހުށަހެޅ� ާވޯޓަކަގަސްތުކުރަނީ ާގޮތަށް ާލ�ބ�ފައ�ވ  ާއެހެންވީމ ، ާދެންނެވުމަށް. ވޯޓަށްާށް

ދެންނެވުމަށްޓަކައ�ާޖަހަންޖެހޭާރަނގަބީލުާޖައްސަވައ�ދެއްވުމަށްާއަމީންޢ އްމުާއަރ�ހުންާއެދެން.ާ)ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު(ާ

ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާއ�ނށީދެވަޑައ�ގަތުމަށް ާޗެކްކޮށްލައްވ  ާކ ޑުކޮޅުތައް ާމެންބަރުން ހ ރުާޢ�އްޒަތްތެރ�

ާމ� ާގަވ އ�ދުާދަާވޯޓަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާދ އ�ރ ގ256ާާެާގެާންނަވ ލަނީ ާތޮއްޑޫ ާދަށުން ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެދ�ވަޑައ�ގެންފައ�ވ ާ ާވ ހަކަދައްކަވަން ާއަށް ާމައްސަލަ ާކުއްލ� ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާއަރު ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާދ އ�ރ ގެާހުރ�ހ  ާފެލ�ދޫ ާގެންދެވުމަށް ާކުރ�އަށް ާމައްސަލަ ާނ�މެންދެން ާވ ހަކަ ވ 

ާހުށަހެޅުއްވައ�ާޢ�އް ާނަޢީމު ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާމެންބަރުާުކުޅުދްއުފީށ ުއުތުރ ދ� ޒަތްތެރ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ި އ�ރ ގެ

ާފެނ�ވަޑަާ ާފ ސްކުރެއްވުމަށް ާމ�ހުށަހެޅުން ާހުށަހެޅުން. ާތ އީދުކުރެއްވ� ާމޫސ  ާގޮތަކަށްާޢަބްދުލްޣަފޫރު އ�ގަންނަވ 

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާާ.ފެލ�ދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާހުށަހެޅުއްވ�ާމެންބަރު:ާ

 ާ.ކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާތ އީދުކުރެއްވ�ާމެންބަރު:ާ

ާ

56ާާހ ޒ�ރުވެވަޑައ�ގެންާތ�އްބެވ�ާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

41ާާާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

ާާާާ   --ާާާާާ ވޯޓުާނުދެއްވ :

ާާާާާ  12ާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކ�

 

 

ާާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައ�ވެރ�ވ� 52ާވޯޓުގައ� ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .32ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުން،52ާ. .

ާގަވ އ�ދުގެާ ާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަލ256ާާީރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެ ާތޮއްޑޫ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގެާދަށުން

ާ ާއަށް ާމައްސަލަ ާކުއްލ� ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާމެންބަރުންނަށްާވަޙީދު ާހުރ�ހ  ާއެދ�ވަޑައ�ގެންފައ�ވ  ވ ހަކަދައްކަވަން

ާޢ�އްޒަތްތެރާ� ާބައ�ވެރ�ވެވަޑައ�ގެންނެވ� ާވޯޓުގައ� ާގެންދެވުމަށް ާކުރ�އަށް ާމައްސަލަ ާނ�މެންދެން ާއަރުވ  ފުރުޞަތު

ާއ�އްތ�ފ ޤުންާފ ސްވެއްޖެ.ާމ� ާއެޖެންޑ ާއައ�ޓަމްާާގޮތަށްާފ ސްވުމ ާާމެންބަރުންގެ ާއެހެނ24ާާްގުޅ�ގެންާމ�އަދު އ�ތުރު
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ާމ� ާމ�އީާމަސައްކަތްތައް ާމަސައްކަތަކީ ާއޮތް ާކުރުމަށް ާދަށުން ާއަދ�ާާމަސައްކަތުގެ ާނ�ންމަން. ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަށް

ނޑުާއެޖެންޑ ާއައ�ޓަމްާ މަސައްކަތްާއ�ންތ�ޒ މުކުރަންޖެހޭާސަބަބަކީާާގޮތަށްާމ�ާއަށްާދ ނީ.ާއ7ާެނ�ންމުމަށްފަހުާއަޅުގަ

ާގަވ އ�ދުގަާ ާމަޖ�ލީހުގެ ާމ�ާއ�ާމ�ހ ރު ާތ ވަލުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާގޮތުން ާކޮންމެާވ  ާނ�ންމަންޖެހޭާާހުންނަނީ ާވެސް ދުވަހަކު

ާމަސައްކަ ާވަކ� ާގަޑ�ތަކަކަށް ާއެހެންވީމ ވަކ� ނޑައެޅ�ފައ�. ާކަ ާމަސައްކަތްތައްާާއެ � ތަކެއް ާމަޖ�ލީހުގެ ތަރުތީބުން

ނޑުާމަސައްކަތްާކުރ�އަށްާގެންދ ނީ.ާ ތަރުތީބުންާއަޅުގަ ކުރ�އަށްާގެންދެވޭނެާއ�ންތ�ޒ މެއްާއޮތުންާމާ� ނޑާ� ާމެދުނުކެ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއަޅުގަާއެހެންކަމުން،ާމ� ާހ�ސ ބުން ާއައ�ޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމ�ދަނީ ާހުށަހަޅާ 7ާނޑު ާމޭޒުން ާރައީސްގެ ާމަޖ�ލީހުގެ އަށް،

ާކަންކަން.ާމ�ފަދަާކަމެއްާމ�އަދަކުާނެތް.ާ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއެޖެންޑ  ާާމަޖ�ލީހުގެ ާތަޢ ރަފ8ުއައ�ޓަމް ާމަޖ�ލީހަށް ާބ�. ާޢ�އްޒަކުރަންޖެހޭ ާދ އ�ރ ގެ ާދ�އްގަރު ާޤަރ ރު. ތްތެރ�ާލ އ�

ާނ ޒ�މު ާއަޙްމަދު ާާމެންބަރު ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނަށްާާ:9/311ހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާބެހޭ ާޕެންޝަނ  ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ާފުރަތަ ާބ�ލު ާގެނައުމުގެ ާސުއ�ޞްލ ޙު ާބ�ލުގެ ާއެ ާގޮތުން ާއ�އްވުމުގެ ާނަންބަރުާމަ ާޤ ނޫނު ާއ�އްވުން. ާމަޖ�ލީހަށް ރުޚީ

ާގެނައުމުގެާބ�ލު.ާޕެންޝަނ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއ�ޞްލ ޙުިދެވިހާރްއޖެޭގ � :9/311

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އްާއ�ރ ދަކުރެއްވ�އްޔ ާކުރެވ�ފައ�ވ ާބ�ލެއްގެާކުށެއްާއ�ޞްލ ޙުކުރުން.ާއެފަދަާކަމެ.ާކުރ�ންާތަޢ ރަފ9ުންޑ ާއައ�ޓަމްާއެޖެ

ާމ�އަދަކުާވެސްާނެތް.ާ

ާ
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ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާބަހުސް:އެޖެންޑ  ާއ�ބްތ�ދ ޢީ ާއަބްދު. ާއީވ  ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވާ هللاާ.

ގައ�.ާމ�އަހަރުގ3122ާެޗްާރމ ާ:ވަނީާާފުރަތަމަާކ�ޔުންާއ�އްވ ފައ�ބ�ލުގެާާއަނ�ޔ ާމަނ ކުރުމ އ�ާހުއްޓުވުމުގެާބ�ލު.ާމ�

ާމ� ާޖަލްސ ގައ� ާވަނަ ާތ�ން ާދައުރުގެ ާހުށަާާފުރަތަމަ ާމަޖ�ލީހަށް ާދ އ�ރ ގެާހަޅުއްވައ�ބ�ލު ާއުތުރު ާގަލޮޅު ދެއްވ ނީ

ޢަބްދު ނޑުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.هللا.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާއީވާ  ާއަޅުގަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާهللاާލޮޅުާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުގަ

ނޑުމެންާރ�ާރައީސް.ާދ�ވެހ�ރ އްޖެާއަކީާތަހުޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެ ާހެދުމަށްާއަޅުގަ ޒީބަށްާއަހުލުވެރ�ވެފައ�ވ ާޤައުމަށް

ާބައްޓަންކުރެވ�ފައ�ާ ާމަސައްކަތް ާމުހ�އްާއެންމެންގެ ާއެންމެ ާތަހުޒީބުގެ ާމަސްދަާވ އ�ރު ާފ�ޠުރީާމު ާއ�ންސ ނ ގެ ރަކީ

ާއެ ާޤަބޫލުކޮށް ާއެންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަރ މ ތްކަން ާއ�ންސ ނީ ާއަހުލުވެރ�ންނަށް،ާމ�ނަންގަތްާާޙައްޤުތަކ އ� ޤައުމެއްގެ

ާ ާއަށް ާފުރ�ހަމަ ާކަރ މ ތް ާއ�ންސ ނީ ާޙައްޤުތަކ އ� ާހ�ފ�ޠުރީ ާނ�ޒ މުމ ޔަތްކޮށް ާއުސޫލުތަކ އ� ތައްާރައްކ ކޮށްދޭ

ާވ ޖ�ބެއް.ާދުނ�ޔޭގެާާޤ އ�މުކުރެވ�ފައ�ވުން، ާވެސް ާޤައުމެއްގެ ާކޮންމެ ާހ�މެނޭ ާވެއްޓެއްގައ� ާޑ�މޮކްރެޓ�ކް ާމ�ނ�ވަން އެއީ

އ�ާއެފަދަާތ ރީޚުގައ�ާއެކ�އެކ�ާޤައުމުތަކުގައ�ާހ�ނގ ފައ�ވ ާއެކ�އެކ�ާހަނގުރ ތަކ އ�ާޖަރީމ ތަކުގެާހ�ތ�ާތަޖުރ�ބ ގެާއަލީގަ

ާތަކުރ ރުވ�ޔަ ާޤައުމުތަކުކަންކަން ާއެކ�އެކ� ާނުދ�ނުމަށް ާކ�ޔ  ާއެއްބަސް ާޙައްޤުތައްާއ�ޤުން ާއ�ންސ ނީ ރ ރުވެފައ�ވ 

ާބައ�ނަލްއަޤުހ� ާއެތަކެއް ާހ�ޔުމަންާމ ޔަތްކުރ  ާއ�ންޓަރނޭޝަނަލް ާއެކުލެވ�ގެންވ  ާމައްޗަށް ާމުޢ ހަދ ތަކެއްގެ ވ މީ

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާނ�ޒ މުގައ� ާޙައްޤުތަކުގެ ާއ�ންސ ނީ ާބައ�ނަލްއަޤްވ މީ ާނުވަތަ ާސ�ސްޓަމް ާރައ�ޓްސް

ާވެސްާ ާދުވަހެއްގައ� ާމ ޒީގައ� ާމ�ދަނީ ާއުފުލަމުން.ާހުރ�ހާ ހ�ދ�ވެހ�ރ އްޖެ ާޒ�ންމ ތަކެއް ާބައ�ވެރ�ވެ އްސ ނުކުރ ހ ާބޮޑަށް

ާނަސްލީ ާމުޢ ހަާބ ވަތެއްގެ ާނައްތ ލުމުގެ ާޙަތަފ ތުކުރުން ާކުޑަކުދ�ންގެ ާކޮންވެންޝަން، ާޖެނެސައ�ޑް އްޤުތައްާދ 

ާމުޢ ހަ ާތަފ ާދ ،ާއަންހެނުންނ އ�ހ�މ ޔަތްކުރުމުގެ ާބ ވަތެއް ާހުރ�ހ  ާމުޢ ހަދެކޮޅަށްާކުރެވޭ ދ ،ާތުކުރުންތައްާނައްތ ލުމުގެ

ާބ ވަތެ ާމުޢ ހަހުރ�ހ  ާމަނ ކުރ  ާއަނ�ޔ ކުރުން ާޙަާއްގެ ާސ�ޔ ސީ ާއަދ� ާމަދަނީ ާމުޢ ހަދ ، ާއ�ޚްތ�ޔ ރީ ާއޭގެ އްޤުތައްާދ ،

ާސަގ  ާއ�ޖުތ�މ ޢީ ާއަދ� ާއ�ޤުތ�ޞ ދީ ާމުޢ ހަދ ، ާޙ�މ ޔަތްކުރުމުގެ ާޙައްޤުތައް ާމުޢ ހަހ�މ ޔަފީ ާވެސްާތްކުރުމުގެ ދ ގައ�

ާބައ�ވެރ�ާ ާވަނީ ާމ�އަދު ނޑުމެން ާމުޢ ހައަޅުގަ ާބައ�ނަލްއަޤުވ މީ ާނަންގަތް ާމ� ާއ�ންާވެފައ�. ާދ�ވެހ�ރ އްޖެ ދ ތަކުގައ�

ާމ ޙަާ ާސ�ޔ ސީ ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދުވަސްވަރަކީ ާދ�ޔަ ާއ�ޞްލ ޙީާބައ�ވެރ�ވަމުން ާހުޅުވުމަށް އުލު

ާބަދަލު ާއެތަކެއް ާގެންދ�ޔަާގެނައުމަށް ާކުރަމުން ާފަރ ތްތަކުން ާއެކ�އެކ� ާދ�މަދ�މ ލުން ާއެކ�އެކ� މަސައްކަތްތަކެއް

ާމ�އަދުާ ާވަނީ ާނަތީޖ އަކަށްވެފައ� ާދެމެހެއްޓެނ�ވ� ާއެންމެ ާމަސައްކަތުގެ ާއ�ޞްލ ޙީ ާމ� ާއަދ� ދުވަސްތަކެއް.

ނޑުމެންގެާމ�އަދުގެާދު ނޑުމެންާކުރ�މަތީގައ�ާމ�އޮތްާއަޅުގަ ކުރެވުނުާއައުާހަރުާތަސްދީޤުވަނަާއ3119ާަސްތޫރުާއަޅުގަ
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ާޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގ3119ާާެފެހ� ާއެ ާމަސްދަރަކީ ާއެންމެާއަގުހުރ� ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 3ާވަނަާއަހަރުގެ

ާޤ ނޫނީާ ާއަށް ާފުރ�ހަމަ ާހައްޤުތަކަށް ާއ�ންސ ނީ ާޤައުމުގައ� ާޖަޒީރ  ާމ� ާބ�ންގަލަކީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެ ާބ ބު. ވަނަ

ާބ�ލަކީހ�މ ޔަތް ާމ� ާމ�ާދ�ނުން. ާބ�ލެއް. ާއ�ޖ ބަދޭ ާއަށް ާފުރ�ހަމަ ާބ ބަށް ާބ ވަތެާދެވަނަ ާހުރ�ހ  އްގެާދެންނެވ�

ާމުޢ ހަ ާމަނ ކުރ  ާގުޅ�ފައ�ވާ އަނ�ޔ ކުރުން ާސީދ  ާޙައްޤުތަކ އ� ާއ�ންސ ނީ ާބ�ލެއް. ާބ�ނ ކުރެވ�ފައ�ވ  ާބަލައ� ާއަށް ދ 

ާއ�ންސ  ާއަނެއް ާއ�ންސ ނަކު ާއެއް ާބ�ލަކީ ާނުވަތަބ�ލެއް.ާމ� ާއަނ�ޔ ކުރުމަކީ ާއ�ހ ނެތާ�މްރަހުާނަކަށް ާލ އ�ންސ ނީ ކުޑަ

ާ ާޢަމަލު ާއެއްވެސް ާހައ�ސ�ހ�ންގުމަކީ ާއެއްވެސް ާއަދ�ހ ާއްޔަތަކުން ާނޫންކަން ާޢަމަލެއް ާޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހަމަާާލަތެއްގައ�

ލ�އްޔަތެއްާއަދ ކުރުމުގެާބ ރުާލ�ބ�ގެންވ ާމީހެއްގެާބެލުމުގެާދަށުގައ�ވ ާމީހ ާއަށްާއެއްވެސްާއެހެންމެާދައުލަތުގެާމަސްއޫ

ާރަހުާބ ވަތެއްގެ ާނުވަތަ ާކުރުމަކީ ާއެއް ާދެނެއްާއަނ�ޔ  ާހ�ލ  ާހަމަ ާޢަމަލުކުރުމަކީ ާއ�ހ ނެތ� ާލ އ�ންސ ނީ މްކުޑަ

ާބަޔ ންކުރ ާބ� ާނޫންކަން ާކަމެއް ާރަހުޤަނޫލުކުރެވޭނެ ާޢަމަލުތަކ އ� ާހ�ންލެއް.ާއަނ�ޔ ގެ ާލ އ�ންސ ނީާޢަމަލު ގަނީާމްކުޑަ

ާ ާހުންނަ ާބަންދުގައ� ާއަމ�ާހ މ�ހ  ާނުވަތަ ާލަތުގައ� ާނ�ގުޅައ�ގަނެވ�ގެންވ  ާމ�ނ�ވަންކަން ާއެހެންާާ�ލަތުގައ�ާހ އްލަ ނުވަތަ

ާ ާހުންނަ ާދަށުގައ� ާބ ރުވެރ�ކަމުގެ ާބެލެހެއްޓުމ އ� ާކަމުގައ�ހ މީހެއްގެ ާާ�ވ ތީާލަތްތަކުގައ� ާމީހަހ އެފަދަ ކަށްާލަތްތަކަކީ

ާރަހު ާނުވަތަ ާފުއަނ�ޔ ވެރ�ވުމަށް ާހ�ންގުމަށް ާޢަމަލެއް ާއ�ހ ނެތ� ާލ އ�ންސ ނީ ާބައެއްގެާމްކުޑަ ާގ�ނަ ާލ�ބ�ނުދޭ ރުޞަތު

ނޑުމެންގެާ ނަޒަރ އ�ާސަމ ލުކަންާހުއްޓ�ފައ�ވ ާފުރުޞަތުތަކަށްާހެދުމަށްާބައްޓަންކުރެވ�ފައ�ވ ާބ�ލެއް.ާމ�ާބ�ލަކީާއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާއަނ�ޔ ވެރ�ކަމަކީ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރ�މަތ�ލ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަނ�ޔ ވެރ�ކަމ އ� މ ޒީގެ

އްާބ�ނ ކޮށްާދޫކޮށްާމުޅ�ންާއައުާޤައުމ�އްޔަތެާނުދީާމ�ާއަނ�ޔ ވެރ�ކަންާތ ރީޚުގެާފަތްފުށްތަކަށްާގ ފަތަށްާވ�ޔަސަވ ރުތަވ�ާ

ާއ�ންސ ނ  ާޤައުމ�އްޔަތެއް ާހ�ފަހައްޓައ�،އެހެން ާކަރ މ ތް ާޤަދަރ އ� ާޤަބޫލުކޮށްާާގެ ާބ�ނ ކުރެވ�ދ ނެކަން ޤައުމ�އްޔަތެއް

ވުރެާވަކ�ާވަޑ މަކުން،ާވަކ�ާނ�ޒ މަކުންާޖ ގަާާގައ�ގައ�ާހުންނަާސ�ފައަކަށްާހުށަހަޅ ާބ�ލެއް.ާއަނ�ޔ ވެރ�ކަމަކީާމީހެއްގެ

ާހެޔޮާ ާއ�ތުރަށް ާއ�ތުބ ރުކުރުމުގެ ާވެރ�އަކަށް ާހެޔޮ ާބޭނުންވ ތީވެ ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަން ާކަމަކަށް ާއުފައްދ  ދޭތީވެ

ާނެތީމަ ާދޫކޮށްލެވެން ާއެއްކޮށް ާއ�ތުބ ރު ާމެނުވީ ނޑުމެންނަށްާާ�ނ�ޒ މަކަށް ާއަޅުގަ ާއުފެއްދުމަކީ ާނ�ޒ މެއް ާއެފަދަ އަދ�

ާ ާއަނ�ޔ ވެރ� ާމ� ާބ�ލެއް. ާހުށަހަޅ  ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ ާކަމަކަށް ާއެކަންކަންާސަގ ވެދ ނެ ާދުރުވުމަށްޓަކައ� ާފަތ އ�

ާއެކަންކަމ  ނޑުމެންނަާދެކޮޅުހެދުމަށްޓަކައ�ާއެާހުއްޓުވުމަށްޓަކައ� ާއުފެއްދުމަށްޓަކައ�ާއަޅުގަ ާކުރެވެންާނޫންާނ�ޒ މެއް ށް

ާއެބަ ާކަންތައްތަކެއް ާރަހުހުރ� ާގޮތް. ާމ ނަކުރ  ާއަނ�ޔ  ާހުރ�. ާޢަމަލު ާއ�ހ ނެތ� ާލ އ�ންސ ނީ ާގޮތްާމްކުޑަ މ ނަކުރެވޭ

ާދ�ޔު ާފ ރަވެރ�ވުންާފުޅ ކުރަމުން ާޢަމަލުތަކަށް ާމީހުންގެ ާލ�ބ�ދީފައ�ވ  ާބ ރުވެރ�ކަން ާބޭތ�އްބުމުގެ ާމީހުން ާބަންދުގައ� ން.

ާމަރު ާބަންދުގެ ާއެކަންކަންާފުޅ ކުރުން. ާއަށް ާމީހ  ާބޭނުންވ  ާހ�ންގުމަށް ާކަންކަމަށް ާފަދަ ާއަނ�ޔ ކުރުން ކަޒުތަކަކީ

ާއެ ާޒ�ޔ ރަތްކޮށް ާއެކަންކަން ާދޭތެރެއ�ން ާދޭތެރެ ާހެދުން. ާތަންތަނަށް ާއޮތް ާމ ޙައުލެއް ާފަދަ ތަންތަނުގައާ�ާނުކުރެވޭނެ

ން.ާއަނ�ޔ ކުރ ާމީހުންާއުފުލަންޖެހޭާޒ�ންމާ މީހުންާބ ރުވެރ�ކުރުާކަންާހ�ނގ ާނުހ�ނގ ާގޮތްާބަލ ާމީހުންާގ�ނަކޮށްާއެ

ާބޮޑުކުރުން.ާއަނ�ޔ ގެާޢަމަލުާހ�ންގުމުންާއެކަނ�ާޒ�ންމ ާއުފުލަންޖެހޭާގޮތަށްާާބޮޑުކުރުމ އ�ާއެ މީހުންނަށްާދެވޭާއަދަބު
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ާތަނަވަސް ާފުރުޞަތު ާހ�ންގުމަށް ާޢަމަލު ާއެ ާބަދަލުގައ� ާއެކަާވ ާއޮތުމުގެ ާއެނގ�ހުރެ ާއަދ� ާވެސް ާހެދުމަކީ ންާގޮތަށް

ާއ�ހުނުހުއް ާތ�މ  ާމަސްއޫލ�އްޔަތަށް ާތ�މ ގެ ާއަދ� ާވެސް ާފަދަާޓުވުމަކީ ާހ�ންގުން ާޢަމަލު ާއަނ�ޔ ގެ ާވެސް މ ލުނުވުމަކީ

ާކުރެވ�ދ ނެާ ާމ�އީ ާހެދުން. ާގޮތް ާލ�ބޭނެ ާއަދަބު ާއުފުލ  ާޒ�ންމ  ާޤ ނޫނީ ާއެކަންކަމަށް ާއަދ� ާހެދުން. ކަންކަމަށް

ާކަންކަމަށް ާމ�ދެންނެވ� ާބ�ލުން ާމ� ާޢަމަލުާާކަންތައްތައް. ާއަނ�ޔ ގެ ާބ�ލަކީ ާމ� ާހޯދައ�ދޭނެ. ނޑެއް ާއޮނ�ގަ ޤ ނޫނީ

ނޑައަޅައ�ާއެާކުށުގެާރުކުންތައްާބަޔ ންކޮށްދޭާބ�ލެއް.ާއަދ�ާއެާކުށުގެާ މ ނަކޮށްާއެާޢަމަލަކީާޖ�ނ ޢީާކުށެއްާކަމަށްާކަ

ާ ާމީހުންނ އ�، ާރުހުންދޭ ާއެކަމަށް ާމީހުންނ އ�، ާމަގުފަހ�ކުރ  ާއެކަމަށް ާމީހުންނ އ�، ާވ ގ�ވެރ�ވާ ޢަމަލުކުރ  އެކަމަށް

ާއެ ާއޮވެާނުހުއްޓުވ  ާފުރުޞަތު ާހުއްޓުވުމަށް ާއ�ހުާމީހުންނ އ�،ާއެކަން ާކަބޑައަޅައ�ދޭާކަމަށް ާއަދަބު ާމީހުންނަށް މ ލުވ 

ާއުފަންކުރާ  ާއަލަށް ާމުޅ�ން ާތެރެއަށް ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާހ�މެނޭ ާނ�ޒ މުގައ� ާޢަދުލުގެ ާޖ�ނ ޢީ ާރ އްޖޭގެ ާބ�ލަކީ ާމ� ބ�ލެއް.

ާމ�ން ާއައު ާކޮށައ�ދޭނެޤ ނޫނެއް. ާމަގުތަކެއް ާއައު ާދީ، ނޑައަޅައ� ާކަ ނޑުތަކެއް ާއ�ޢުތ�ރ ފުާާގަ ާބ ރުން ާގަދަ ބ�ލެއް.

ާމަ ާމީހުންގެ ާއ ދަޔ ާހޯދައ�ގެން ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާކުށް ާދޫކޮށްލ އްޗަށް ާޠަބީޢަތް ާވަސީލަތްތައްާާ�އ� ާހެއްކ އ� ޒަމ ނީ

ާއަޅުގަނ ާގެނައުމަށް ާމީހުން ާކުރ�މައްޗަށް ާއ�ންޞ ފުގެ ާބ�ލެއް.ާބޭނުންކޮށްގެން ާމަގުފަހ�ކޮށްދޭ ާއެނބުރުމަށް ޑުމެން

ާއަދަބުއަނ�ޔ ާ ާމީހުންނަށް ާޢަމަލުކުރ  ާޝ�ކ ރައަކަށްގެ ާއަނ�ޔ ގެ ާއ�ތުރަށް ާގެއްލުމުގެާާދ�ނުމުގެ ާމީހުންނަށް ވ 

ާއެބަދަލު ާާނަގައ�ދީ ާގޮތުގައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާޒ�ންމ ދ ރު ާމުޖުތަމަޢުގެ ާއަނބުރ  ާފުރުޞަތުތައްާހަމީހުން ރަކ ތްތެރ�ވ ނެ

ާޝ�ކ ރައަކަށްތަނަ ާއަނ�ޔ ގެ ާބޭނުންހ�ފައ�ގެން ާފުރުޞަތުގެ ާފަރުވ ގެ ާބ�ލެއް. ާމީހުންނަށްާާވަސްކޮށްދޭ ވ 

ާމީހުންާ ާޢަމަލުކުރުމ  ާއަނ�ޔ ގެ ާހ�ފައ�ގެން ާބޭނުން ާފުރުޞަތުގެ ާތަޢުލީމީ ާހަމްދަރުދީވުމަށ އ�، އޯގ ތެރ�ވުމަށ އ�،

ާބ�ލެއް.ާމ�އީ،ާހ�އުމަންާރައ�ާ ާބ ރުއަޅައ�ދޭ ާވެސް ާބ ރުގެާދުރުކުރުމަށް ާޤ ނޫނީ ާލ�ބ�ދީފައ�ވ  ާމ�ހ ރު ާކޮމ�ޝަނަށް ޓްސް

ތެރެއ�ންާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ�ާއަނ�ޔ ގެާޢަމަލުތަކ ާގުޅޭާގޮތުންާނެޝަނަލްާޕްރ�ވެންޓ�ވްާމެކްނ�ޒަމްާނުވަތަާއެން.ޕީ.އެމަކީާ

ާކޮމ�ޝަނަ ާއެ ާގޮތުން ާގުޅޭ ާއެކަމ  ނޑައަޅައ�، ާކަ ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާކަމަށް ާކޮމ�ޝަން ާރައ�ޓްސްގެ ާދެވޭާހ�އުމަން ށް

ނޑުމެންާކުރަމުންާއަންނަާއެާ ބ ރުތައްާހ�މެނ�ވެގެންވ ާބ�ލެއް.ާމ�ާބ�ލުގައ�ާހ�މެނޭާކަންކަމުގެާތެރޭގައ�ާމ�ހ ރުާއަޅުގަ

ާމ�ހ ރުާ ާއަދ� ާހުންނ ނެ. ާމ އްދ ތަކެއް ާދޫކޮށްލަންޖެހ�ދ ނެ ާކަމެއް ާކ�ތަންމެ ާފަރ�ތަވެފައ�ވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގޮތަކަށް

ކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާއެކުލެވ�ގެންވ ާމ އްދ ތަކެއްާވެސްާހުންނ ނެ.ާދ ޚ�ލީާވަޒީރުާާކުރަމުންދ ާކަންކަމުގެާއ�ތުރަށް

ާނ�ޒ މުގެާ ާތަޢުލީމުގެ ާހުންނ ނެ. ާކަންތައްތަކެއް ާއ�ތުރު ާޒ�ންމ ވ ންޖެހޭ ާފުލުހުން ާކަންކަމ އ� ޒ�ންމ ވ ންޖެހޭ

ާހ ސ�ލުކުރަން ާތެރެއ�ން ާތަރުބ�އްޔަތުގެާނ�ޒ މުގެ ާވެސްާހުންނ ނެ.ާތެރެއ�ންނ އ�،ާތަމްރީނ އ� ާކަންތައްތަކެއް ާއައު ޖެހޭ

ނޑުތަކެއްާވެސްާބ�ލުގައ�ާހުންނ ނެ.ާމ�ާބ�ލަކީާފުލުހުންާ ހަމަާއެހެންމެ،ާގެއްލުމުގެާބަދަލުނަގައ�ދ�ނުމުގެާއައުާމ�ންގަ

ާފަހަރަ ާބައެއް ާއޮބ�އަޅުވަން ާފުރައްސ ރަކުރުން ާކުށްވެރ�ން ާއ އ� ާމަގުމަތީގައ� ާއަދ ކުރުމުގައ� ާވ ޖ�ބު ށްާއެމީހުންގެ

ބޭނުންކުރަންޖެހޭާބ ރަށްާފ ޑުކ�ޔ ާބ�ލެއްާނޫން.ާމ�ާބ�ލަކީާނ�ޒ މީާއަނ�ޔ ާނުވަތަާސ�ސްޓަމެޓ�ކްާޓޯޗަރއ ާއ�ދ�ކޮޅަށްާ

ާފުދޭކަމަށްާ ާދ�ނުމުން ާއަދަބެއް ާޝަރުޢީ ާޙުކުމެއް، ާޤ ނޫނީ ާއަށް ާކުށްވެރ�ޔ  ާބ�ލަކީ ާމ� ާބ�ލެއް. ާހުށަހަޅ  ނޑު އަޅުގަ
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ާއ�ތުރަށްާއޭނ ާބަލަހަ ާއަށް ާއޭނ  ާކަމަށްާބަލައ� ާކުރ�މަތ�ނުކުރެވޭނެ ާއ�ތުރުާއަނ�ޔ  ާފަރ ތްތަކުން ާހުރ� އްޓަންާހަވ ލުވެ

ާބައެއްާ ާއެތަކެއް ާތ�ބ� ާދަށުގައ� ާބެލުމުގެ ާދައުލަތުގެ ާތ ނގައ� ާވޭތުވެދ�ޔަ ާބ�ލަކީ ާމ� ާބ�ލެއް. ާހުށަހަޅ  ޤަބޫލުކޮށް

ާއ�ހުސ ސެއްާނުކު ާވެސް ާދުވަހަކު ނޑަކަށް ާވޭން،ާއަޅުގަ ާއެ ާއަނ�ޔ ގެ ާކަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާތަހައްމަލުކުރ� ާއެ ރެވޭ

ާވެސްާ ާމ ދަމ  ާވެސް ާމ�އަދު ނޑުގައ� ާފަސްގަ ާމ� ާވެސް ާދުވަހަކު ާދެން، ާބޭނުންވޭ. ާބައ�ވެރ�ވ ން އ�ހުސ ސްގައ�

ާވެސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޒ�ންމ  ާކުރ�މަތ�ވ�ޔަނުދ�މުގެ ާދެނެއް ާވެރ�ކަމެއްގައ� އެއްވެސް

ާހުށަހަ ާޤަބޫލުކޮށް ާކުޅުދުއްފުށ�އުފުލަންޖެހޭކަން ާފަރުމ ކޮށްދެއްވީތީވެ، ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބ�ލު ާމ� ާބ�ލެއް. ާދެކުނުާާޅ 

ާއަލްއުސްތ ޛުާދ އ�ރ ގެ ާމެންބަރު ާފުރ�ހަމަކޮށްދެއްވުމަށްާާމުޙައްމަދުާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއ�ތުރަށް ާބ�ލު ާމ� ނަޝީދަށް،

ާބައްލަވައ� ާބ�ލު ާސަވ ދު. ާޑޮކްޓަރާޢަލީ ާއަލްއުސްތ ޛު ާކޮށްދެއްވ� ާހ�އުމަންާާމަސައްކަތްތަކެއް ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ދެއްވ�

ރައ�ޓސްާކޮމ�ޝަން،ާޑ�މޮކްރަސީާނެޓްވޯކް،ާޕޮލ�ސްާއ�ންޓެގްރ�ޓީާކޮމ�ޝަންގެާރައީސ ާޝަހ�ންދ ާއ�ސްމ ޢީލްާއަދާ�

ާޕ ލ�މެންޓްރީާގްރޫޕްާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދެއްވ  ާފުރ�ހަމަާއެއްބ ރުލުން ާމަސައްކަތަކަށް ާކޮންމެ ާކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމ ލަމުގައ� މ�

 ށަހެޅުމަށްާފުރުޞަތުާދެއްވީތީވެ،ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސްާމަނ�ކުފ ނަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަދ�ާބ�ލުާހު

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މ�ނެޓު.9ާާގަޑ�2ާާގަޑ�އ�ރު.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށ4ާާްޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު.ާމ�ާބ�ލަށްާބަހުޘްކުރުމަށްާއޮތީާ

މ�ނެޓު.ާޕީއ6ާާޭވަކ�ާޕ ޓީއަކަށްާނ�ސްބަތްނުވ ާކޮންމެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރަކަށްާާމ�ނެޓު.4ާގަޑ�2ާާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާ

ާ 27ާާއަށް ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުމީ 6ާާމ�ނެޓު. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާއަދ� ނޑ6ާާުމ�ނެޓު ާއަޅުގަ ާއުސޫލުން ާމ� މ�ނެޓު.

ާއެޖެންޑ ާއައ�ޓަމަށްާ ނޑައެޅ�ފައ�2ާާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާގެންދ ނަން.ާމ� ާމަސައްކަތުގެާގަޑ�އ�ރުާކަ އޮތީ،ާމ�އަދުގެ

ާވަޑައ�ގެންދެއްވުމަށް،ާ ާރ�ޔ ސަތަށް ާގެންގޮސްދެއްވުމަށް ާކުރ�އަށް ާބަހުސް ާމ� ާހ�ސ ބުން ާމ� ާތެރޭގައ�. ތ ވަލުގެ

ާއެދެން.ާ ާއަރ�ހުން ާރައީސް ާނައ�ބު ާމަޖ�ލީހުގެ ާއަދ� ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާދ�އްގަރު ނޑު އަޅުގަ

ާއ ދެ،ާއަ ާމެންބަރުާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާއަރުވަނީ ާމ� ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ޅުގަ

ާރޮޒައ�ނ ާއ ދަމަށް.

ާ

ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރޮޒައ�ނ ާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާތުލުސްދޫ

ާއަނ�ޔ  ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުށަހަޅުއްވަާމަނ ކުރުމ އ�ާާޝުކުރ�އްޔ  ާމަޖ�ލީހަށް ާމ� ާބ�ލެއް އ�ާހުއްޓުވުމުގެ

ާޢަބްދު ާއީވ  ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާޝުކުރުާާهللاދެއްވ�ކަމަށްޓަކައ� ާވަރަށްާބޮޑަށް ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާނަމަވެސް ާކަމުގައ�ވީ ާއައ� ާސ�ފައެއްގައ� ާކޮންމެ ާއަކީ ާއަނ�ޔ  ާޙަޤީޤަތުގައ� އަދ ކުރަން.

ާއެކ�އެކ�ާމައްސަލަތައްާކުރ�މަތ� ާއެއީާކޮންމެާފަރ ތަކުންާކުރ�ާކަމުގައ�ާމުޖުތަމަޢުގައ� ާދ�ނުމަކީ ކުރުވ ާކަމެއް.ާއަނ�ޔ 
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ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކަމެއް ާބަލައ�ގެނެވޭ ާކަންތައްތަކަކީ ާއެންކަރޭޖުކޮށް،ާއެ ާއެކަމަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ވީނަމަވެސް

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީ.ާއަދ�ާގަލޮ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާދ އ�ރ ގެާއުތުރުާޅުދެކުމަކީާއެއީާގޯސްާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުގަ

ާކަހަލަާާهللاޢަބްދުާއީވ ާމެންބަރު ާއެއްވެސް ާޙަޤީޤަތުގައ� ާބ�ލަކީ ާމ� ާވ�ދ ޅުވެއްޖެ، ާވެސް ާދައްކަވަމުން ވ ހަކަފުޅު

ާދޭތެރޭގައ�ާ ާމީހަކ  ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާއަދ� ާނޫންކަމަށ އ�، ާބ�ލެއް ާހުރަހަކަށްވ ނެ ާހައްޔަރުކުރުމުގައ� ާބަޔަކު ފުލުހުން

ނޑަާ ާކަ ާއެއީާޙުކުމް ާއަނ�ޔ ތައް ާލ�ބޭ ާދ އ�ރުގައ� ާތަންފީޛުކުރަމުން ާޙުކުމެއްގެ ާއެ ާއެމީހަކު ާފަހުން އެޅުމަށްފަހު،ާއޭގެ

ާބ�ލެއްާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައ� ާއެކަންކަން ާކަމަށްވ ތީވެ، ާނޫން ާއަނ�ޔ ތަކެއް ާލ�ބެންޖެހޭ އެމީހަކަށް

ނޑުާވެސްާހަމަާޤަބޫލުކުރަންާޖަލުތަކު ގައ�ާހަމަާމ�ހ ރުާވެސްާމ�ާކަންތައްތަކަކީާހ�ނގަމުންދ ާކަމެއް.ާކަމަށް.ާއަޅުގަ

ާފަހަރަކުާ ާކ�ތަންމެ ާހަމަ ާއެބަޖެހޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާމ�ކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކީގައ� ާހ�ތ މައ  ާހަމަ ާވެސް ރ އްޖޭގައ�

ާމަ ާއެ ާމައްސަލަތަކަކީ ާގ�ނަ ާވަރަށް ާހ�ނގ  ާތެރޭގައ� ާޖަލުގެ ާއެބަދޭ ާފެނ�ގެން ނޑުމެންނަށް ާފެށުންާއަޅުގަ އްސަލަތުގެ

ާކަންތައްާ ާއެ ާއަނ�ޔ ކޮށް، ާގައ�ދީންނަށް ާތ�ބޭ ާތަނުގައ� ާއެ ާބަޔަކު ާތ�ބޭ ާބ ރުވެރ�ކޮށް ާތަނުގައ� ާއެ ާވަނީ އައ�އްސަ

ާވެސްާ ާހަމަނުޖެހުންތައް ާބޮޑެތ� ާގޮސް ނޑަކަށްވެގެން ާގަ ާކަންތައް ާބޮޑު ާގޮސް ާހ�ސ ބަކުން ާވަކ� ޓޮލެރޭޓުނުކުރެވ�ގެން

ާކަާ ާހ�ނގ  ާވެސް ާމ�ާޖަލުތަކުގައ� ާވެސް ާވަގުތު ާގ�ނަ ާމ  ާވަގުތު ާމ� ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ންތައްތަކަށްވ ތީވެ.

ާވ ހަކަދައްކ ލުމަށްާ ާތަފްޞީލުކޮށް ާތަންކޮޅެއް ާމ�އަށް ާއަދ� ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފަހުން ާނެތީމަ ާވ ހަކަދައްކ ލަން ބ�ލަށް

ާއެދ�،ާއަދ�ވެސްާއެއްާފަހަރުާހަމަާއީވ ާޢަބްދު ާދ�ނުމަށް ާހުهللاާފުރުޞަތެއް ާބ�ލު ާކަމަށްޓަކައ�ާމ� ށަހަޅުއްވައ�ާދެއްވ�

ާއ�ށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރ�އްޔ ާ ާފ ހަގަކުރަމުން ާކަން ާބ�ލެއް ާމުހ�އްމު ާވަރަށް ާހަމަ ާބ�ލަކީ ާދަންނަވަމުން،ާމ� ޝުކުރު

ރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއ�މްތ�ޔ ޒްާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާއުތުރުާމ ފަންނު

ާ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަނ�ޔ �����ާ�����ޝުކުރ�އްޔ  ާމަޖ�ލީހަށްާާމަނ ކުރުމ އ�ާ. ާމ� ާބ�ލެއް ހުއްޓުވުމުގެ

ާޢަބްދު ާއީވ  ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާދެއްވ�ކަމަށްޓަކައ� ނޑުާާهللاހުށަހަޅުއްވައ� ާއަޅުގަ އަށް

ާއެއްވެސް ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރެއް ާޚ އްޞ  ާއަނ�ޔ ކުރުމަކީާާވަރަށް ާއަނ�ޔ ވެރ�ވުމަކީ މ ނައެއްގައ�

ާއ ދެ،ާ ާނޫން. ާވެސް ާކަމެއް ާހުއްދަކުރެވޭނެ ާގޮތެއްގައ� ާއެއްވެސް ާނޫން. ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާއަކީ ާއަނ�ޔ  ާއެއްވެސް ާމ�ފަދަ ާލ އ�ންސ ނީ ާނޫނ�އްޔ  ާޖ�ސްމ ނީ ާނަފްސ ނީ، މ އްދީ،

ާޙައްޤުތައްާޓޮލެރޭޓުކުރެވޭ ާއ�ންސ ނީ ާމ�ނ�ވަންކަމ އ� ާހަމަހަމަކަމ އ�، ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކަމެއް ނެ

ާމ�ފަދަާ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަދ� ާކަމަށްވ ތީވެ ާއ�ންސ ނުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބައެއް. ހ�މ ޔަތްކުރަންޖެހޭ

ާކަންކަން ާމެނުވީ ާދަށުން ާނ�ޒ މެއްގެ ާކަންތައްތަކަކީ ާއެންމެާާސ�ސްޓަމެޓ�ކްކޮށްދ  ާއެގޮތުން ާނޫން. ާކަމެއް ހުއްޓުވޭނެ

ާހަރުދަނ ކުރުން.ާއ ދެ،ާމާ� ާޑ�މޮކްރަސީ ާޤައުމުގައ� ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެކެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ރޑެއް ބޮޑުާސޭފްގ 
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ާސ�ސްޓަމެޓ�ކްކޮށްާ ާހަރުދަނ ކުރުން. ާޑ�މޮކްރަސީ ާމ�ދެންނެވ� ާހަމަ ާވެސް ާމަޝްރޫޢަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ސަރުކ ރުގެ

ާރަ ާމަޤުޞަދަކީާކަންކަން ާބ�ލުގެ ާމ� ާއަދ� ާވަނީ ާބ�ނ ވެފައ� ާބ�ލު ާމ� ާކުރުން. ާކަމެއް ާހުރ�ހ  ާކުރެވޭނެ ނގަޅުކުރުމަށް

ާޙައްޤުތައްާހ�މ ޔަތްކުރުމ އ�ާއަދާ� ާއ�ންސ ނީ ާޤައުމުގައ� ާމ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނޑުާދެކެނީ،ާޤަބޫލުކުރަނީ ވެސްާއަޅުގަ

ބައ�ނަލްއަޤުވ މީާ ނޑުމެންާމާ�ވަކ�ންާޚ އްޞަކޮށްާޤ ނޫނޫއަސ ސީާއ އާ� މުޢ ހަދ ތަކުގައ�ާކަށަވަރުކޮށްދޭާކަންކަންާއަޅުގަ

ާއ ދެ،ާ ާޓޯޗަރ. ާމ�އީ ާފ ހަގަކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާވަކ�ން ާއަދ� ާކަށަވަރުކޮށްދ�ނުން. ާވެސް ޤައުމުގައ�

ާބެ ާމުއްސަސ ތަކުގެ ާއެކ�އެކ� ާނޫނ�އްޔ  ާފަރ ތްތައް ާދަށުގައ�ވ  ާސަރުކ ރުގެ ާއެއީ ާއަނ�ޔ ތައް ލުމުގެާލ އ�ންސ ނީ

ާމ�ސ ލަކަށް،ާ ާހުއްޓުވުން. ާއަނ�ޔ ތައް ާކުރެވޭ ާސ�ސްޓަމެޓ�ކްކޮށް ާމީހުންނަށް ާދަށުގައ�ވ  ާފަރ ތްތަކުގެ ދަށުގައ�ވ 

ޖަލުގައ�ާހ�ންގޭާޖަރީމ ތައްާއެކަހަލަާބ ވަތްާބ ވަތުގެާއަނ�ޔ ތައްާހުއްޓުވުން.ާއ ދެ،ާމ�ކަންކަންާހުއްޓުވޭނީާމ�ދެންނެވާ�

ާހުށަހެޅ�ގެ ާވެސް ާބ�ލުތައް ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާފަދަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާގ އ�މުކުރެވ�ގެން ާސ�ސްޓަމެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ން

މީގެާކުރީގައ�ާއަޅުގަނޑުމެންގެާޤައުމުގައ�ާމ�ކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާތަކުރ ރުވުމުގެާސ�ސްޓަމެޓ�ކްކޮށްާއެާކަންތައްތައްާ

ާޤަބޫލުކު ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތީމަކަން ާވެސް ާނ�ޒ މެއް ާއެފަދަ ާދަނީ ނޑުާވަމުން ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާމ�ސ ލެއްގެ ރަނީ.

ާއަނ�ޔ ާއެއްާ ާއޮތްއ�ރުގައ�ާޖަލުގައ� ާކަންކަން،ާކުރީގެާސަރުކ ރު ާލޮލުންާދެކެފައ�ވ  ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ދަންނަވަފ ނަން

ާއެންމެާ ާކޮމ�ޓީގެ ާއެ ާއެއް. ާކޮމ�ޓީ ާއޮންނަ ާއޮފީހުގައ� ާއޮންނަނީ،ާރައީސް ާހުށަހަޅަން ާމައްސަލަ ާއަނ�ޔ ގެ ާއެ ވީމ 

ާ ާއެއް ާއ�ސްތަފާ އ�ސް ާދަންނަވ ލަފ ނަން، ާވެސް ާނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާއ�ންނަވަނީ ާއޭރު ާހުންނަވ ނީ ބޭފުޅަކަށް

ާމައްސަލަާ ާއެ ާއަނ�ޔ ކުރެވުނީތީވެ ާޖަލުގައ� ާމީހަކަށް ާހުށަހެޅުނީ ާއަށް ާކޮމ�ޓީ ާއެ ާއ ދެ، ާމަނ�ކު. އ�ބްރ ޙީމް

ާމ�ނ�ސްޓްރީ ާޑ�ފެންސް ާހުށަހަޅަނީ ާމ� ާކޮމ�ޓީން ާއެ ާބެލުމުގައ�ާާބަލައ�ދ�ނުމަށް.ާދެން ާމ�ނ�ސްޓްރީގެ އަށް.ާޑ�ފެންސް

ާވެސްާ ާޖަވ ބުދެއްވަނީ ާކ�ޔައ�ވ�ދ ޅުވެ ާއެާސ�ޓީ ާމ�ނ�ސްޓްރީން ާއ ދެ،ާޑ�ފެންސް ާއޮންނަނީ. ާއޮފީސް ާފުލުސް ދަށުގައ�

ާއެއްާ ާސ�ޓީ ާސ�ޓީ، ާއެ ާވެސް ާއަނެއްކ  ާމަނ�ކު ާއ�ބްރ ހީމް ާއ�ސްތަފ  ާދެން، ާމަނ�ކަށް. ާއ�ބްރ ޙީމް ާއ�ސްތަފ  ހަމަ

އޭރުގެާކަރެކްޝަންސްާޑ�ޕ ޓްމެންޓަށްާއެާކަންތައްާހ�ނގ�ާގޮތްާބައްލަވައ�ދެއްވުމަށް.ާއެތަނުންާވެސްާއެާާލ�ޔުއްވަނީ

ާގޮތުގައ�.ާ ާޑ�ރެކްޓަރެއްގެ ާތަނުގެ ާއެ ާމަނ�ކު، ާއ�ބްރ ޙީމް ާއ�ސްތަފ  ާހަމަ ާޖަވ ބުދެއްވަނީ ާހުޅުއްވައ�ކ�ޔައ� ސ�ޓީ

ާއަ ާއ�ރުގައ� ާއޮންނަ ާއެހެން ާނ�ޒ މެއް ާއެފަދަ ާކަންތައްތައްާއެހެންވީމ ، ާބ ވަތުގެ ާމ� ާއަނ�ޔ  ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ޅުގަ

ނޑުާމ�ާދަންނަވަނީާނ�ޒ މެއްގެާގޮތުންާއެބަޖެހޭާމ�ާކަންތައްތައްާހުއްޓުވޭނެާ ނުހުއްޓުވޭނެާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާ ާއ ދެ، ާއަޅަން. ާސޭފްގ ޑްސްތައް ާޤ ނޫނުތ32ާަގޮތްގޮތް ާއެބަފެނޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤަރުނުގައ� ާހެދުމުންދާ ވަނަ އް

ާމުޢ ހަދ ތަކ އ�،ާބައ�ނަލްއަޤުވ މީާ ާބައ�ނަލްއަޤުވ މީ ާޤައުމުތަކުގައ� ާއެކ� ާހުއްޓުވުމަށް ާޖަރީމ ތައް ާލ އ�ންސ ނީ ާމ� ތަން

ާހަމަާ ާވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާހެދުމުންދޭ. ާވެސް ާޤ ނޫނުތައް ާފެންވަރުގެ ާޤައުމީ ާއަދ� ާޤ ނޫނުތަކ އ� ލޯ

ާގޮތަށްާ ާއެނބުރެމުންދ  ާސްޓޭންޑަޑްސްތައްާާދުނ�ޔެ ާހަމަތައް ާދުނ�ޔޭގެ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެނބުރެންޖެހޭ.

ނޑުމެންނަކީާވެސްާޔުނ�ވަރސަލްާޑ�ކްލަރޭޝަންާއޮފްާހ�އުމަންާރައ�ޓްސްާމ�ާޤަރ ރުގައ�ާވެސްާ ހ�ފަހައްޓަން،ާއަޅުގަ
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ނޑުމެންާއަދ�ާމ�ާސަރުކ ރުންާކުރައް ވަމުންގެންދ ާމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްާސޮއ�ކޮށްގެންާއުޅޭާބައެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ނޑުމެންގެާމާ� ާއަޅުގަ ާކައުންސ�ލުގެާމެންބަރަކަށްާވެސް ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއެގޮތުންާހ�އުމަންާރައ�ޓްސް ވެސްާއަޅުގަ

ާކްރ�މ�ނަލްާ ާއ�ންޓަރނޭޝަނަލް ާދަ ާއޮފް ާސްޓެޓ�އުޓް ާރޯމަން ާހަމަ ާއަދ� ާބައ�ވެރ�ވެފައ�. ާއދ.ގައ� ާވަނީ ޤައުމުން

ނޑުާމ�ާދަންނަވަނީާކޯޓުގައ�ާވެސްާއަ ނޑުމެންާބައ�ވެރ�ވުމުގެާކަންތައްތައްާއެބަާކުރ�އަށްާގެންދަމު.ާއެއީ،ާއަޅުގަ ޅުގަ

ާއ�މްޕ�އުނ�ޓީ.ާ ާކަންކަން ާހ�ނގ  ާދަށުގައ� ާބެލުމުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާކަންތައްތައް. ާހ�ނގ  ާސ�ސްޓަމެޓ�ކްކޮށް ޤައުމުގައ�

ާހ� ާސަރުކ ރެއްގައ� ާވެސް ާއ�ރުގައ� ާއޮންނަ ާނޯންނ ނެތީވެ،ާމ�ފަދަާއެއީ،ާސަރުކ ރެއް ާބެލޭނެާގޮތް ާކަންތައްތައް ނގ 

ާކަމަށްާ ާފ�ޔަވަޅެއް ާއެޅ�ދ ނެ ާހުއްޓުވުމަށް ާކަންތައްތައް ާމ�ފަދަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބައ�ވެރ�ވުމަކީ ކޯޓުތަކުގައ�

ާކަންތައްތައްާއެބަހުރ�، ާފ ހަގަނުކުރެވ�ފައ�ވ  ާކ�ޔައ�ލ އ�ރުާބޮޑަށް ާބ�ލު ާމ� ނޑު މ�ސ ލަކަށްާާޤަބޫލުކުރަން.ާއަދ�ާއަޅުގަ

ާބޮޑަކަށްާ ާމ  ާދަށުން ާބ�ލުގެ ާމ� ާޢަމަލުތައް ާކުރެވޭ ާފަރ ތުން ާޕްރޮފެޝަނަލްސްގެ ާލީގަލް ާޕްރޮފެޝަނަލް، ހެލްތު

ާކޮމ�ޓީގެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބ�ލު ާމ� ާއެދެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ހަގަނުކުރެވޭ. ާގޮތުގައެއް ާކަމެއްގެ ރައްކ ތެރ�ކުރެވ�ފައ�ވ 

ާ ާމަސައްކަތްކުރ އ�ރުގައ� ާތ އީދުކޮށްދެއްވުމަށް.ާމަރުޙަލ ގައ� ާބ�ލަށް ާމ� ާރ�ޢ ޔަތްކުރެވ�ގެން ާވެސް ާކަންތައްތަކަށް މ�

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .

ާ

ާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޢަލީާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާތޮއްޑޫ

ާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ހެޅުއްވ�ާހުށަާهللاޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއ ދެ،ާގަލޮޅު

ާއ�ތުރަށްާާމަނ ކުރުމ އ�ާއަނ�ޔ  ާނ�ޒ މު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބ�ލަކީ ހުއްޓުވުމުގެ

ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާ ާއެކަމަނ އަށ އ� ާއެކަމަށްޓަކައ� ާބ�ލެކޭ. ާމުހ�އްމު ާވަރަށް ާހުށަހަޅުއްވ� ާއެކަމަނ  ފުރ�ހަމަކޮށްދ�ނުމަށްޓަކައ�

ާޝުކުރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގްރޫޕަށް ާކުރީާޕ ލ�މެންޓްރީ ާއައުމަށްފަހު ާސަރުކ ރު ާމ� ާޙަޤީޤަތުގައ� ާބޭނުންވޭ. އަދ ކުރަން

ާކުރ�ންާ ާމީގެ ާއ�ޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައ� ާކަންކަން ާމ�ފަދަ ާހުރ� ާތެރޭގައ� ާނ�ޒ މުގެ ާއެ ާނުވަތަ ާތެރޭގައ� ސަރުކ ރުގެ

ާރައްޔ�ތުންގެ ާދޮށުންނ އ� ާއަލ�ވ ގެ ާވަނީ ާފެނ�ފައ� ާއ�ސްވެރ�ން ާސަރުކ ރުގެ ާމ� ނޑުމެންނަށް މަޖ�ލ�ސްާާއަޅުގަ

ދޮށުންނ އ�ާއެތަންާމ�ާތަނުން.ާއެތަނުންާވެސްާއ�ތުރަށްާއަނ�ޔ ތައްާލ�ބ�ގެންާފުލުހުންނ ާމީހުންނަށްާގެއްލުންވެ،ާދެާ

ާކަންތައްާ ާމ� ާޙަޤީޤަތުގައ� ާމ�އީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދ�ޔައީ. ާފެންނަމުން ާތަން ާގެއްލުންދޭ ާމީހުންނަށް ޕ ޓީގެ

ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާމަގަކީ. ާހަމަާާބަދަލުކުރެވޭނެ ނޑު ާއަޅުގަ ާވަޑައ�ގެންނެވީތީ ާމ�ގޮތަށް ާއ�ޚުތ�ޔ ރުކުރައްވައ� މަގު

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާޙަޤީޤަތުގައ�ާރ އްޖޭގެާވެރ�ކަމަށްާ ފަށްފަށުންާޝުކުރުާއަދ ކުރަންާބޭނުންވޭ.ާއަދ�ާއަޅުގަ

ާމ�އަދުގެ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާގެނައުމުގައ� ާޑ�މޮކްރަސީގެ ާރ އްޖޭގެ ާނުވަތަ ާބަދަލު ާއަދ�ާާމ�އައ� ާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާވެސްާ ާމަސައްކަތެއް ާބުރަ ާވަރަށް ާތެރޭގައ� ާނ�ޒ މެއްގެ ާއުނދަގޫ ާވަރަށް ާބޭފުޅުން ާނ�ސްބަތްވ  ާއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުާމ�ާފުރުޞަތުގައ�ާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާކަމުނުދ ާކަންކަންާހުއްޓަސް،ާކަމުދ ާކަމެއްގެާ ކޮށްފައ�ވ ކަންާއަޅުގަ
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ާދެއްކު ާއައުމަށްފަހުާވ ހަކަ ާސަރުކ ރު ާމ� ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާބޭއ�ންސ ފެއް ާއެއީ މަކީ

ވެސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާފެނ�ގެންާހ�ނގައްޖެާތަކުރ ރުވަމުންާދ�ޔަާތަން.ާކުރީގެާތޭރ�ތަކުގެާބ�ތްދޮށުގައ�ވަމުންާދ�ޔަާ

ާދޫނ� ާކުރީގެ ާމަންޒަރު. ާދ�ޔަ ާތަކުރ ރުވަމުން ާމަންޒަރު.ާކަންތައްތައް ާދ�ޔަ ާރުޖޫޢަވެގެން ާދޫނ�ދޫ ާމ�އަދުގެ ދޫ،

ނޑުމެންާމަގުމަތީގައ�ާތ�އްބ ާމ ލޭާޕޮލ�ސްާސްޓޭޝަނަށްާގެންދ ާކަމަށްާބުނެާދޫނ�ދޫާއަށްާ ނޑުމެންނަކީާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާޒުވ ނުންގެާ ާމ ލޭގެ ާއޮތީ. ާތަކުރ ރުވެފައ� ާއެކަން ާއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމީހުން. ާބޭތ�އްބ� ލޯންޗެއްގައ�

ާފުލުހުންާބޯ ާމަގުމަތީގައ� ާޒުވ ނަކަށް ާދުށ�ން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސަރަހައްދުން ާއެއް.ާބީޖީ ާއަނ�ޔ  ާވެސް ާއެ ކޮށ ލ�އ�ރު،

ާއ�ޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާ ނޑުމެން ާޙަޤީޤަތުގައ�ާއަޅުގަ ާކަންކަމަކީ ާއުޅުމުގެާތެރޭގައ�ާއަނ�ޔ ާކުރ�ާގޮތް.ާމ� ހައްޔަރުކުރަން

ާހެ ާމ�އަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން، ާމައްސަލަތައް،ާކަންކަން. ާހުރ� ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދެއްކީ ާމ� ނދުނު

ާބ�ރުވެރ�ވެފައ�ާ ާވެށ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ ރ މ ރީ، ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދޫވެގެން، ާކުށްވެރ�ން ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއަ ާބ�ލުތައް ާމ�ފަދަ ާކޮންމެހެން ާކ�ޔ ފައ� ާއެހެނޭ ާދެކޭގޮތުގައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�ންވަރު. ާފ ސްކުރުމުގެާއޮތް ނޑުމެން ޅުގަ

ާނ�ޒ މުާ ާޙަޤީޤީ ާއެބަޖެހޭ ާބަލައ�ލަން ާޙަޤީޤަތުގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތް. ާއެއް މ ނަ

ާމުއައްސަސ ތަކުގެާ ާހަރުދަނ ވެ ާމުއައްސަސ ތައް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކ�ހ�ނެއްތޯ. ާއެމްޕަވަރކުރެވޭނީ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާރަނގަޅުވ ން ާއެބަ ާތަންތަނުގައ�ާއ�ންޓަރގްރ�ޓީ ާއެކ�އެކ� ާދައުލަތުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމީހުން ާޕްރޮފެޝަނަލް ޖެހޭ.

ހަރުދަނ ާމަސައްކަތްތައްާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާސ�ޔ ސީާސަބަބުތަކަށްޓަކައ�ާސ�ޔ ސީާވ�ސްނުންާއެބަާދޫކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާ

ާހ ލަތު ާއޮތް ާޕެނ�ޓެންޝަރީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ ާބަލައ�ލަން ނޑުމެން ާފުލުހުންގެާއަޅުގަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ .

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާއ�ން ާމުއައްސަސ  ާއެ ާއެއް. ާމުއައްސަސ  ާއޮތް ާޅަފަތުގައ� ާއެއީ، ާހ ލަތު. ާއޮތް މުއައްސަސ 

ާއެ ާއެބަޖެހޭ ާބަލައ�ލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަމަ ާވަނީ ާއެހެންކަމަށް ާނުއ�ވޭ. ާމަޖ�ލީހަކު ާމ� ާނޫނ�އްޔ  ާއަޑު ާޝަކުވ ގެ

ާއަކީާ ާކެޕޭސ�ޓީ ާއެާމީހުންގެ ނޑުމެންާާކޮބައ�ތޯ. ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާކ�ހ�ނެއްތޯ؟ ާހަރުދަނ ކުރެވޭނީ ާރަނގަޅުކޮށް މީހުން

ާއެ ާހ ޒ�ރުކޮށްފ�އްޔ  ާގެނެސް ާއ�ސްވެރ�ން ާކަންތައްތަކެއްގެާާފުލުހުންގެ ާގ�ނަ ާވަރަށް ާކޮށްދޭންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް

ާސަރުކ  ާފ ސްކުރަން. ާއެބަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަޖެޓު ާދައުލަތުގެ ާއެކަންާވ ހަކަދައްކ . ާހަވ ލުކުރަން. ާޒ�ންމ  ާއެ ރ 

ނޑުމެންާސުވ ލުކޮށްލަންާއެބަޖެހޭ.ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ�ާހަރުދަނ ާޖަލެއްާއެބަހުރ�ތޯާނުވަތަާ ކުރެވެނީާކ�ހ ވަރަކަށްތޯާއަޅުގަ

ާކޮމ�ޓީާއަށްާ ނޑުމެންގެާޤައުމީާސަލ މަތީ ާއަޅުގަ ާމ�ހ ރުާއެބައޮތް ނޑުމެންނަށް ނޫންތޯާސުވ ލުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުގަ

ާހ�ނގާ  ާހައްޔަރުގައ� ާފުލުހުންގެ ާގައްދޫގައ� ާއެއް. ާމައްސަލަ ާއޮތް ާފޮނުވ ފައ� ާއަށް ާފޯރާވަން ާޓޫ ާމ�ހ ރު އައ�އްސަ

ާ ާއ�ންޓެދ�ޔަ ާޕޮލ�ސް ާއެއް. ާހ ދ�ސ  ާތަނެއްގައާ�ހ ގްރ�ޓީގެ ާހެޔޮނުވ ވަރެއްގެ ާހައްޔަރުކުރަން ާމީހުން ާރ�ޕޯޓެއް. ދ�ސ 

ާޑީސަ ާހަމ އ� ާޕެޓްރޯލް ާތ ނގައ� ާއެ ާކުއްޖ ާހައްޔަރުކޮށް، ާއެ ާއޮވެ، ާލައ�ޓަރެއް ާތަނެއްގައ� ާހުރ� ާއެއްޗެހ� ލ 

ދ�ސ .ާއޭގެާޙަޤީޤަތެއްާއެއްވެސްާމީހަކަށްާއެނގެނީކީާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާހ ރޯކޮށްލައ�ގެންާއެާކުއްޖ ާމަރުވާ�

ާ ާހައްޔަރުކުރަން ާމީހުން ާމަރުކަޒެއްގައ� ާފުލުހުންގެ ާއެއީ ާއެނގޭ ާއެބަ ާބަލ އ�ރު ާރ�ޕޯޓަށް ާނޫންާތަޙުޤީޤީ ހެޔޮވ ވަރު
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ާކަމެއް ާއޮތް ާކޮށްފައ� ާކަންކަންާތަނެއްގައ� ާމ� ާކ�ހ�ނެއްތޯއޭ ާސުވ ލަކީ ާނަގަނީ. ާޒ�ންމ  ާކ ކުތޯއޭ ާސުވ ލަކީ ކަން.

ާވެސްާ ާޤ ނޫނުތަކަށް ާމ�ފަދަ ާކުރަންވީ. ާޙަޤީޤަތުގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަން ާއ�މްޕްރޫވްކުރ ނީ. ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއެހެންނަ ާދޭންވީ. ާޖ ގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�ސ ލަކަށް ާއެބަހުރ�. ާމ އްދ ތައް ާބައެއް ާކަންބޮޑުވ  ނޑު ާއަޅުގަ 6ާމަވެސް،

ާ ާބަލައ�ނުގަތުމ އ�، ާހެކ� ާމ އްދ ގެ 7ާާވަނަ ާއަދ� ާއ އ� ާމ އްދ  ާކަންކަމަށ8ާާްވަނަ ާމ�ހުރ� ާމ އްދ ގައ� ވަނަ

ާޑ�މޮކް ާޒަމ ނީ ާނުވަތަ ާކުރ�އަރަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ. ާރ�ޢ ޔަތްކުރަން ނޑުމެން ރަސީގައާ�އަޅުގަ

ާމުއައްސަސ ތައްާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފެންވަރުގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަދަލުވ ންޖެހޭނީ ާދައުރުވެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާބ ރުތައް ާހުރ�ހ  ާހުރ� ާއަތުގައ� ާފުލުހުންގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ�ންވަރެއްގައ�. ހަރުދ ނަކުރެވެމުންދ 

ާއަތު ާކ�ޔ ފައ� ާބައްޓަންވުމަށޭ ާމީހުންގެާޒަމ ނަށް ާކުށްކުރ  ާއެބަޖެހޭ ާވ�ސްނ ލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ލައ�ގަންނައ�ރު

ާ 32ާާތެރެއ�ން ާއެބައޮތް ާފުލުހުން ާދ�ވެހ� ާހައްޔަރުނުވެވ�ގެން. ާއުޅޭނީ ާމ� ާވ�ދ ޅުވެފައ�ާމީހުން ާމަޖ�ލީހުގައ� މ�

ާއެކ ވީ ާމަރ ފ ނެ.ާއެ ާމީހުން ާވެސް ާގަޑ�އެއްގައ� ާތ�ބީ.ާކޮންމެ ާމީހުންނޭ 32ާާހަކަށް ާވެސްާމީހުންގެ ާއެކަކު ތެރެއ�ން

ާބ�ލުތައްާ ާމ�ފަދަ ާއެއްވަރަށް ާޤައުމުތަކ  ާއެހެން ާދުނ�ޔޭގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވެއްޖެއްޔ ، ާނުވޭ. ާހައްޔަރެއް އަދ�

ާ ާޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ ާވ�ސްނަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑުމެންގެާހ ގެންނައ�ރު ާއަޅުގަ ާމ�ންވަރު. ާއޮތް ލަތު

ާމ�ކަން ާއޮތީމަތާ ާމުއައްސަސ ތައް ާނުކުޅެދ�ފައ� ާއޮތީ. ާމ� ާނުކުޅެދ�ފައ� ާމ�ންވަރު. ާހުރ� ާކުޅުދުންތެރ�ކަން ކުރުމަށް

ނޑުމެންގެާމީހުންާގަޔަށްާވަޅ�ހަރ ާމަރަމުންާމ�ާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީޤަތުގައ�ާއެހެންނަމަވެސްާ ރެޔ އ�ާދުވ ލުާއަޅުގަ

ާދުރަށްޖައްސ ކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބ�ލުތައް ާމ�ފަދަ ާކ�ޔ ފައ� ާބ�ލުތައްާއެހެނޭ ާމ�ފަދަ ނޑުމެން ާނުޖެހޭ.ާއަޅުގަ ާވެސް ށެއް

ާހަމަާ ާހަރުދަނ ކުރަންޖެހޭ. ާނ�ޒ މު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހަރުދަނ ކުރ އ�ރުާާގެނެސް ާސ�ސްޓަމު ާނ�ޒ މ އ� އެއ އެއްކޮށް،

ާޕްރޮފެޝަނަލ�ޒަމް ާމީހުންގެ ާޕްރޮފެޝަނަލް ާތ�ބޭ ާތަންތަނުގައ� ާއެ ާވެރ�ންނ އ� ާމުއައްސަސ ތަކުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ

ާބަދަލުވ�ކަމުގައ� ާސަރުކ ރު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނުކުރަން ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާހަރުދަނ ކުރަންޖެހޭ. ާއަދ�ާާއެބަ ވ�ޔަސް

ާބަދަލުތައްާ ާއެދެވޭ ާކަމަކަށް. ާއަންނަ ާބަދަލުތަކެއް ާއެދެވޭ ާވައްޓަފ ޅ�އަށް ާހ�ންގުމުގެ ާނ�ޒ މ އ� ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ދަނީ.ާއެދެވޭާބަދަލުތައްާނ ންނ ތީވެާާވެއްޓެމުންާމ�ންދ ާއަނދަވަޅުތަކަށްާވެއްޓެމުނ ންނ ތީވެާދ�ވެހ�ރ އްޖެާމ�އަދުާމ�ާ

ާހ�މ ޔަތްނުވެާ ާވެސް ާޙައްޤުތައް ާވެސްާނުދަނީ.ާއަދ�ާކުށްނުކޮށްާތ�ބޭާމީހުންގެ ކުށްވެރ�ންގެާޙައްޤުތައްާހ�މ ޔަތްވެގެން

ނޑުމެންގެާެއަބުހރި  ައުޅަގނުޑެމްނ ައަވްސެވަގްނަންނެޖޭހ ަވަރްށ ިގަނ ަކްނަކން � ހެންވީމ ނުދަނީ.ާއެ .ާއަޅުގަ

ާއެކަކުާ ާއޮންނަާސ�ސްޓަމް ާތ�ާއ�ޝ ރ ތްކުރެއްވ�ާކުރީޒަމ ނުގައ�ާތ� ާގ އ�މުކުރަންޖެހޭ.ާކުރީގައ� ާއެބަ ާޖަލެއް ތެރޭގައ�

ާބަދަލެއް ާއެ ާއ�ނގޭތޯ. ާއަދ�ވެސް ާބަދަލެއްނުވޭ ާއެ ާސ�ސްޓަމް ާހުންނަ ާމަޤ މުގައ� ާބަދަލުކޮށްގެންާާހުރ�ހ  ާއެ ނުވޭ.

ާތެރެ ާވެސްާކުށްވެރ�ންގެ ާމުޖުތަމަޢަާއ�ން ނޑުމެންނަށް ާއެބަާއަޅުގަ ާނ�ޒ މެއް ާގެންނ ނެ ާމީހުން ާގެނެސްދެވޭނެ ށް

ާނެ ާނ�ޒ މެއް ާއެފަދަ ާވެސް ާސަރުކ ރުގައ� ާމ� ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާމ� ާހަދަންޖެހޭ. ާހ�ތ މައ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކުާއެާތްކަން

ާއެހެންވީމ  ިާ�ަރއީުސްލުޖްމޫހިރްއާޔ ައްށ ައދައުޅަގނުޑ ޮގާވަލްނ ޭބުންނަވީނ ިމައުދެގ � ފ ހަގަކުރަން.



 52

ާސަރުކ ރުގައ� ާކުރީ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުށަހެޅުއްވ� ާބ�ލު ާމ� ނޑުމެންގެ ާާއަޅުގަ ާއެ ާހުރާ�ވ�ޔަސް ދެކެފައ�

ާމ�ާ ާއެނބުރ�ވަޑައ�ގަންނަވ ށޭ. ާއަށް ާވައްޓަފ ޅ� ާބަދަލުކުރުމުގެ ާގޮތަކަށް ާނުފެންނ ނެ ާސަރުކ ރުގައ� ާމ� އަނ�ޔ ތައް

ާއަ ާމ�އ�ސްނެންގެވުމަށް ާބ�ލަކުންނެއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރަން. ނޑު ާއ އ�،ާާޅުގަ ާމުއައްސަސ  ާނުނ�މޭ. ކަމެއް

ރައީސް.ާ ާނ�ޒ މ އ�،ާއެތ ާތ�ބޭާމީހުންާހަރުދަނ ކުރަންޖެހޭނީ.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާކ�ނބ�ދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމޫސ ާޒަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބެހޭޝުކުރ�އްޔ  ާއަނ�ޔ އ  ާއަދ� ާހުއްޓުވުމ އ� ާއަނ�ޔ  ާގޮތްތަކަށްާާރައީސް. ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުން

ާޢަބްދު ާއީވ  ާމެންބަރު ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާހުށަހަޅުއްވައ�ދެއްވީތީ ާމަޖ�ލީހަށް ާމ� ާޤ ނޫނެއް ާވަރަށްާهللا އަށް

ާއ�ޚުލ ޞްތެރ� ނޑަކަމ  ާދަންނަވަން.ާއަޅުގަ ާޝުކުރު ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުއެކު ާޕޮއ�ންޓުށް ާބައެއް ނޑުާރެވޭ ާއަޅުގަ ތައް

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާޤ ނޫނ3119ުވެސް ާއައު ާތަޢ ރަފުގައ� ާއަށް ާރ އްޖެ ާއެއް ާއެާއަސ ސީ ކޮށް

ާދ�މ ވާ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަޑައްތުކުރަމުންދ އ�ރު ާމަރުޙަލ ތަކެއް ާޢަމަލުކުރުމުގެ ާއެއްގޮތަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާއެބަހުރ� ާހުށަހެޅ�ގެންމައްސަލަތަކެއް ާމ�އަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�ހ ރު ާމ�އީ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުއްލ�ާާ. ދ�ޔަ

ާޢަމަލުކުރަމުންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމ� ާއަޅ ބަލ އ�ރު ާކަންކަމ  ާމ� ާއަދ� ާއ އ� ދ އ�ރުާާމައްސަލަ

ާޓީތ�ން ނޑުމެން ާކ�ޔ ާއަޅުގަ ާމ� ާދަތްފަޅަމުާޕްރޮބްލަމްސްއޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމައްސަލަގޮތަށް ާދ�މ ވ  ތައްާންދ އ�ރު

ާމ�އީ.ާހަމަާއެއ  ނޑުމެންާމައްސަލަތައްާކަންނޭނގެ ނޑުމެންނަށްާގެނެސްގެންާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާބ�ލުތަކެއް އެއްކޮށްާމ�ފަދަ

ާމަސައްކަތްކޮށްފ�ކަމަހަ ާވެއްޖެއްލުކުރަން ާޤަބޫލުކުރެވޭށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމުއްދަތެއްގައ�ާާއްޔ  ާދ�ގު ގޮތުގައ�

ނޑުމެންނަށްާ ނޑުމެންާއަޅުގަ ނޑުމެންާމުޅ�ާސޮސައ�ޓީާއަށްާއަޅުގަ ލ�ބޭާފައ�ދ ާއ އ�ާއަދ�ާމީގެންވ ނެާރަނގަޅުާއަޅުގަ

ާހ ސ�ލުކުރެވޭނެ ނޑ�ތައް ނޑުދަ ާލަ ާބޭނުންވ  ާއެބަާާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާޤައުމުތަކަށް ާކައ�ރ� ާއ�ނގޭތޯ. ާވ ހަކަ ާޓޯޗަރގެ ާސ�ސްޓަމެޓ�ކް ާރ އްޖޭގެާާވ ހަކަދައްކަމު ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑުތަކެއްތޯ.ާ ާމ�ންގަ ާކޮން ނޑައަޅ ނީ ާކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަލަން ާސ�ސްޓަމެޓ�ކްތޯ ާޓޯޗަރ ސ�ސްޓަމެޓ�ކް

ާއަޅުގަނ ާނޫނ�އްޔ  ާބަލ ނީތޯ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑުތަކަކަށް ާމ�ންގަ ާޤައުމުތަކުގެާއ�ންޓަރނޭޝަނަލް ާކައ�ރ� ޑުމެން

ާއަޅުގަާހ�ނގ ކަން ާބަލ ނީތޯ.ާއެއީާގޮތްާބަލ ނީތޯާނޫނ�އްޔ  ނޑުމެން ާވަކ�ާސ�ސްޓަމެއްގެާތެރޭގައ�ާއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް

ާބައެއް ނޑުމެން ާޤަބޫލުކުރެވޭާއަޅުގަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޓޯޗަރ. ާސ�ސްޓަމެޓ�ކޭ ާބުނެވޭ ާއެބަ ާރ އްޖޭގައާ�ާފަހަރު ގޮތުގައ�

ާވެއްޖެާޓޯޗަރާސ�ސްޓަމެޓ�ކް ާއެއ ާކަމަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެއްޖެއްޔ  ާއަާކަމަށް ާފ�ޔަވަޅުތަކެއްާދޭތެރޭގައ� ޅަންޖެހޭ

ާއެއީާ ާނެތީ ާމަސައްކަތްކުރެވ�ފައ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަޅަން ާނޫނީ ާނ ޅަނީ ާފ�ޔަވަޅުތައް ާއެ ާއެކަމަކު، އެބަހުރ�.

ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާސ�ސްޓަމެޓ�ކްާއަޅުގަ ާޓޯޗަރ ާއެ ާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީވެ.ާާގޮތުގައ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާމ� ާމ� ާޙަޤީޤަތަކީ ާމ�އެކަމަކު، ާހުރާ�ާނ�ވަންކަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދ އ�ރުގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލ�ބ�ގެން ގޮތަށް
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ނޑައަޅައ�ގެންާ ާކަ ނޑުތަކެއް ާތެރޭގައ�ާމ�ންގަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާބަލ އ�ރުގައ�ާއަޅުގަ ގޮންޖެހުންތަކަށް

ާމ� ާވ�ދ ޅުވ�ހެން ާކުރ�ން ާޢ�އްޒަާމަސައްކަތްކުރަން. ާވ ހަކަދެއްކެވ� ާމެންާތަނުން ާމ�ާތްތެރ� ާވ�ދ ޅުވ�ހެން ބަރަކު

ާމ�ސ ލަކަށް،ާކޮންމެވެސްާމުއްސަސަރކަލެ ނޑުމެން ާކުރ ާގޮތ އްާއެބައުޅޭ.ާއަޅުގަ ާކަންތައް ގޮތުންާާބެހޭާސަސ އަކުން

ާ ާއޭގެރ�ޕޯޓު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެޝަރސްާނުކުތީމަ ާތެރޭގައ�ާކަރެކްޓ�ވް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކ�ހ ވަރަކަށްތޯ ާއަދ� ނަގ ތޯ

ާދެވަނަ ާއެާދެން ާބ�ލުންާާފަހަރަށް ާމ� ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރަނީ. ާރ�ޕީޓްވ�ޔަނުދޭން ކަމެއްގައ�

ނޑ�ާހ ސ�ލުވ ނެ ނޑުދަ ާލަ ނޑުމެންނަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާއެ ާޤަބޫލުކުރެވެާއަޅުގަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ނީ.ާއެކަމަކު،ާހަމަާކަމަށް

ާއެއާ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުރ�، ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކުށްވެރ�ކޮށްލ އ�ރުގައ�ާއެއްކޮށް ާމީހަކު ާއެބަޖެހޭ ބަލަން

ާމައްާ ާދ�މ ވ� ާއަށް ާއޭނަ ާހުރެގެން ާގޭގައ� ާދުވަހު ާއެއް ާއަށް ާއަމ�އްލަ ާއޭނަ ާހަމަާހަމައެކަނ� ާއޭނަ ާނޫނީ ސަލައެއްތޯ

ާކުށްވެރ�އަކަށްާގަސްތު ާބޮޑު ާއަކީާާގައ� ާޒ�ންމ  ާސޮސައ�ޓީގެ ާކޮބައ�ތޯ، ާއަކީ ާޒ�ންމ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވ ންވެގެންތޯ.

ާކުށް ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ާކޮބައ�ތޯ ިމޮގަތްށ ިދާމާވ ަމްއަސަލަތުކަގިއ � އ�ތުރުވެގެންދ އ�ރު.

ާއަަހަމެއަކިނ  ާމައްސަލަ ާދ�ނުމަކުން ާއެބަޖެހޭ.ާާއްލެއްހަދަބު ާރ ވަން ާމެކޭނ�ޒަމެއް ާރ�ހެބ�ލ�ޓޭޓްކުރެވޭނެ ނުވޭ.

ނޑުމެންނަ ާއަޅުގަ ާތެރޭގައ� ާމީގެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާމ�ގޮތަށްާއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަންނޭނގެ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާއެބަ ށް

ާއޭގެާކު ާދެން ާކަންތައްތައް. ާޤަބޫލުކުރެވޭރެވޭނެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމ�ހ ރުާާއ�ތުރުން ާރ އްޖޭގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގޮތުގައ�

ާމަ ާއެއް ާއ ދެ، ާމައްސަލަ. ާހަމަހަމަކަމުގެ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާއެއް ނޑު ާމައ�ގަ ާއެންމެ ާއުޅޭ ާގ�ނަާދ�މ ވެގެން ޤ މެއްގައ�

ާކުރީގައ�ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހުރުމުގެާމައްސަލަ ާއެކަކު ާމަޤ މުތަކެއްގައ� ާމަޤ މެއްގައ�،ާގ�ނަ ާތ�ބުމުގެ،ާއެއް މީހުން

ާދ�މ ވަމުންދޭ.ާމ�ާ ާއެބަ ާވެސް ާދ�މ ވެފައ�ާއޮތީ.ާއަދ�ާމ�ހ ރު ާމ�އ ވެސް ނޑުމެންާމ�ހ ރު ާއަޅުގަ އެއްކޮށްާހަމަާާވެސް

ާމައްސަލަހަ ާހަމަާއްލުކުރަންޖެހޭ ާސޮސައ�ޓީާއެއ ާާއެއް. ާކަންތައްތައް ާގޮތަކަށް ާހަމަހަމަ ާއެންމެންނަށް އެކުގައ�

ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބ�ލެއްާާތެރޭގައ�، ާފުރ�ހަމަ ާކ�ތަންމެ ާމ�ކަހަލަ ާނޫނ�އްޔ  ާރޭވ�ގެން ާގޮތެއް ވ ނެ

ނޑުމެންާގެނައ� ނާކަމުގައ�ާާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާއަދާ�ވ�ޔަސްާއޭގެާމަޤުޞަދުާހ ސ�ލުވ ނެާކަމަކަށް ޑަށް

ނޑުާމ�ާބ�ލ ާބެހޭ ެދްއިވ ުފުރަޞަތްށ � ދައްކ ލަންާބޭނުންވޭ.ާއެހެންވީމ ގޮތުންާވ ހަކަާއ�ތުރުާފުރުޞަތެއްގައ�ާއަޅުގަ

ާ.ާަވަރްށ ޮބަޑްށ ުޝުކުރ ަދްނަނަވން 

ާ

ާނޮޅ�ވަރަމްާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢ�އްޒަތް ާހުށަހަޅުއްވައ�ދެއްވ�ޝުކުރ�އްޔ  ާބ�ލު ާމ� ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާާތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ކަމަށްޓަކައ�

ާޢަބްދުާ ާއީވ  ާމެންބަރު ާهللا ާއ�ޚުލ ޞްތެރ�ކަމ  ާވަރަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭާއަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއެކު

ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމ� ާސަބަބަކީާގޮތުގައ� ާއެއް. ާމައްސަލަ ވ�ސްނަންވެއްޖެ

ާވެސްާ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެނ�ހެން ާމ�ފަދަ ާއަދ� ާމީހުންނ އ� ާހައްޔަރުކުރެވޭ ާޖަލުތަކުގައ� ާތެރެއ�ން ސ�ސްޓަމުގެ
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ާވ ނެ ާކުށެއްާާޓޯޗަރކުރެވ�ގެން ާބޮޑު ާވަރަށް ާކުރ�ާކުށަކީ ާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާމ�ސ ލަކަށް،ާމީހަކު ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް

ާޤ ނޫނުގައ�ވަާކަމަށް ާއަށް ާއޭނ  ާގޮތުާާންޏ  ާޤ ނޫނުގައ�ާގެވ  ާއެ ާާމަތ�ން ާބޮޑު ާއެންމެ ާވ  ާދ�ނުމ  ދުާމެއަދަބެއް

ާދެކޮޅުހަދަނީ ނޑުމެން ާޤ ނޫނުތަކުގައ�އަޅުގަ ާއަށް ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޭނ  ާނޫން. ާާއެއް ާއ�އަވ  ާކުދ�ކުދާ�ދަބުގެ ތުރުން

ާއޭނ ާއަށްާދީ،ާއޭނ ާއަށްާއަނ�ޔ ކޮށްއަ ާތަކުރ ރުާ،ާދަބުތައް ާވެސް.ާއެހެންވީމ ާާޓޯޗަރއަކަށްާކޮށްާއަނ�ޔ ކުރީމަ � ވަނީ

ާކަންކަންަތުކާރުރޮކްށ ައިނާޔޮކްށ ޭއަނ ައްށ ފ ާމ�ކަހަލަ ާނޫންިުރައްސ ރަކޮށް ާކަމެއް ާއެދެވޭ ާއެންމެ ާކުރުމަކީ

ނޑުމެންާޤަބޫލުކު ކަމަކީ.ާާއްގައ�ާމ�ކަންާއޮންނ ނެާގޮތެއްާވެސްާނޫންާމ�ރަނީ.ާއަދ�ާތަހުޒީބުާމުޖުތަމަޢެާކަމަށްާއަޅުގަ

ާބެހޭ ާމ�ކަމ  ާވ�ދ ޅުވެއްޖެާާދެން ާވެސް ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާކ�ނބ�ދޫ ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ގޮތުން

ާމު ާމ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކުށްކުރުމުގެ ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމ�އޮތްޅ� ނޑުމެންާާމ ޙައުލު ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާމ�އީ ގޮތުން

ާރ�ހެބ�ކަން ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާމަދުާލ�ޓޭޓުބޮޑުވ ންޖެހޭ ާމ�ތ�ބަ ާސޮސައ�ޓީގައ� ާކުޑަ ާމ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ކުރެވ�ގެން

ާދ އ�ރ ގެާ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާނ�ޒ މެއް ާގެނެވޭނޭ ާއަނބުރ  ާއަލުން ާތެރެއަށް ާމުޖުތަމަޢުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ މީހުންކޮޅު

ާޢަބްދު ާއީވ  ާމެންބަރު ާފަހ�ކޮށްދޭهللاޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބ�ލުން ާމ� ާއަކަމަާގެ ނޑުާށް ޅުގަ

ާއެހެންވީމ  ާމަނ�ކުާާައުޅަގނުޑ ެއްއެވްސ ާހެލްއަގިއ ަދްނަނަވްނ މި � ޤަބޫލުކުރަނީ. ާއ�ބްރ ހީމް ާއ�ސްތަފ  އުޅެނީ

ާވ ހަކަާއެއްާ ާކަންތައްތަކުގެ ާޓޯޗަރކުރުމުގެ ާތަފ ތުާއެކ�އެކ� ާހ�ނގ ފައ�ވ  ާދުވަސްވަރުގައ� ާކުރީގެ ާއޭގެ ހުންނަވައ�ގެން

ާދައްކަންާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކުރީގެާ ާއަބަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަބަދުވެސްާވ ހަކަ ާޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރީގެޏ 

ާޭއެގ ަބަދުލަގިއ ިމައުދ ައުޅަގނުޑެމްނ ައުއ ާޤޫނުނައާސީސ ެއްއ ަހަދިއެގްނ މި � ވ ހަކަތައްާދައްކަން.ާއެހެންވީމ 

ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�ާތ�ބީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެރ�ކަމެއް ާޑ�މޮކްރަސީގެ ާހެނދުނުާކުާތ�ބީ ާމ�އަދު ާދެން ރަނީ.

ާނ�ސްބަތްވާ  ާއަށް ާޕ ޓީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަދ� ާވ�ދ ޅުވ� ާމެންބަރަކު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ދަންފަޅީގައ�

ާ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ�ދ ޅުވީމަ ާއެހެން ާވ�ލ�ންމެންބަރަކު ާމ� ާކުރަން. ާވެސް ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ހ�ތ މަ ާނެތޭ ނަސް

ާއެރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާ ާނޫން، .ާާ ާމަސައްކަތްޕުޅު ާދުވ ލު ާރެޔ އ� ާމާ�މަނ�ކުފ ނު ާމުޅ� ާގެންދަވަނީ ކުރައްވަމުން

ާފޫވެއް ާދ އ�ރ ތަކުން ާގ�ނަ ާވަރަށް ާޙަޤީޤަތުގައ� ާލ�ބ�ފައ�ާއޮތީ ނޑުމެންނަށް ާމ�ހ�ރަާއަޅުގަ ާމ�ހ ރު ޓ�ފައ�ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ާޕެޗު ާތަންތަނެއް ާހުރ�ހ  ާމ� ާއެހެންވީމ ، ާޤައުމެއް. ނޑުމެންާކޮށްގެންއޮތް ާބަނދަރަކ ާއަޅުގަ ާސަލ މަތުގެ ާޤައުމު ާގެ

ާމަސައްކަ ާގ�ނަ ާވަރަށް ާގެންދ�އުމަށްޓަކައ� ާއޭގެހަމައަށް ާއެބަޖެހޭ. ާކުރަން ާމ�ާތްތަކެއް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ތެރޭގައ�

ާއ�ންސ ފުގެާ ާޝަރީޢަތ އ� ާމީހުން ާކުށްކުރ  ާއަދ� ާހުއްޓ� ާވެސް ާއަނ�ޔ ކުރުން ާމީހުންނަށް ާތެރެއަށް ސ�ސްޓަމުގެ

ނޑުކުރ�މަ ާއަޅުގަ ާވެސް ާގޮތްތަކެއް ާހ ޒ�ރުކުރެވޭނޭ ާއެހެންވީމ ާއްޗަށް ާހަދަންޖެހޭ. ާއެބަ ިމ ުހިރާހ ަކަމަކްށ � މެން

ާމ�ާަމުގަފިހާވެނ ިބެލްއ ީއާވ، ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ެއ ުހަށަހުޅްއަވިއެދްއވީ  ާފަރުމ ކުރައްވ ފައ� ާއެާބ�ލު ާ.ާދެން

ާރ އްޖޭގައ�ާމ� ނޑުމެންގެ ާހުރ�ާމ�ާވަނީާއަޅުގަ ާއެއްާބޭފުޅެއް.ާކުޅުދުއްފުށ�ާާވަގުތު ާފުންނ ބުއުސް ާއެންމެ ދ އ�ރ ގައ�

ާމެންބަ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއެހެންވީމ ދެކުނު ާނަޝީދު. ާމުޙައްމަދު ައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވީނ ިމ ޮކިމީޓެގ � ރު
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ނޑަށްާ.ާަމުރަޙާލަގިއ ައިދ ިމައްށ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ެގެނިވާދެނ ަބެއްއ ަކަހަލ ަބަދުލަތެކްއ ެއަބުހްއޓޭ  އަޅުގަ

ާޕ ޓީގެާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޮތީމަ ާވަގުތުކޮޅެއް ާގަޑ�އ�ރުގެ ާއެއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަހުރ�. ާނޯޓުކޮށްލެވ�ފައ� ވެސް

ާާބޭނުންވ  ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާނ�ންމ ލަމުންާާއެހެން ާވ ހަކަކޮޅު ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރައްވ ތީވެ ާއ�ޝ ރ ތެއް ކަމުގެ

ާޢ�އްޒަ ާހުށަހެޅުއްވ� ާބ�ލު ާމ� ާމެންވެސް ާތްތެރ� ާއ�ޚުލ ޞްތެރ�ކަމ  ާވަރަށް ާދަންނަވަން.ާބަރަށް ާޝުކުރު އެކު

ާޝުކުރ�އްޔ .ާ

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އ�

ާބ�ލަކީާހަމަާމ�ާ ާމަނ ކުރުމ އ�ާހުއްޓުވުމުގެ ނޑުމެންގެާވަގުތުާާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަނ�ޔ  އަޅުގަ

ާހ�ނގ  ާމ� ާކަންތައް ާދަންނަވަންޖެހެނީ.ާާތެރޭގައ� ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާބ�ލެކޭ ާމުހ�އްމު ާވަރަށް ާބަލ އ�ރު ގޮތަށް

ާއަޅުާ ާއަށް ާއީވ  ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާހުށަހެޅުއްވ� ާބ�ލު ާމ� ާވަރަށްާއެހެންކަމުން، ނޑު ގަ

ާ ާދަންނައ�ޚުލ ޞްތެރ�ކަމ  ާޝުކުރު ާއެކ�ާއެކު ާކުށްތައް ާގ�ނަ ާވަރަށް ާހަމަ ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ވަން.

ާލ�ބެމުން ާއަދަބު ާބޮޑެތ� ާވަރަށް ާމީހުންނަށް ާބަންދުކުރެވޭ ާޝައްކުކުރެވ�ގެން ާހަމަާާކަންކަމުގައ� ާމ�އީ ދ ކަން

ާކޮންމެާމީހަކީ ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއް.ާއ ދެ،ާކަމެއްގެާތުހުމަތުކުރެވޭ ާކޮށްފައ�ާހުރާ�ާއަޅުގަ އެއީާކުށެއް

ނޑުމެންނަށްާފެންނަމުންާއެބަދޭާވަކ�ާރ އްޖޭގައ�ާއެކަންޏެއްާނޫން،ާދުނ�ޔޭގެާ މީހަކަށްާނުވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަ

ާލ�ބެމުން ާއަނ�ޔ  ާއެކ�ވަރުވަރުގެ ާމީހުންނަށް ާޝައްކުކުރެވ�ގެންދ  ާވެސް ާޤައުމުތަކުގައ� ާއ ދެ،ާާއެހެން ދ ތަން.

ާއެން ނޑުމެން ާމ�ދެންނެވ�އަޅުގަ ާވެސް ާޖަލުގައ� ާގުއަންޓަނ މޯބޭ ާފަދައ�ން ާއެނގޭނެ ާވެސް ާއެއްވެސްާާމެންނަށް ފަދަ

ނޑުމެންާމީގައ�ާކުށެއްާނެތްާމަޢުޞޫ މުާބައެއްާމީހުންނަށްާވަރަށްާބޮޑެތ�ާއަނ�ޔ ތައްާލ�ބެމުންދޭ.ާއ ދެ،ާބޮޑަށްާއަޅުގަ

ާމ� ާކަންތައްާފ ހަގަކޮށްލަން ާޤައުމުގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޝައްކުކުރެވ�ާޖެހެނީ ާތުހުމަތުކުރެވ�ގެންާތަކުގައ� ާނޫނީ ާގެން

ާބައެއް ާމީހުންނަށް ާބައެއްާާބަންދުކުރެވޭ ާބަންދުކުރެވޭއ�ރު ާއ ދެ، ާއަނ�ޔ ތައް. ާބޮޑެތ� ާބައެއް ާލ�ބެމުންދ  ާފަހަރަށް

ާބައްދަލުކުރެވ� ާވެސް ާތަންތަނުގައ� ާބައެއް ާސ�އްރު ާހުންނަ ާއެކަހެރ�ކޮށް ާވަރަށް ާބަންދުކުރެވޭ ާއެބަ މުޅ�ންާާފަހަރަށް

ާއެ ާއަދަބުތައް ާލ އ�ންސ ނީ ާވަރަށް ާއެކަހެރ�ކުރެވ� ާމީހުންނ  ާދެވެމުންާއެހެން ާހަމަާާމީހުންނަށް ާމ�އީ ދ ކަން.

ާދަށުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއައު ާވ�ސްނ ލަންޖެހެނީ ނޑުމެން ާޙަޤީޤަތެއް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާޒަމ ނީ ާޑ�މޮކްރަސީއެއް ާއައު ނޑުމެން ާފަދަާާއަޅުގަ ާމ�ދެންނެވ� ާފައްކ ވަމުންދ އ�ރުގައ� ާދޮންވެ ާއެއް ޑ�މޮކްރަސީ

ާއެ ާއެންމެާާކަންތައްތަކުން ާކަންތައްތައް ާމަރުޙަލ ގެ ާތަޙުޤީޤީ ާއެއްކ�ބ ކުރެވ� ާއަށް ާއަނ�ޔ  ާލ�ބެމުންދ  މީހުންނަށް

ާ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތްތަކަކަށް.ާއ ދެ، ާގެންދެވޭނެ ާއެކަށީގެންވ ާރަނގަޅަށް ރ އްޖޭގައ�

ާބަދަލުވެގެން ާސަރުކ ރު ާކުރީގެ ާނެތ�ގެން ާވ�ސްާޖަލުތަކެއް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެކަމަށް ާއެާދ�ޔައ�ރު ނަވ 

ާމީގައ�ާާރަނގަޅުކުރެއްވުމަށްޓަކައ� ާދ�ޔަ.ާއެހެންނަމަވެސް ާވެސް ާއެާމަސައްކަތްާފެށ�ގެން ާޑ�ޒައ�ންކުރެވ� ާޖަލެއް އައު
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ާ ާކަންބޮޑުވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާާއެއްހަމަ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާއައ�އ�ރުގައ� ާމ�ހ ތަނަށް ާބައ�ވަމުންދ އ�ރ3ާާުކަމަކީ އަހަރ އ�

ާބައެއްާއްތަކުގައ�ާޝައްކުކުރެވ�ގެންާވެސްާމ�ދެންނެވ�ާޖަލުާއަދ�ވެސްާނ�މ�ފައ�ާނުވ ކަން.ާއ ދެ،ާކަންތަ ބަންދުކުރެވޭ

ވެސްާވަރަށްާގ�ނަާނޭދެވޭާބޮޑެތ�ާކުށްތައްާާމީހުންގެާޢަމަލުތައްާހުންނަާގޮތުންާހަމަާބަންދުކުރެވުނީމަާމީހުންނަކީާއެ

ާބައެއްާ ާކުށެއްާނެތް ާއެއްވެސް ާތ�ބޭ ާބަންދުކުރެވ�ފައ� ާމީހުން.ާއ ދެ،ާޖަލުގައ�ާތ�ބޭާއެހެނ�ހެންާކަންތައްތަކުގައ� ކުރ 

ާފޯރުވ  ާނުފޫޒުތައް ާނޭދެވޭ ާވަރަށް ާއޭގެ ާވެސް ާބަދަލުގެންނަންާާއެާ�މީހުންނަށް ާއުޅުމަށް ާއަޚުލ ޤ އ� ާވެސް ާމީހުންގެ

ާމީ ާމ�ހެންާމަސައްކަތްކުރ  ނޑު ާބޮޑަށްާއެހުން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ނޑަށްާއެނގޭ ާތަފ ތުާާދަންނަވ ލ�އ�ރުާއަޅުގަ ތަނެއްގައ�

ާކޮށްފައ� ާމ�ދެންނެވ�ާކުށްތައް ާތ�ބުމުން ާބަންދުކުރެވ�ފައ� ާއެއްކޮށް ާމީހުން ާއުމުރުގެ ާއެކ� ާމައްސަލަތައްާާތ�ބޭ ފަދަ

ާއެހެންކަމުންާއ�ތުރުވަމުން ާއ ދެ، ާމ�ާދ ކަން. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމުހ�އްމުކަން ާޖަލެއްގެ ާޒަމ ނީ ާފުރ�ހަމަ ާޖަލެއްގެ

ާހަމަ ާބޮޑުވެފައ�. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާޑ�ޕ ޓުމަންޓުގެާާވަނީ ާޕެނ�ޓެންޝަރީ ާމަސައްކަތްކުރައްވ  ާޖަލުތަކުގައ� ާމ� އެހެންމެ

ބޮޑަށްާޒަމ ނީާާމ�ހ ރަށްވުރެާބޭފުޅުންނަށްާވެސްބޭފުޅުންނަށ އ�ާއަދ�ާޕޮލ�ސްާސަރވ�ސްގައ�ާވެސްާމަސައްކަތްކުރައްވާ 

ާދެވ�ާއެ ނޑުމެންާާތަމްރީނ އ�ާތަޢުލީމު ބޭފުޅުންގެާމަސައްކަތްާވެސްާބޮޑަށްާހަރުދަނ ކުރެވެންޖެހޭާއެބަ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާބަންދުކުރެވ�ފަާ ާހަމައެކަނ� ާޙަޤީޤަތަކީ ާޕްރޮގުރ މުާާއެާާއ�،ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާރ�ހެބ�ލ�ޓޭޝަން ާއެކަށީގެންވ  މީހުންނަށް

ާބައެއްާނުހ�ންގު ާސަބަބުން ާއަޅުާމުގެ ާކުލެފަހަރަށް ާމ�ހ ރު ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއެބައޮގަ ާވެސް ާބޯޑެއް ތް.ާމެންސީ

ނޑުމެންނަށްާވެސްާއެހެންނަމަވެސްާމުޖުތަމަޢަށްާ އަނބުރ ާދޫކުރެވޭާބައެއްާމީހުންގެާޢަމަލުތައްާހުންނަާގޮތުންާއަޅުގަ

ާތަޙުޤީޤުތަކ  ާކުރައްވ  ާއ�ން ާސަރވ�ސް ާޕޮލ�ސް ާއެނގޭ ާއެއެބަ ާއަދ� ާވެސްާާއ� ާބަލ އ�ރު ާރ�ޕޯޓުތަކަށް ބޭފުޅުންގެ

ާމ�ފަދަާޢަމަލުތައްާމ�ާ ާމާ�ާގ�ނައ�ން ނޑުމެންގެާމުޖުތަމަޢުގެާނ�ސްބަތުން ާބައެއްކަން.ާއަޅުގަ ާތަކުރ ރުކޮށްާއެއް ކުރަނީ

ާގ�ނަ ާކުށްތައް ާމ� ާއެހެންނަމަވެސް ާގ�ނަވެފައ�. ާވެސް ާނ�ސްބަތުން ާދުނ�ޔޭގެ ާމ�އޮތީ ާބޮޑަށް ާވަރަށް އ�ންާާކުށްތައް

ާމ� ާކުށްތައް ާއެާބޮޑެތ� ާމަދުބައެއްކަން ާހ�ންގަނީ ާމ� ާޖަރީމ ތައް ާފ ހަގަކުރައްވ .ާއެހެންވީމ ބޭފުާކުރަނީ ިމަފަދ � ޅުން

ަކްނަތްއަތްއ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ޮކްންޓޯރުލުކެރވެޭނ ޮގަތަކްށ ުމިޅ ިމ ިނާޒުމ ޭރިވަފިއ ޮއްތ ޮގަތްށ ަބާލިއުރ 

ާގޮތްތަކަކަށްާާައުޅަގނުޑެމްނ ެއަބެޖޭހ ޮބަޑްށ މި  ާރަނގަޅުކުރެވޭނެ ާކަމެއް ާހުރ�ހ  ާމ� ާދ�ރ ސ ކޮށް ކަންތައްތައް

ާބ�ލެއް.ާ ާމުހ�އްމު ާވަރަށް ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބ�ލަކީ ާމ� ާކޮންމެއަކަސް ާއ ދެ، ރ އްވަވަން.

ނޑުާއެދެނީާމ�ާބ�ލުާނ�މ�ގެން މަސައްކަތްާނ�ންމަވ ފައ�ާާހަށްާމ�ާބ�ލުގެގޮސްާކޮމ�ޓީާމަރުޙަލ ގައ�ާވެސްާއަވަާއަޅުގަ

ފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާވެގެންާދ�ޔުާޤ ނޫނަކަށް ާން.ާއ ދެ،ާދެއްވާ�

 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާބ ރަށުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝ�ފ ޒު

ާ ާމ� ާބ�ލެއް ާހުއްޓުވުމުގެ ާއަނ�ޔ ކުރުން ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމަޖ�ޝުކުރ�އްޔ  ލީހަށްާޢ�އްޒަތްތެރ�

އަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާهللاާދެއްވީތީާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުހުށަހަޅައ�

ާއެކަށީގެންވ ާ ާއެންމެ ާއަކީ ާމުނ ސަބ  ނޑުމެންގެާކުރ�މައްޗަށްާމ�އައ� ާބ�ލުާއަޅުގަ ާމ� ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ
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ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާމ�ާމުނ ސަބ އޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަރުމ ކޮށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބ�ލެއް ާމ�ފަދަ ޢ�އްޒަތްތެރާ�ާވަނީ

ާ ާމ�ކަން ާނ�ންމަމުންދ އ�ރު ާބަހުސްކޮށް ާމ�މަޖ�ލީހުން ާހަމަާާކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ާއެއީ ާކީއްވެގެންތޯ ޖެހުނީ

ާޢ�އްޒަ ާކަމެކޭ. ާފ�ކުރުކުރަންޖެހޭ ާވ�ސްނ  ާކުރީގައ� ާމީގެ ާރައީސް، ާމަރުޙަލ ގައ�ާދ�ވެހ�ރ އްތްތެރ� ާތަޙުޤީޤުގެ ޖޭގައ�

ާމެންބަރުންވ ނީާ ާގ�ނަ ާވަރަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާނޫން. ާއެއްޗެއް ާއެއްވެސް ާއެނޫން ާއަނ�ޔ . ާއޮތީ ފެނ�ފައ�

ާމ� ާއަނ�ޔ އޭ ާވެސް ާއޭގެތެރެއ�ން ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާތަޖުރ�ބ ކޮށްފައ�. ާބޮޑެތ�ާާމ�ކަން ާޒ ތުގެ ކ�ޔ 

އެތައްާދ�ވެހ�ާރައްޔ�ތުންނަށްާދީފައ�ާހުރީާސ�ޔ ސީާކުށްވެރ�ންގެާމަޅީގައ�ާޖައްސައ�ގެން.ާއެއީާސ�ޔ ސީާއަނ�ޔ ތައްާ

ާއަނ�ޔ އަކަށް ާހަދައ�ގެން. ާދެމުންާކުށްވެރ�ންނަށް ާބޭފުޅުންނަށް ާއެފަދަ ާއަނ�ޔ ތައް ާބޮޑެތ� ާކަހަލަ ދ�ޔައ�ރުގައ�ާާވ 

ާއ�ންސ ނުާ ާމ� ާނެތް ާއެއް ާހަމްދަރުދީ ާފ�ކުރެއް ާދޭވ�ސްނުމެއް ާމ ޙަންނ  ާއެފަދަ ާއ ދެ، ާވެސް. ާމާ�ތެރޭގައ� އުލެއް

ާބަޔަކުާ ާހ�ތްވަރުގަދަ ާއުޅުމަށްފަހު ާވޭނުގައ� ާއެ ާދ�ވެހ�ން ާވަންދެން ާދުވަސްތަކެއް ާގ އ�މުވެ ާމ�ާާ�ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ�

ާއަނ�ޔ އ  ާނ�ކުމެ ާާކަމުގައ� ާއަނ�ޔ ވެރ� ާސ�ސްޓަމަކ ދެކޮޅަށް ާާޚުދުމުޚުތ ރު ާމަސައްކަތް ާކުރ� ާފުޅ އ�ރ ދަهللاާދެކޮޅަށް

ނޑުމެ ާބޭނުމެއްާނޫން.ާއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ންާއެކުާކ މ�ޔ ބުވީ.ާދެނެއްާމ�ާދ�ވެހ�ާޤައުމަކަށްާއަނ�ޔ ާތަކުރ ރުވ ކަށް

ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ�ާއަނ�ޔާ އެކަމަކަށްޓަކައ�ާނުކުންނަން ވަނ3ާާައްމުވުން.ާއ ދެ،ާމ�ާބ�ލުގެާޢ ޖެހުނުާޙަޤީޤީާސަބަބަކީާމާ�

ާ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�މ އްދ ގައ� ާވ ހަކަކޮޅެއް ާާއުފ ވ  ާއެއ3ާާީއޮތީ. ާކުށް ާއަނ�ޔ ގެ ާ)ށ(. ާބ ބުގެ ވަނަ

ާބަޔ ންކޮށްާ ާޤ ނޫނުގައ� ާމ� ާއަދަބު ާކުށުގެ ާއެ ނޑައަޅައ� ާކަ ާގޮތުގައ� ާކުށެއްގެ ާވަކ� ާޒ ތުގައ� ާއޭގެ ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ�

ާ ާމ� ާޤ ނޫނުތަކ އ� ާއެހެން ާޖ�ނ ޢީ ާކުށްކުށ އ� ާއެހެން ާއެކަށައަޖ�ނ ޢީ ާގުޅުން ާހުރ� ާމ�އަށްވުރެާޤ ނޫނ  ޅައ�ދ�ނުމޭ.

ާ ާބ�ލަކު ާމ� ާކަމެއް ާވަކ�ާމުހ�އްމު ާކަންތައްތަކެއް ާގޮތަކަށް ާވަކ� ާބަޔަކު ާވަކ� ާމ�އީ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނެތް.

ާނޫން.ާއެހެން ާވެސް ާވ ހަކަދައްކަންވީާވަގުތެއް ާއެ ާކ�ޔ  ާބަހުސްކުރ އ�ރުާއ�ރެއްގައ�ާކުރީމައޭ ާމ�ފަދަާބ�ލަށް ނަމަވެސް

ާކަ ނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަންއަޅުގަ ާގޮތުގެ ާހުރ� ާބޭފުޅަކުާދޭތެރެާދ�މ ވެފައ� ާއެއްވެސް ާދެއްކޭނެ. ދޭތެރެއ�ން

ާޗ ލ  ާއެންމެ ާޑ�މޮކްރަސީއެއްގެ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނެތް. ާކަމެއް ާކަންބޮޑުވެލައްވ ނެ ާކީ ތ ރުާޚުދުމުޚްކަމަކީ

ާބަރީޢަވެ ާލ�ާ�ސ�ފަތަކުން ާއަށް ާއޭނަ ާއަދަބެއް ާލ�ބެންވ  ާއަށް ާއޭނަ ާނުލ�ބ� ާމ ޙައުއަނ�ޔ  ާގ އ�މުކުރުން.ާބޭނެ ލެއް

އުމުރުާއަނ�ޔ ގެާޝ�ކ ރައަކަށްވެާދެންާއެނބުރާ�ކުށެއްގެާތުހު މީހަކުާބަންދުވީމ ާއޭގެާމ ނަާއަކީާއޭނަގެާމުޅާ� މަތުގައާ�

ވުމެއްާނޫން.ާއޭގެާމ ނަާއަކީާއޭނަާއަށްާލ�ބެންޖެހޭާއަދަބެއްާއޭނަާއަށްާލ�ބ�ާާމުޖުތަމަޢުގައ�ާބޭނުންާނުހ�ފޭާމީހަކަށް

ާއެނ ާއޭނަގެ ާއަނބ�ދަރ�ންނ  ާއޭނަގެ ާވެސް ާއަކީ ާއޭނަ ާއަންނައ�ރުގައ� ާމުޖުތަމަޢަށް ާއެ ާއޭނަ ާމީހުންގެާޢ ބުރ� އ�ލ ގެ

ކުރ�މަތީގައ�ާދ�ރ�އުޅެވޭނެާމީހެއްގެާގޮތުގައ�ާހުރުން.ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ�ާނޫނަސްާއަނ�ޔ ާކުރ�ާއެތައްާޤައުމެއްާއަނ�ޔ ގެާ

ާދުނ�ޔޭގައ�ވޭސަގ  ާޤައުމެއް ާއެތައް ާހުރ� ާއުސޫލުންާފަތް ާރީތ� ާޑ�މޮކްރަސީގެ ާބަދަލުވެ ާޒަމ ން ާއެހެންނަމަވެސް .

ާޤައުމަކަށްާ ާފަދަާކުޑަ ާދ�ވެހ�ރ އްޖެ ާޚ އްޞަކޮށް ނޑ�ވަޅުގައ� ާދަ ާމ� ާއަންނަ ާބައްޓަންވަމުން ާޤައުމުތައް ާއެކ� ދުނ�ޔޭގެ

ާދ�ވެ ާދަނީ ާނަގަމުން ާމ�ސ ލު ާޤައުމެއް ާއެތައް ާދުނ�ޔޭގެ ާކަމެއް.ާމ�އަދު ާމުހ�އްމު ާވަރަށް ާޚ އްޞަކޮށްާމ�އީ ހ�ރ އްޖެ،
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ދަނީާމ�ާކުޑަާާޑ�މޮކްރަސީގެާސަފުގައ�.ާޑ�މޮކްރަސީާއަށްާބަދަލުވ ާއެންމެހައ�ާޤައުމުތައްާމ�ސ ލުޖަހައ�ާއެާދައްކަމުން

ާހ�ތްވަރުާ ާކަންބޮޑުވ ންވީާޤައުމުގެ ާބުނީމ  ާވ ހަކަ ާމ� ާމ�އީ ާވ ހަކަ. ާނަޝީދުގެ ާމުޙައްމަދު ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ގަދަ

ާނޫން. ާއެއް ާމ�ާވ ހަކަ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާވެސް ާމަނ�ކުފ ނަށް ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޙަޤީޤަތް. އްާކަންތައްތަާމ�އީ

ާއައ�ސްގެން ާސަރުކ ރެއް ާވ ނީ. ާާތަޖުރ�ބ ކުރެވ�ފައ� ާއަނ�ޔ ގެ ާނޫން ާސަރުކ ރަކުންނެއް ާމާ�ސަގ މ� ފަތެއް

ނޑ�ނޭޅ�ާމަސައްގައ�ާޤ އ�މުކޮށްފައ�ާއޮތީކީދ�ވެހ�ރ އްޖޭ ޅަށްާދެކޮާރަމުންާއެާގެންދަނީާއަނ�ޔ އ ާކަތްކު.ާމ�ާސަރުކ ރުާކެ

ާކުރެވެން ާހުއްޓުމަށް ާމ�ާއަނ�ޔ  ާއުފ ކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރުމަށްޓަކައ�. ާމަސައްކަތެއް ާހުރ�ހ  ހުރ�

ާމުހ�އްމު.ާއެ ާވަރަށް ާބޭފުޅުންނަށް ާއެންމެހައ� ާތ�އްބެވ� ާފަރ ތްތަކުގައ� ާއ�ދ�ކޮޅު ާމ�އަދު ާމުހ�އްމުކަން ާބޭފުޅުންާާބ�ލުގެ

ާ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާއެބޭނުންވެލައްވ ނެ ާއެއީ ާވެސް. ާގެނައުން ާވުޖޫދަށް ބޭފުޅުންނަށްާާޤ ނޫނަކަށްވެ

ބޭބޭފުޅުންނަށްާވެރ�ކަމުގެާއ ރ އ�ާބ ރުާލ�ބ�ގެންާދ�ޔަާދުވަސްތަކުގައ�ާރައްޔ�ތުންނަށްާލ�ބެމުންާާސ ސްކުރެވޭނެާއެާއ�ހު

ާއެާ ާއަނ�ޔ . ާތަބޭާދ�ޔަ ާރައްޔ�ތުން ާފަރ ތުން ާއ�ހުއްމަލުާހަފުޅުންގެ ާކަންތައްތައް ާއެ ާވޭން. ާއެާކުރ� ާވ ހ�ނދު ާސ ސް

ފަތްާދ�ވެހ�ރ އްޖެާއ�ންާސަގ ފަތްާމ�ާއަނ�ޔ ވެރ�ާސަގ ބޭބޭފުޅުންާބޭނުންވ ނެާމ�ާޤ ނޫނުާވުޖޫދަށްާގެނެސްާމ�ާދ�ވެހ�ާ

ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާ ާމެންބަރުން ާގ�ނަ ާވަރަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބ�ލަކީ ާމ� ާހ�ތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ނައްތ ލަން.

ާވެސްާ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާގ�ނަ ާވެސް ާވީހ  ާހަމަ ާޕ ޓީގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާބޭނުން ނޑު ާބ�ލެއް.ާއަޅުގަ ބޭނުންވ 

ނޑަށްާތ�ާދެއްާ ާވ�ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރ�އްޔ .ާދޭން.ާއަޅުގަ

ާ

ާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސ�ޔ މުމީދޫާދ 

ާވަރަޙްމަތު ާއައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް ާމަޖ�ލީހަށްާهللاާ`. ާމ� ާބ�ލެއް ާހުއްޓުމުގެ ާމަނ ކުރުމ އ� ާއަނ�ޔ  ވަބަރަކ ތުހޫ.

ާހުށަހެޅުއްވ� ާާހުށަހެޅުއްވީތީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާއެކުޢ�އްޒަތްތެރ� ާއ�ޚްލ ސްތެރ�ކަމ  .ާޝުކުރުދަންނަވަންާހ�ތުގެ

ާ ާއަނ�ޔ ކުރުމ އ�، ާއަނ�ޔ ކުރުމަކީއ ދެ، ާބ�ލު، ާހުއްޓުވުމުގެ ާފެށުނީއްސުރެާއަނ�ޔ  ފަތެއްގެާސަގ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ�

ާއ�އްޔެއަކު ާއަދ� ާމ�އަދު ާމ�ކަމަކީ ާކަމެއް. ާއަންނަ ާހ�ނގަމުން ނޑުމެންގެާވަާގޮތުގައ� ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކަމެއް މުންދ 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވެރ�ކަންކުރެއްާރ އްޖޭގެ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާރަހުމުއަކު ާވަރަށް ާވަނީ ާވެރ�ޔަކު ކުޑަާވ�

ާމ� ާމަރ ލ ފައ�. ާރައްޔ�ތުން ާދ�ވެހ� ާދ�ވެހ�ރ ާގޮތެއްގައ� ާރަހުމުހުންނަނީ ާއަނ�ޔ ކުރުމ އ� ާގޮތްގޮތުގައ�ާއްޖޭގައ� ާކުޑަ

ާ ާޖެއްސުންކުރުމުގެ ާވެސްާސަގ މީހުންނަށް ާމ�އަދު ާކަންތައްތައް. ާހުންނަ ާއައ�ސްފައ� ާތެރެއ�ން ފަތުގެ

ާމ�ާ ނޑުމެންނަށްާމ�ާފެންނަނީާއައުާކަމެއްާނޫން.ާއަދ�ާމ�އަދުާއައުާކަމަކަށްާނުވ�ކަމުގައ�ާވީނަމަވެސްާމ�އަދު އަޅުގަ

ާކަންތައްތަ ާމުޖުތަމޢފެންނަ ާތަރައްޤީ ާތަހުޒީބީ، ނޑުާއެއްގަާކަކީ ާރޭނގަ ާނޫން. ާކަންތައްތަކެއް ާފެންނަންޖެހޭނެ އ�

ނޑުާބުރ�ބުރ�އ ާގެާތެރެއަށްާވަދެާކަތ�ވަޅ�ާއ އ�ާދަރ�ސްޓުންތަކެއްޓީާހޭދަކުރުމަށްާއައ�ސްފައ�ވ ާޓުއަދަންވަރުާޗުއް ނގަ

ާއެ ާގޮސް ާމެރުމ ާހ�ފައ�ގެން ާގެނެާއެާާއ�،މީހުން ާފޭރުމ ާމީހުން ާލ ރ�ކޮޅު ާހުންނަ ާާސްފައ� ާކަންތައްތައް މ�ހ ރުާމ�
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ާދ ކަމީ ާާ�ތަކުރ ރުވަމުން ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާމ�އަދު ާއެނގ�ލައްވ ނެ ާކަމެއް. ާހ�ތ މަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ލަތު.ާހ އަޅުގަ

ާ ާމ�ހ ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާވެސް ާފައ�ސ ކޮޅު ާބޭރު ާބޭނުންވ  ާބޭސްކުރުމަށް ާބޭރަށް ާރައްޔ�ތުންނަށްާާލަތަކީ ާދ�ވެހ� އުޅެނީ

ާވަނ�ކޮށްާއަޅުހ ނުލ�ބ�ގެން.ާއެާ ާޓޫރ�ސްޓުާރ�ސޯޓުލުގައ� ނޑުމެން ާވެސްާހަާތަކަށްާދެމުންދ ާގަ ާޙަޤީޤަތުގައ� މަލަތަކަކީ

ކަމެއް.ާރ އްޖޭގައ�ާހަމައެކަނ�ާފައ�ސ ާލ�ބޭާާއަޅަމުންގައ�ާޙަޤީޤަތުގައ�ާރޮމުންާކަރުނަމުޅ�ާދ�ވެހ�ާޤައުމުާއޭގެާގޮތު ދާ 

ާއ�ން ާފަތުރުވެރ�ކަމުގެ ާއެ ާއ�ންޑަސްޓްރީ. ާފަތުރުވެރ�ކަމުގެ ާމ�އޮތީ ނޑުމެންާކަމަކަށް ާއަޅުގަ ާއަށް ޑަސްޓްރީ

ާއެ ާއަދ� ާނުދީ ާއަންނަާއަހައްމ�އްޔަތުކަން ާޓޫ،ާތަނަށް ާއަންނަ ާއަށް ާއެދ�ވެހ�ރ އްޖެ ާމަރ  ާގެންނަާާރ�ސްޓުން މީހުން

ާއަ ާފޭރ�ގަނެ ާމުސްތަޤުފައ�ސ ކޮޅު ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާމ�ާމަޖ�ލީހުގެާތުލުމަކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަން ާދ ނެ ާބަނަވެގެން ބަލު

ނޑުމެންާއަމ�އްލަާޤައުމުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާ ނޑުމެންާތަހުޒީބުާބަޔަކަށްާވ ންޖެހޭ.ާއަޅުގަ މެންބަރުންނަށްާދަންނަވަން.ާއަޅުގަ

ާބޭނުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޭދޭނެ. ާވެސް ާއެކަކު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޫކޮށްލ ކަށް ާއަތްމައްޗަށް ވަނީާާބ ބޭރ�އަންގެ

ާތަހުޒީބުވެ ާއެާ�ދ�ވެހ�ރ އްޖެ ާޤައުމުތަކޭ ާއެހެން ާދުނ�ޔޭގެ ާތަހުޒީބުއަދ� ާއަނެކަކުާއްފަދައ�ން ާއެކަކު ާމީހުންނ  ވެ

ާއެނގ�ލައްވ ނެާއ�ހު ާއޮތުން. ާދެމ�ގެން ާދ�ވެހ�ރ އްޖެ ާގޮތުގައ� ާމުޖުތަމަޢެއްގެ ާމ ތް ާރަނގަޅު ާއ�ސްލ މީ ތ�ރ މުކުރ 

ާ ާމ�ޢ ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާމ�އަދު ާމައްސަލަތައް ާދ�މ ވެގެންވ  ާރައްޔ�ތުންނަށް ާހައްދުފަހަާއްމު ާބ�ރުވެރ�ކަމުން ނައަޅާ ވަނީ

ގޮސްފައ�.ާމަގުމަތީގައ�ާހ�ނގ ލެވޭކަށްާނޯވޭ.ާގެއެއްގައ�ާނ�ދ ލެވޭކަށްާނޯވޭ،ާވ�ޔަފ ރ�ާއެއްާކުރެވޭކަށްާނޯވޭ.ާފޭރުމ އ�ާ

ާ ާޤަކަތ�ލުމ އ� ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާމ�ޢ ތުލުކުރުން ާރައްޔ�ތުންާާއްމުވެގެން ާއެންމެހައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ�ކަމަށް ދަނީ.

ާހުއްޓުމަާ ާމ�ކަން ާކ�ޔ  ާރައްޔ�ތުންގެާއ އެކޭ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދ� ާމައްޗަށް ާރައްޔ�ތުންގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ކީ

ާވ ޖ�ބެއް ާލެވ�ފައ�ވ  ާމައްޗަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަޅުާާމަޖ�ލީހުގެ ާތަރައްޤީވުމ އ�ާކަމުގައ� ާދެކެން. ނޑު ގަ

ާތަހުޒީބުވުމަތަހު ާތަރައްޤީވުމ އ� ާކޮބައ�ތޯ. ނޑުމެންގެކީ ާއަޅުގަ ނޑުމެންާާޒީބުވުމަކީ ާއަޅުގަ ާމ ޙައުލަށް އުފ ވެރ�ކަމުގެ

ާއަބަދުއެނބު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއައުން. ާބޭނުންރ� ާމުއްސަނދ�ކަމ ާވެސް ާތަނަވަސްކަމ އ�ާވަނީ ާއަތްމަތ� އ�

ކުޑަާކަންތައްތައްާހުއްޓުމަކީާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާވ ނަމަާމ�ފަދަާއަނ�ޔ ވެރ�ާރަހުމުާފ ގަތ�ކަމުގައ�ާއުޅެންާބޭނުންއުފ 

ާމ�ާކަމެއް ާވ ހަކަ ާވެސް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާވައްސަލ މްޢަލައ�ކުމްާާކަމުގައ� ާނ�ންމ ލ ނަން. ވަގުތު

ާވަބަރަކ ތުހޫ.هللاާވަރަޙްމަތު

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާގަލޮޅުާދެކުނު

ާއަނ�ޔ ކު ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ާރަހުމުކުޑަާއ ދެ، ާހުއްޓުވުމ އ� ާމަނ ކުރުމ އ� ރުން

ާޢަމަލު ާއ�ހ ނެތ� ާހުއްޓުވުމ ލ އ�ންސ ނީ ާމ ނަކުރުމ އ� ާދ�ނުންާާއ�،ހ�ންގުން ާއަދަބު ާފަދަ ާގެއްލޭ ާކަރ މ ތް އ�ންސ ނީ

ާފަރ ތްތަކ އ� ާއަދަބުާދޭ ާއެފަދަ ނޑުާސ�ޔ ސަތުތަކ އ�ާއުސޫލުތައްާބަޔ ންކުރުމ އ� ާމަނ ކުރުމ އ�ާހުއްޓުވުމ ާގުޅޭާމައ�ގަ

ާކަ ާއެކުރ  ާފަރ ތްތަކުން ާހ�ންގ  ާޢަމަލު ނޑައަޅައ�،އެފަދަ ާކަ ާކުށްކަމުގައ� ާއަދަބުާއެާންކަމަކީ ދ�ނުމުގެާފަރ ތްތަކަށް
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ާދެއްވ� ާހުށަހެޅުއްވައ� ާބ�ލު ާމ� ާމަޤުޞަދުގައ� ނޑައަޅައ�ދ�ނުމުގެ ާކަ ާދ އ�ރ ގެާާއުސޫލުތައް ާއުތުރު ާގަލޮޅު ކަމަށްޓަކައ�

ނޑުާވެސްާޝުކުهللاާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު ނޑުާރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާހަމަާގައ�މުއަށްާއަޅުގަ ވެސްާއަޅުގަ

ާއަނ�ޔ ާއެއްާ ާއެއްާރައްޔ�ތެއްގެާކ�ބައ�ންާއަނެއްާރައްޔ�ތަކަށް ާއެއްވެސްާދ�ވެހ�ާރައްޔ�ތަކު ވެސްާގަބޫލުކުރ ާގޮތުގައ�

ާނަމަވެ ާނޭދޭނެ. ާލ�ބޭކަށް ާބޮޑުވެގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދުވަސްތަާސް، ާމ�ވީ ާއަބަދުކުއައ�ރުގައ� ާވެސް ވެސްާގައ�

ނޑުމެންގެާ ވެސްާކޮންމެވެސްާބަޔަކަށްާއަނ�ޔ ތަކެއްާލ�ބެމުންދ ާވ ހަކަ.ާއެކ�އެކ�ާކަންފަތުގައ�ާޖެހޭާއަޑަކީާއަބަދުާއަޅުގަ

ާއަ ާމީހުންނަށް ާއެކ� ާގޮތްގޮތަށް ާއެކ� ާރައީސުން ާއެކ�އެކ� ާއެހެންވީމ ސަރުކ ރުން ާވ ހަކަ. ާކުރ  ާިމައުދ މި � ނ�ޔ ތައް

ާއައ� ާހުށަހެޅުއްވައ�ދެއްވ�ކަމީާހ�ސ ބަށް ާބ�ލެއް ާމ�ފަދަ ާއ�ސްނަންގަވައ�ގެން ާބޭފުޅަކު ާތެރެއ�ން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ އ�ރު

ާނ�މުމެއްާ ާދައްކަމުންާއައ�ާވ ހަކަތަކަށް ާދުވަސްތަކުގައ� ނޑުމެންާމ�ާވޭތުވެދ�ޔަ ާއަޅުގަ ާގަބޫލުކުރ ާގޮތުގައ� ނޑު އަޅުގަ

ާމ� ނޑުާގެނެސް ާއަޅުގަ ާހުއްޓ ލ ފައ� ާމ�ކަން ާމުޖުތަމަޢަމެހ�ސ ބުން ާކަންކަންާންގެ ާމ�ކަހަލަ ާވަރަކަށް ާއެއްވެސް ކީ

ނޑުާހަމަާގައ�މުާ ވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންާނުހ�ނގ ާމުޖުތަމަޢަކަށްާހެދުމަށްާލ�ބ�ގެންދ ާފުރުޞަތެއްާކަމުގައ�ާއަޅުގަ

ާވ�ދ ޅުވ� ާއެ ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާސ�ޔ ސީކޮާބައެއް ާނޫޅެ ާދައްކަން ާވ ހަކަތައް ާކުރީގެ ާސ�ޔ ސީާގޮތަށް ށްގެން

ާމ  ާމީގައ� ާއުޅެފ�ާވ ހަކަތައް ާދ ން ާހ�މަނައ�ގެން ާއަނެއްކ ާާބޮޑަށް ާވ ނަމަ ާނ�މ�ގެންދ އ�ރުާކަމުގައ� ާބ�ލު ާމ� ވެސް

ނޑުމެންާމ�އަށްދޭާވޯޓެއްގެާސަބަބުންާ ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާސ�ޔ ސީާވ�ސްނުމެއްގައ�ާފ�ކުރެއްގައ�ާތ�ބެގެންާއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންާއެންމެާބޭނުންވ  ނޑުމެންާމ�އަދުާމ�ާބ�ލުގެާވ ހަކަާމ�ތާ ާއަޅުގަ ގޮތަށްާމ�ކަންާނ�މ�ގެންާނުގޮސްދ ނެ.ާއަޅުގަ

ނޑުމެންާމ�އަދުާމ� ކަމަކީާއ�ންޓަރނޭޝަނަލްާކްރ�މ�ނަލްާާމަޖ�ލީހުންާކުރަންާއެންމެާމުހ�އްމުާއެއްާދައްކ އ�ރުާއަޅުގަ

ާބައ�ވެރ�ވުން ާާކޯޓުގައ� ާއަދ� ާޤަބޫލުކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމަށް ާމަޖ�ލީހުން ާވީހ ާމ�ޢ�އްޒަތްތެރ� ވެސްާމަސައްކަތް

ާނ�ންމ  ާކޯޓުގައާ�ާ�އަވަހަކަށް ާކްރ�މ�ނަލް ާއ�ންޓަރނޭޝަނަލް ާއެ ާވެސް ާއަކީ ާދ�ވެހ�ރ އްޖެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާޤައުމެއްގައ�ާ ާއެއީ ާކަމެއް. ާމުހ�އްމު ާހަމަ ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާވުމަކީ ާކަމުގައ� ާބައެއް ބައ�ވެރ�ވެފައ�ވ 

ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތް ާވެގެންދ ނެ ާސ�ފަކަންތައް ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައ� ާކޮންގޮތެއްމެންނަށް ާވ ނީ ާމ ދަމ  ާނޭނގެ. ާކުރ ކަށް

ާއައ�ސްާ ާކުރަމުން ާވެރ�ކަން ާވެރ�އަކު ާލީބ�އ ގައ� ާކުރ�މަތީގައ� ނޑުމެންގެ ާނޭނގެ.ާއަޅުގަ ނޑުމެންނަކަށް ކަމެއްާއަޅުގަ

ާމަޤުބޫލު ާކުރ�މަތީގައ� ާލީޑަރުންތަކެއްގެ ާކުއްލ�އަކަށްާާއެތައް ާހުރެފައ� ާފެންނަން ާވެސް ާގޮތަށް މީހެއްގެ

ާދުވަސްދުއްވ ލ ާ ާރައްޔ�ތުންގެ ާލީބ�ޔ ގެ ާމުޅ� ާފެށ�ގެން ާދުވަސްކުރ�ން ާމަހެއްހ  ާމީގެ ާފެނުނީ ާމ� ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާކުރަމުން ާސުންނ ފަތ� ާތަޅ  ާލީބ�ޔ  ާާމުޅ� ާއެހެންކަމަށްވުމ  ާތަން. ާއ�ންޓަރނޭޝަނަލްާދ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކު

ާ ާދ�މ ވ  ާކަމެއް ާއެފަދަ ާވެސް ާޤައުމަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާތ�އްބ  ާބައ�ވެރ�ނުވެ ާކޯޓުގައ� ދުވަހަކުންާކްރ�މ�ނަލް

ނޑުމެންާހ�ތ މަ ާމ�އަޅުގަ ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގައ� ނޑަށްާާކުރަންޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ ނޑުާހަމަާއަޅުގަ ނޑ�ވަޅުގައ�ާއަޅުގަ ދަ

އްޖެާއަކީާދެއްވައ�ގެންާރ ާންާމ�ކަމަށްާއެއްބ ރުލުންޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުާކަމުގައ�ާދެކޭތީާމ�ާާމ�ކަމަކީާމުހ�އްމުާކަމެއްާ

ާޤައުމުތަކުގެާތެރެއ�ންާޤައުމަކަށްާވުމަކީާހަމަާމުހ�އްމުާކަމެއް.ާއަނ�ޔ ގެާވ ހަކަާވެސްާމ�ހ ރުާމ�ާލ�ސްޓު ގައ�ާހ�މެނޭ
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ާފަރ  ާމުވައްޒަފެއްގެ ާދައުލަތުގެ ާހަމައެކަނ� ާއަރ  ާހ�ތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއަކީ.ާދައްކ އ�ރު ާއަނ�ޔ  ާއަނ�ޔ ތޯ ާލ�ބޭ ތުން

ާ ާމީގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެތްލެޓ�ކްސ3ާާްމ�ސ ލަކަށް ާއަށް ާގދ.ތ�ނަދޫ ާއަޑުއ�ވުނީ ާދުވަސްކުރ�ން ދުވަހެއްހ 

ާއޮފ� ާދ�ޔަ ާފ ޚ މުބ ރ ތަކަށް ާބަޔަކު ާވީޑ�ޔޯ ާފެންވަރަށްޝަލުންތަކެއްގެ ާލީކުާނ ގައ� ާނަގައ�ގެން ާވަގަށް ކުރ�ާހުއްޓ 

ާ ނޑު ާކ�ޔަވ ހަކަ.ާއަޅުގަ ާމ�އަށް ާނަމެއްބ ވައޭ. ާކޮން ާކ�ޔަނީ ާމ�އަށް ާއަރ  ާއެހެންވީމ ހ�ތަށް ާނޫންބ ވައޭ. ާއަނ�ޔ  � ނީ

ާއޭތ�ާައުޅަގނަޑްށ ީސާދ ަދްނަނާވކ ާސ�ފައެއްގައ� ާއެހެން ާނޫންނަމަ ާތެރޭގައ�ތޯ ާމީގެ ާހ�މެނޭނީ ާއެ ާނޭނގެ ިަށް

ާމ�ކަހަ ާއެކަމަކު ާގެންނަންޖެހެނީ. ާތެރެއ�ންތޯ ާބ�ލެއްގެ ާއެހެން ާމ�އަކޮންމެވެސް ާކަންކަމަކީ ނޑުމެންގެާލަ ާއަޅުގަ ދު

ާޖެހޭމުޖުތަމަޢ� ާވެސް ާކޮންމެހެން ާފުހެލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއްކޮށްާާން ާހަޔ ތް ާމުޅ� ާމީހެއްގެ ކަންކަން.

ާމ� ާޖަހައ�ގެން ާއ�ސްދަށަށް ާދުވަސް ާއުމުރު ާމުޅ� ާކަހަލަާކަމެއް.ާއެމީހ  ާއުޅެންޖެހޭާބަރުބ ދުކޮށްލުން ފަދަާާޤައުމުގައ�

ާއެ ާކަންކަން. ާކަންކަން ާނުލަފ  ާނުބައ� ާއެފަދަ ާފަރ ތްތަކަށް ާހ�ންގ  ާއަދަބުތައް ާބޮޑުާފަދަ ާފަރ ތްތަކަށް ހ�ންގ 

ާހަމަާއަދަބު ާވ ހަކަ ާއަނ�ޔ ގެ ާއެދެން. ާއަރ�ހުން ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ދ�ނުމަށް

ާސަރުކ  ާމ� ާބޭނުން.ާމ�ސ ލަކަށް ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއައ�ދެކެވޭއ�ރު ާބައެއްާާރު ާހުރ� ާދ�މ ވެފައ� ާވެސް ފަހުން

ނޑުމެންނަށްާފެނ�ގެންބަލައ�ކަންކަމަށްާ މްާހައްޔަރުކުރެވ�ގެންާދ�ޔަ.ާއ�ބްރ ހީދޭާމ�ސ ލަކަށްާޤ ސ�މްާާލ އ�ރުގައ�ާއަޅުގަ

ާއޭރުގަާ ާއަށް ާވ�ޔަފ ރ� ާއޭނަގެ ާހަމަ ާކޮާލ�ބ�ގެންއ� ާނޫންނަމަ ާނޫންބ ވައޭ. ާއަނ�ޔ  ާހަމަ ާވެސް ާގެއްލުމަކީ ންމެާދ�ޔަ

ާދުވަހެއް ާއެތައް ާއެދ�އެދ� ާލޯނަކަށް ާކޮންމެާވެސް ާސ�ޓީވަންދެން ާގެންގުޅުނުާވެސް ާހ�ފަހައްޓައ�ގެން ާސަރުކ ރުން އެއް

ާރ�ޔ ޟުާ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާވ�ލުފުށީ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާނޫންބ ވައޭ. ާއަނ�ޔ  ގެންގުޅުމަކީ

ާ ާދެއްވީމަ ާވޯޓު ާގޮތަކަށް ާވަކ� ާގެރަޝީދު ާކުރަމުން ާހުރަސްއޭނަ ާވ�ޔަފ ރ�އަކަށް ާއެޅުއްވުމަންދ�ޔަ ާއަނ�ޔ ާއެޅުއްވ� ކީ

ނޑުާވެސްިމިހީރ ެވްސ ަހްއަތހާ � ނޫންބ ވައޭ.ާއެހެންވީމ ާ ކުރެވ�ދ ނެާކަންކަން.ާމެންނަށްާއަނ�ޔ ގެާގޮތުގައ�ާމ ނައަޅުގަ

ާތ�ރ�ކޮށްލ�އ� ނޑ  ާކަ ާގުނައަކަށް ާއެތައް ާމުސ ރަ ާސ ރވަންޓުންގެ ާސ�ވ�ލް ާއެރ އްޖޭގެ ާނޫންބ ވައޭ.ާރުގައ� ާއަނ�ޔ  އީ

އެާވ�ސްނުމުގައ�ާާިމަފަދ ަތފުާތ ަބިއަވުރ ައިނާޔެގ ާވަހަކ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ެވްސ ަހަމ މި � އެހެންވީމ  ތ ނގައާ�

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާގޮތެއްގައ� ާޖުމްލަ ނޑު ާދެއްކ�ދ ނެ.ާއަޅުގަ ާއެންމެންާާދައްކ ނަމަ ާމ�ކަމަށް ނޑުމެން ވަނީާއަޅުގަ

ާއެއްބ  ާދޭވެސް ާގައ�މުރުލުން ާހަމަ ާދޭންޖެހޭނޭ. ާހުރ�ހ ާންވ ނޭ، ާމ�ކަހަލަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ކަމެއްގައ�ާާވެސް

ނޑުމެންާާއެއްބ ރުލުން ާއަޅުގަ ާކަމެއްގައ�. ާކޮންމެ ާފައ�ދ ވ ނެ ާޤައުމަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ�ހ�ރީ. ާތައްޔ ރަށް ދޭން

ާއ�ޖުތ�މ  ާހައްލުޤައުމުގައ�ހުރ� ާމައްސަލަތަކެއް ާހުރ�ހ  ނޑުގެާާކުރުމަށްޢީ ާއަޅުގަ ާކަމެއްގައ� ާހުރ�ހ  ކުރެވެންހުރ�

ާމ� ާއަރުވަމުން ާޔަޤީންކަން ާފުރ�ހަމަ ާކަމުގެ ާދޭނެ ާވީހ ާއެއްބ ރުލުން ާވެސް ާކޮމ�ޓީގެާބ�ލު ާނ�ންމ  ާއަވަހަކަށް ވެސް

ާއެއ�ންާ ާރައްޔ�ތުންނަށް ާދ�ވެހ� ާހުރ�ހ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފ ސްކޮށް ާގެނެސް ާމަޖ�ލީހަށް ާއަނބުރ  ާއަލުން ސްޓޭޖުން

ާކުރަންޖެހ�ފައ�ވާ އެއްާ ާކޮންމެހެން ާދ�ނުމަކީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޔަޤީކަން ާކަމުގެ ާނުލ�ބޭނެ ާއަނ�ޔ  ާރައްޔ�ތަކަށް ވެސް

ނޑުގެާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރ�އްޔ .ާާވ ތީާއެާކަމަކަށް ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ



 62

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފޫރުާއ�ރ ގެާމެންބަރުާޙ މ�ދުާޢަބްދުލްޣަހެންވޭރުާދެކުނުާދ 

ާމ� ާބ�ލެއް ާހުއްޓުވުމުގެ ާމަނ ކުރުމ އ� ާއަނ�ޔ  ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމެންބަރުާާޝުކުރ�އްޔ  ާޢ�އްޒަތްތެރ� މަޖ�ލީހުގެ

ާމެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ާޢަބްދުގަލޮޅު ާއީވ  ާންބަރު ނޑުާހުށަހަޅައ�هللا ާއަޅުގަ ދެއްވ�ކަމަށްޓަކައ�

ާމުހ�އްމުކަ ާމީގެ ާދެކޭގޮތުގައާ�ޝުކުރުދަންނަވަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާވެސް ާކުރ�ން ާފެށުމުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ން

ާހޯދުން.ާާއެ ާގޮތެއް ާހުއްޓުވ ލެވޭނެ ާއަނ�ޔ ކުރުން ާރައްޔ�ތުންނަށް ާދައުލަތުން ާއަކީ ާވ ހަކަ ނޑު ާމައ�ގަ ކަމަނ ގެާބ�ލުގެ

ާދައުލަތްތަކުގެ ާއެ ާދައުލަތްތަކުން ާބުނ ކަހަލަ ާއެއް. ާވ ހަކަ ާބޮޑު ާވަރަށް ާާމ�އީ ނޑައެޅ�ގެންާރައްޔ�ތުންނަށް ކަ

ާއަނ�ޔ  ާމ�ރ ވައ�ގެން ާވ ހަކަ ާހުއްޓުވ ލ  ާއެކަން ާއެހެންވީމ ާކުރެއޭ. ާއެފަދަާަދއު � ދައްކަނީ. ލަތުގެ

ާއ�ންސްޓ�ޓ�އުޝަން ާއެފަދަ ާވެސް ާރ އްޖޭގައ� ާމ� ާދެނަހުރ�ން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާއުވ ލ  ާއުފެދާ�ސަގ ތައް ފަތެއް

ާއަޅުާާހ�ނގަމުން ާވ ހަކަ. ާއެބަހުރ�.ާދ�ޔަ ާވެސް ާއެވ�ޑެންސް ާއޭގެ ާގޮތް. ާހުރ� ާހ�ނގ ފައ� ާއެކަން ާދެނަހުރ�ން ނޑު ގަ

ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާާއެހެންނަމަވެސް ާއެ ާއަކީ ާވ ހަކަ ނޑުމެންގެާސަގ ދައްކ  ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. ާއުވ ލ  ފަތް

ާނޫ ާއެއް ާކުށްވެރ� ާއޭނަ ާކުށްވެރ�އެކޭ. ާވެސް ާމީހަކީ ާކޮންމެ ާހުރީ ާވ�ސްނުން ާދައުލަތަށްާތެރޭގައ� ންކަން

ކަމަށްާބަލައ�ގެންާއޮތްާވ�ސްނުމެއްގެާދަށުންާކަންކަންާހ�ނގ ފައާ�ާދައްކައ�ދެންދެންާކޮންމެާމީހަކީާވެސްާކުށްވެރ�އެއް

ނޑުމެންާދީލ ލ ،ާކޮންމ32ާާެއޮތީ.ާއެއ ާޚ�ލ ފަށްާ ާއަޅުގަ ާވ�ސްނުމަށް ާޤަރުނުގެާޒަމ ނީާއ�ންސ ނީާޙައްޤުތަކުގެ ވަނަ

ާއ�ނަސަންޓު ާބަލަންޖެހޭާއ�ންސ ނަކީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާނޫން ާއެއް ާކުށްވެރ� ާނުވަތަ ާކަމަށް، އޭނަާާމީހެއް

ާމާ�ކުށްވެރ�ާ ާމީހެއްާކަމަށް.ާއަދ� ާއ�ނަސަންޓު ާހަމަ ާއ�ންސ ނަކީާވެސް ާދެއްކެންދެން.ާއެހެންވީމ ،ާކޮންމެ އެއްާކަމަށް

ާދަމ ލަންޖެ ާއެބަ ާރޮނގެއް ާމުޖުތަމަޢުގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާސަބަބުން ާމަސައްކަތްކުރަނީާބ�ލުގެ ާއެ ާބ�ލުން ާމ� ހޭ.

ާބ�ލެއްާ ާދަމ ލަދޭ ާރޮނގެއް ާތަފ ތުކުރުމުގެ ާޖަނަވ ރުންނ  ާއ�ންސ ނުންނ އ� ާގޮތުގައ� ާއ�ންސ ނުންގެ ނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ

ާއެކުލެވ�ގެންވ ާބ�ލެއް.ާމާ� ާމުހ�އްމުާވ ހަކަތަކެއް ާވަރަށް ާމ�އީ ާބަލ އ�ރު ާބަލަނީ.ާމ�ގޮތުން ާބ�ލު ނޑުާމ� ކަމަށްާއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާލ ޒ�މުާއެބަކުރޭާބައ�ނަލްއަޤުވ މީާއ�ންސ ނީާޙައްޤުތަކ ާބެހޭާކޮންވެންޝަންތަކަށްާފުލްކޮށްާބ�ލު ންާއަޅުގަ

ނޑަށްާ ނޑުމެންނަށްާވަރަށްާއައުާކަންތައްތައްާމީގެތެރެއ�ންާއެބަާތަޢ ރަފުކޮށްދޭ.ާދެންާއަޅުގަ އ�ހުތ�ރ މުކުރަން.ާއަޅުގަ

ާ ާއެންމެ ާވ ހަކަދައްކަން ާމ� ާއެނގޭ ާނޫހުންާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހުން ާދ ދ� ާނުވެދ ނެ. ާވެސް ާދުވަސްވަރަށް ރަނގަޅު

ާއުޅުނުާ ާފޮއްޓަކަށްލައ�ގެން ާމަރ ލައ�ގެން ާއ�ންސ ނަކު ާއެހެން ާއ�ންސ ނަކު ާހަމަ ާތެރޭގައ�، ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ކީން

ާފަ ާނެރުނު ާސުވ ލުކުރަން ާއޭނައ  ާފަހުން ާދ ދ� ާބައ�ންދ ފައ�، ާޖަލުގައ� ާއޭނަ ާކޯޓުވެގެން ާދެއްކ�ހާ މީހަކު ާއޭނަ ހުން

ާމަންޒަރުތައްާ ާއެކަހަލަ ާއ�ނގޭތޯ. ާހުރީ ާކަންކަންކޮށްފައ� ާދެރަކޮށޭ ާވަރަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއަކީ ާވ ހަކަ ވެސް

ާއަންނަންާ ާވ�ސްނުމަކަށް ާރަނގަޅު ާމެދު ާމ�ކަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާފެންނަނީ. ާމ� ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާފަހަރަ ާބައެއް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާރ އްޖޭގެާއެބަޖެހޭ. ާފަހުން ާދ ދ� ާހަމަ ާޓީވީތަކުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެބައޮޅޭ ށް
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ާހޯދަންާއުޅުމުގެާތެރޭގައ�ާހަމަާ ާމީހަކު ާއެބަފެނޭާމީހުންާމަރ  ާވެސް ާއ�ންާބޭރުގެާކަންކަން ކަންކަމެއްާނޫން.ާރ އްޖެ

ާމީ ާމަރ  ާމީހުން ާތަންތ ނގައ� ާހުރ� ާޤ ނޫނުތައް ާމ�ފަދަ ާޙައްޤުތައް ާއ�ންސ ނީ ާހަމަ ާއުޅުމުގެާތަހުޒީބު ާހޯދަން ހަކު

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއެބަހުރ�. ާއައ�އްސަ ާވެސް ާހ ލަތަށް ާމަރ ލަންޖެހޭ ާއޭނަ ާބަޑ�ޖަހ  ާޖަނަވ ރެއްހެން ާއޭނަ ތެރޭގައ�

ާއ�ންސ ނުންާ ާއެހެން ާއަކީ ާމ ނަ ާބ�ލެއްގެ ާމަނ ކުރުމުގެ ާއަނ�ޔ  ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމ�އުޅޭ ާދަންނަވަން ނޑު އަޅުގަ

ާކަންކަ ާއަނ�ޔ ވެރ�ކޮށް ާފަހަރުާއ�ންސ ނުންނަށް ާއަނ�ޔ ވެރ�ވ ންޖެހޭ ާއުޅޭއުޅުމުގައ� ާހުއްޓުވުމަށް ާއެކަންކަން ންކުރީމަ

ާކަމެއްާ ާކުރ  ާމަޤުޞަދުގައ� ާދ�ނުމުގެ ާއަނ�ޔ  ާއަށް ާއޭނަ އަނ�ޔ ވެރ�ވ ންޖެހ�ދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެއީކީާގަސްތުގައ�

ާހަ ާގަޑީގައ�ާއޭނަާހުއްޓުވަންާފުލުހުން ާއުޅޭ ާދ ން ާމަރ ފައ�ާމީހަކު ާބަޑ�ާވެސްާޖަހ ފ ނެ.ާއެއީާއޭނަާނޫނޭ.ާމީހަކު މަ

މެދުާ ފުލުހުންާއެބަދޭާއޭގެާވޯނ�ންގތައް.ާއެހެންވީމ ،ާމ�ކަމާ  އޮންނ ތީވެ.ާއަނެއްކާ  އަކީާނުރައްކ ތެރ�ާމީހަކަށްާވެފައާ�

ާދުނ�ޔެާ ާދެނަހުރ�ން ނޑުމެން ާވެސްާކަހަލަާހަމައެއްގެާތެރޭގައ�.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ނޑުމެންާވ�ސްނަންޖެހޭނީާކޮންމެ އަޅުގަ

ާކަންކަންާތެ ާއެ ާފ�ކުރުގައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެއީ ާވަގުތުގެާކުރ�ން ާއޭގެ ާހުއްޓުވުމަށް ާއަނ�ޔ ކުރުން ާބޮޑެތ� ާވަރަށް ރޭގައ�

ާމ�ކަހަލަާ ާއުޅުނު.ާފަހަރެއްގައ� ާވެސް ާމަލ މަތްކޮށް ާދޭތެރޭގައ� ާމީހުންނ  ާދެއްކ� ާވ ހަކަތައް ާއެ ާކުރީގައ� ާމ  ނެތްއ�ރު

ާއަ ާބ�ލަކަށް ާމ�ކަހަލަ ާވ ހަކަތައްާދުވަސްވަރެއްގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަހުޘްކުރ އ�ރު ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ނޑުމެން ޅުގަ

ާބޭނުންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާވެދ ނެ. ާވެސް ާމަލ މ ތްކުރެވޭގޮތް ާބޭފުޅުންނަށް ާބައެއް ާގޮތުން ހުންނަ

ާ ާވަރަށްާތަފ ތު ާމ�އީ ާއަކީާއ�ންސ ނުންނަށްާއ�3ާފ ހަގަކޮށްލަން ާދައްކ ާވ ހަކަ ާގޮތުގައ�ާމައްސަލައެކޭ.ާމ� ންސ ނުން

ާސ�ފަާ ާކ�ޔ  ާމ� ާއ�ންސ ނ�އްޔަތުކަމޭ ާޢަމަލުކުރ އ�ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭގައ� ާއ�ންސ ނުންނ  ާބެހެއްޓުން. ކަންކަން

ާކަމެކޭ.ާ ާއޮތް ާވަދެފައ� ާޘަގ ފަތަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ�އީ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. އޭގެ

ާ ާމ� ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޭގެާސަކުރަނީ ާބޭރުކޮށްލަން. ާދޫކޮށްލަން. ާއެކަން ގ ފަތުން

ާކަމަށްާ ާމަނ ކަމެއް ާއެއީ ާގެންގުޅުން ާއަޅުން ާއަޅުވެތ�ކަން ާއެމެރ�ކ ގައ� ާދަންނަވ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ މ�ސ ލަކަށް

ާރައްޔ�ތުންނ ާ ާޢ އްމު ާތަންތ ނގެ ާއެ ާއ އ� ާމީޑ�ޔ  ާތަންތ ނގެ ާއެ ާޙުކުމްކުރ�އ�ރު ާވެސްާކޯޓުތަކުން ާވ�ޔަފ ރ�ވެރ�ން އ�

ާހަމަާ ާޙައްޤުގެ ާއ�ންސ ނީ ާއެއީ، ާމަނ ކުރީ. ާކަންކަން ާއެ ާކޯޓުތަކުން ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫން. ާވ�ސްނުމަކު ާއެ ތ�ބީ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކ އ�ރު ާމ� ާމ�އަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާތެރެއ�ން. މަފްހޫމުތަކުގެ

ނޑަށް ާތ އީދުާއޮތްާއެދެންާއަދ�ާއަޅުގަ ކަމަށް.ާާފެންނަނީާވެސްާމ�ާމަޖ�ލ�ސްާތެރޭގައ�ާމ�ާބ�ލަށްާވަރަށްާރަނގަޅަށް

ާއަދ� ާބަލައ�ގަނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބ�ލު ާމ� ާހުށަހަޅަނީ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާފޮނުވ ފައ�،ާާއެހެންވީމ ، ކޮމ�ޓީއަކަށް

ާއެއްާވީހ  ާއަދ�ވެސް ާމަސައްކަތްކުރުމަށް. ާފ ސްކުރަން ާބ�ލު ާމ� ާއަވަހަކަށް ާހުށަހެޅުއްވ�ާާވެސް ާބ�ލު ާމ� ާފަހަރު

ާހުށަހެޅުއްވ� ާބ�ލެއް ާމުހ�އްމު ާމ�ފަދަ ާގެނައުމަށް ާބަދަލެއް ާމުހ�އްމު ާބޮޑު ާމ�ފަދަ ާއަށް ާރ އްޖެ ާއަދ� ާކަމަށްޓަކައ�

ނޑުާއުޚްތު،ާއީވ ާޢަބްދު ާއަށްާއަދ�ވެސްާއެއްާފަހަރުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރ�އްޔ .هللاާކަމަށްޓަކައ�ާއަޅުގަ

ާ
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ާވ ހަކަދެއްކެވުން:هللاާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުާއ�ހަވަންދޫާދ އ�ރ ގެ

ާމަޖ�ލީހަށްާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާބ�ލެއް ާދެކޮޅު ާއަނ�ޔ އ  ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  .`

ާމެންބަރުާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާމެންބަރު ާގުރޫޕުގެ ާޕ ލ�މެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ހުށަހެޅުއްވ�ކަމަށްޓަކައ�

ާޢަބްދު ާވެސްާއަهللاާއީވ  ނޑުމެންގެާރ އްޖޭގައ� ާރައީސް،ާމ�އީާއަޅުގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑު ާއަޅުގަ ށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވެސް ާކަމުގައ� ާބ�ލެއް ާޝ މ�ލުވ  ާއޭގައ� ާކަންތައްތަކެއް ާހ�ންގ ފައ�ވ  ާދ އ�ރ އެއްގައ� ާފުޅ  ވަރަށް

ާއަނ� ާނޫނ�އްޔ  ާމ ނަކުރެވޭ ާއަނ�ޔ  ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާކަންތައްތަކެއްާދަންނަވަން. ާކ�ތަންމެ ާކުރެވޭ ާގޮތުގައ� ޔ ގެ

ނޑުމެންގެާރ އްޖޭގައ�ާވެސްާރައްޔ�ތުންގެާތެރެއ�ންާވަރަށްާގ�ނަާބަޔަކުާތަހައްމަލުކޮށް،ާއަދ�ާމ�އަދުާވެސްާއެާ އަޅުގަ

ާތަންތަނު ާރައީސް،ާސ�އްރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެބައޮތް. ާފެންނަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމަންޒަރު ާއުޅެމުންދ  ގައާ�ވޭނުގައ�

ާގޮތަކަށްާ ާފަދަ ާބައްދަލުނުކުރެވޭނެ ާނޫނީ ާބައްދަލުނުކޮށް ާމީހުންނ  ާނޫނ�އްޔ  ާބައ�ތ�އްބ ، ބަންދުކޮށްފައ�

ާމީހުންާ ާބަންދުކޮށްފައ� ާތަންތަނުގައ� ާގޮތަކަށް ާފަދަ ާއަނ�ޔ ކުރެވ�ދ ނެ ާނޫނ�އްޔ  ާހ ލަތްތައް ާފަދަ އަނ�ޔ ކުރެވ�ދ ނެ

ާލ  ާމ�ފަދަ ާއަދ� ާއަނ�ޔ ކުރުމ އ� ާބ�ލެއްގެާބައ�ތ�އްބައ�ގެން ާމ�ފަދަ ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައ� ާހ�ންގުން ާޢަމަލުތައް އ�ންސ ނީ

ާއެކ�އެކ�ާ ާއަދ� ާގޮތެއްގައ� ާޚ އްޞަ ާދައުލަތުން ާދަންނަވަންޖެހޭ. ާބޮޑުކަމުގައ� ާވެސް ާވަރަށް މުހ�އްމުކަން

ާ ާގޮތްގޮތަށް ާއެކ�އެކ� ާފަރ ތްތަކުން ާހަވ ލުވެފައ�ވ  ާބެލުމަށް ާކަންތައްތައް ާފ ޑުފ ޑަށްާމުއައްސަސ ތަކުންާމ�ފަދަ އެކ�އެކ�

ާއެއީާ ާއަންނަމުންދ ކަން ނޑ�ވަޅުތައް ާދަ ާއ�ހުސ ސްކުރަންޖެހޭ ާހ�ތްދަތ�ކަން ާވޭނ އ� ާމ�ކަމުގެ ާމީހުންނަށް އަނ�ޔ ކުރެވ�

ާގ�ނަާ ާވަރަށް ާކުރެވޭ ާގޮތުގައ� ާއަނ�ޔ ގެ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާކަމެއް. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ވެސް

ކުރެވޭ.ާމ އްދީާގޮތުންާކުރެވޭާއަނ�ޔ ތަކަކ އ�ާއަދ�ާނަފްސ ނީާގޮތުންާކުރެވޭާއަނ�ޔ ތަކަކ އ�ާކަންތައްތަކެއްާއެބަާފ ހަގަ

ާކަރ މ ތްާ ާއ�ންސ ނީ ާހ�މެނޭ. ާއެބަ ާވެސް ާކަންތައްތައް ާއަނ�ޔ ގެ ާލ އ�ންސ ނީ ާބޮޑެތ� ާތެރޭގައ� ާކަންތައްތަކުގެ މ�ފަދަ

ާމ�ފަދަ ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ާވެސް ާއަނ�ޔ ތައް ާކުރެވޭ ާގޮތަށް ާކުދ�ކުދ�ާާގެއްލޭ ާއަށް ާމީހ  ާސަބަބުން ކަންތައްތަކުގެ

ާވަގުތުާ ނޑުމެންާމ� ާއަޅުގަ ާވެސް ާޖެހ�ފައ�ާވ ކަން ާދ ން ާހަމައަށް ާވަރަށްާބޮޑެތ�ާގެއްލުމ  ާގޮސް ާފެށ�ގެން ގެއްލުމުން

އަނ�ޔ ތައްާވެސްާކުރަމުންާނޫނީާކު ރެވ�ފައ�ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ.ާދުނ�ޔޭގެާބައެއްާޤައުމަތަކުގައ�ާކުރ ާފަދަާނުރައްކ ތެރާ�

ާސަލ މަތްކޮށް،ާ ާމީހުން ާއަނ�ޔ ތަކުން ާމ�ފަދަ ނޑުމެން ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވެސް ވ ކަން

ާވެސްާ ާވ ކަން ާކުރަންާޖެހ�ފައ� ާމަސައްކަތްތަކެއް ާބައްޓަންކުރުމުގެ ާމުޖުތަމަޢު ާމ�ފަދަާއަނ�ޔ ނުކުރެވޭނެާގޮތަކަށް އަދ�

ާޢ�އްޒަތްތެ ާއެފަދަާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާހ�ނދުގައ� ާގެންދެވޭ ާކުށްވެރ�ވެގެން ާމީހަކު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް، ރ�

ކަންތައްތަކ ާހަވ ލުވެާތ�ބ�ާފަރ ތްތަކުންާމީހަކަށްާފ ރުގައ�ާބޯާޖައްސ ފައ�ާވަކ�ާގަޑ�އ�ރެއްާވަންދެންާބަހައްޓ ،ާނޫނީާ

އްޓުންާފަދަާކަންތައްތަކުންާފެށ�ގެންާގޮސްާއެާވަކ�ާގޮތަކަށްާވަކ�ާތަނެއްގައ�ާމ�ތައްާގަޑ�އ�ރުާއ�ންނ ށޭާކ�ޔ ފައ�ާބެހެ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާއެބަހުރ�. ާކުރެވ�ފައ� ާކަންތައްތައް ާއަނ�ޔ ގެ ާވެސް ާހ�ސ ބަށް ާއައ�ބުވ  ާގުނަވަންތައް މީހ ގެ

ާގަޑ�އ�ރެއްާ ާއެތައް ާއަޅ  ާގަޔަށް ާމުޅ� ާއައ�ސްފެން ާނޫނީ ާފަދަ، ާބެހެއްޓުން ާމޫދުގައ� ާމީހަކު ާހަތަރުދަމު ނޑު ރޭގަ
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ާއަދ�ާވަން ާއެބަހުރ�. ާކުރެވ�ފައ� ާވެސް ާއަނ�ޔ  ާފަދަ ާއ�ހުސ ސްކުރަންޖެހޭ ާވޭން ާއޭގެން ާއަށް ާއެމީހ  ދެން

ާބ އްވ ފައ�ާ ާތަންތ ނގައ� ާގޮތަށް ާގުޑުވައ�ނުލެވޭ ާފަޔެއް ާއަތެއް ާބަނދެފައ� ާމީހ  ާގޮތަށް ާގޮތް ާއެކ� ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާ ާއެކ� ާގޮތްގޮތަށް ާއެކ� ާހ ލުގައ� ާބަރަހަނ  ާގޮތަށް ާވަކ� ާފަދަާނޫނީ ާޖެއްސުން ާހ�ނގަން ާކުރ�މަތީގައ� މީސްމީހުންގެ

ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއް.ާމ�ފަދަާކަންތައްތައްާނުވ ނެާ ކަންތައްތައްާވެސްާކުރުވ ފައ�ާހުރ�ކަންާމ�އީާއަޅުގަ

ާކުރަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާހެދުމަކީ ާޤ ނޫނުތައް ާއަދ� ާބަދަލުގެނެސް ާގެންނަންޖެހޭ ާޤ ނޫނުތަކަށް ންޖެހ�ފައ�ވާ ގޮތަކަށް

ާބަހުޘްކުރެވ�ާ ާއަދ� ާހުށަހެޅ� ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ާބ�ލެއް ާމ�ފަދަ ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައ� ާކަންތައްތަކަށް ާމ�ފަދަ ކަމެއް.

ާކަމަށްާބޭނުންވެފައ�ވ ާކަމެއްާކަމުގައ�ާދަންނަވަންޖެހޭ.ާ ނޑުާވެސްާއެދޭ ޤ ނޫނަކަށްވެގެންާދ ތަންާދެކުންާއެއީާއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނގޭާމީސްމީހުންނަށްާމ�ފަދަާއަނ�ޔ ތައްާލ�ބ�ާއަދ�ާމީސްމީހުންނަށްާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާއަޅުގަ

މ�ފަދަާއަނ�ޔ ތަކުގައ�ާވޭންދެނ�ވ�ާގޮތްތަކަށްާއަނ�ޔ ލ�ބ�ާމަރުވެާއަދ�ާނޫނީާއަދ�ާއެހެނ�ހެންާގޮތްގޮތުންާމުޅ�ާއެމީހ ގެާ

ާތަން ާއުޅެންޖެހޭ ާހ�ތ މައ�ގައ� ާއަނ�ޔ ތަކުގެ ާމ�ފަދަ ާމ�ފަދަާާއުމުރުދުވަހު ާއެބަވޭ. ާފެނ�ފައ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ވެސް

ާއަކީާ ާރ އްޖެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކަންތައްތައް. ާފޮހެލަންޖެހޭ ާޚ އްޞަކޮށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤައުމުން ާމ� ކަންތައްތަކަކީ

އ.ދގެާޤަރ ރުތަކަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ފައ�ވ ާޤައުމަކަށްާވީހ�ނދު އަދ�ާާވެސްާއ.ދގެާޤަރ ރުތަކަށްާބޯލަނބ ާނޫނ�އްޔާ 

ނޑުމެންާފޮހެލ ،ާމ�ާޤައުމުންާވެސްާނޫނީާއެކ�އެކ�ާފަރ ތްތަކުންާވެސްާ ޓޯޗަރާމ�ދެންނެވ�ާކަންތައްތަކަކީާއެއީާއަޅުގަ

ނޑުމެންާމާ� ާފ�ޔަވަޅުއަޅަންޖެހ�ފައ�ވ ާކަންތައްތައްާކަމަށްވ ތީވެ،ާއަޅުގަ މ�ފަދަާޢަމަލުތައްާނުހ�ންގޭނެާގޮތަކަށްާމ�އަދު

ާހެ ާޤ ނޫނަކަށް ާފ ސްކޮށް ާރައީސް،ާބ�ލު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދަންނަވަން. ާވެސް ާކަމުގައ� ާބޮޑު ާމުހ�އްމުކަން ދުމުގެ

ާމ�އަދުާ ާއަދ� ާވެފައ� ާޤައުމަކަށް ާމަސައްކަތްކުރ  ާދ ން ާދުރަށް ާކަންތައްތަކ  ާމ�ފަދަ ާމ�އަދު ާވެސް ނޑަކީ އަޅުގަ

ނޑު ާއަޅުގަ ާދުވަސްވަރެއްގައ� ާކުޑަވެފައ�ވ  ާއަނ�ޔ ތައް ާވޭންދެނ�ވ� ާމ�ފަދަ ާމ�ފަދަާާރައްޔ�ތުންނަށް ދަންނަވ ނީ

ާކުރަންޖެހޭނެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއެޅުމަކީ ާފ�ޔަވަޅެއް ާހުރ�ހ  ާއެޅެންހުރ� ާދ ން ާދުރަށް ާޢަމަލުކުތަކ  އަނ�ޔ ވެރ�

ނޑުާމ�ާދަންނަވަނީާތަޙުޤީޤަށްާމީހަކުާބަންދުނުކުރ ާވ ހަކަާއެއްާނޫން.ާނޫނީާމީހަކުާކުށެއްާކުރީމ ާއެާ ކަމެކޭ.ާއަޅުގަ

ާވ ހަކަ ާއަދަބުނުދޭ ާމީހުންގެާާއަށް ާޒަމ ނުގައ� ާކުރީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކުޑަކުޑަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. އެއް

ާޖަލުގައ�ާ ާމީހ  ާދ  ާނުދ�އްލ�ގެން ާއެއް ާބައްތ� ާބައ�ސްކަލް ާބަލ އ�ރު ާވ ހަކަތަކަށް ާއ�ވެމުންދ  ާއަޑުއ�ވ�،ާނޫނީ ފަރ ތުން

ާނެތް ާޤައުމުގައ� ާއަކީ ާއޭނ  ާއަންނައ�ރު ާހޭދަކޮށްފައ� ާދުވަހެއް ާއެބަހުރޭ.ާާއެތައް ާވެފައ� ާކުށްވެރ�އަކަށް ާބޮޑު ވަރުގެ

ާކަންތައްތަކުންާ ާމ�ފަދަ ާއެބަހުރޭ. ާވެފައ� ާނުރައްކަލަކަށް ާނޫނީ ާބ�ރަކަށް ާހުރ� ާބަޔަކަށް ާއެތައް ާދެން ާއަކީ އޭނ 

ާއެއީާ ާދ�އުމަކީ ާދުރަށް ާކަންތައްތަކ  ާމ�ފަދަ ާހެދ�، ާޤ ނޫނުތައް ާއަދ� ާކުރެވ�، ާކަންތައްތައް ާގޮތަކަށް ާސަލ މަތްވެވޭނެ

ާމީހުންނަށްާ ާއަދ� ާގޮތުގައ� ާނަހަމަ ާއަކީ ާއަނ�ޔ  ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާނޫން.ާއަދަބުާދެވެންވ ނީާ ާކުރެވ�ގެންާވ ނެާކަމެއް ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ާދ�ނުމަކީާއެއީ ާއަނ�ޔ ތައް ލ އ�ންސ ނީާބޮޑެތ�

ާތަޙު ާއަށް ާއެމީހ  ާނޫނީ ާކުށަށް ާކުރ� ާމައްޗަށްާއެމީހ  ާއެމީހެއްގެ ާބ�ނ ކޮށް ާމައްޗަށް ާހެކީގެ ާސ ބ�ތުވެ ޤީޤުކުރެވ�
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ާއެއީާ ާދ�ނުމަކީ ާއަނ�ޔ ތަކެއް ާއ�ތުރު ާފ�ޔަވައ� ާކަމެއް ާކުރެވޭ ާގޮތުގައ� ާޙުކުމެއްގެ ާދެވޭ ާކަންތައްތަކަށް ސ ބ�ތުވ 

ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެން ާޕ ޓީގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާވެސް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކަމެއް ާދޭންާާކުރެވ�ގެންވ ނެ ފުރުޞަތު

ނޑުާއެދެނީާމ�ާބ�ލުާބަލައ�ގަނެާވީހ ާވެސްާއަވަހަކަށްާ ނޑުގެާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާއަޅުގަ ބޭނުންވ ތީއ ާއެކުާއަޅުގަ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާސަލ މަތްވުން. ާރައްޔ�ތުން ާޤައުމުގެ ާމ� ާޤައުމ އ� ާމ� ާއ�ން ާއަނ�ޔ  ާގޮސް ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާބ�ލު މ�

ާއ�ކުމް.ާޝުކުރ�އްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލަ

ާ

ާއ�ބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޤ ސ�މްާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާމ މ�ނގ�ލ�

ާބ�ލެއްާ ާހުއްޓުވުމުގެ ާއަނ�ޔ ވެރ�ވުން ާމަޖ�ލީހަށް ާރައްޔ�ތުންގެ ާޝުކުރ�އްޔ . ާރައީސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއ ދެ، .`

ާފެންާ ާކަމަށް ާމުހ�އްމުކަމެއް ާކޮންމެހެން ާދަންނަވ ލުމަކީ ާއެއްޗެއް ާހ�ނދު، ާވެސްާހުށަހެޅ�ގެންދ  ނޑު ާއަޅުގަ ނ ތީ

ާމެންބަރުންާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާތ ނގައ� ާމ� ާއ ދެ، ާވަނީ. ާބޭނުން ާބަލައ�ލަން ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލެވޭތޯ އެއްޗެއް

ނޑުމެންނަށްާއެނގ�ގެންާހ�ނގައްޖެާއަނ�ޔ ާއަކީާތަފ ތުާގޮތްގޮތުންާދެވޭާއެއްޗެއްކަން.ާ ވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވ�އ�ރުާއަޅުގަ

ާވެސް ާބ�ލުގައ� ާމ� ާޢަބްދުާއަދ� ާއީވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރައްވ ފައ�ވ ތީ ާމެންބަރަށްާهللاާއެކަން ާޢ�އްޒަތްތެރ� އަށް،

ާމ�އ އެކީގައ�ާ ާހަމަ ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން. ާޝުކުރު ާއ�ޚްލ ޞްތެރ�ކަމ އެކު ވަރަށް

ާދ�ރ�އު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދ� ާހަމަޖެހުމ އ� ާމުޖުތަމަޢުގެ ނޑުމެންގެ ާދުވަސްތަކުގައ�ާއަޅުގަ ާއޮތް ާކުރ�އަށް ޅުމ ،

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާމ�އަދު ާގެންދ�އުމަށްޓަކައ� ާކަންތައްތައް ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  ާއ ރ ސްތުކުރަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަލީގައ�ާ ާއ�ޞްލ ޙުތަކުގެ ާގެނެވ�ފައ�ވ  ާއެނގޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަލ އ�ރު ާގޮތަށް ބައްޓަންކުރެވ�ފައ�ވ 

ާގެނެ ާއަށް ާކުރުމުގެާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކަންތައްތަކެއް ާބޭސްކޮށް ާވަނީާއެވ�ޑެންސް ާމ� ާއަލީގައ� ާއ�ޞްލ ޙުތަކުގެ ވ�ފައ�ވ 

ނޑުމެންާބަލައ�ލަންާއެބަޖެހޭާކ�ތަންމެާދ އ�ރ އަކަށްާމ�ކަންކަންާފުރ�ހަމަވެގެންާ ނޑައަޅ ފައ�.ާމ�އަދުާއަޅުގަ މައްޗަށްާކަ

ޖ�ނ ޢީާއ�ޖުރައ ތުގެާޤ ނޫނުާވެސްާހަމަާމ�އ ާލ މެހ�ގެންާާދ އ�ރުާމ�ާޤ ނޫނުާފުރ�ހަމަވެގެންާދ އ�ރުާފުރ�ހަމަކުރަންޖެހޭ

ާހ�ނގައްޖެއްޔ ާ ާއ�ސްވެ ާބޮޑަށް ާމ  ާކަމެއް ާއެއް ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުގައ� ާއެއްޗެއްގެ ދ ންޖެހޭނެ

ާއަޅުގަ ާވ�ސްނ ލަންޖެހޭނެ.ާމ�އަދު ާވެސް ާމެދު ާގެއްލުންތަކަކ  ާލ�ބ�ދ ނެ ާސަބަބުން ާކަންތައްތަކުގެ ނޑުމެންގެާދެންހުރ�

މެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާހުށަހަޅުއްވައ�ގެންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވ�ާ މ�އަދުާހެނދުނުާތޮއްޑޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ� ޤައުމުގައާ�

ާކޮންމެާ ާއަދ�ވެސް ާއ�ތުރުކޮށްގެން ާވަގުތު ާތ�ބީ ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމައްޗަށް ާކަންތައްތަކުގެ ާދ�ޔަ ާހ�ނގ  ބ�ލުގައ�

ވ ހަކަދައްކ ލަންާބޭނުންވ ތީ.ާބަދުނ މުކުރަމުންާމ�ާދަނީާޝަރީޢަތްކުރ ާކޯޓުތަކ އ�ާއަދ�ާާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރަކުާވެސް

ާއެއ އެކީގައ�ާ ާހަމަ ާދ އ�ރ ތައް. ާޤ ނޫނީ ާއެހެން ާވެސް ާނޫން ާއެ ާނުވަތަ ާއަދ� ާމުއައްސަސ ތައް ފުލުހުންގެ

ާފެންވަާ ާމަސައްކަތްކުރުމުގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ ާބަލައ�ލަން ނޑުމެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ�ާއަޅުގަ ާމ� ރު

ާމަސައްކަތްތަކެއްާ ާކޮންފަދަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާނ�ންމުމަށްޓަކައ� ާޤ ނޫނުތަކެއް ބަޔ ންވެގެންވ 
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ާހުރާ� ާއޭގައ� ާޒ�ންމ ތަކެއް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާހ�ންގުމުގައ� ާކަންތައްތައް ާއެހެންމެ، ާހަމަ ާކުރެވުނުތޯ؟ާއަދ� ކ�ހ ވަރަށް

ާއެހެ ާވެސް. ާއަދަބުވެރ�ކަމ މ�ންވަރު ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދާ�އެާންވީމ ، ާއަރ�ހުން ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ކު

ާކަންތައްތައްާ ާހުރ� ާތެރޭގައ� ާހުދޫދުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ� ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާރައީސަށް ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާއުފައްދ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސުވ ލު ާމ� ާބ ވައޭ ާކުރެވެމުންދޭ ާއެގޮތަށް ނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމ ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ. � ލަން

ާރަނގަޅުވުންާ ާވުރެ ާމ�ންވަރަށް ާއޮތް ާކަމެއް ާވ ންވ ނީ ާނ ތީޖ އަކަށް ާސަބަބުން ާދ�އުމުގެ ާފ ސްވެގެން ޤ ނޫނުތައް

ާދ ންޖެހޭާ ާއެކުއެކީގައ� ާދ�ޔުން. ާރަނގަޅުވެގެން ާހ ލަތު ާދ�ރ�އުޅުމުގެ ާޢ އްމު ާމަޞްލަޙަތ އ� ާޢ އްމު ނޑުމެން އަޅުގަ

ާނުކޮށް، ާނ�ކަމެތ�ކަމުގެާާކަންތައްތަކެއް ާލ�ބ�ދ ނެ ާސަބަބުން ާއޭގެ ާހ�ނގައްޖެއްޔ  ާއަވަސްވެގެން ާމ  ާކަމެއް އެއް

ާމަރުޙަލ ތަކުގައާ� ާތަފ ތު ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ އ�ރު ާމ�ހެން ާއެބަޖެހޭ. ާވ�ސްނ ލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް މައްޗަށް

ާލ�ބ�ފަ ާއެއްޗެއް ާމ�ާކ�ޔ  ާއުސޫލުތަކުންާއަނ�ޔ އޭ ާތަފ ތު ާގޮތްގޮތަށް ނޑުާތަފ ތު ާހ�ތުންާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީހެއް އ�ވ 

ާކޮންމެހެންާ ާއޭގެ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދ� ާޤައުމުގައ�. ާމ� ާއެބަތ�ބ�ހެން ާބަޔަކު ާޤަބޫލުކުރ  ާއެހެން ޤަބޫލުނުކުރ�ޔަސް

ާއަމ ންކަމެއްާ ާމަޞްލަޙަތަށް ާޤައުމުގެ ާއޮތީ ާވ�ސްނ ލަން ާމީގައ� ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާވެސް ާހަދަނީކީ ދެކޮޅު

ނޑުމެންާއެކުއެކީގަ ާއަޅުގަ ާދ ނީ ާއޮވެގެން ާކަންތައްތައް ާތެރެއ�ން ނޑުގެ ާމ�ންގަ ާސުލޫކީ ާއަދ� ާދ ނީ ާއޮވެގެން އ�

ާދެންނެވީާ ާމ� ާކަންތައްތަކޭ ާނ�ންމަންޖެހޭ ާއ ދެ، ާކަމަށް. ާނ�ންމައ�ގެން ާވެސް ާކަންތައްތަކެއް ނ�ންމަންޖެހޭ

ާ ާބަދަލުގައ� ާދ�އްކުރުމުގެ ާއ�ނގ�ލ� ާދ�މ ލަށް ާބަޔަކ  ާވަކ� ނޑުމެން ާއެކުއެކީގައާ�އަޅުގަ ާމަޞްލަޙަތު ާމުޖުތަމަޢުގެ މުޅ�

ާމާ� ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. ާބޮޑުކަމުގެ ާމުޙ�އްމުކަން ާބ�ނ ކުރުމުގެ ާމައްޗަށް ާއުސޫލުތަކެއްގެ ާގެންދެވޭނެ ާކުރ�އަށް ރަނގަޅަށް

ާބޭސްކޮށްާ ާއެވ�ޑެންސް ާފަނޑ�ޔ ރުންނަށް ާކޯޓުތަކުގެ ާއެބަޖެހޭ ާދ ން ާނ�މ�ގެން ާބ�ލު ާއ�ޖުރައ ތުގެ ާޖ�ނ ޢީ ދަންނަވަނީ

ާފުރ�ހަމަާއަސ ސީާ ާއެންމެ ާއޮންނަންވީ ާމ�ާމ�ނ�ވަންާޑ�މޮކްރަސީއެއްގައ� ާހަމަ ާމަރުޙަލ އެއްގައ� ޝަރީޢަތްާނ�ންމުމުގެ

ާމާ� ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހ�ނދު، ާގޮސްފައ�ވ  ާއެކުލެވ�ގެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާބ ބެއް ާމ�ނ�ވަންކަމުގެ ހައްޤުތަކ އ�

ާޤ ނޫ ާޢަމަލުކުރެވެމުންދ  ާމ�ހ ރު ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާކަމަށ1ާާް:ނުތަކެއް ާނ�ންމަންޖެހޭނެ ާބ ޠ�ލުކޮށް ާތެރޭގައ� ދުވަހުގެ

ާމ�ންވަރުާ ާކުރެވުނު ާއެކަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހ�ނދު، ާބުނެފައ�ވ  ާކަމަށް ނޑައަޅަންޖެހޭނެ ާކަ ާހ�ނދު، ބުނެފައ�ވ 

ާހަނދ ނެއްނުނެތޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާދަންނަވ އ�ރު ާމ�ހެން ާއެބަޖެހޭ. ާވަޒަންކޮށްލަން ނޑުމެން ާމަޖ�ލީހުންާާއަޅުގަ މ�

ާކަމަށްާ ާހުރ� ާތަޢ ރުޟުތަކެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ވަނީ ާއަނބުރ  ާއެކަމަކު ާރައ�ސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ، ފޮނުވ ފައ�ވެއްޖެ

ާއަދާ� ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާއެއް ާމައްސަލަ ާއެ ާއެކަމަކު ާފޮނުއްވ ފައ�. ާއަނބުރ  ާމަޖ�ލީހަށް ާއެ ވ�ދ ޅުވެ،

ނޑުާދަންނަވ ލަންާމ�ާއުޅެނީާފަހަރެއްގައ�ާކުރ�އަކަށްާނުގެންދެވޭ.ާމ�ހެންާކަ ާވެސްާއަޅުގަ ާހުރުމ ާއެކީގައ� ންތައްތައް

ާއުސޫލުތަކ އ�ާ ާއެކ�އެކ� ާލ�ބެމުންދ  ާނޫން.ާއަނ�ޔ  ާއެއް ާވ ހަކަ ާހަދ  ާދެކޮޅު ާއައ�މަާމ�އ  ާހުށަހެޅ�ގެން ާބ�ލު ވެސްާމ�

ާދެންހުރ�ާ ާހ�ނދު، ާބަޔ ންކުރ  ާކަންކަން ާއެ ާދެނެގަނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑުމެންާާހަމަތައް ާއަޅުގަ ާވެސް ކަންތައްތައް

ާއުޅުމުގެާ ާނ�ކުމެ ާމައްޗަށް ާމަގު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެވ� ާއަމ ންކަން ާމަޞްލަޙަތު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ކޮށްގެންނޭ
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ާނުވެއްޖެ ާކަންތައްތައް ާދ ނީ.ާމ�ގޮތަށް ާއޮވެގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ ދަމާ ާމ�ނ�ވަންކަން ާދެން ާއަޅުގަނޑުމެން ނަމަ

ާއުފުލަންޖެހޭ ާއަނެކަކެއްގެ ާއެކަކު ާމީގެތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދ� ާބޮޑުކަން ާހ�ތ މައ�ގެ ާއޮތްާނެ މައްޗަށް

ާކުޑަާ ާމ  ާލ�ބ�ގެންބ�ރުވެރ�ކަން ާމ� ާވެސް ާސަބަބުން ާމ�ކަމުގެ ާއ�ނގޭތޯ. ާނުވ ނެ ާމ�ނ�ވަންާއެއް ކަމެއް.ާދަނީ

ާލ�ބ�ގެންދ�ޔު ާއެހެންމ�ނ�ވަންކަން ާބޭނުންތެރ�ކަމެއް. ާއ�ންސ ނުންނަށް ާއެއ މަކީ ާހަމަ ާއެކަންކަން އެކީގައ�ާނަމަވެސް

ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާކަންތައްތަކެއްގެ ާއެހެން ާފަރ ތްތަކަށްާާނ�މެންޖެހޭ ާޝަރީޢަތްކުރެއްވުމުގެ ދަންނަވަނީ.

ާ ާޖ�ނ ޢީ ާއެބަޖެހޭާމ�ދެންނެވ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުތައް ާދެވެންޖެހޭ ނޑ�ޔ ރުންނަށް ާއަދާ�ޢ�ޖުރ ފަ ާޤ ނޫނ އ� ތުގެ

ާހެދ�ގެންނޫންވެާއެ ާޤ ނޫނުތައް ާހުރ� ާގުޅ�ގެން ާއެކަމ  ާއެާއެއ ާދ ން.ާހަމަާސް ާތަޙުޤީޤުކުރުމުގައ� ާފުލުހުން ާއެކީގައ�

ާބެލުމަށްާއަދ� ާލ�ބެންޖެހޭާސައ�ންޓ�ފ�ކްާގޮތުންާކަންތައްތައް ާވަސީާބޭފުޅުންނަށް ާތަބ ވެވޭނެ ލަތްތައްާއެާއުސޫލުތަކަށް

ާއެބަޖެ ާގ އ�މުކޮށްދޭން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ާފޮރެންސ�ކުހޭ. ާމ�ދެންނެވ� ާއެާއ ދެ، ބޭފުޅުންާާއުސޫލުތަކުން

ާ ާގޮތަކުން ާހުރ�ހ  ާތަނަވަސްކަން ާޓްރެއ�ނ�ންާދެނެގަންނ ނެ ާއަދ� ާގޮތުން ާނުވަތަާތަޢުލީމީ ާއަދ� ާގޮތުން ގެ

ާއެ ާގޮތުން ާވަގުތުގެ ާގޮތުން ާވ ހަކަާާއ�ކުއ�ޕްމަންޓުގެ ާއަދ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންނުދީ ާއެބަދޭންޖެހޭ. ބޭފުޅުންނަށް

ާމ�ދެ ާވ ހަކަފުޅުާއްކ�ޔަކަސް ާދެންމެއަކު ާނުވެވޭނެ. ާސަލ މަތެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާާކަންކަމަކުން ދެއްކެވ�

ާ ާވ�ދ ޅުވ�ޙ މެންބަރު ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާހުރ�ކަންާާމ�ދު ާކަންތައްތަކެއް ާވ�ސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީގައ� ފަދައ�ން

ާހަ ާއަދ� ާޤަބޫލުކުރަން. ާވެސް ނޑުމެން ާހުށަހެޅ�ގެންދާ އެއ ާާމައަޅުގަ ާބ�ލު ާމ� ާހަމަ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ އެކީގައ�

ާގޮސް ާނ�މ�ގެންދ�ޔުާކޮމ�ޓީއަކަށް ާއެއަށްާއަވަހަށް ާނޫން. ާވެސް ާހަދ ކަމެއް ާދެކޮޅު ާއެހ  ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ މަކީ

ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�އޮތީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާއެކަމަކު ާކަމެއް. ާކުރ�އެރުމަތ އީދުކުރ  ާޤައުމުގެ ާށްޓަކައ�،މެންގެ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާނޫން ާވ�ސްނައ�ގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ އ�ރ ތަކަށް ާމ�ދެންނެވ� ނޑުމެން އަޅުގަ

ާކޮ ާއަންނ ނެ. ާނ�ކަމެތ�ކަމެއް ާއޭގެ ާއެންޑުމަސައްކަތްކޮށްފ�އްޔ  ާޕުލަސް ާވެސް ާކަމެއްގެ ާއޮންނަާާންމެ މައ�ނަސް

ާމ� ާހަމަ ާދ�ާފަދައ�ން ާގޮތަށް ާމ�ދެންނެވ� ާވެސް ނޑުމެންނަށްކަމުގައ� ާއަޅުގަ ާކުޑަކުރުމަށްޓަކައ� ާއޮތްާާމ ވުން ވެވެން

ާކޮންމެހެންާ ާކޮށްދެއްވުމަކީ ާރައީސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމެންބަރުންނ  ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާމ� ާމަސައްކަތެއް ހުރ�ހ 

ާޢ�ޖުރ ާބޭނުން ާޖ�ނ ޢީ ާއެހެންވީމ ، ާނ�މ�ގެންދ�ޔުާތުގެކަމެއް. ާމ�ތަނުން ާއަވަޤ ނޫނުތައް ާވަރަށް ހަށްާމަކީ

ާނ�މ�ގެންދ�ޔު ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެޅޭ ާކަންތައްތަކަށް ާމ�ދެންނެވ� ާޝުކުރ�އްޔ ާާވެގެންާއްލަކަށްހަމަކީ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ދ ނެ.

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާ

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމ� ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބަހުސްާޝުކުރ�އްޔ  ާބ�ލަށް ާމ� ާކަނހ�ސ ބުން ާމ�އަދަށް ާކުރުމަށް 2ާޑައެޅ�ފައ�ވ 

ާގަޑ�އ�ރުގެާވަގުތުާހަމަވީ.ާ
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ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާާ ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  ާމ�ދަނީ ާމ�ހ ރު ނޑު ާފުރަތަމ21ާާައަޅުގަ ާމަސައްކަތްތަކަށް. ާހުރ� ާނުނ�މ� އަށް.

ާމ� ާޢ�އްާމަސައްކަތަކަށް ާދ އ�ރ ގެ ާތ�މަރަފުށީ ާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަާޒަތްތެރ�އޮތީ ާޤ ނޫނުާމެންބަރު ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ފ 

ާމަނ�ޓަރީާއޮތޯރ�92/7ާނަންބަރުާ ާޤ ނޫނުާމޯލްޑ�ވްސް ާކުރ�އަށ2:92ާާްޓީގެ ާބ�ލުގެާބަހުސް އަށްާއ�ޞްލ ހުގެނައުމުގެ

ާއެދ�ވަޑައ�ގެާން.ާކުރީގެންދ�ޔު ާފުރުޞަތަށް ާލ�ސްޓުދުވަހު ާމެންބަރުންގެ ާއޮތް ާއަތުގައ�ާންފައ� ނޑު އެބައޮތް.ާާއަޅުގަ

ާމ� ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ާާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ޙ މ�ދުާއަރުވަނީ

ނަންބަރު،ާއައ�ޓަމްާނަންބަރުާޢަބްދުލްޣަ ާމޯލްޑ�ވްސްާމަނ�ޓަރީާއޮތޯރ�ޓީގެާޤ ނޫނު.21.2ާފޫރަށް.ާއެޖެންޑާ 

ާ

ާފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޢަބްދުލްޣަޙ މ�ދުާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާ

ާމެން ާދ އ�ރ ގެ ާތ�މަރަފުށީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމުޞްޠަޝުކުރ�އްޔ  ާމުޙައްމަދު ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވާ ބަރު ފ 

ާ ާނަންބަރު ާހ92/7ާުޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފައ� ާއެ ާއ ދެ، ާޤ ނޫނު. ާއޮތޯރ�ޓީގެ ާމަނ�ޓަރީ ާއ�ޞްލ ޙުތައްާމޯލްޑ�ވްސް ރ�

ނޑުާދެކޭާ ނޑުާދެކޭާގޮތުގައ�ާއުސޫލެއްގެާގޮތުންާރަނގަޅުއަޅުގަ ާގޮތުގައ�......ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއެދެން.ާ ާއ�ށީނދެވަޑައ�ގެންނެވުން ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާލ�ބެންދެން ާކޯރަމް ާގެއްލ�އްޖެ. ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ އ ދެ،

ާގެއްލ� ާއ ދެ،ާކޯރަމް ާޖެހ�)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާރަނގަބީލު ާާގެން ާހަމަވެފައ�6ާފަހުން ާމ�ާާ�ވ ތީާމ�ނެޓު ނޑު ާއަޅުގަ

ާގަވ އ�ދުގައ� ާމެދުާޖެހެނީ ާޖަލްސ  ާމަތ�ން ާގޮތުގެ ާވ  ާމ�އަދު ނޑު ާއަޅުގަ ނޑ ލަން. ާއ�ތުރުާކަ ާގޮތުން ާބެހޭ ކޯރަމ 

ާ ާޖަލްސ ކުރ  ާހުންނަނީ ާމ� ާމަޖ�ލީހުގައ� ާދަންނަވ ލ ނަން. ާބ4ާޭއެއްޗެއް ާމަޖ�ލީހުން ާއަދ� ާކޮޓަރ� ކޮޓަރ�.2ާާރުގައ�

ނޑުާާއެހެންކަމަށްވުމ  ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާތ�އްބެވޭނެ ާމަސައްކަތުގައ� ާރަސްމީ ާމަޖ�ލީހުގެ ާވަގުތެއްގައ� ާއެއް އެއްކޮށް

ާމެންބަރުންާ ާއެހެން ާތެރޭގައ� ާޗެންބަރ ާމަޖ�ލީހުގެ ާއެހެންކަމަށްވަންޏ  ާމެންބަރުންނަށް. ާސ ޅީހަކަށް ޤަބޫލުކުރަނީ

ާމަޖ�ލީހުާ ާދެން ާވަގުތެއްގައާ�ތ�އްބަވަންވ ނެ. ާއޮވޭ.ާކޮންމެ ާއެއްބަސްވުމެއް ާލީޑަރުގެ ާމައ�ނޯރ�ޓީ ާލީޑަރ އ� ާމެޖޯރ�ޓީ ގެ

ާ ާތެރޭގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާބެލުމުގައ�21ާާވެސް ާބަލައ�ލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާބައ�ތ�އްބެވުމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް މެންބަރުން

ާ 4ާާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާމަޖ�ލީސް ާއެހެންވީމެންބަރަކު ާތ�އްބެވީ. ާމ� ަޑަރާށިއ � މ ތެރޭގައ� ައުޅަގނުޑ ެމޖިޯރީޓ ީލ

ަޑަރްށ ެވްސ ިއްލތި  ާއ�ންތ�ޒ މުާަމިއޯނިރިޓ ީލ ާޖަލްސ ތަކުގެ ާގޮތަކަށް ާނުގެއްލޭނެ ާކޯރަމް ާމަޖ�ލީހުގެ މ ސްކުރަން
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ާމ�ހ  ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދެވުމަށް. ާޖަލްސ ާާހަމަޖައްސަވަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ނޑ ލަނީ ާމެދުކަ ާމ� ާޖަލްސ  ހ�ސ ބުން

ާވަގުތު.ާާމެންބަރުންާޖަލްސ ގައ�ާތ�އްބެވީާމ�21ާޖަހ އ�ރު.ާއެމް.ޑީ.ޕީގ11ާާެ;2ފަށ ނީާ

ާ

 ]އަށ24:11ާާްއ�ނ41ާާް;23ހުސްވަގުތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާގަވ އ�ދުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާފެށުމަށް ާމަސައްކަތް ާމ�ދަންފަޅީގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތުގެާ`. މަތ�ންާާވ 

މ�ނެޓ6ާާުމ�ނެޓުާބެލުމަށްާއޮންނަނީ.6ާާނަމަާރަނގަބީލުޖަހ ާާހަމަނުވ ތީާކޯރަމްާހަމަނުވެއްޖެރަނގަބީލުޖަހ ާކޯރަމްާ

ާކޯރަމް ާވެސް ާއެހެންވީމ ާހަމަވ�އ�ރު ާނުވޭ. ާގަވ އ�ދުގައ�ާހަމައެއް ާގޮތުގެާމަޖ�ލީހުގެ ާއެހެންާާވ  ާޖަލްސ  ާމ� މަތ�ން

ާމ� ާފަސްކުރަން ާގަވ އ�ދުގައ�.ާއެގޮތުގެާާވަގުތަކަށް ާާމަތ�ންާއޮންނަނީ ނޑު ާމ�36ާާ;24އަޅުގަ ާބައްދަލުވުން، ާމ� އަށް

ާރ�ޔ ސަތަށްާ ާކޮށްދެއްވުމަށް، ާމަސައްކަތް ާވެސް ާޕ ޓީތަކުން ާހުރ�ހ  ާކުރެއްވުމަށް ާހަމަ ާކޯރަމް ާފަސްކުރަން. ޖަލްސ 

ާދަންނަވަމުންާ ާވ ހަކަ ާއެދޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެއްވުމަށް ާމ36�ާ;24އެއްބ ރުލުން ާފެށުމަށް ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގައ�

ނޑ ލީ.ާވައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް.ާޖަ މެދުކަ ާލްސާ 

ާ

ނޑުއްވ ލެއްވުން:[ މެދުކަ  ]އަށ24:36ާާްއ�ނ24:11ާާްާޖަލްސާ 

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާކުރ�އަށްާ ާފަށައ�ގެން ާމަސައްކަތް ާމ�ާދަންފަޅީގެ ނޑުމެން ާޢަމަލުގެންދ އ�ރުާ`.ާއަޅުގަ ނޑުމެން ކުރަމުންާއަޅުގަ

.ާއެއީާވޯޓަށްާއެހުމަށްހުރ�ާކަންކަމަށ23ާްމަތ�ންާމ�ހ ރުާމ�ދަނީާއެޖެންޑ ާއައ�ޓަމްާާވ ާގޮތުގެާގެންދ ާއ ދަކ ދައ�ގައ�

ާހުރ�ހ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންާވެސްާއ�ށީނދެވަޑައ�ގެންާކ ޑުކޮޅުތައްާ ާދަންނަވ ލުމުގެާކުރ�ން ވޯޓަށްާއެހުން.ާވޯޓަށް

ާގަވ އ�ދުގައ�ޗެކްކޮ ާމަޖ�ލީހުގެ ާދެންނެވުމަށްޓަކައ� ާވޯޓަށް ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުގެާާށްލެއްވުމަށް ާވ 

ދެއްވުމަށްާއަމީންޢ އްމުާއަރ�ހުންާއެދެން.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމ�އަދުާވޯޓަށްާޖަހަންޖެހޭާރަނގަބީލުާޖައްސަވައ�ާމަތ�ން

ާހުށަހަޅުއް ާކޮމ�ޓީން ާމ�އޮތީ ާނ�މާ�ދަންނަވ ލަން ާމަރުޙަލ  ާކޮމ�ޓީ ާބ�ލު ާލޯނުގެ ާދަރ�ވަރުންގެ ާމައްސަލަ ވ ފައ�ވ 

ާ ާރ�ޢ ޔަތްކުރުން. ާތ އީދުމަޖ�ލީހުން ާއަރ�ހުންާހުށަހެޅ� ާއަމީންޢ އްމު ާއ�އްވ ލަދެއްވުމަށް ާމަޖ�ލީހަށް ާގޮތް ލ�ބ�ފައ�ވ 

ނޑުާއެދެން.ާ ާއަޅުގަ
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ާ

ާ

 އ�އްވެވުން:ާމޭޒުންާއ�ދ ރީ

ާ ާދ އ�ރ ގެ ާދެކުނު ާމެންބަރުކުޅުދުއްފުށީ ާާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުށަހަޅުއްވައ�، ާނަޝީދު ާދ އ�ރ ގެާމުޙައްމަދު ތުލުސްދޫ

ާމަޖ�ލީހަށްާ ާކޮމ�ޓީން ާތަރައްޤީގެ ާޤައުމީ ާހުށަހެޅުން. ާތ އީދުކުރައްވ ފައ�ވ  ާއ ދަމް ާރޮޒައ�ނ  ާމެންބަރު ޢ�އްޒަތްތެރ�

ގުޅޭާކޮމ�ޓީާރ�ޕޯޓުގައ�ާފ ހަގަ ދަރ�ވަރުންގެާލޯނުގެާބ�ލާ  އ�ާރ�ޕޯޓުާއްވ ފައ�ވ ާކަންކަމުގެާއަލީގަޔ ާކުރަާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވާ 

ާދަރ�ވަރުންގެާ ާއަލީގައ� ާވ ހަކަފުޅުގެ ާދެއްކެވ� ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާތަޅުމުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ހުށަހެޅުމުން

ާފޮނުއްވައ�ދެ ާއަށް ާކޮމ�ޓީ ާތަރައްޤީގެ ާޤައުމީ ާއަލުން ާބ�ލު ާއެ ާފުރ�ހަމަކުރުމަށްޓަކައ� ާބ�ލުާއަލުން ާއެދ�ާލޯނުގެ އްވުން

ާހުށަހަޅަން.ާ

ާ

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންނަށްާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާހުށަހެޅުއްވ�ާމެންބަރު:ާ

އ ދަމްާތ އީދުކުރެއްވ�ާމެންބަރު:ާ  .ތުލުސްދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައ�ނާ 

ާ

74ާާހ ޒ�ރުވެވަޑައ�ގެންާތ�އްބެވ�ާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

72ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

ާާާާާާާާ-ާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

ާާާާާ-ާާ  ާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކ�

 

 

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައ�ވެރ�ވ� 72ާވޯޓުގައ� ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .42ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުނ72ާް. .

ާތަރައްޤީގެާކޮމ�ޓީާ ާޤައުމީ ާއަލުންާއަނބުރ  ާބ�ލު ާލޯނުގެ ާތ އީދުދަރ�ވަރުންގެ ާހުށަހެޅ� ާފޮނުވުމަށް ާގޮތަށްާއަށް ލ�ބުނު

ނޑުާދެން ާދަނީ..ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާމ�ާފ ސްވެއްޖެ.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުގަ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމ� ާދެން ނޑު ާާއަޅުގަ ާއައ�ޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމ�21ާދަނީ ާއެނބުރ� ާމ�އީާާއަށް ާމަސައްކަތްތައް. ާހުރ� ާނުނ�މ� ދަނީ.

ާމ� ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާދަށުން. ާއައ�ޓަމުގެ ާާއެޖެންޑ  ާޢ�އްއޮތީ ާދ އ�ރ ގެ ާމުޙައްމަދުާތ�މަރަފުށީ ާމެންބަރު ޒަތްތެރ�

ާމުޞްޠަ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާޤ 92/7ާފ  ާއޮތޯރ�ޓީގެ ާމަނ�ޓަރީ ާމޯލްޑ�ވްސް އަށ2:92ާާްނޫނު

ާބަހުސް ާބ�ލުގެ ާމަސައްކަތްާއ�ޞްލ ޙުގެނައުމުގެ ާދަންފަޅީގެ ާމ� ާގެންދ�އުން. ކުރ�އަށްާާކުރ�އަށް

ާމުޙައްމަދުާާޓަކައ�ގެންގޮސްދެއްވުމަށް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާވެލ�ދޫ ާވަޑައ�ގެންދެއްވުމަށް ރ�ޔ ސަތަށް

ާޖަލްސ ާ ނޑު ާއަޅުގަ .`ާ ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދ�ޔުާއަރ�ހުން ާކުރ�އަށް މުގައާ�އައ�ގެން

ާވ�ދ ޅުވ�ާފަދައ� ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް ާޢ�އްޒަތްތެރ�،ާމަޖ�ލީހުގެ ނޑުދެންމެ ާއަޅުގަ ާމ�ާމެންން ތ�ބީާއެޖެންޑ ،ާާމ�ހ ރު

ާމ�އަ ާއައ�ޓަމް ާއެޖެންޑ ގެ 21ާދުގެ ާއެ ާދަށުން. ާމ�21ގެ ާނުނ�މ�ާާގައ� ާމަސައްކަތަާއޮތީ ާމ� ާމަސައްކަތް. އ�ގެންާހުރ�

ާޢ�އްޒަތްތެ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރީގައ� ާދ�އުމުގެ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައ�ާކުރ�އަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނ�ޒ މ  ާމެންބަރަކަށް ރ�

ާރުޞަތެއްާއަރުވ ނަން.ާތޮއްޑޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާކުރ�އަށްާގެންދ�އުމަށް.ާފު

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާހުާ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ާނައ�ބުރައީސް، ާރައީސ އ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާއެލަންވަންސ ާންނ ނެ ާއ�ތުރު އެއްޗ�ހ�ާާރައީސަށް

ާރ�ާ ާމަޖ�ލީހުގެ ާއެހެންވީމ ހަމަޖައްސ ފައ� ާބަލަހައްޓަން. ާނެތ�ާއެ � ޔ ސަތު ާކަމެއް ާބަލ�ވެ ގޮތަށްާާމ�ާ�ބޭފުޅުން

ާއެންމެާ ާމެންބަރަކީ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަނެއްކ  ާނޫން. ާކަމެއް ާގަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބަދަލުކުރުމަކީ ާރ�ޔ ސަތު މަޖ�ލީހުގެ

ާޢަފީފުާފަހުން ާާޙަސަން ާއޮތް ާފެންނަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ،ވޯޓުގައ� ާނޫން. ާވެސް ާމެންބަރެއް
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ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއ�ނގޭތޯ. ާގޮވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވަޑައ�ގަންނަވަން ާދުރަށް ާރ�ޔ ސަތުން ާމަޖ�ލީހުގެ ރައްޔ�ތުންގެ

ާމ� ާނުކުރަން ާވެސްާާގަބޫލެއް ާކަމަކަށް ާބަދަލުކުރެވޭނެ ާރ�ޔ ސަތު ާކަންކަމުގައ�ާގޮތަށް ާމުހ�އްމު ާރައްޔ�ތުންނަށް .ާއަދ�

ނޑ�ާއަށްާވަޑައ�ގަތުމަށްާކުފޫާވޯޓުލ ންާވަޑައ�ނުގަންނަވ ާބޭފުޅުންާތ� ނޑުާދަންނަވަން.ާާހަމަނުވ ގޮ ާކަމުގައ�ާއަޅުގަ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާތ� ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެއްއ ދެ، ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނ�ޒ މ  ާޤަނޫލެާއީ ާއ�ށީނދެވަޑައ�ގަތުމަށްާކަމަށް ާނުކުރަން. އް

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަާކުރ�އަށްާގެންދެވުން(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ނ�ޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމ�އީާއ�ނގޭތޯ.ާވަގަކަށްާހ ސްާދުވަސްާވެރ�ޔަކަށްާއެއްާދުވަސްާއޮންނ ނީ.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާ

ނޑުާމ�ދަންނަވަނީާޞުރައީސް،ާވަގަކަށްާހ ސްާދުވަސްާވެރ�ޔަކަށްާއެއްާދުވަސްާއޮ އެކުާާލްޙަވެރ�ކަމ ންނ ނީ.ާއަޅުގަ

ާނުވަންޏާ  ާރައީސ . ާނައ�ބު ާރައީސ އ� ާނަގަނީ ާމުސ ރަ ާކީއްކުރަންތޯ ާއ�ތުރު ާކޮބ ؟ ާރ�ޔ ސަތަށް... ާބޭފުޅަކު އެހެން

ާވަޑައ�ގަންނަވަާވަޑައ�ގަންނަވަންވީ ާއ�ނގޭތޯ. ާއ�ހުާންވީނޫންތޯ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�ނޫންތޯ. ާއެއްކޮށް ާތ�ރ މ 

ނޑ�ާއަށްާވަޑައ�ގެންާރައްޔ�ތުންގެާޙައްޤުގައ�ާވޯޓުލެއްވުންާމާ ޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާވެލ�ދޫާދ ާދަންނަވަނީ އ�ރ ގެާގޮ

ާ ާތ� ާއ�ނގޭތޯ. ާވުރެރަނގަޅުވ ނެ ާވަޑައ�ގަތުމަށް ާއަށް ނޑ� ާމ�ގޮ ާރައީސް ާނައ�ބު ާރައީސ އ� ާމަޖ�ލީހުގެ ތ ާ.

ާތ�އްބަވަންވ ނެާއ�ނގޭތޯ.ާ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާކަމަކަށްާގަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއެހެ ާއެއް ާހުށަހެޅުއްވީާނ�ޒ މީާމައްސަލަ ިޢްއަޒްތެތިރ � ންވީމ ޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާތ�

ަޑިއަގުތަމްށ ަދްނަނަވން  ާތ�އްބެވުެމްނަބުރ ިއީށނެދަވ ާރައީސ  ާނައ�ބު ާރައީސ އ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާރ�ޔ ސަތުންާ. ން

ާއެ ާމ�ހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާރައީސ . ާނައ�ބު ާރައީސ އ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާނ�ންމަވ ނީ ާވަޑައ�ާާއެކަން ާނެތްާބޭފުޅުން ގެން

ަޑިއަގުތަމްށ ަދްނަނަވން � ޖަލްސ ގައ�.ާއެހެންވީމ  ާ.ާިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ިއީށނެދަވ

ާ
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ާތޮއްޑޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ނޑުއަޅު ނެއްާނުވ ނެ.ާކުރ�އަށްާގެންދަވ .ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާއެކަންޏެއްާނޫނޭާމ�ހުރީ.ާއެހެާގަ

ާއ� ާރ�ޔ ސަތަށް ާވަޑައ�ނުގަންނަވ ށޭ ާތ�ހެން ާނުލައްވ  ާވޯޓު ާޙައްޤުގައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާދަންނަވަނީ ނގޭތޯ.ާމ�

ާނުކުރައްވ ށޭ.ރައްޔ�ތުންނަށްާމަލ މ ތް

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ ސަތުންާ

ާދ އ�ރ ގެާ ާހަނ�މ ދޫ ާއަރުވ ނަން ާފުރުޞަތެއް ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައ� ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނ�ޒ މ  ނޑު ާއަޅުގަ އ ދެ،ާމ�ހ ރު

މެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒު. ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢ�އްޒަތް ާދަންނަވަނީ ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާޙަސަން ާވަޑައ�ގެން ާއަށް ނޑ� ާގޮ ާދ އ�ރ ގެ ާވެލ�ދޫ ާރައީސް، ޢަފީފަށްާތެރ�

ާމުސ ރަާރުހުން ާއ�ތުރަށް ާތ�ބޭނެ ާތ�ބެން ާގޮނޑީގައ� ާތ� ނޑުމެންާއެބަޖެހޭ ާވ�ދ ޅުވ ށޭާއ�ނގޭތޯ.ާއަޅުގަ ނުދ�ންާސަބަބު

ާމީހުން....3ާމީހަކުާއ�ންތ�ޚ ބުކޮށްފައ�.ާނުވަންޏ ާއ3ާާެދީފައާ�

ާ

ާކެވުން:ރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

މެންބަރުާކުރ�އަށްާގެންދ�އުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން. ާއ ދެ،ާހަނ�މ ދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހަނ�މ ދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާގަވ އ�ދުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ާމީހުންާއ ދެ، ާބަލަހައްޓ  ރ�ޔ ސަތު

ާއޮންނަ ނޑައަޅ ފައ� ާއެާކަ ާއެކަން ާގޮތަށް.ާާއ�ރުގައ� ާބަލަހައްޓ  ާރ�ޔ ސަތު ާރައީސް ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުން އޮންނަނީ

ާނުބެލެހެއްޓ�އްޖެ ާއަށް ާތަރުތީބުންާާއޭނަ ާއެ ާއ�ސްކަންދޭންޖެހޭނީ ާރައީސް.ާދެން ާނައ�ބު ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުން ނަމަ

ާއެ ާމ�އީ ާއ�ންދ އ�ނގޭތޯ. ާމީހ  ާއ�ސް ާގަބޫލުކުރ ާާ�ންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުގެނެވޭނެ.ާދެން ާވެސް ާމީހަކަށް ާއެހެން ދެން

ޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާވަނީާވަރަށްާބޮޑުާގޯހެއްާވެސްާހައްދަވ ފައ�. އ�ންނެވާ� ާގޮތުގައ�ާމ�ހ ރުާރ�ޔ ސަތުގައ�ާތާ�

ާ

ާ
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ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާހުށަހެޅު ާތ� ާމެންބަރު ާކަމަކަޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނ�ޒ މ  ާއެހެންވީމ އްވީ ާނުކުރަން. ާގަބޫލެއް � ށް

ަޑިއަގުތަމްށ ަދްނަނަވން  ާމެންބަރުާިއީށނެދަވ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( .

ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހުށަހެޅުމަށް. ާމޫސ މަނ�ކުާނ�ޒ މާ 

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަނ�ކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމޫސ 

ނޑައަޅުއްވ ފައ� ާކަ ާބޭބޭފުޅުންތަކެއް ާވަކ� ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާކުރުމަށްޓަކައ� ާރައީސްކަން ާމަޖ�ލީހުގެ ވަނީ.ާާރައީސް،

ކަށްާމަޖ�ލީހުގެާތަނ�ންމުންެއ ަތުރިތާބ ެއަކްނަކްނ ަކނަޑައުޅްއަވިއެގްނ ަމިޖީލުހެގ ަރީއްސ ިންނާމ � އެހެންވީމ 

ާއ�ހު ނޑުާމެންބަރުން ާއަޅުގަ ާވ�ޔަސް ާކަމުގައ� ާއ�ންނެވ� ނޑީގައ� ާގޮ ާމަޖ�ލީހުގެ ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެ ތ�ރ މުކުރަންޖެހޭނެ.

ާ ާގަވ އ�ދުތަކަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާހ�ތްތަވަންދަންނަވ ނީ ާބަޔަކުާހުިުރުމަތްތެރ�ކޮށް ާވަކ� ާއ�ނދެގެން ާބޭފުޅަކު ާވަކ� ޖެހޭނެއޭ.

ާބޭރުކޮށްފަ ާކުރ މ�ތަނުން ާކަމެއް ާބޭނުންހ  ާހަމަ ާމީހުން ާއަނެއްބައ� ާތ�ާާއ� ާނ ންގަވ  ާއެއްޗެއް ާއެއްވެސް އ�ރުގައ�

ާއ�ންނަވަނީާކީއްވެގެންތޯ.ާ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ާދަންނަވަން. ާއ�ށީނދެވަޑައ�ގަތުމަށް ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނ�ޒަމ  ާމެންބަރު ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާމ� މ ނ�ޒ  ާފުރުޞަތު ާމ�ހ ރު ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައ� ާމައްސަލައެއް ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާާބެހޭ ާދ އ�ރ ގެ ާތުލުސްދޫ އަރުވަނީ

އ ދަމް. ާމެންބަރުާރޮޒައ�ނާ 

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރޮޒައ�ނ ާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާތުލުސްދޫ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާޝުކުރ�އްޔ  ާދ އ�ރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާހ�ތ މަކުރަން ވަރަށް

ާމ� ާވ ހަކަމެންބަރު ާދ�ފ ޢުގައ� ާމަނ�ކުފ ނުގެ ާއަދު ާޢަފީފުދައްކަވަނީ ާޙަސަން ާހީވަނީ ނޑަށް ާއެާއަޅުގަ ވ ހަކަާާތްރޫވީމަ

ރައީސް.ާދައްކަވަން ާވެގެންާއެާތެދުވެވަޑައ�ގެންނެވީ.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރާ�
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ާ

ާ

ާކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ ސަތުންާވަހަ

ނޑުމެ ާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާމ�ހ ރުާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާއެއް ާކުރ�މަތީގައ�ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާނ�ޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ ން

ާއަާ ާއެޖެންޑ  ާމ�މ�އޮތް ާފުރުޞަތު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ�އުމަށްޓަކައ� ާކުރ�އަށް ާއެދ�ވަޑައ�ގަންނަވ ފައ�ވ ާާއ�ގެން އަރުވަނީ

ވެސްާއެޖެންޑ ާއަށްާާމެންބަރުންނަށް.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުން...ާހުރ�ހ ާމެންބަރުންޢ�އްޒަތްތެރ�ާ

ާ ާދެއްވައ�، ާމ�ތަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�ހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވަން. ާތ�އްބެވުމަށް ާނަންބަރުާާމަޑުމަޑުން ާއެޖެންޑ  ދަނީ

ާޢ�އ21.2ް ާދ އ�ރ ގެ ާތ�މަރަފުށ� ާދަށުން ާމެގެ ާމުޙައްމަދުާމުޞްޒަތްތެރ� ާނަންބަރުާންބަރު ާޤ ނޫނު ާހުށަޅުއްވ ފައ�ވ  ޠަފ 

ާމަނ�ޓ92/7ަ ާމޯލްޑ�ވްސް ާބ�ލަގެ ާއ�ޞްލ ޙުގެނައުމުގެ ާޤ ނޫނަށް ާއޮތޯރ�ޓީގެ ނޑުާރީ ާއަޅުގަ ާމ�ގޮތުން ާކުރ�އަށް. އ�ގެން

ާލ�ސްޓުކުރ�މައް ާއޮތް ާއައ�ސްފައ� ާމެންާާގައ�ޗަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބޭފުޅުންނަށް، ާގަވ އ�ވ  ދުންާބަރުންނަށް

ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�ހ ރު ާގެންދ ނަން. ާވ ހަކައަރުވަމުން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ދެއްކުމަށްާއަތުގައ�

މެންބަރުާޙ މ�ދުާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް. ބޭފުޅަކަށްާމ�އޮތީާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�  ާއެދ�ވަޑައ�ގަންނަވ ފައ�ވާ 

 

 ބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރުާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޙ މ�ދުާޢަ

ާޢ�އް ާދ އ�ރ ގެ ާތ�މަރަފުށީ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމުޞްޝުކުރ�އްޔ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ޠަފ ...ާޒަތްތެރ�

ާކުރ�އަށްާގެ ނޑު ޠަފ ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ ާބ�ލ ާންދަންވީތޯ.ާއ ދެ،ާމުޙައްމަދުާމުޞް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،...ާއަޅުގަ

ކަމަކީ..ާގޮތުންާއަޅުާބެހޭ ނޑުާފުރަތަމަާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވާ  ާގަ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާދެއްވުންާ ާމަޑުކޮށްލަ ާކުޑައ�ރުކޮޅަކަށް ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާގެންދަވ  ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަ ާމެންބަރު، ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާމަޖ�ލީހު ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރ�ހ  ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެދެން. ާމ�އަދުގެ ާމަސައްކަތަާގެ ާކުރ�އަށްާޖަލްސ ގެ އ�ގެން

ާއަރުވ ފައ�ވ ާ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރ�ން ާމ�ހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވަން. ާދެއްވުމަށް ާފުރުޞަތު ދ�އުމަށްޓަކައ�

ާޙ  ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާމެންބަރު ާމަސައްކަތައ�ގެންާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް މ�ދު

ާދ�އުމަށްާދަންނަވަން.ާށްާކުރ�އަ

ާ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޙ މ�ދުާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާދެކުނުާހެންވޭރު

ާބެހޭ ާމައްސަލައ  ާޑޮލަރުގެ ާމުޞްާއ ދެ، ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ގޮތުން ާމައްސަލަ ާހުށަހަޅުއްވަންާާޠަފ  ާމުޞްޠަފ  އޮތީ.

އޮތީާޑޮލަރުާނުލ�ބުމުގެާމައްސަލަމަސައްކަތް ާ...ކުރައްވ ފައާ�
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ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާދ އ�ރ ގެާ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދީފައ�ވ  ާފުރުޞަތު ާވ ހަކަދައްކެވުމަށް ާމެންބަރު.. ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާމެންބަރުންނަށް...ާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ�ހ ރު ާދަންނަވަން. ާމަޑުކޮށްލެވުމަށް ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާޙ މ�ދު ާމެންބަރު ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާއ�ށީނދެވަޑައ�ގެންނެވުމަށްާޢ� ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުރ�ހ  ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާމެންބަރުން.. އްޒަތްތެރ�

ާމ� ާކަާދަންނަވަން. ާއެއްވެސް ާޚ�ލ ފު ާގަވ އ�ދ  ާމަޖ�ލީހުގެ ާއ އ� ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖަލްސ ގައ� ާމ� މެއްާވަގުތު

ާއެހެންވީާ ާނުދޭ. ާމެހ�ނގަމަކުން ާހުރ�ހ  ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދަންނަމ ، ާތ�އްބެވުމަށް ާމަޑުމަޑުން ާވެސް ވަން.ާންބަރުން

ނޑުމެން...ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ޢ�އްޒަތްތެރ�ާހުރ�ހ ާމެންބަރުންާވެސްާމަޑުންާތ�އްބެވުމަށްާދަންނަވަން.ާމ�ހ ރުާއަޅުގަ

ާ ާއ�ށީނދެވަޑައ�ގަތުމަށް ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތޮއްޑޫ ދަންނަވަން.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާމ� ާކަމެއްާާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާއެއްވެސް ާޚ�ލ ފު ާގަވ އ�ދ  ާއަދ� ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާގަވ އ�ދ އ� ާމަޖ�ލީހުގެ ވަގުތު

ާކަމަކަށްާ ާނަގަންޖެހޭނެ ާއެއް ާމައްސަލަ ާނ�ޒ މީ ާމެންބަރަކު ާއެއްވެސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެހެންވީމ ، ާނުދޭ. ހ�ނގަމަކުން

ާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާޢ�އްޒަ ނޑު ާއަށްާތަންދީފައާ�އަޅުގަ ާއެޖެންޑ  ާޖަލްސ ގެ ާމ�އަދުގެ ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރ�ހ  ތްތެރ�

ާއެއްގޮތަށްާ ާގަވ އ�ދ  ާމަޖ�ލީހުގެ ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާދަންނަވަން. ާތ�އްބެވުމަށް މަޑުން

ާދަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދ� ާއެއްބ ރުލެއްވުމަށް ާރ�ޔ ސަތަށް ާހ�ންގުމުގައ� ާރ�ޔ ސަތުާކަންތައްތައް ާމަޖ�ލީހުގެ ނަވަން.

ާތަންދީފައ� ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާގޮތުގެާބެލެހެއްޓުމުގައ� ާމަޖ�ލީހުންާވ  ާބޭފުޅުންާާމަތ�ން ާބަލަހައްޓ ނެ ާރ�ޔ ސަތު ވަނީ

ާއެ ނޑައަޅުއްވ ފައ�. ނޑުާކަ ާއަޅުގަ ާމަތ�ން ާއ�ންތ�ޒ މުާގޮތުގެ ާމަސައްކަތްތައް ާމ�މެންގެ ާކުރަމުން ގެންދަނީ.ާާކޮށް

ާ ނޑުމެންގެާއެހެންވީމ ، ާހުރަސްާއަޅުގަ ާމަސައްކަތަށް ާވެސްާމަޖ�ލީހުގެ ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުރ�ހ  ނ ޅުއްވ 

ާމ�ހ ރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދެން. ާދެއްވުން ާގެންގޮސް ާކުރ�އަށް ާގޮތަކަށް ާގެންދެވޭނެ ާކުރ�އަށް ާމަސައްކަތް މަޖ�ލީހުގެ

ާމ� ާނ�ާފުރުޞަތު ނޑު ާމ�އަރުވަނީ...ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާމައްސަލައެއްގައ� ާބެހޭ ާއ�ތުރަށްާާޒ މ  ވަގުތު

ާ ާއަރުވ ކަށް ނޑުމެންގެާގަސްތެފުރުޞަތު ނޑުމެންގެ...ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްތައް..ާއަޅުގަ ނޑުމެންގެ ާނުކުރަން..ާއަޅުގަ އް

ނޑުާމ�ހ ރުާފުރުޞަތުާމ� ާގ�ނަާމަސައްކަތްތައްާއެބަހުރ�...ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުގަ އަރުވަނީާާކުރ�މަތީގައ�ާވަރަށް

މެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝ�ފ ޒް.ާ ާނ�ޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާބ ރަށުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝ�ފ ޒުާބ ރަށުާދ އ�
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ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާާއަޅުގަ ާއ�ޝ ރ ތްކޮށް ާމެންބަރުންނަށް ާހުރ�ހ  ާމަނ�ކުފ ނު ވ�ދ ޅުވީމ .ާާއެހެންވަނީ

ާވ�ދ ޅެއްާޑީ.އ ރު ާއެހެންނަކުން ާނ�ސްބަތްކޮށް ާމެންބަރުންނަށް ާހުރ�ހ  ާކަމެއްގައ� ާކުރ� ާމެންބަރުންތަކެއް ާމަދު ާ.ޕީގެ

ާނުވެވޭނެާރައީސްާއ�ނގޭތޯ.ާ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާގެންދ�ޔުމަޖ�ލީ ާކުރ�އަށް ާމަސައްކަތް ާމެންބަރުންހުގެ ާހުރ�ހ  ނޑު ާއަޅުގަ ނޑަށް،ާމުގައ� ާއަޅުގަ ާއެދެނީ ާއަރ�ހުން ގެ

ާއަ ާގެންދެވުމަށް. ާދެއްވަމުން ާއެއްބ ރުލުން ާރ�ޔ ސަތަށް ާހުރަސްއަޅުއްވަން ާމަސައްކަތަށް ާމެންބަރަކުާދ� އެއްވެސް

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާ ާގޮތުގައ� ާރަނގަޅު ާއޭގެ ާދެންނެވުން ާމ� ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއެދެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް

ނޑުާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާމެންބަރުންާބަލަ ބެހޭާމައްސަލަާާނ�ޒ މ އ�ގެންނެވުންާއަޅުގަ

ާކެނދ�ކުޅުދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ . އެއް

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާކެނދ�ކުޅުދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ނޑަށްޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަޅުގަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއެނގ�ފަާރައީސް،ާއަޅުގަ ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ާމަޖ�ލީހަކީާހަމަ ާމ� ާނެތް އެއް

ާބުނ ހ  ާމީހަކު ާގޮތުާވަކ� ާއޮތް ާއެނގ�ފައ� ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް. ާތަނެއް ާކުރ�އަށްގެންދ  ާމަޖ�ލީސްާގޮތަކަށް ާމ� ން

ާގެންދ�ޔު ާކުރ�އަށް ާހަދ ފައ� ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާދަށުންާމުގައ� ާގަވ އ�ދުގެ ާއެ ާއެބައޮތް. ާގަވ އ�ދެއް އޮތް

ރ�ޔ ސަތަށްާގެނައުމަށްާއ�ޚްތ�ޔ ރުާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާރައީސަށްާލ�ބ�ފައ�ާއޮތްާބޭފުޅަކުާރ�ޔ ސަތަށްާވަޑައ�ގަތީމަާ

ާއެ ާބޭފުޅަކު ާާވަކ� ާހ�ތްހަމަނުޖެހ�ގެން ާދޭތެރޭ ާބޭފުޅ އ  ާނުދޭން، ާގެންދ�ޔަ ާކުރ�އަށް ާހަމަޖ�ލީސް ޅޭއްލަވ ާވަރަށް

ާކުރ�އ�ރުގައ�ާއެ ާނަާއަޑުގަދަ ާޚ�ބޭފުޅ ގެ ާގަވ އ�ދ  ާމަޖ�ލީހުގެ ާނީއްވ  ާކުރ�ންާން ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮސްގެން ާކަމެއް ލ ފަށް

ާއަޅުގަ ާގުޅ�ގެން ާނުކުތ އަކ  ާނ�ޒ މީ ާނެގ� ާވެސް ާބޭރުދުވަހު ާއ�އްވ  ާނަން ާމަޖ�ލީހުން ނޑުާނޑު ާއަޅުގަ ކުރުމަކީ

ާއ�ންޞ ޤަ ާއެއްވެސް ާގޮތުގައ� ާނެތ�ާ�ނެތ�ާފެއްބޫލުކުރ  ާބޮޑުާާ�އުސޫލެއް ާވަރަށް ާކަމުގެ ާދ  ާކުރ�އަށް ާމަޖ�ލީސް މ�

ނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެންާމ�ާމަޖ�ލީސްާމަޖ�ލީހުގެާގަވ އ�ދ ާއެއްގޮތަށްާކުރ�އަށްާގެންދ�އުމަށް ވަކ�ާާ.ހެއްކެއް.ާއަޅުގަ

ާއަޑުގަދަާމީހެއްގެ ާމީހަކު ާވަކ� ާނުފޫޒަށް ާގެންނަ ާމީހަކު ާވަކ� ާރ�ޔ ސަތަށް ާކުރ�އަށްާކޮށްގެން ާމަޖ�ލީސް ާމ� ގޮތަށް

ރައީސް.ާގެންދަންާވެއްޖެާކަމަށް ާވަންޏ ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހެއްާނޫންާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ
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ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާފޭދޫާދ އ� ާބެހޭ ާއ�ށީނދެވަޑައ�ގަންނަވ .ާނ�ޒ މ  ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�އ ދެ،ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު

ބެހޭާމައްސަލަާއެއް.އަލްހ ންާފަހުާމެންބަރު ާމީާނ�ޒ މާ 

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހު

ާބެ ާޑީ.އ ރުނ�ޒ މ  ާނެގީ ާމ� ާއެއް ާމައްސަލަ ާގަވ އ�ދާ ހޭ ާމަޖ�ލީހުގެ ާކުރައްވައ�ގެން ާއުނދަގޫ ާމެންބަރަކު ާއެންމެ .ޕީގެ

ާ ާމަޖ�ލީސް ނޑުާއެއްގޮތަށް ާއަޅުގަ ާބަދަލުކުރެއްވީމަ ާރ�ޔ ސަތު ާމަޖ�ލީހުގެ ާބ ރުން ާގަދަ ާދަނ�ކޮށް ހ�ނގަމުން

ާބޭނުންާ ާމ�ހ ރުާދަންނަވ ލަން ާގުރޫޕުާވަނީ ާޕ ލ�މެންޓްރީ ާމ�އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑު ާއަޅުގަ ާފަރ ތުން ާދެންާާގެ ނ�ންމީއޭ

ާލ ފައ�ާހުރ�ާމަނ�ކުފ ނުާއ�ންނަވައ�ގެންާމ�އަދުާމަޖ�ލ�ސްާކުރ�އަށްާނުގެންދ ާގޮތަށް.ާއެއީާމަނ� ާޑީ.އ ރު.ޕީން ކުފ ނަކީ

ނޑުމެންާބޭނުންވ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއްގޮތަކަށްާާމީހަކަށް ާވަނީ...ާވެސް...ާއަލ�ބެާލައ�ގެންާއަލުގަ

ާާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނ�ޒ މ  ާއ�ށީނދެވަޑައ�ގެންނަވ . ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ�

މެންބަރުާއ�ށީނދެވަޑައ�ގަންނަވ ާާއ�ށީނދެވަޑައ�ގަންނަވ ާނ�ޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން. ފޭދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާޖަދަލުކުރެއްވު ާރ�ޔ ސަތަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާގަވ އ�ދުނ�ޒ މ  ާމަޖ�ލީހުގެ ާއެއީ ހުއްދަދޭނެާާން

ާރ� ާމަޖ�ލީހުގެ ނޑު ާނޫން.ާއަޅުގަ ާމ�ކަމެއް ާމ�ާޔ ސަތަށް ާރ�ޔ ސަތަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ނޑު މަޖ�ލީހުގެާާ�އައީާއައީ،ާއަޅުގަ

ާމެންބަރުންގެާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާހުރީމ  ާމަސައްކަތްތަކެއް ާމުހ�އްމު ާވަރަށް ާމ�އަދު މަސައްކަތްތައް

ނޑުމެންގެާކުރ�ާާއެއްބ ރުލެއްވުމ  ވަނީާއެތައްާާމަތީގައ�ާމ�އެކީގައ�ާމ�ާމަސައްކަތްާކުރ�އަށްާގެންދެވޭތޯާބަލަން.ާއަޅުގަ

ާކުރ�އަށްާ ާމަސައްކަތް ާމ� ާއެކުވެގެން ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާފުނ�ޖެހ�ފަ. ާމަސައްކަތްތައް ގ�ނަ

ާމ� ާކުރ�މަތީގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަލަން.ާރައްޔ�ތުންާއެތ�ބީ ާއެބަޖެހޭ ާބަލަން.ާނ�ޒ މ ާބެހޭާާގެންދެވޭތޯ ކަންތައްތައް

މެންބަރުާއަޙްމަދުާސ�ޔ މުދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަމައްސަލަާއެއްާމީދޫާ ާމުޙައްމަދު.ާާތްތެރާ�

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(
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ާ

ާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސ�ޔ މުމީދޫާދ 

ާމ� ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާރައްޔ�ތުންގެާާޝުކުރ�އްޔ  ާރައްޔ�ތުން ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ އުޅެނީ

ާނެތް.ާމަޖ� ލ�ސްާބަލަމުންާއެބަދޭ.ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާރައްޔ�ތުންާހަމައެކަނ�ާއެމް.ޑީ.ޕީ،ާޑީ.އ ރު.ޕީއަކަށްާބަރޯސ ވެގެނެއް

ާމަޖ� ާއޮތް ާހޮވ ފައ� ާދ�ވެހ�ރައްޔ�ތުން ާކުޅ�ާމ�އީ ާޕ ޓީގެ ާމ�ތަނުގެ ާދ�ވެލީހެއް. ާމުޅ� ާނަގ  ނޑު ާއަގުާގަ ހ�ރ އްޖޭގެ

ާއަގު ާކުމަޖ�ލީހުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭނުންވ ވައްޓ ލުމަކީ ާވެސްާާރަން ާމެންބަރުން ާހުރ�ހ  ާވީމ ، ާނޫން. ކަމެއް

ާރައީސަށް ާވަާާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާލ�ބ�ފައ� ނޑުމެންނަށް ާއެއަޅުގަ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާރައީސެއް. ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާނީ

ާމ�ާ ާދެއްވައ�ގެން ާއެއްބ ރުލުން ާކުރައްވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާރައީސަށް ާކަންތައް ާމަނ�ކުފ ނު ާކުރ�އަށްާމަޖ�ލީހުގެ ކަންތައް

ނޑުގެާއެންމެާބޮޑުާއެދުން.ާވައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް.ދ�ޔު ާމަކީާއަޅުގަ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއަޅުގަ ާނެތް. ާބަލައ�ގަނެވޭކަށް ާރ�ޔ ސަތުން ާކަމަކަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާއ�ހުނ�ޒ މ  ާބޮޑަށްާނޑު ާވަރަށް ތ�ރ މ އެކު

ާއަރ�ހު ާބޭފުޅުންގެ ާހުރ�ހ  ާހަމަ ނޑުމެންާއެދެން ާއަޅުގަ ާވެސް ާއަރ�ހުން ާމެންބަރުންގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވެސް،ާހުރ�ހ  ން

ާގެންދެވޭާ ާކުރ�އަށް ާކޮށްދެއްވުމަށް.ާމަސައްކަތް ާގޮތަކަށް ާވަރަށްާގ�ނަާނެ ާއެބަވޭ ާމ�އަދު ާކުރ�މަތީގައ� ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހޯރަފުށީާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ� ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.މަސައްކަތްތަކެއް.ާނ�ޒ މާ 

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާގޮތަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނ�ޒ މ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ާމާ�ާ`. ރައީސް

ާޢ�ފ ހަގަކޮށްލަން ާމ� ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާގަވ އ�ދުގައާ�ޖެހެނީ ާފ ސްކުރ� ާމަޖ�ލީހުން އްޒަތްތެރ�

މަޖ�ލީހުގެާރ�ޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންތަކަށްާކ�ޔަމަންވުންާވެސްާއެބައޮތް.ާމަޖ�ލީހުގެާރ�ޔ ސަތުންާގޮތެއްާނ�ންމަވ ާ

ާމަޖ� ާމ� ާކ�ޔަމަންނުވެ ާއަމުރަށް ާރ�ޔ ސަތުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާވަޑައ�ގަންނަވައ�ފ�. ާބޭފުޅަކު ާގަވ އ�އެހެން ދ ާލ�ސް

ާހުއްޓުމަކަށް ާއެާޚ�ލ ފަށް ާއެހެންވީމ ، ާގެންދަވައ�ފ�. ާބޭފުޅަކު ާނޭޅުނު.ާާވަކ� ާފ�ޔަވަޅެއް ާއެއްވެސް ާދޭތެރޭ ބޭފުޅ އ 

ާގެންދަވ  ާމަޖ�ލ�ސް ާބައްލަވައ�ގެން ާކަމަށް ާރަނގަޅުކަމެއް ާއެއީ ާކަންތައް ާކުރ� ާއެާގޯސްކޮށް ާވަންޏ ާާކަމަށްާނ ޅުއްވ 

ާވެސްާމ�ކަންާވެގެންާދ ނީާމަޖ�ލީހުގެާގަވ އ�ދުގެާބައެއްާގޮތަށް...ާާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސްާހަމަާޙަޤީޤަތުގައ�



 81

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަާކުރ�އަށްާގެންދެވުން(

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާއެދެންާއެކައެހެންވީމ ،ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސްގެާ ބެހޭާގޮތުންާފ�ޔަވަޅުާއަޅުއްވައ�ދެއްވުމަށްއަރ�ހުންާއަޅުގަ ާ.ާމާ 

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު.ާފޭދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާއ�ށީނދެވަޑައ�ގެންާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަާކުރ�އަށްާގެންދެވުން(

ާ

ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށީާ

ާމަލުކުރައްވ ާގޮތްާހ�ނެމ�ގެންދ ނީާމަޖ�ލ�ސްގެާގަވ އ�ދުގެާތެރޭގައޭ.ާޢައެހެންނޫނ�އްޔ ާރ�ޔ ސަތުން،ާރ�ޔ ސަތުންާ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑ�ާއަށްާއެނބުރ�ވަޑައ�ގަތުންާއެދެން.ާފޭދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާ ފޭދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާގޮ

ާއެނބުރާ� ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާފޭދޫ ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. ާވަޑައ�ގަތުން ާއަށް ނޑ� ާގޮ އެނބުރ�

ާއެދެން.ާފޭދޫާދ އ� ނޑ�ާއަށްާވަޑައ�ގަތުންާއެދެން.ާގޮނޑ�ާއަށްާވަޑައ�ގަތުން ާމެންބަރުާއެނބުރ�ާގޮ ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާ ާދ އ�ރ ގެ ާފޭދޫ ާއެދެން. ާވަޑައ�ގަތުން ާއަށް ނޑ� ާގޮ ާއެނބުރ� ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ފޭދޫ

ާ ާގަވ އ�ދަށް ާދ އ�ރ ގެާހުމެންބަރު ާފޭދޫ ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާހ�ތްތެވުމަށް ާމެންބަރުާާރުމަތްތެރ�ކޮށް ޢ�އްޒަތްތެރ�
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ާ ާނަސޭހަރުހުގަވ އ�ދަށް ާހ�ތްތެވުމަށް ާމަތްތެރ�ކޮށް ާގަވ އ�ދަށް ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ރުމަތްތެރ�ކޮށްާހުތްތެރ�ވަން.

ާއެއް ާއަދ�ވެސް ާފޭދޫާާހ�ތްތެވުމަށް ާއ�އްވަނީ ާމ� ާމ�ހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�އްވަން. ާނަން ާޖެހޭނީ ާދެން ާދަންވަން. ފަހަރު

ާޢ�އްޒަތްތެ ާމެންދ އ�ރ ގެ ާފަހުރ� ާއަލްހ ން ާދަންނަވަން.ާބަރު ާނ�ކުމެވަޑައ�ގަތުމަށް ާދޫކުރައްވ  ާޖަލްސ  ާނަން. މީގެ

ާމ�ހ ރުާ ާނަން ާމެންބަރުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާފޭދޫ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާއެހެންވީމ ، ާއ�އްވ ފަ. ވަނީ

ާޖަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނ�ކުމެވަޑައ�ގަތީމ  ާދޫކުރައްވ  ާޖަލްސ  ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމެންބަރު ާދެން. ާގެންދ ނީ ާކުރ�އަށް ލްސ 

ާދޫކުރައްވ ާ ާއ�ން ާޖަލްސ  ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާފޭދޫ ާއެދެން ާއަރ�ހުން ާއަމީންޢ އްމުގެ ނޑު އަޅުގަ

ާގަވ އ� ާމަސައްކަތްނުކުމެވަޑައ�ގަތުމަށް ާގޮތުން ާއޮންނަ ާމެންބަރުާދުގައ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާފޭދޫ ާކުރެއްވުމަށް.

ނޑުާޖަލްސ ާދެންާކުރ�އަށްާގެންދ ނީ.ާ ާނ�ކުމެވަޑައ�ގަތީމ ާއަޅުގަ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމ� ާކަންތައްތައް ާޖަލްސ ގެ ާގަވ އ�ދުގައ�ާމ�އަދުގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާގޮތުގެާވަނީ ާކުރ�އަށްާާވ  ާދަށުން ާނ�ޒ މުގެ މަތ�ން

ާ ާވަރަށް ާމ�ާހަލަބޮލ�ވެފައ�ނުގެންދެވޭ ާމ�އަދުގެާޖަލްސ  ނޑު ާފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ހ�ސ ބުންާާކަމަށްާރ�ޔ ސަތަށް

އަންގ ރަާދުވަހުގެާހެނދުނ3122ާުމ ޗްާާ:3ނ�ންމ ލަނީ.ާދެންާޖަލްސ ާއެއްާއޮންނ ނީާ ާގައ�.11ާ;:ވާ 
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