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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
15/2011 

 

 

 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

   ޖަލްސާ ވަނަ 15 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުަވސް ބުދަ، 2011 އޭޕްރީލް 6 : ތާރީޚު 

 1432 ޖުމާދަލްއޫލާ 2 

  ގައި 9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި   11:04ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި   13:05ން  12:38 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  13:44މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 42ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައީސްނައިބު  ޖިލީހުެގމަރައްޔިތުންެގ  

 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ދު: ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ  ފަހުން    54އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   48މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން.  70 ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  ،މެންބަރުން

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 މްޢަބްދުއްރަޙީهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  



 III 

 މަޢުޞޫމްهللا ލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެ 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް މަނަދޫ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا  ޢަބްދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  



 IV 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

  ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމްދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެ 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 



 V 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 ދު ނާޒިމް މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއި 

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާ

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

  - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

   

 - : މެންބަރު ހުންނެވި    ލާމުގައި ސަ 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

  

 - : ސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު ޖަލް 
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ވަނަާޖަލްސ .2�ާދައުރުގެާާފުރަތަމަވަނަާއަހަރުގ3122ާާެ

ާދުވަސް.ާާބުދ3122ާަާޕްރީލްއ10ާޭ

ާ

 ާ



ރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

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

ާމަޖ�ލ�ސްާފެށުނީ.ާ.����

ާ

 

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އަށްާހ ޒ�ރުވެާމ� މެންބަރުން.�2ާވަޑައ�ގެންާތ�އްބެވީާވަގުތުާޖަލްސާ  ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

 

 

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާާ.��133/3/3/އޖމ�އަދުގެާއެޖެންޑ ގެާނަންބަރަކީ:ާާ

ފ ސްކުރުން.ާާ ާގެާދަށުންާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާމ�އަދުާއެާއައ�ޓަމ2ާު.�އައ�ޓަމްާާއެޖެންޑ ޔައުމ�އްޔާ 

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއ�ޤުތ�ޞ ދީާާގައ�9:21ރ�ޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުން.ާމ�އަދުގެާކޮމ�ޓީތައްާހަމަޖެހ�ފައ�ވ ާގޮތް.ާާ.4އެޖެންޑ ާއައ�ޓަމްާ

ކޮމ�ޓީާ� މުާކޮމ�ޓީގައ�ާޢ އ9:21ްގައ�.ާ�ާކޮޓަރ�ާކޮމ�ޓީ،ާކޮމ�ޓީާމ ލ�އްޔަތުާގައ�9:21ގައ�.3ާާކޮޓަރ�ާކޮމ�ޓީ،ާކޮމ�ޓީ

ާ ާކޮމ�ޓ33:3�ީާގައ�.2ކޮޓަރ� ާއ�ޖުތ�މ ޢީ ާކޮޓަރ�ާ� ގައ� ާކޮމ�ޓ33:3�ީގައ�.3ާކޮމ�ޓީ ާތަރައްޤީގެ ާޤައުމީ ކޮމ�ޓީާ� ގައ�
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ގައ�3�:21ާގައ�.2ާބެހޭާކޮމ�ޓީ،ާކޮމަޓީާކޮޓަރ�ާާގައ�ާމ�ނ�ވަންާމުއައްސަސ ތަކުގެާކަންތައްތަކ �33:3ގައ�.ާ�ކޮޓަރ�ާ

ާކޮމ�ޓީާ ގެވެށ�ާއަނ�ޔ ާހުއްޓުވުމުގެާބ�ލުާގައ�3�:21ާ.ާގައ�3ގެާސަބްާކޮމ�ޓީ،ާކޮމ�ޓީާކޮޓަރ�ާގައ�ާޤައުމީާސަލ މަތުގެ

ާ ާހޮއްވެވ� ާ� ކޮމ�ޓީދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާކޮޓަރ� ާގައ�3ކޮމ�ޓީ .34:21ާ ާޤ ނޫނުލްޢުގައ� ާބ�ލުާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ޤޫބ ތުގެ

ޕެޓ�ޝަންާކޮމ�ޓީ.34:4�ާ.ާވެލ ނ ގޭާކޮމ�ޓީާކޮޓަރީގައ�� ކޮމ�ޓީދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށްާހޮއްވެވާ� ާގައާ�

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ ސަތުންާ

ާ.ާނެތްާމަސައްކަތެއްާމ�އަދަކުާދަށުންާގެއައ�ޓަމުާމ�ާސުވ ލު.ާ�ާއައ�ޓަމްާންޑ އެޖެ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާާ ާއައ�ޓަމް ާކަންކަން.6ާއެޖެންޑ  ާހުށަހަޅ  ާމޭޒުން ާރައީސްގެ ާޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާާ-6.3ާ.މަޖ�ލީހުގެ ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ާ ާމ އްދ ގ�19ާާެޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ �31ާއ އ�ާ(ާހ)ވަނަ ާާއ ވަނަ ާނަންބަރު �11�/4ާހަވ ލ ދެއްވައ�،ާޤ ނޫނު

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާާ�އޮޑ�ޓް ާމ އްދ ގެ ާގޮތުގެ(ށ)ވަނަ ާޖެނެރަލްާގައ�ވ  ާއޮޑ�ޓަރ ާޢައްޔަންާމަތ�ން ކުރުމަށްޓަކައ�ާކަމަށް

ވަނ3�3ާާަވ އ�ދުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ާނަންފުޅު،ާރައްޔ�ރުންގެާމަޖ�ލީހުގެާގަާ

ާ ާދ�ރ ސ ކުރައްވ ާ(ށ)މ އްދ ގެ ާމައްސަލަ ާމ� ާއ�ޢުލ ނުކުރުމ އ�، ާމަޖ�ލީހުގައ� ާދަށުން ާނ�ންމެވުމަށްާާގެ ގޮތެއް

ާކޮމ�ޓީާމައްސަލައ  ާދ އ�މީ ާމައްސަލަާގުޅޭ ާފޮނުވުމުގެ ނޑުާއަށް ާއަޅުގަ ާއެދެންާއަމީންޢ އްާ. ާއަރ�ހުން މު

ސ�ޓީފުރައީސުލްޖުމް  ދެއްވުމަށް.އ�އްވަވ ލަާޅުާމަޖ�ލީހަށްހޫރ�އްޔ ާފޮނުއްވ ފައ�ވާ 

 

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއ�އްވެވުން:ާއ�ދ ރީ

ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާވެދުންާސަލ މަށްފަހުާދަންނަވަމެވެ.ާާ�ދަށްޝ ހ�هللاާއަލްފ ޟ�ލްާޢަބްދުާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާރައީސްާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ �19ާާޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާފަރ ތަކަށް ާވަކ� ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ބުރަނުވ ާގައ�

ާހުންނަމުސްތަޤ�އް ާޖެނެރަލެއް ާއޮޑ�ޓަރ ާބަޔ ންކޮށްފައ�ލު ާކަމަށް ާާންވ ނެ ާމ އްދ �31ާާވ ތީ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވަނަ
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ާނަންބަރުާ� އ އާ� ާމަތ�ންާއޮޑ�ޓަރާޖެނެރަލްާާވ ާގޮތުގެާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ގައ�ާާ�އޮޑ�ޓްާޤ ނޫނުގ�11�/4ާާެޤ ނޫނު

ާޢައްޔަން ާކަމަށް ާބްރޫމް/އަތޮހުވަދުކުރުމަށްޓަކައ� ާތ�ނަދޫ ާދެކުނުބުރީ ާނ�ޔ ޒުާޅު ާނަންފުޅުާއ�ބްރ ހީމުާއަލްފ ޟ�ލް ގެ

ާމަޖ�ލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައ�ާދެއްވުންާ އެކުާާގެާމަޢުލޫމ ތުާމ�ާސ�ޓީއ ރ ހީމުއ�ބްާނ�ޔ ޒުއެދ�،ާއަލްފ ޟ�ލްާާރައްޔ�ތުންގެ

ދުާމަޚ ދ�މްކުމްާމުޙައްާ.�133އޭޕްރީލްާާ�ާ.�342ލ ާޖުމ ދުލްއ3ާޫޤަބޫލުކުރެއްވުންާއެދެމެވެ.ާފޮނުވީމެވެ.ާއ�ހުތ�ރ މުާ

ާނަޝީދު.ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ .

ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޝުކުރ�އްޔ ާ ާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށްާާމައްސަލަާމ�ާމަތ�ންާގޮތުގެާވ ާމ އްދ ގައ�ާާވަނ3�3ާަާގަވ އ�ދުގެާމަޖ�ލީހުގެ.

ާފޮނުވ�އްޖެާކަމަށްާނ�ންމަން.ާާއަށްާކޮމ�ޓީާމ ލ�އްޔަތުާމަޖ�ލީހުގެ

ާ ާއައ�ޓަމް ާފ ސްކުރައްާމަޖ�ލީހުންާ�.6އެޖެންޑ  ާދަށުންާާގެ(ހ)ާމ އްދ ގެާވަނ93ާަާޤ ނޫނުއަސ ސީގެވ 

ާރަށްާާވެރ�ކަންކުރ ާދ އ�ރ ތަކުގެާއ�ދ ރީާފޮނުވުނުާއަރ�ހަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާކުރެއްވުމަށްދީޤުޞްތަ

ނޑައެޅުމުގެ ާމައްސަލައ�ގަމައްސަލަާފޮނުއްވ ފައ�ވ ާމަޖ�ލީހަށްާާވ�ސްނުމަށްާއަލުންާބ�ލުާކަ ާމ� ާއ�ާ.

ާމުާއަރ�ހުންާއެދެން.ާއ�އްވަވ ލަާދެއްވުމަށްާއަމީންޢ އްާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާފޮނުއްވ ފައ�ވ ާސ�ޓީފުޅުާމަޖ�ލީހަށްާ

ާ

ާ

ާއ�ދ ރީމޭޒުންާއ�އްވެވުން:

ދަށް،ާވެދުންާސަލ މަށްފަހުާދަންނަވަމެވެ.ާރައްޔ�ތުންގެާޝ ހ�هللاާއަލްފ ޟ�ލްާޢަބްދުާތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާރައީސްރައްޔ�

ާ ާާ��މަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގ�131ާާެޖޫން ާދަންނަވަމެވެ. ާހަވ ލ ދީ ާއަށް ާސ�ޓީ ާފޮނުއްވ� ނޑަށް ާއަޅުގަ ދުވަހު

ާތަޞްމަޖ�ލީ ާބ�ލުތައް ާފ ސްކުރައްވ  ާބ�ލުާދީޤުހުން ނޑު ާއަޅުގަ ާފޮނުއްވުމުން ނޑަށް ާއަޅުގަ ކުރުމަށްޓަކައ�

ާގެންދަނީާ ާޢަތަޞްދީޤުކުރަމުން ާތަޞްދީޤުކޮށް ާބ�ލު ާކުރ�އެ ާފެށުމުން ާޤ ނޫނީމަލުކުރަން ާއަދާ�ާ�މަތ�ވެދ ނެ އ�ޖުތ�މ ޢީ

ާ ާޤ ނޫނު ާއެ ާމައްސަލަތަކަށ އ� ާދ�މ ވެދ ނެތަންފީޛުއ�ޤްތ�ޞ ދީ ާރ�ޢ ޔަތްކުރުމަށްދަތ�ތަާކުރުމުގައ� ާއެކަށް ވެ.ާފަހު

ާބުދ�131ާަޖޫނ�2ާާްމ�ގޮތުންާ 9ާވަނަާއަހަރުގެާދެވަނަާދައުރުގ2131ާާެދުވަހުާއޮތްާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާާވީ

ާޖަލްސ  ާފ ސްކުާވަނަ ާސ�ޓީއ ާއ�ން ާދީފައ�ވ  ާހަވ ލ  ާފޮނުއްވ�ާއެާރައްވ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާތަޞްދީޤުކުރުމަށްޓަކައ� ކު

ާ ާބ�ލު ނޑައެޅުމުގެ ާވެރ�ކަންކުރ ާރަށްާކަ ާދ އ�ރ ތަކުގެ ާހޯދުމަށްާފޮނުވުމުންާއ�ދ ރީ ާލަފ  ާޤ ނޫނީ ާޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ
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ާއެކުލަވ ބ�ާމ� ާމ�ހ ރު ާދ އ�ރ އެއްގެާލު ާއެ ާލ�ބެންޖެހޭ ާރައްޔ�ތުންނަށް ާދ އ�ރ އެއްގެ ާއ�ދ ރީ ާއެ ާވަނީ ލެވ�ފައ�

ާބ ރުވެރ�ކަން ާއ�ޚްތ�ޔ ރ އ� ާފުރަތަމަ ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާރަށް ާކަމަށ އ�ާހަނ�ވެގެންާކުރ  ާގޮތަށް ާދ�މ�ޤުާދ  ރ ތީާމ�އީ

ކަމަށްާއެ ނޑައުސޫލެއްާނޫންާކަމަށްާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވާ  ތ�ރީގައ�ާމ�ދަންނަވ ާާށްާލަފ ދެއްވައ�،ޓަރނީާޖެނެރަލްާއަޅުގަ

ާފ ހަގަކުރައްވ ފައ�ާ ނޑަށްާާމައްސަލަތައް ާއަޅުގަ ާގެނައުމަށް ާއ�ޞްލ ޙު ާބ�ލަށް ާރ�ޢ ޔަތްކޮށްާއެ ާއެާމައްސަލަތަކަށް ވ ތީ

ާމ�އެވެާފެނެ ާމ�ާާ. ާާބ�ލަކީ، ާޖުމްހޫރ�އްޔ ގ3ާާެބ�ލުގެ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާފަދައ�ން ާބުނެފައ�ވ  ާމ އްދ ގައ� ވަނަ

ާޤ ނޫނުއަ ާޖަދުވަލު ާއ�ދ ރީާާ�ސ ސީގެ ާއެހެން ާފ�ޔަވައ�، ާމ ލެ ާތެރެއ�ން ާދ އ�ރ ތަކުގެ ާއ�ދ ރީ ނޑައަޅ ފައ�ވ  ާކަ ގައ�

ނޑައެޅުމ އ�،ާއެާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތަކުގެާވެރ�ކަންކުރ ާރަށްާބަދަލުކުރުމުގެާއުސޫލުތައްާ ދ އ�ރ ތަކުގެާވެރ�ކަންކުރ ާރަށްާކަ

ާޤ ނޫނު ނޑައެޅުމުގެ ާމ�ާކަ ާރަށްާންޤ ނޫނުާކަމ އ�، ާއ�ދ ރީާާ�ކަނޑައަޅ  ާއެ ާބަދަލުކުރެވޭނީ ާރަށް ވެރ�ކަންކުރ 

ާއ�ދ  ާއެ ާމަތ�ން ާގޮތެއްގެ ނޑައަޅ  ާކަ ާމަޝްވަރ ކޮށް ާކައުންސ�ލުން ާއަތޮޅު ާރައްޔ�ތުންގެާދ އ�ރ އެއްގެ ާދ އ�ރ އެއްގެ ރީ

ާއްޢ  ާބ�ލުގެ ާކަމަށް ާވޯޓަކުން ާސ�އްރު ާބުނެފައ�ާ�މު ާމ އްދ ގައ� ާފ ހަގަކުރެވެާވ ާވަނަ ާމ�އެވެާކަން ާމ�ހ ރުާާ. ބ�ލު

ާ ާގޮތުން ާފ�ޔަވައ�އެކުލަވ ލ ފައ�ވ  ާމ�ާމ ލެ ާރަށްރަށް ާވެރ�ކަންކުރ  ާދ އ�ރ ތަކުގައ� ާއ�ދ ރީ ޤ ނޫނުންާާއެހެން

ާހޯދުމެއް ާމަޝްވަރ  ާލަފަޔ އ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާދ އ�ރ އެއްގެ ާއ�ދ ރީ ާއެ ނޑައަޅަނީ ާއެހެންކަމުން،ާއ�ދ ރީާާނެތ�ާކަ ކަމ އ�

ާވެރ�ކަން ާރަށްދ އ�ރ ތަކުގެ ާރައްޔ�ތުންކުރ  ާމަޝްވަރ ރަށް ާލަފަޔ އ� ާޤ ނޫނަކުންާހޯދުމެއްގެ ނޑައެޅ�ގެންދާ ާނެތ� ކަ

ނޑައަާާއެވެ.ާއެާއ�ދ ރީާދ އ�ރ އެއްގެާވެރ�ކަންކުރ ާރ ތީާއުސޫލެއްާކަމަކަށްާނުފެނެޤުމަކީާދ�މ�ޔުދ� ވ ނީާއެާޅަންރަށްާކަ

ޚ�ލ ފުވ ާގޮތަށްާާއެާއުސޫލ ާއެވެ.ާމަށްާފެނެއ�ދ ރީާދ އ�ރ އެއްގެާރައްޔ�ތުންާނ�ންމ ާނ�ންމުމުގެާމައްޗަށްާބ�ނ ކޮށްާކަ

ާބޭނުން ާބެލުމެއްާރައްޔ�ތުން ާގޮތަކަށްާކަމެއް ާކޮން ާދ އ�ރ ގެާާމ�ާ�ނެތ�ާވަނީ ާއެާއ�ދ ރީ ާއެއީ ާރަށެއް ާވަކ� ޤ ނޫނުން

ާ ާއެ ާލ�ބެންޖެހޭ ާރައްޔ�ތުންނަށް ާދ އ�ރ އެއްގެ ާއ�ދ ރީ ާއެ ާވަނީ ނޑައަޅ ފައ� ާކަ ާކަމަށް ާރަށް ދ އ�ރ އެއްގެާވެރ�ކަންކުރ 

ާރަށް ާފެނެާވެރ�ކަންކުރ  ާކަމަށް ާގޮތަށް ާހަނ�ވެގެންދ  ާބ ރު ާއ�ޚްތ�ޔ ރ އ� ާފުރ�ހަމަ ނޑައެޅުމުގެ ާވީމ ،ާާކަ އެވެ.

ާމަ ާތަޞްދީޤުރައްޔ�ތުންގެ ާފ ސްކުރައްވ  ާދ އ�ރ ތަކުގެާޖ�ލީހުން ާއ�ދ ރީ ާފޮނުއްވ� ނޑަށް ާއަޅުގަ ކުރުމަށްޓަކައ�

ާބ�ލ ވެރ�ކަންކު ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާރަށް ނޑުާޅޭގުާރ  ާއަޅުގަ ާާގޮތުން ާމައްސަލަތަކ  ާރައްޔ�ތުންގެާމ�ދެންނެވ� މެދު

ާވ�ސްނ  ާއަލުން ާދ�ވެހ�ރ އްމަޖ�ލީހުން ާޤ ނޫވަޑައ�ގަތުމަށްޓަކައ� ާޖުމްހޫރ�އްޔ  ާޖޭގެ ާމ އްދ ގ19ާާެނުއަސ ސީގެ ވަނަ

ާގޮތުގެާާގައ�)ހ( ާާވ  ާފޮނުވީމެވެ. ާއަނބުރ  ާމަޖ�ލީހަށް ާބ�ލު ާއެ ާޤަބޫލުކުރެއްވުއ�ހުމަތ�ން ާތ�ރ މް ާއެދެމެވެ. �9ާން

ާމަދުާނަޝީދު.ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ..ާޚ ދ�މްކުމްާމުޙައ�131ްޖުލައ3423ާ.33ާ�ާރަޖަބުާ

ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ
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ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑައެޅ�ފައ�ވ ާގޮތަކީ،ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށ3ާާްކުރުމަށްާމ�ާމައްސަލައ�ގައ�ާބަހުސްާ ނޑައެޅ�ފައ�ާވަނީ.ާވަގުތުާކަ ގަޑ�އ�ރުާކަ

ާޑީ.އ ރުމ�ނެޓ�2ާު ާއ�ރު. ާއަށް ާމ�ނެޓ�3ާާު.ޕީ ާނ�ސްބަތްވެވަޑައ�ނުާއ�ރު. ާޕ ޓީއަކަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާވަކ� ާކޮންމެ ވ 

އަދ�ާޖުމްހޫރީާާމ�ނެޓ2ާުާޤައުމީާޕ ޓީާ.ާމ�ނެޓ6ާުއަށްާާޕީ.އޭާއ�ރުގެާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަން.ާމ�ނެޓ2ާުމެންބަރަކަށްާ

ާހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒ�މް.ާމެދުއެއްާާ.ާނ�ޒ މީާމައްސަލަމ�ނެޓ2ާުޕ ޓީާއަށްާ

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމެދުހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒ�މްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންނަށްާމ�ާ ވ�ދ ޅުވ�ާސ�ޓީާމ�ާކޮމްޕ�އުޓަރުންާާދެންމެާތ�ޖެންޑ ގައ�ާއެާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއަޅުގަ

ނޑު.. ާނުފެންނަާވ ހަކަާހަމަާދަންނަވ ލަންާވެގެންާއަޅުގަ

ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާލ� ާއެ ާކޮމްޕ�އުޓަރުގައ� ާމެންބަރުންގެ ާއަނެބައެއް ާވ�ދ ޅުވޭ. ާއެބަ ާކަމަށް ާފެންނަ ާބޭފުޅުންނަކަށްާާއްޔުން ބައ�

ާއެހެފެނ�ވަޑައެއް ާއަމީންޢ އްނުގަންނަވ . ާހަމަޖައްސަވައާ�ންވީމ ، ާއ�ންތ�ޒ މެއް ާފެންނ ނެ ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރ�ހ  މު

ނޑުާދަންނަވަން.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމ�ާމައްސަލައ�ގަ ނޑުާއެންމެާާއ�ދެއްވުމަށްާއަޅުގަ ވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާއަޅުގަ

ދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާރ�ޔ ޟްާރަޝީދަށް.އަރުވަނީާާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމ� ާވ�ލުފުށާ�

ާ

ާވ�ލުފުށ�ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާރ�ޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާރައީސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  .ާ ާރަށްތައް ާވެރ�ކަންކުރ  ާއަތޮޅު ާމަޖ�ލީހަށްާއ ދެ، ާމ� ާބ�ލެއް ބަދަލުކުރުމުގެ

ާބަހުސްހުށަހެޅު ާހޫނު ާވަރަށް ާގުޅ�ގެން ާބ�ލުާމ  ާއެ ާފ ސްކުރުމަށްފަހު ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާފަހުގައ� ތަކަކަށް

ނުކުރައްވ ާއަލުންާއަނބުރ ާމާ�ފ ނުާތަޞްދީޤުރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާއަރ�ހަށްާތަޞްދީޤުކުރަންާފޮނުވުމުންާއެާމަނ�ކު

ާމަ ާމ�އަދުާާފޮނުވ ލުމ ޖ�ލީހަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތް ާހުރ� ާޚ�ޔ ލު ާވ�ސްނުމ އ� ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމ�ކަމުގައ� ގުޅ�ގެން،

ާދަންނަވ ލ ނަން ާލަފ ގެާ. ާދެއްވ� ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާއޮތީ ާވ�ދ ޅުވެފައ� ާސ�ޓީފުޅުގައ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ އ ދެ،
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ނޑު.ާވ ހަކަ ާއެއީާއަޅުގަ އެާބޭނުންާކުރުމުގައ�ާއަދ�ާއެކަންާމ ނަކުރުމުގައ�ާާއ ދެާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާދެއްވ ާލަފަޔަކީ

ާއެ ާޖ ގަ ާމ ނަކުރެވޭނެ ާމ�އަދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާބައޮތްތަފ ތު ާއެޓ . ާޖެނަރަލައެއީ ާމ�ހ ތަނަށްާރނ� ށް

ާމ�ާސަރުކ ރުންާއައ� ާބޭފުޅުންާޚ އްޞަކޮށް ާތެދުވެރ�ކަމ އ�،ާއ�ޚްލ ޞްތެރ�ާތ�އްބެވ� ާބޭފުޅުންގެ ާތ�އްބެވ� ާކަމ ާާފަހުން

ާއުފެދޭ ާސުވ ލު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭގައ� ާބަލައ�ގެންފައ�. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ާމަޖ�ލީހުން ާއޮތީ .ާއެކަން

ާ� އެހެންވީމ  ާހ�ންގުމުގެ ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާވެރ�މ�އަދު ާއަތޮޅު ާކޮންާޤ ނޫނުން ާކުރ ނީ ކަން

ާވަރަށްާސ ފުކޮށްާބަޔ ންކޮށްފަރަށްތަކެއް ާމ�ކަން ާމ�ާމަޖ�ލީހުންާާއ�ާއެބައޮތް.ާކަންާއެހެންާއޮތްާއ�ރުގައ�ާމ�އަދު ބ�ލު

ާފޮނުވުމ ރައީސުލްޖުމްހޫރ� ާވ�ސްނުމަށް ާއަލުން ާބޭރުކޮށްލ�ާއްޔ  ާމ� ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާވީނަމަވެސްާާގުޅ�ގެން ކަމުގައ�

ާބަދަލެއްާނެތް.ާއެއީާލ މަރުކަޒީާޤ ނޫނުގައ�ާވަރަށްާތަފުޞީލުކޮ ާއަންނ ނެާއ�ތުރު ވެރ�ކަންާށްާމ�ހ ރުާއަތޮޅުާއެއަކަށް

ާރަށްތަކެއްގައ�ާ ާކޮން ާއަށްާކުރަނީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބައޮތް. ާބުނެފައ� ކަން

ާނޫން ާބޭރުކޮށްލަން ާބ�ލު ާމ� ާމަތ�ން ާލަފ ގެ ާދެއްވ� ާފަރ ތުން ާމ�އީާާލަފ ދެއްވ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ�އީ ނަމަ

ތެއްގައ�ާއޮންނަާބ ރަކަށްާކުރުމުންާމީގެންާއެއްވެސްާޤ ނޫނީާބ ރެއްާއެއްވެސްާފަރ ާމ�ކަންާ� މަށްކަމެއްާކަާނުކުރެވޭނެ

ނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއެހެންާމ�ދެންނެވީާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ�ާއެބަާއުނ�ކަމެއްާއަންނަ ބުނޭާޤ ނޫނުާާކަމަކަށްާއަޅުގަ

ާލ�ބ�ގެން ާބ ރު ާާހެދުމުގެ ާމަޖ�ލީހަށޭ. ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެާވަނީ ާޤ ނޫނެއް ާހަދ  ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ އެހެންވީމ ،

ާނޫންާ ާޤ ނޫނެއް ާފަރ ތެާޤ ނޫނަކީ ާއެއްވެސް ނޑައެޅޭނެ ާކަ ާހެދުމ ާކަމަކަށް ާޤ ނޫނު ާއެ ާނޯންނ ނެ. ގުޅ�ގެންާާއް

ވ ާނަމަާއެކަމެއްާއެއޮތްާމ�ންވަރަކުންާތަޢ ރުޟުާކަމަށްާވެއްޖެާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އ�ާނުވަތަާއެހެންކަމަކ ާތަޢ ރުޟުވ 

ނޑައަޅ ނީާސުޕްރީމްާކޯޓުން.ާއެހެންކަމުންާމ�އަދުާމ� މަޖ�ލީހުންާފ ސްނުކުރުމަކުންާވެސްާާއެއްޗެއްާކަމަށްާކަ ބ�ލުާމާ�

ާމ� ާގޮތަށް ާމ�އޮތް ާމ�ހ ރު ާނެތް.ާއެހެންކަމުން ާއެއް ާނަތީޖ  ާފ ސްކުރުމަކީާނުކުންނ ނެާއ�ތުރު ވެސްާމ�ހުށަހެޅ�ާާބ�ލު

ާބޭނުންވެދ ނެ ާއެހެންާފަރ ތުން ާޤަބޫލެއްނަކަމެއް. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމ�ާމަވެސް ާމ�ހ ރު ާކޮންމެހެންާާނުކުރެވޭ ބ�ލު

ާމ ނަ ާއޮތްާބޭއްވުމުގެ ާާއެއް ާއެއީ ާއ29ާަކަމަކަށް. ނޑުމެންނަށްވޯޓުން ާކުރެވ�ދ ނެ.ާާޅުގަ ާވެސް ާފ ސް އެކަން

ނޑުމެންނަށްާއަނބުރ ާފޮނުވ ާ ބޮޑަށްާވަރަށްާާބ�ލުާވަރަށްާވެސްާލެވ�ދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމ�އަދުާމ�ާފ ސްނުކޮށްާއަޅުގަ

ާވަންދެންާދުވަސްާގ�ނަ ާތަޞްދީޤުާތަކެއް ާއޮފީހުގަާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާރައީސް ާމަޖ�ލީހުގެާޔ ކުރުމަށް ާމ� ާއަދ� އ�

ާބޭފުޅުންާއަތުގައ� ާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތައްާާއ�ދ ރީ ާހަމައަށްާއައ�ާއ�ރުގައ� ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ާއޮތުމަށްފަހުގައ�ާމ�އަދު ވެސް

ާއުސޫލުންާއޮާ ާލ މަރުކަޒީ ާއޮފީސްތަކ އ�ާވެސް ާއަތޮޅު ާއެކުލަވ ލެވ�ފަ.ާއަދ� ާމ�އޮތީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ތް

ާއޮތްާސުވ ލުތަކަށްާއޮތީާކޯޓުތަކުންާ ާއުފެދ�ފައ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާދޭތެރޭގައ� ާކުރ ާރަށްރަށ އ� އަތޮޅުވެރ�ކަން

ާހ�ނގަމުންާ� ޖަވ ބުދީފަ.ާއެހެންވީމ  ކަންތައްތައްާާގޮތަށް.ާއަދ�ާމ�އަދުގެާސަރުކ ރުންާއެާހަމަާއެާދަނީވެސްާއެކަން

ާޤަބޫލުނުކުރ� ާބޮޑުާާއެގޮތަށް ާވަރަށް ާއޮތީ ާމ�ހ ރު ާވެސް ާމަޖ�ލީހުން ާވަޒީރުންގެ ާއ�އްޔެގައ� ާވީނަމަވެސް ކަމުގައ�

ާނ�ންމުމެއްާނ�ންމ ފަ.ާއެއީ...



 7

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝ�ފ ޒުބ ރަށުާދ އ�

ާ ާކ�ޔަމުންޝުކުރ�އްޔ  ާއޭރުވެސް ނޑ�ނޭޅ� ާކެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާވ ހަކަާޢ�އްޒަތްތެރ� އަކީާާދ�ޔަ

ާތ�އްބަވައ�ގެންާ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބ ރުތައް ާލ�ބ�ދީފައ�ވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާއެ ާގޮސް ާހަނ�ކުރަމުން ާހަނ�ކުރަމުން ނޑުމެން ާއެކަނ�މަާއަޅުގަ ާލ އ�ާމަނ�ކުފ ނު ާގޮޅ�އަކަށް ާކުޑަކުރަމުންާއެކަނ� ވަރަށް

ާބޭނުންމަސައްކަތް ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ހަކަ. ާޢ�ާކުރަމުންދ  ާމ� ާއެންމެހައ�ާވަނީ ާއްޒަތްތެރ�

ާރައީސުލްޖު ާމ�އަދުގެ ާވެސްާއެނގ�ލައްވ ނެ ާޤައުމަށްާއ�ޞްލ ޙުމެންބަރުންނަށް ާމ� ާނ�ކުންނެވީާމްހޫރ�އްޔ  ާގެންނެވުމަށް

ާމ�ހ ރުާ ާއެހ�ތްވަރު ާގޮތުގައ�. ާފަހުލަވ ނެއްގެ ާހ�ތްވަރުގަދަ ާއެކަމ ާވަރަށް ާހުންނަވ ނެ. ބޭފުޅުންާާތ�ާވެސް

ާނެ ާކަމެއް ާވަޑައ�ގަންނަވ ތް.ާޤައުމަކަންބޮޑުވެލައްވ ނެ ާކުރ�އަށް ާބޭފުޅަކުާނެއ�ގެން ާވަކ� ާރަށް ާކުރ  .ާއ ދެ،ާވެރ�ކަން

ާއަތޮާ ާވަކ� ާވެނ�ސްބަތްވ ، ާރަށަކަށް ާވަކ� ާއެކަންާރ�ކަންާޅެއްގެ، ާޤ ނޫނަކުން ާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައ� ާރަށް ކުރ 

ނޑުމެންާބުނ�ވެސްާާ�ޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުގައ�ާމަސައްކަތްާފެށ�ާހ�ނދުމ�ާލ ޒ�މުކުރުވަންާ ޢ�އްޒަތްތެރާ�ާންާމ�އަޅުގަ

ާބަހައްޓަންމަޖ�ލީ ާމަސައްކަތްތައް ނޑުހުގެ ާނޫނޭ.ާއަޅުގަ ާރަށަކަށް ާނޫނޭ.ާވަކ� ާމީހަކަށް ާވަކ� ާކޮންމެާޖެހޭނީ ާހަދ  މެން

ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާއެންމެހައ�ޤ ނޫނެއްާހަދަންޖެހޭ އޮންނ ނެާގޮތަށޭ.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާޔ ރައްޔ�ތުންނަށްާލ ބަާނީާމުޅާ� މަންފާ  އާ�

ާމ� ާއޭރުާާރައީސް، ާއަާމޭރުމުން ާތެދުވެސް ާވ ހަކަދެއްކީމު. ނޑުމެން ާޤަބޫލުކުރަންާޅުގަ ާމ�އަދު ނޑު ާއަޅުގަ ފުޅެއް،

ާރ� ާމެންބަރު ާއެާޔ ޟުޢ�އްޒަތްތެރ� ާާރަޝީދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަފުޅު. ާޤ ނޫނ ދެއްކެވ� ާމ� ާގޮތުންާާމ�އަދު ބެހޭ

ާގޮތަކަށްާނ�ންމ� ނޑުމެންާާމ�ތަނުންާކޮންމެ ާކުރ ނެާކަމެއްާނެތް.ާއަޅުގަ ނޑުމެން ާވީނަމަވެސްާއޭގެންާއަޅުގަ ކަމުގައ�

ާކައު ާރަށު ާކައުންސ�ލުތަކަށް، ާއަތޮޅު ާދ އ�ރ ތަކަށް، ާއ�ދ ރީ ާމ�އަދު ާމ�ބޭނުން ާއެާންސ�ލުތަކަށް ާދޭން. ާބ ރުތައް

ާއެ ާނ�ންމަން ާގޮތެއް ާބޭނުންވ  ާމ�ާބޭފުޅުން ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދޭން. ާބ ރުތައް ާމ� ާއަތްމައްޗަށް ާބޭފުޅުންގެ

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާރޫޙުގައ� ާމ� ާމ�ާމޭރުމުން ާވ�ސްނާ ާވަނީ ާމ�އަށް ާމަޖ�ލީހުން ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާގޮތްތަކެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ އ�ރ ޖެހޭނޭނ�ންމަންއް ާއ�ދ ރީ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ތައްާ.

ާބަހުސްާ ާޤ ނޫނުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާހ�ންގުމުގެ ާގެންދ�ޔަާާމ� ާކުރ�އަށް ާއެންމެހައ�މަޖ�ލީހުގައ� ޢ�އްޒަތްތެރ�ާާއ�ރުގައ�

ާއެ ާގެންދ�ޔައީ ާގޮވަމުން ާބ ރުދޭންޖެހޭނޭާމެންބަރުން ާބޭފުޅުންނަށް ާއަތޮޅުކައުންސ�ލުތަކ އ�ާާއެ. ކައުންސ�ލުތަކަށް،

ާއެ ާއ�ޚްތ�ޔ ރުދީގެންނޭ ާބ ރ އ� ާފުރ�ހަމަ ާކައުންސ�ލުތަކަށް ާއެާއަތޮޅު ާތަރައްޤީ ާބޭނުންވ  ބޭފުޅުންނަށްާާބޭފުޅުން

ާއަނެއްކ ާއެ ނޑުމެންާއަނެއްކ ާމ�ާބ ރުާގެނެވޭނީ.ާމ�އަދު ާއަޅުގަ ާތ�އްބަވައ�ގެންާދީފައ� ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ�ާާޢ�އްޒަތްތެރ�

ާއެ ާނޫނޭ. ނޑުމެންނެއް ާއަޅުގަ ާާނ�ންމަނީ ާނޫނޭ. ާވެރ�ކަންބޭފުޅުންނެއް ާޖެހޭނީ ނޑުމެންނޭ ާވެސްާއަޅުގަ ާރަށް ކުރ 

ާދެއްކީމ  ނޑައަޅަން.ާއެހެން ނޑުމެންނަށްާާ�ކަ ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާއެންމެާރަނާމ�ޢ�އްޒަތްތެރ� ާނޫން.ާހެދެނީ ގަޅަކަށެއް

ާހަމަާ ާދަންނަވ ލަންާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާާއެއ އެއްކޮށް ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޢ�އްޒަތްތެރާ�ާމ�ާވޯޓުނ29ާްބޭނުންވޭ
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ވެސްާކުރެވ�ދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާފ ސްކުރ އ�ރުާކޮންާއަތޮޅެއްގައ�ތޯ،ާކޮންާކައުންސ�ލަކުންތޯާާތ�ާފ ސްމަޖ�ލީހުންާމީ

ާމ� ާހަމަާހ�ތްހަމަޖެހޭނީ ާމ�އަދު ާވަރަާކަމަށް. ާބޭފުޅުންނަކީ ާތ�އްބެވ� ާއަތޮޅުތައް ާގ�ނަ ާމ�ކަމަށްާގައ�މުވެސް ށް

ާމަހޭލުންތެރ�ވެގެ ާރޫޙުގައ� ާޢަޒުމ އ� ާވަރަށް ާއެާސައްކަތްން ާއަތޮޅުތައް. ާތ�އްބެވ� ާކައުންސ�ލަރުން ާނުކުންނެވ� ާކުރަން

ާގޮތ  ާބޭނުންވ  ާމާބޭފުޅުން ާމަޖ�ލީހުގައ�ާޚ�ލ ފަށް ާކޮށ ލައ�ގެންާާމ�ާި�ޢ�އްޒަތްތެރ� ާއޭާޤ ނޫނު ާނ�ންމީމަކ  ތާ�ކަމެއް

ނޑުާމ�ާރީއްޗެއްާނުވ ނެާޢ�އްޒަތްތެރ� ޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހޭާކ�ޔައ�ގެންާާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުގައ�ާމ�ާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާގޮތްތަކެއްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ�ސްނ  ާފުންކޮށް ާމ�އަށް ާނުވ ނެ. ާރަނގަޅެއް ާމަސައްކަތް ާކުރ  ތ�އްބަވައ�ގެން

ާނ�ންމަންޖެހޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާމ އްދ ގައ�33�ާ. ނޑުމެންާާވަނަ ާއަޅުގަ ާބ ރުތައް ލ�ބ�ދޭ

ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާނުވ ނެ. ާވެސް ާއެާހަނ�ކޮށްގެން ާސ ބ�ތުކަމ ާމަނ�ކުފ ނު ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާާހުންނެވީ ާމ� އެކީ

ާބޯލަާ ާނ�ންމުމަކަށް ާކޮންމެ ާނ�ންމަވ  ާޖެނެނމަޖ�ލީހުން ާއެޓަރނީ ާވ ހަކަ. ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓަރނީ ރަލްގެާބައ�ގެން.

ާރައީސުލް ާއެބަވޭލަފ ފުޅުގެާވ ހަކަ ާޖެނެޖުމްހޫރ�އްޔ ާފ ހަގަކުރައްވ ފައ� ާއެޓަރނީ ާމ�ރަލަ.ާތެދުފުޅެއް. ޢ�އްޒަތްތެރ�ާާކީ

ާހު ާލ�ބ�ގެން ާރުހުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ�މަޖ�ލީހުން ާބޭފުޅެއް. ާބަޔ ންވެގެާވަކ�ާންނަވ  ާބޭފުޅެއް.ާގޮތަކަށް ންވ 

ާއެާ ާާއެހެންނަމަވެސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާވ ހަކަ ާލަފ ފުޅުގެ ާދެއްކޭާބޭފުޅ ގެ ާގޮތްގޮތަށް ާއެކ� ާތަކުރ ރުކޮށް ާމަޖ�ލީހުގައ�

ާހ�ނދަކުާާކަމަށް ާނުދޭހ  ާރުހުން ާމަޖ�ލީހުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެއް. ާމައްސަލަ ާމަޖ�ލީހުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާއެއީ ވަންޏ 

ާމަޖ�ލީހުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާހ�ތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާނުހުރެވޭނެ. ާބޭފުޅަކަށް ާވެސް ާމަޤ މުގައ� ާޖެނެރަލުގެ ާއެާއެޓަރނީ

ާރުހުން ާއެާކަމަށްާާދޭާބޭފުޅަކަށް ާއަޅުާވަންޏ  ާވެސް ާލަފ  ާޤ ނޫނީ ާއެ ާހަމަާބޭފުޅެއްގެ ާޖެހޭނީ ާވެސް ނޑުމެން ގަ

ާބަހުސްކުއ�ހުތ�ރ މު ާމ� ާހ�ތުން ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުރަން. ާއަޅުގަ ާވެސް ާއެންމެހައ�ގައ� ާހަމަ ާވެސް ާޕ ޓީގެ ގ�ނަާާމެންގެ

ާއަޅުގަ ާބޭނުންވ ނެ. ާވ ހަކަދައްކަން ާވެސް ާއެމެންބަރުން ާބޭނުންވ ތީވެާާނޑު ާދޭން ާފުރުޞަތު ާވެސް ބޭފުޅުންނަށް

ާކުރުކޮށްލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒ�މުހެންވޭާމެދު

ނޑުާއަޑުއެހީމުާކުރީާސަރުކ ރުގެާމަތ�ާބަރުާވ ހަކަ.ާ ކުރީާ`.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާސަ ާދެޢ ރުކ ރު ާވަޒީފ  ާބޭފުޅުންނަށް ާވެސް.ާއ�ލ ގެ ާވ ހަކަ ާޚުދުމުޚްތ ރު ާއަޑުއެހީމު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. މުންދ 

ާމީހުންނަށްާ ާނ ޤ ބ�ލު ާވެސް. ާވ ހަކަ ާއޮތް ާގޮސްފައ� ާވަރަށް ާހައްދުފަހަނައަޅ  ާކަރަޕްޝަން ާއަޑުއެހީމު ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާވެސް ާވ ހަކަ ާދެމުންދ  ާއެވަޒީފ  ާނުވަތަ ާޙަޤީޤަތްތައް ާއެ ާއަޑުއެހ�ން. ނޑުމެންާާން ާއަޅުގަ ކަންތައްތައް

ާއެ ާޤަބޫލުކޮށް ާވެސް ާރައްޔ�ތުން ާދ�ވެހ� ާގ�ނަ ާނުވަތަ ާޤަބޫލުކޮށްފީމު ާލ ާވެސް ާވެސް ާވޯޓު ާވެސްާާ�ގޮތަށް ބަދަލު

ާކަންާ.ގެނެސްފ�ން ާމ�ދެންނެވ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާއަކީ ާހ�ތ މަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވ�ޔަސް،ާތައްތައް ކަރަޕްޝަން

ބޭފުޅުންނަށްާވަޒީފ ާދ�ނުމުގެާކަންތައްތައްާވ�ޔަސްއ�ޢ  ކަމުގައ�ާވ�ޔަސްާމ�ފަދަާާނ ޖ އ�ޒުކޮށްާކަންތައްތައްާކުރުން� ލާ 
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ާމ�އީާ ާކެރ�ދ ނެ. ާދަންނަވ ލަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއ�ތުރުވެފައޭ ާދެގުނަ ާމ�އޮތީ ާވެސް ާކަންތައްތަކެއް ހުރ�ހ 

ާހ�ތ  ާމ�އަދު ނޑުމެން ާބ�ލުތައްާއަޅުގަ ާމ�ފަދަ ާމ�އަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާމ�އީ ާކަންތައްތައް. މަކުރަންޖެހޭ

ނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާފަދަާއ�ޞްލ ޙުތައްާމ�ތަނަށްާލ ންނުވަތަާމ� ޖެހޭާމައްސަލަތައްާނުވަތަާކަންތައްތައްާކަމުގައ�ާއަޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާތަފ ތަކީ ާހަމައެކަނ� ާއޮތުން.ާމ�އަދުގެާާޤަބޫލުކުރަން.ާމ�އަދުގެ ާވަކ�ވެފައ� ާބ ރު ާތ�ން ގޮތުގައ�

ނޑުމެންގެާ ާމަޖ�ލީހަށްާޤ ނޫނުތައްާހެދުމަށްާނުވަތަާބ�ލުތައްާހުށަނ ޅ ކަން.ާއަޅުގަ ތަފ ތަކީާސަރުކ ރުންާހަމައެކަނ�ާމ�

ާއެ ާލ�ބ�ގެން ާބ ރުތައް ާމ�ފަދަ ާނުވަތަ ާއޮތްކަން ާލ�ބ�ފައ� ާބ ރުތައް ާމ�ފަދަ ާވެސް ތައްާކަންތައްާމެންބަރުންނަށް

ނޑުާާބޭނުންކުރަމުން ދ ކަންާމ�އީާމ�އަދުާހަމައެކަނ�ާއޮތްާތަފ ތަކީ.ާމ�ފަދަާބ�ލުތައްާލ ންޖެހެނީާކީއްވެގެންތޯ،ާއަޅުގަ

ާބ�ލުތަކަ ާފޮނުވ ލ  ާއަނބުރ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާތަކުރ ރުކޮށް ާވަރަށް ާތަޞްހަމަ ފޮނުވ ލާ ާދީޤުނުކުރައްވައ�،ށް،

ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދެއްކުމަށް ާއެބ�ލުތަކަށް ާކީއްވެގެންތޯ. ާލ ންޖެހެނީ ާބ�ލުތައް ާމ�ފަދަ ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ގޮތަށްާާނޑު

ާއެއް ާލ ންޖެހޭ ާބ�ލުތައް ާމ�ފަދަ ާޤަބޫލެއްާބަލައ�ލ އ�ރުގައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާފަހަރެއްގައ� ާދެންމެާާކަމަކީ ނުކުރަން

ނޑުމެންާކަންތައްތައް އަޅުގަ މެންބަރުާވ ހަކަދައްކަވަމުންާވ�ދ ޅުވާ� ނޑުމެންާާޢ�އްޒަތްތެރާ� ހަނ�ކުރަމުންދ ާވ ހަކަ.ާއަޅުގަ

ާއެހެނެއްާ ާވެސް ާފަހަރެއްގައ� ާވ ހަކަ. ާނަގައ�ގަންނަމުންދ  ާބ ރުތައް ާއެހެންނަމަވެސް،ާާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ނޫން.

ާގެންދަވަނީާ ާކުރައްވަމުން ާކަންތައްތައް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާގެންދަވަނީ، ާކުރައްވަމުން ާކަންތައްތައް ާއަކީ ހ�ތ މަ

ާދަންނަވ ލަންާވަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއޮވެގެން ާބައްޓަންކުރެވ�ފައ� ާގޮތަކަށް ާވަކ� ާވ�ސްނުންފުޅު ާބޮޑަށް ރަށް

ާމ� ާއެހެން ާކޮށްދ�ންާކެރ�ދ ނެ. ާކަމެއް ާރަށަކަށް ާކޮށްދ�ންާދަންނަވަނީ ާކަމެއް ާވ�ޔަސް،ާއަތޮޅަކަށް ކަމުގައާ�ާކަމުގައ�

ާކޮށްދ�ންާ�ވ�ޔަސްާ ާކަމެއް ާމީހަކަށް ާވ�ޔަސްާާއަދ� ާކުލަާ�ކަމުގައ� ާވަކ� ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހުންނަނީ ވަކ�ާާ�އެއްާާމ�

ާމ� ާއުސޫލު ާކޮށްދޭ ާކަންތައް ާނުވަތަ ާޚ�ޔ ލު. ާކޮށްދޭ ާކަންތައްތައް ާފަރ ތްތަކަކަށް ާހުރ� އޮންނަނީ.ާާވ�ސްނުމެއް

ނޑައެޅު ާކަ ާރަށްރަށް ާކުރ  ާއަތޮޅުވެރ�ކަން ާމ� ާޙަޤީޤަތުގައ� ާދ�ޔައީ ާމ� ާފެނ�ގެން ނޑުމެންނަށް ާމާ�އަޅުގަ ާވެސް މުގައ�

ާމ� ާބ�ލު ާމ� ާނުވަތަ ާޒުވ ބަށް ާމާވ ދަވެރ� ާލ ން ާމެންބަރުންާާހ�ސ ބަށް ާބައެއް ާމަޖ�ލީހުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ި�ޖެހުނީ

ާމަގުފަހ�ވ  ާމެންބަރުންނަށް ާވ�ސްނުމުގައ�ާމ�ނ�ވަން ާބަދަލުކުރުމުގެ ާއަށް ާކޮމ�ޓްމަންޓުާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެ ާނުވަތަ ާގޮތަށް ާނެ

ާއަތޮޅަ ާއެ ާމ�ދެއްވުމަށްފަހު ާވ�ސްނުމުގައ� ާބަދަލުކުރުމުގެ ާވެރ�ކަން ާގެންދެވީމަާާކަށް ާކުރައްވަމުން ކަންތައްތައް

ާމެންބަ ާމަޖ�ލ�ސް ާނުވަތަ ާބ ރެއް ާއޮތް ާލ�ބ�ފައ� ނޑުމެންނަށް ާބ ރެއްއަޅުގަ ާއޮތް ާލ�ބ�ފައ� އެބަާާރުންނަށް

ާއެ ާނުވަތަ ާއ�ންޞ ފުވެރ�ާބޭނުންކުރަންޖެހޭ. ާރައްޔ�ތުންނަށް ާހުރ�ހ  ާގޮތަށްާގޮާކަންތައްތައް ާއޮންނ ނެ ތަށް

ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާކަންނޭނގެ ާސަބަބު ާއެއް ާކުރަންޖެހޭ.ާމ�އީ ާކަންތައްތައް ާއެބަ ނޑުމެން ާާއަޅުގަ އެއްވެސްާދަންނަވަނީ

ާނެތ� ާހަމައެއް ާވަމުންދ � އުސޫލެއް ާއަންނަކަންތައްތައް ާމ� ާބ�ލުތައް ާމ�ފަދަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސްާާތީއޭ ގޮތަށް

ާމަޖުބޫރުވ ާ ާވެސް ާމ�ާހ ާފ ސްކުރަން ާއޮތްާާލަތަށް ާބ�ލު ާމ� ާހުށަހަޅ ލަން ާހަމަ ާބޭނުން ނޑު ާއަޅުގަ ާވުމ އެކު ދަނީ.
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ާހުށަހަޅަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރުމަށް ާމ�އަދު ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާގޮތަށް ާފޮނުވ� ާއަނބުރ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ގޮތަށް،

ރައީސް.ާ ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުމ ވަށުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާ

ވ ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުންާފ ސްކުރައްވ ފައ�ާ.�������ާ�ާ�����ާ�����ާ�����`.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާ

ނޑައެޅުމުގެާބ�ލުާމަޖ�ލީހުންާއަލުންއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތަކުގެާވެރ�ކަން ވ ތީވެާާވ�ސްނުމަށްޓަކައ�ާފޮނުއްވ ފައ�ާާކުރ ާރަށްާކަ

ާބެހޭ ނޑުމެންާއެއްވެސްާާއެކަމ  ާވެސްާއެއްޗެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ނޑު ލެއްގައ�ާމ�ާބ�ލުާހ ގޮތުންާއަޅުގަ

ާމ� ާފ ސްކޮށްފައ� ާކަމަށްާާފަރުމ ކޮށްފައ� ާވ�ސްނުމުގައ� ާހަނ�ކުރުމުގެ ާބ ރުތަކެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ އޮތީ

ާރަނ ާހ�ތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާމެދުހީފުޅުވުމަކީ ާދެންމެ ާމ�އީ ާނޫން. ާވ�ސްނުންފުޅެއް ާދ އ�ރ ގެާާގަޅު ހެންވޭރު

ާޢ ޒ�މުޢ� ާޢަލީ ާމެންބަރު ާއޮތްާއްޒަތްތެރ� ާމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފަދައ�ން ާނުވަތަާާވ�ދ ޅުވ� ާސަބަބުން ބ ރެއްގެ

ާއުސޫލުތަމަސްއޫ ނޑައަޅަންޖެހޭ ާކަ ާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައ� ާކަންކަން ާބައެއް ާސަބަބުން ނޑައެޅުމުގެާލ�އްޔަތެއްގެ ާކަ ކެއް

ާޤ ނޫނުތަކެއްާހަދަންޖެހޭ.ާމ�ސ ލަކަށްާވަކ�ާ ާވެރ�ކަންގޮތުން ާއެާރަށަކަށް ާޕ ޓީއަކަށްާސޮއ�ކުރީމަ ާވަކ� ކުރ ާމެންބަރަކު

ާހ�ނގ  ނޑުމެންާވެއްޖެާކަމަށްާރަށްާބަދަލުވުންާކަހަލަާކަންތައްތައް ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް އްޔ ާއެކަންާއ�ތުރަށްާނުހ�ނގ ނެ

ާޤ ނޫނުތަ ާފަރުމ ކުރަން.އެބަޖެހޭ ާވ�ސްނުންފުޅެއްގައ�ާއް ާފޮނުވ�ފައާ�ާއެކަހަލަ ާމަޖ�ލީހަށް ާބ�ލު ާމ� ާހ�ތުން ނޑު އަޅުގަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާ ާވ ހަކަދައްކ އ�ރު ާބ ރުތަކެއްގެ ާލ�ބ�ވަޑައ�ގެންފައ�ވ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާދެން މ�އޮތީ.

ާމަސްއޫ ާއޮތް ާއެއ އެާމައްޗަށް ާހަމަ ާވެސް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާލ�އްޔަތުތަކެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއަންނ ނެ ކުގައ�

ާދަށުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޤ ނޫނ އ� ާބ ރުތަކަކީ ާލ�ބ�ވަޑައ�ގެންފައ�ވ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  އަދ�

ާޤަބޫލުކުރަން ާކަމަށްާވެސް ާބ ރުތަކެއް ާކުރ ާގޮތުގެާއެާ� ޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ލ�ބ�ވަޑައ�ގަންނަވ  ާކަމަށްާމަތީންާކަންތައް

ާ ާއެއްވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށްާހ ވަންޏ  ާއެހެން ާނުވަތަ ާވެސް ާކުޑަކުރ ކަށް ާބ ރެއް ާއެއްވެސް ާހަމަ ލެއްގައ�

ނޑުމެންާހަނދ ންާބަހައްޓަންާއެބަޖެހޭ.ާދެންާ� ބޭނުމެއްާވެސްާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ާބަދަލުކުރ ކަށްާވެސްާ އެކަންާއަޅުގަ

ނޑުާހ�ތުންާމ�ާބ�ލުާފ ސްާވ�ޔަސްާނުވ�ޔަސްާދެންމެާވ�ލުފުށީާާގޮތަށްާމ�ާބ�ލުާފަރުމ ކުރެވ�ފައ�ާއޮތްާ ބަލ އ�ރުާއަޅުގަ

އުސޫލުންާާރަޝީދުާވ�ދ ޅުވ�ާފަދައ�ންާމ�ހ ރުާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތައްާލ މަރުކަޒީާރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާރ�ޔ ޟުދ އ�

ާޤ ނޫނުގައ� ާބ�ލުގެާސަބަބުންމަާގޮތުގެާވ ާހ�ންގުމުގެ ާމ� ާއޮންނ ނެާކުރ ނެާނެދެވޭާއަދ�ާތީން ާއަސަރެއްާވެސް އެދެވޭ

ާމ�އޮތް ާބ�ލު ާމ� ާއަދ� ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�ހ ރުާާކަމަކަށް ާސަބަބުން ާއޭގެ ާފ ސްކުރުމަކީ ގޮތަށް

ާމެންބަރުންގެާ ާކައުންސ�ލުތަކުގެ ާސ�ޓީ ާކައުންސ�ލުތަކ އ�، ާރަށު ާކައުންސ�ލުތަކ އ�، ާއަތޮޅު ހ�ނގަމުންދ 

ާއަޅުާހ�ތްޕުޅުހަމަނުޖެހޭނެާކަމެއް ާހަމަ ާބ�ލުގައ�ާއޮތީ ނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާސަބަބަކީާމ� ާއަޅުގަ ނޑުމެންާކަމަކަށްާވެސް ގަ

މަތީންާރަށުާކައުންސ�ލުތައްާނުވަތަާރައްޔ�ތުންނަށްާވެސްާއެާބ ރުާލ�ބޭާާކުރަމުންދ ާއުސޫލުގެާމ�ހ ރުާވެސްާކަންތައް
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ާއެހެންވީމ  ާގޮތަކަށް. ާ� ކަހަލަ ާހ�ތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްވުމަކީ ާބ�ލު ާޤ ނޫނީާމ� ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާސަބަބުން އޭގެ

އެއްާާއެއްާވެސްާދ�މ ވ ނެާކަމެއްާނޫން.ާއަދ�ާމ�ާބ�ލުާފ ސްާނުވ�ޔަސްާއޭގެާސަބަބުންާޤ ނޫނީާމައްސަލަާމައްސަލަ

ާމ� ާމ�ހ ރު ާނޫން. ާކަމެއް ާހަާދ�މ ވ ނެ ނޑު ާއޮނ�ގަ ާކައުންސ�ލުތަކުގެ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާކައުންސ�ލުތައްާއޮތީ މަޖެހ�

ާއެހެންވީމ އެާާކުރެވ�ާޤ އ�މު ާހަމަޖެހ�ފައ�. ާވެސްާ� ކަން ާސަބަބެއް ާވަކ� ާފޮނުވ ލައްވަންޖެހޭ ާއަނބުރ  ާބ�ލު މ�

ނޑަކަ ާފ ސްއަޅުގަ ާބ�ލު ާމ� ާއަދ� ާނުވ�ސްނޭ. ާއަށް ާވެސް ާސަބަބެއް ާއެހެންވީމ ާނުކުރަންވީ ާނުވ�ސްނޭ. ނޑަކަށް � ޅުގަ

ާތ އީދުކުރަ ާމެންބަރުން ާގ�ނަ ާފ ސްކުރުމަށް ާބ�ލު ާމ� ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއެާކަމަށްާއްވ އަޅުގަ ގޮތަކަށްާާވަންޏ 

ާވޯޓުާ ާމެންބަރުން ާގ�ނަ ާވެސް ާބ ޠ�ލުކޮށްލަން ާނުވަތަ ާމަރ ލަން ާއަނބުރ  ާބ�ލު ާމ� ާއަދ� ާދޭނަމޭ. ާވޯޓު ނޑު އަޅުގަ

ާފައ�ދ  ާއެއްވެސް ާއަންނ ނެ ާސަބަބުން ާމީގެ ާސަބަބަކީ ާއެއީ ާދޭނަމޭ. ާވޯޓު ނޑު ާއަޅުގަ ާގެއްލުމެއްާާދެއްވަންޏ  އެއް

ާނުފެންނ  ނޑަށް ާމެންބަރުާ�ތީވެއަޅުގަ ާދަންނަވަލަގ�ނަ ާވ ހަކަ ާއ�ހުތ�ރ މުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާޚ�ޔ ލުފުޅަށް ވެގެންާާންންގެ

ާމ�ހ ރުާ ާބ�ލުގެާސަބަބުން ނޑައެޅުމުގެ ާވެރ�ކަންކުރ ާރަށްާކަ ާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތަކުގައ� އެހެންާމ�ދަންނަވ ލީ.ާޙަޤީޤަތުގައ�

ާހަމަޖެހ�ފައ�ާއޮތް ނޑު ާއޮނ�ގަ ނޑުމެންާޤ ނޫނީ ާއަންނ ނެާގޮތުންާާއަޅުގަ ާކުރުމަށް ާދ އ�ރ ތަކުގައ�ާވެރ�ކަން އެާއ�ދ ރީ

ާހުރ�� ވެސްާބަދަލެއްާނެތީމަ.ާއެހެންވީމ އެއްާ ނޑުާވ�ސްނުން ާގޮތަކަށްާާއަޅުގަ ާމެންބަރުންާތ އީދުކުރައްވ  ގޮތަކީާގ�ނަ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއެހެންވީމ އަ ނޑުާއެ� ޅުގަ ޑުގެާވ ހަކަކޮޅުާނގޮތަށްާހުރ�ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުގަާއެއީާއަޅުގަ

ާނ�ންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރ�ޔ ޟުދ ންދޫާދ 

ާފ  ސްކޮށްާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާ`.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއ ދެ،ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުންާބ�ލެއް

ާއަލުންޤުދީތަޞް ާފޮނުވުމަށްފަހު ާމ�ާކުރަން ާފުރުޞަތު ާފޮނުވުމުގެ ާމަޖ�ލީހަށް ާމ� ނޑުމެންާާއަނބުރ  ާއަޅުގަ އޮންނަނީ

ާއެއީާ ާފޮނުވުން. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވ�ސްނުމަށް ާއަނބުރ  ާއަލުން ާނ�ންމުން ާނ�ންމ  ާމަޖ�ލީހުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� މ�

ާމ� ާއަލުން ާކުރެވ�ފައ�. ާކަންތައް ާގޯސްކޮށް ާއެބަހުރ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފަހަރު ާގ�ނަ މަޖ�ލީހުގައާ�ާވަރަށް

ާރައީސް،ާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނ�ންމ ފައ�. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަހުރ� ާބ�ލުތައް ާއެ ާރަނގަޅަށް ާއެއަށްވުރެ ވ�ސްނުމަށްފަހު

ާވެސްާ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާވ�ސްނ އ�ރުގައ� ާއޮތްާސ�ޓީފުޅަށް ާފޮނުވ ފައ� ާމަޖ�ލީހަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާ ާވެސް ާއޭރުގައ� ާޢ�އްޤަބޫލުނުކުރެވޭ ާބ�ލ މ� ާމ� ާމަޖ�ލީހުގައ� ާވ ހަކަދެއްކ�ާާގުޅޭާޒަތްތެރ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތުން

ާސަބަބަކީ،ާ ާއެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާނުކުރަން. ާތ އީދެއް ާއ�ޞްލ ޙަކަށް ާމ� ާބ�ލަކަށް ާމ� ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ އ�ރުގައ�

ނ ާއަޅުގަ ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބ ރުތަކެއް ާލ�ބ�ފައ�ވ  ާރައްޔ�ތުންނަށް ާއެ ާނ�ގުޅައ�ގަންނަންޑުމެން ޖެހޭާބ ރު

ާއެއީާ ާދ�ނުން ާޚ�ދުމަތް ާގ ތުން ާރައްޔ�ތުން ާކައުންސ�ލު ާއަތޮޅު ާކައުންސ�ލ އ� ާނުފެނޭ.ާރަށު ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ސަބަބެއް

ާދައްކަމުން ާއަޑުހަރުކޮށް ާވަރަށް ާމަޖ�ލީހުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވ ހަކަާމ� ާމ�އަދުާާދ�ޔަ ާއެހެންނަމަވެސް، އެއް.
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ާބ ރުތައް ާއެ ނޑުމެން ާމ�ާާއަޅުގަ ާދައްކަން ާވ ހަކަ ާބަލައ�ލ އ�ރުގަާާނ�ގުޅައ�ގަންނަ ާމ އްދ ތަކަށް ާބ�ލުގެ ާމ� އ�ާޖެހެނީ.

ާ ާވެރ�ކަން ާދ އ�ރ ތަކުގެ ާޤ ނޫނުާއ�ދ ރީ ާމ� ާޤ ނޫނުކަމ އ� ނޑައެޅުމުގައ� ާކަ ާއުސޫލުތައް ާބަދަލުކުރުމުގެ ާރަށް ކުރ 

ނޑައަޅ ާވެރ�ކަންާކުރ ާރަށްާބަދަލުކުރެވޭނީާއެާއ�ދ ރީާދ އ�ރ އެއްގެާއަ ނޑައަޅ ާކަ ާމަޝްވަރ ކޮށްާކަ ތޮޅުާކައުންސ�ލު

ވަނަާާ�މުާސ�އްރުާވޯޓަކުންާކަމަށްާބ�ލުގެާނެވެ.ާއެާއ�ދ ރީާދ އ�ރ އެއްގެާޢ އްމުާރައްޔ�ތުންނަށް،ާޢ އްމަތީންާގޮތެއްގެ

ާފ ސްކޮށްާތަޞްއޮާމ އްދ ގައ�ާބުނެފައ�ވޭ.ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ� ާކުރީގައ�ާދީޤުތީ ާބ�ލުގައ� ާފޮނުވ� ނ�ންމ ފައ�ާކުރަން

ނޑުމެންނަށްާމ�ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުގައ�ާވަކ�ާމީހަކަށް ާއޮތްާގޮތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމ�ާބަދަލުތަކެއްާއައ�ސްާއަޅުގަ

ާވެއްޖެ ާކުރަން ާކަމެއް ާރަށަކަށްޓަކައ� ާވަކ� ާއެކަންާާޓަކައ�، ާނޫން ާރަނގަޅަކަށް ާއެންމެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ނަމަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ� ާއ ދެ، ާގޮތަކީކުރެވެނީ. ާކަންކުރ  ާޤ ނޫނުތަކ ާއްޔ  ާޢ އްމު ާއޮތް ާހެދ�ފައ� ާޤ ނޫނ އ� ާޚ�ލ ފުާއެއީ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާވ ނަމަ ާތަފްޞީާކަމަށް ާވަރަށް ާގޮތް ާމާ�ކަންކުރަންވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއޮތް. ާއެބަ ލުކޮށް

ާ ާގޯސްކޮށް ާކުރަނީ ާކަމެއް ާބަޔަކު ާޒ�ންމ އެއް. ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާވެރ�ޔަކުާާކަމަށްޢ�އްޒަތްތެރ� ާނުވަތަ ވ ނަމަ

ާނޫންާކަމެއް ާތެރެއ�ން ނޑު ާއޮނ�ގަ ާޤ ނޫނީ ާއެާކަމަށްާކުރަނީ ާމަޖ�ލީހުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ނަމަ

ާފ�ޔަވަޅު ާދޭތެރޭގައ� ާޤ ނޫނ ބޭފުޅަކ  ާއެއީާާނ ޅ  ާބޭނުންކުރުމަކީ ާބ ރުގެ ާއޮތް ާލ�ބ�ފައ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޚ�ލ ފަށް

ާރަނ ާއެންމެ ާމެންބަރުންގެާާގަޅުވެސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބައެއް ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާނޫން ގޮތެއް

ާއެންޓ�ާ ާވ ހަކަކަ-ވ ހަކަފުޅުގައ� ާކަާރަޕްޝަންގެ ާވ ހަކައ އ� ާހުށަހެޅޭ ާމައްސަލަ ާގ�ނަާާރަޕްޝަނަށް ާމ�ފަދަ އ އ�

ާ ނޑެއް ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދައްކ . ާއެބަ ާމާ�ާންކޮންމެހެވ ހަކަތަކެއް ާނުވަތަ ާވ ހަކަ ާސަރުކ ރެއްގެ ކުރީގެ

ާދަންނަވ ލ ފައ�ާާސަރުކ ރުގެާވ ހަކަ ާމ�ހ�ރީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމ ޒީގެާތެރެއ�ންާއެއްޗެއް އެއްާދައްކ ކަށްާނޫންާތެދުވެ

ާފަސޭހަާވ ހަކަ ާނުވަތަ ާއަޑުއަހ ލަން ާތަންކޮޅެއް ާބަޔަކަށް ާއަޑުއަހ  ާދެއްކ�އްޔ  ާބަލައ�ގަންނަންާާއެއް ާއެކަމެއް ާއ�ން

ާމ�ާ ާހ�ނގަމުން ާސަރުކ ރު ާމ�އަދު ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމުއަާފަސޭހަވ ނެ. ާހުރ�ހ  ާތ�ންާާއްސަސ ދަނީ ާވަކ�ވެ އެއް

ާމީގެ ާހ�ނގ އ�ރުގައ� ާމ�ކަން ާމ�ހެން ާގޮތުގައ�. ާޤައުމުގެ ާއޮންނަ ާވަކ�ވެފައ� ާމ�ާބ ރު ާބައެއްާާކުރީގައ� ބ ވަތުގެ

ާފަރު ާފޮރުވ�ފައ�ވ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ�ކަންތައްތަކަކީ ާއެހެން ާކަންތައްތައް. ާހ�ނގ  ާފަރ ތުގައ� ާއަނެއް ާދ އެއްގެ

ރަޕްޝަންގެާވެރ�ޔަކީާވެސްާކުރީގެާވެރ�ކަންކުރ�ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ .ާއަދ�ާއޮޑ�ޓަރާޖެނެރަލަކީާކަ-ދެންނެވީާއެންޓ�ާ

ާއެ ާހަމަ ާފ�ނޭސްގެާވެސް ާއޮފް ާމ�ނ�ސްޓްރީ ާއޭނ . ާވެސް ާވެރ�ޔަކީ ާއ�ސް ާނ�ޒ މުގެ ާޝަރުޢީ ާމަނ�ކުފ ނު.

ާމ� ާއޭނ .ާޑ�ފެންސް ާވެސް ާއޭނ .ާއެހެންވީމ ާމ�ނ�ސްޓަރަކީ ާއަތުގައ�ާާމ�� ނ�ސްޓަރަކީާވެސް ހުރ�ހ ާބ ރުތަކެއްާތ�މ ގެ

ާކޮށް ާކަންތައްތަކެއް ާގ�ނަ ާގޮތެއްގައ� ާޚުދުމުޚުތ ރު ާާ�އޮވެގެން ާބަޔަކު ާކަންކުރ  ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވ  ާއެާތ�މ  ާއެއީ

ާބޭނުންވ  ާއެންމެ ާާމަނ�ކުފ ނު ާބައ�ތ�އްބ ާބައެއްގެ ާނޫންާ�ގޮތުގައ� ާގޮތް ާކަންާބޭނުންވ  ާބޭފުޅުންނަށްާގޮތަށް ކުރައްވ 

ާދ�ޔަާ ާވެރ�ކަންކުރަމުން ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެބަހުރ�. ާޙުކުމްކުރެވ�ފައ� ާގޮތަކަށް ާއަވަސް ާލ�ބ� ާއަނ�ޔ ތައް ބޮޑެތ�

ާމީ ާކުރ  ާވެރ�ކަން ާއަތޮޅު ާރަށ އ� ާކުރ  ާވެރ�ކަން ާއަތޮޅު ާޚ އްޞަކޮށް ާތަރައްޤީާރަށްރަށުގައ� ާބަލ ފައ� ހުންނަށް
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ާނޫން ާބޭފުޅަކަށް ާގ ތް ާކުރެއްވ�ާބޭފުޅަކު ާމ�ނ�ސްޓަރުކަން ާއެޓޯލްސް ާހުރީ.ާއޭރުގައ� ާގަޔ ވ ާާ�ނަމަާއައ�ސްފައ� އޭނ 

ާއަތޮޅުާނުވަތަާއެ ާއެ ާރަށްާނުވަތަ ާހުރީ.ާއެާރަށްާއެާމީހެއްގެ ާތަރައްޤީވެފައ� ގޮތަކަށްާނޫންާމ�ހ ރުާކަންތައްާާމީހ 

ާބޭނުމެއްާގޮތަށްާކަންތައްާކުރ ކަށެއްާމ�ާނީ،ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއެދަާާކުރަމުންާމ� ާނޫން.ާއ ދެ،ާމ�ާސަރުކ ރުން

ާކަންތައްކުރ�ާޒަމ ންާ ާއޮވެގެން ާއެދުން ާއަމ�އްލަ ާމީހަކަށްާކަންތައްތަކެއް ާއަތުގައ�ާއޮވެާމަދު ހުރ�ހ ާބ ރުތަކެއްާތ�މ ގެ

އައ�ާގޮތ އ�ާާވ�ސްނ ވަޑައ�ގަންނަވަންޖެހޭނެާއޭރުގައ�ާކަންކުރަމުންމ�އަދުާމ ޒީވެާހ�ނގައްޖެ.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންާ

ާގޮތ ،ާމ�ހ ރު ާއައ� ާސުމަކ ާސަތޭކަާކަންކުރަމުން ާބޭނުންފުޅުާާއ އ� ާދަންނަވަން ާމ�ގޮތަށް ާބޭފުޅުން ާތ�ޔަ ތަފ ތުކަން.

ާއ�ޢުތ�ރ ފުާނޫން ާމ�ކަމަށް ާއަމ�އްލަފުޅަށް ާވީނަމަވެސް ާނުވެކަމުގައ� ާއ ދެ، ާމ�ާވ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ. ހުރ�ހާ ާތަނަކަށް

ާ ާޢ�އްޒަތްތެބ ރުތަކެއް ާއޮވެ ާއަތުގައ� ާއޮފްާާރ�ތ�މ ގެ ާމ�ނ�ސްޓްރީ ާބައްލަވ ، ާވ�ސްނ ވަޑައ�ގެން ާނ�ކަން ރައީސް،

ާކުރީާ ާވެސް ާމުސ ރަ ާމ�ނ�ސްޓަރެއްގެ ާމައުފ�ނޭންސްގެ ާކުރެއްވ� ާރައީސްކަން ާއެބަހުއްޓޭާގައ� ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މޫން

ާކޮންފަދަ ާމ�އީ ާކަންކުރުން.ާާނަންގަވ ފައ�. ާގޮތެއްގައ� ާނ ޖ އ�ޒު ާކޮބައ�ތޯ ާކަރަޕްޝަނަކީ. ާޚ�ޔ ނ ތެއްތޯ.ާކޮބައ�ތޯ ބޮޑު

ާފެ ާލ�ޔެކ�ޔުމުން ާމ�އަދު ާމ�އީ ާރައީސް، ާކޮންާޢ�އްޒަތްތެރ� ާކަންތައްތައް. ާހުރ� ާރައީސްާންނަން ާކުރީގެ ގޮތަކަށްތޯ

ާދުވަހަކުތޯ ާކޮން ާނެގޭނީ. ާމުސ ރަ ާފ�ނޭންސްގެ ާއޮފް ާމ�ނ�ސްޓްރީ ާފ�ނޭންސަށްާާބޭފުޅަކަށް ާއޮފް މ�ނ�ސްޓްރީ

ާބުނ ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާއެކުލަވ ލ ފައ� ާމަޖ�ލ�ސް ާޚ އްޞަ ާޢައްޔަންކުރީ. ާބޭފުޅަކު ާކަމަށް މ�ނ�ސްޓަރު

ނޑ�ބަރީާ ާކުންތޯ.ާދ�މ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާއ�ސ�އްޔަތަހަންދީާޖަލީލު.ާކޮންާބޭާގައ�މ�ނ�ސްޓަރެއްގެާފެންވަރުގައ�ާކުރީގެާގޮ

ާސްޓޭޓު ާމ�ާޚ�ލ ފަށް. ާބޭންދީ. ާކޮޅެއްާާމ�ނ�ސްޓަރަކަށް ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމަޖ�ލީހުގައ� ާޚ އްޞަ މަޖ�ލީހުގައ�،

ާއެންމެ ާވަކ ލ ތުކޮށް ާއެާއެކަމ  ާފ�ނޭންސްާާފަހުން ާމ�ނ�ސްޓަރުކަމ އ� ާޑ�ފެންސް ާމ�ނ�ސްޓަރުކަމަށް. މަނ�ކުފ ނު

ާބޭފުޅ21ާުވ ލުކުރެއްވީާހަމ�ނ�ސްޓަރުކަންާ ކުރަމުންާާޤައުމުގައ�ާވެރ�ކަންާންނަށްތޯ.ާމ�އީާމ�އަހަރުގެާތެރޭގައ�ާކ�ތައް

ާވ ހަކަާ ާސަރުކ ރެއްގެ ާބަރު ާމަތ� ާތެދުވެ ާމ�އަދު ާގޮތް. ާޚަރަދުާއައ� ާރައީސް.ާާއ އ� ާވ ހަކަ،ާޢ�އްޒަތްތެރ� މ�އީާބޮޑު

ނޑުގެާވެސްާއަޅުާާހުރ�ހ ާކަންތައްތަކެއްާމ�ގޮތަށްާހުރ�އ�ރުާއެއްާނޫން.ާއ ދެ،ާމ�ާމ�އަދުާދައްކަންާހެޔޮވ ވަރުާވ ހަކަ ގަ

ާއޮތަތީވެާވ ހަކަ ާއަޣްލަބ�އްޔަތު ނޑުމެންގެ ާބ ރެއްާއަޅުގަ ާލ�ބ�ފައ�ާއޮތް ނޑުމެންނަށް ާމީހަކ ާ�އަކީާއަޅުގަ ވަކ�ާާއ�ާވަކ�

ނޑުމެންާމާ�ާނަމަާއެއީާވަރަށްާދެރަކޮށްާކުރެވޭާާރަށަކ އ�ާވަކ�ާތ�މ ގެާމީހަކަށްާތ�މ ާބ�ލުާހަދަންވެއްޖެ ކަމެކޭ.ާއަޅުގަ

ާމަޖ�ލީހުގައ� ނޑުމެންނަކީާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަޅުގަ ާކަމަކީ، ާކޮންމެ ާދޫކޮށްާކުރ  ާމަޖ�ލ�ސް ާމ� ާމ ދަމ  ާބައެއް.ާވެސް ދ ނެ

ާމުސްތަޤުކުރ�އަ ނޑުމެންގެ ާއޮތްާއަޅުގަ ާކޮންމެާކަމަކީށް ނޑުމެންގެާދަރ�ންނަށްާމ�ތަނުންާކުރ  ނ�ންމ ާާ�ބަލ އ�ާއަޅުގަ

ބުނަނީގައ�ާކީކޭތޯ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ�ާާއ�ާމ�މީހުންނަށްާފައ�ދ ހުރ�ާކަމެކޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަާނ�ންމުމަކީާއެއީާއެބައ�

ާމަާމ� ާއުސޫލުތަކުގެ ާއުސޫލުތަކ އ�، ާއ�ސްލ މީ ާލ�ބ�ގެންވ  ާމ�ނ�ވަންކަން ާފުރ�ހަމަ ާއަކީ ާދ�ވެހ�ރ އްޖެ އްޗަށްާބުނަނީ

ާދައު ާޔުނ�ޓަރީ ާމ�ބ�ނ ވެފައ�ވ  ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއ�ންތ�ޚ ބުވެފައ�ާާލަތެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާކުރަނީ

ާބޭފުޅުންާ ާބައެއް ާކައުންސ�ލްތަކުގައ� ާއަތޮޅު ާނޫނީ ާކައުންސ�ލްތަކަކީ ާއ�ންތ�ޚ ބުގެ ާކައުންސ�ލްތަކުގެ، ާލޯކަލް އޮތް
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ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާސ�ފަތަކަށްތޯ. ާޔުނ�ޓަރީ ާމ� ާސ�ފަތަކަށްތޯ، ާމ� ާމަސައްކަތްކުރަނީ ާކައުންސ�ލްތައް ބައެއް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހެޔޮމ� ާއެންމެ ާމީގެ ާބ ރު ާގޮާާފުރ�ހަމަ ާދައުތުގައ� ާޔުނ�ޓަރީ ާސ�ފަާބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ. ލަތެއް

ާ ާހުރ�ހ  ާމުއަބޭނުންކުރެވޭނެ ާތ�ން ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ،ާާއްސަސ ގޮތެއް ާކުރަންޖެހޭ. ާއެބަ ާބ ރުން ާތ�ން އ�ން

ާމ� ނޑުމެން ާފޮާއަޅުގަ ާތަޞްދީޤުކުރަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާއަދ� ާނ�ންމ  ާހަދ  ާބ�ލެއް ާމާ�ތަނުން ާއަނބުރ  ނުވ 

ާމީހަކަށ29ާާްމަާމަޖ�ލީހަށްާއައ� ާރައްޔ�ތަކަށްާވެސްާކޮންމެ ާބ�ލަކަށްާއެބަވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮންމެ ާލ�ބުނީމ  ވޯޓު

ާއޮތްާ ާއެބަ ާދ�ޔުާމ�އަދުާ�ވެސް ާކޯޓަށް ާސުޕްރީމް ާއަށް ާމަރުޙަލ  ާފަހުގެ ާއަނެއްކ ާއެންމެ ާބ�ލު ާމ� ާއެއަށްފަހު ން.

ނޑުމެންނަށްާކޮންކަމެއްތޯާމ�ާ�ބ ޠ�ލުވީމ  ނޑައެޅ�ގެންާއެބަާއެނގޭ.ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާާއަޅުގަ ކުރެވުނީ.ާކަ

ާ ާމ އްދ 33�ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދ އ�ރ ތަކުންާާވަނަ ާއ�ދ ރީ ާއަދ� ާބ ރ އ� ާލ�ބ�ގެންވ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  އ�ން

ާއޮތްާބ�ލެކޭ.ާކ�ތައްާކަންތައްާރައްޔ�ތުންނަށްާލ�ބ�ގެންވ ާބ ރުާދ�މ ާހަނ�ކޮށްާތ�މަން ނ މެންާބޭނުންވ ާގޮތަށްާހަދ ފައ�

ނޫންާގޮތަކަށްާޢަމަލުނުކުރެވ�ފައ�ާހުރީ.ާއ ދެ،ާާކަންތައްތޯާއެާގޮތަށްާނ�މ�ފައ�ާއޮތީ.ާކ�ތައްާއެާމ�އަދުާމ�ާމަޖ�ލީހުންާ

ާޢ�އްޒަ ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ ފައ� ާކަންކަމަށް ާވަކާ�މ�ހުރ�ހ  ާމަޖ�ލީހުން ތްތެރ�

ާާއ�،މީހަކ  ާމަޖ�ލީހުންާާޢ އ�ލ އަކ ،ވަކ� ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުއްޓ ލަންވެއްޖެއޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�ހ ރު އެކަން

ާއ� ާކުރ�ން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަކަންކުރަންވ ނީ ާއ ދެ، ާގޮތަށޭ. ާމ�ދެންނެވ� ާވ ހަކަދައްކ އ�ރުގައ�ާސްވެ ރަޕްޝަނުގެ

ާކަރަޕްޝަނު ާއެންޓ� ާއައ�މ�ހ ތަނަށް ާސަރުކ ރު ާމ� ާާން ާއޮތް ާހުށަހެޅ�ފައ� ާާ���ފަހުން ާތެރެއ�ން 491ާމައްސަލަ

ާ ާކުރީގެ ާއަކީ ާ%21ާމައްސަލަ ާމައްސަލަތައް. ާސަރުކ ރުގެ ާ%ާ�އަހަރު ާމ�2ާނުވަތަ ނޑަކަށް ދޭތެރޭގެާާގ ތްގަ

ާކޭ ާކޮބައ�ތޯ. ާއެ ާމައްސަލަތައް. ާސަރުކ ރުގެ ާމ� ާއެއީ ާއެންޑުާމައްސަލަތަކަކީ ާދ�ނުާބަލް ާދ�ރ ގު،ާވަޔަރލެސް ން.

ާމ� ާވ ހަކަ ާމައްސަލަތަކެއް ާދ�ނުން.ާމ�ކަހަލަ ާކުއްޔަށް ާދުރުާާއެއަރޕޯޓު ާކަމަކީ ާކޮންމެ ދައްކަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމ�އ�ން

ާދުވަހުާ ާހުރ�ހ  ާއެހެންވީމ ،ާމ�އޮތް ާމައްސަލަތަކެއް. ާހުރ� ާފައ�ދ ތަކެއް ާބޮޑެތ� ާރައްޔ�ތުންނަށް ާބަލ އ�ރު ވ�ސްނުމަށް

ާ ާމައްސަލަތަކުގެ ާހުށަހެޅުނު ާމައްސަލަތަކަކީ، ާއަދަދެއްގެ ާގ�ނަ ާބައެއްގ011ާާެތެރެއ�ން ާއަނެއް ާޑޮލަރ އ� މ�ލ�އަން

ާއަނެއް ާރ�ސޯޓަކ އ�، ާމުއްސަންޖެއްގެ ާއަނެއް ާކަމަކ އ�، ާއެގްރީމެންޓުާއަނެއް ާބަޔަކަށް ާމ�އީ އަހަރ21ާާުކުރުމ އ�،

ނޑަށްާގޮސްލެވޭ.ާއަނެއްާމީހާ އެކަންކަންާމ�ނ�ވަންކަމާ ާކޮށްފައ�ާހުރ�ާމަސައްކަތް.ާކަންތައްތައް.ާމ�އަދުާއެ ކުާއަޅުގަ

ާ ާއޭނަ ާލައ�ފ�އްޔ  ާކަންތައް ާވެރ�އެއްގެ ާކުރީގައ� ާނުލެވޭ. ާކުރީގައ� ާލެވޭ. ާގޮސް ާލަނީ.ާއަށް ާއަށް ާގޮޅ� ގެންގޮސް

ާއަނ�ޔ  ާމ ޢ ާކުރަނީ. ާވ ހަކަ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާމަރ ލަނީ. ާދުއްވ ލަނީ. ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާާއ�ލ  ާނެތ�ން ދ�ގުކުރ ކަށް

ާއަޅުާ ާޖުމްލަރައީސް. ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީ، ާދަންނަވަން ާނ�ންމ ލަމުން ނޑު ާއ�ޞްލ ޙަކަށްާާގަ ާމ� ާބ�ލުގެ ާމ� ގޮތެއްގައ�

ާއަޅުގަ ާނުކުރަމޭ. ާތ އީދެއް ާއ އ� ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެންާނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަތ�ން ާގޮތެއްގެ ާޚ�ލ ފުނުވ  ޤ ނޫނ 

 ާމ�ކަމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .

 

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލ ނަން.ާމަޖ�ލީހުގެާގަވ އ�ދުގައ�ާ

ާވ ހަކަދައްކަވަމުންާވ  ާމަތ�ން ާދެމެދުންާާގޮތުގެ ާރ�ޔ ސަތ  ާހުރަސްކުރައްވ  ާމެންބަރެއްގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ގެންދަވ 

ާހުއްދަކުރ  ާގަވ އ�ދު ާމަޖ�ލީހުގެ ާހަމައެއ ާހުރަސްކުރެއްވުމަކީ ާއަދ� ާނޫން. ާދޫކުރައްވ ާކަމެއް ާޖަލްސ  ާމަޖ�ލީހުގެ އެކު

ާނުކުމެވަޑައ�ގަން ާހުއްދައަކ  ާރ�ޔ ސަތުގެ ާއޮންނ ނެ.ާނަވަމުން ާގަވ އ�ދުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާވެސް ާނުކުމެވަޑައ�ގަތުމަށް އެކު

ާހަނދުމަފުޅު ާވެސް ާއެކަން ާޢ�އެހެންވީމ ، ާދ އ�ރ ގެ ާކެލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާޢަބްދުކޮށްދެން. ާމެންބަރު هللاާއްޒަތްތެރ�

ާމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމަޢުޞޫ

ާ

ާމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:މަޢުޞޫهللاާލ ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުކެ

ާހެންވޭރުާ ާމެދު ނޑުާމ�ާމައްސަލައ�ގައ� ާފުރަތަމަާވެސްާއަޅުގަ `.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއެންމެ

ނޑުމެންާޢ ޒ�މުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާ ހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާއެއީާމ�ާބ�ލުާއަޅުގަ

ާއޮތް ާފ ސްކޮށްފައ� ާއަާމަޖ�ލީހުން ާހަމަ ާއަނބުރާ ގޮތަށް ާބ�ލު ާމ� ާމ�އަދު ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާފ ސްކުރުމަށް. ލުން

ާލ�ޔުއްވ ފައ�ާ ާވ ހަކަފުޅުގައ�،ާސ�ޓީފުޅުގައ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ނޑުާހ�ތ މަކުރަން.ާޚ އްޞަކޮށް ާއަޅުގަ ފޮނުވުމުން

ާއެއްޗަކ އޮތްގޮތ ާ ާއޮތް ާބ�ލުގައ� ާއަސްލު ާދ އ�ރ ތަާާއ� ާއ�ދ ރީ ާއެއީ ާތަފ ތު. ާބޮޑަށް ާރަށްާވަރަށް ާކުރ  ާވެރ�ކަން ކުގެ

ާމ� ާބ�ލުގައ� ނޑައެޅުމުގެ ާދެާކަ ާއެއްާއޮންނަނީ ާކުރާ ާކަމެއް. ާވެރ�ކަން ާއަތޮޅުތަކުގެ ާމ�ހ ރު ާމ�އޮތީ ކަމަކަށް

ާގޮތުންާއެއީާވެރ�ކަންާކުރ ާރަށްތަކުގެ....ާރަށްގޮތުގައ�ާއޮތްާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތަކުގެާވެރ�ކަންާކުރ ާރަށްތައްާޤ ނޫނީ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާގެންދެވޭނެ ާކުރ�އަށް ާމަސައްކަތް ާއެއްބ ރުލެއްވުމަށްާާމަޖ�ލީހުގެ ާޕ ޓީތަކުން ާހަމަކޮށްދެއްވުމުގައ� ާކޯރަމް ގޮތަށް

ާ ާދަންނަވ ލަން. ާއެދ� ނޑު ާއަޅުގަ ާޢ�)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާދ އ�ރ ގެ ާކެލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަވެއްޖެ. އްޒަތްތެރ�ާކޯރަމް

ާމުގެާވ ހަކަފުޅުާކުރ�އަށްާގެންދެވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމަޢުޞޫهللاާޢަބްދުމެންބަރުާ

ާ

ދ އ�ރ ގެާމެން ާމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:މަޢުޞޫهللاާބަރުާޢަބްދުކެލާ 

ާވަރަށްާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފޮނުވުމުން ާއަނބުރ  ާބ�ލު ާމ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާބ�ލަކީ ާމ� ާއ ދެ، އ ދެ،ާޝުކުރ�އްޔ .

ާހ�ތ  ާއެހެނީ ާޑ�މޮމަކުރަން. ާބ�ލަކީ ާބ�ލުގެާާކްރަސީމ� ާމ� ާބ�ލެއް. ާދޭ ާފުރުޞަތު ާޗޭންޖަށް ާދޭ، ާފުރުޞަތު އަށް

ނޑައަޅ ފައ�ކަމެއްާމައ�ގަނޑުާާވ�ޔަސްާދެާކަމުގައ�ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާސ�ޓީފުޅުގައ�ާއެހެންާއޮތް ާވަނީ.ާއެއްާާކަ
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ރަށްތައްާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތަކުގެާވެރ�ކަންާކުރ ާާކަމަކީާމ�ހ ރުާއޮތްާވެރ�ކަންާކުރ ާރަށްތައް،ާއަތޮޅުތަކުގެާވެރ�ކަންާކުރ 

ާޤ ނޫނީ ާއެއީ ާރަށްާރަށްތައް ާކުރ  ާވެރ�ކަން ާހުރ�ހާ ާގޮތުން ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ނޑައެޅުން.ާދެން ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ކަމުގައ�

ނޑުމެންާޤ ނޫނަކުންާމ�ކަހަލަާކަންތައްތަާ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސްާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެާއަޅުގަ އްާރައްޔ�ތުންނަށްާވެސް

ާޤ ނޫނު ާއެހެންނޫނީ ާނުކުރަންޏ  ާމ ނަ ާޤ ނޫނު ާސަރުކ ރުން ާއ އ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާސަބަބު.ާއެއީ ގައާ�ކުރަންޖެހޭ

ނޫނުތައްާމ ނަކުރަމުންާއ�ންާގޯސްކޮށްާޤ ާގޮތަކަށްާހަނ�ހަނ�ާދޭތެރެާބޭފުޅުންާބޭނުންފުޅުާސީދ ާލ�ޔެފައ�ާނެތ�އްޔ ާއެ

ާމ� ާކަމަކަށް ާދެވަނަ ާދެން ާއޮާގެންދަވ ތީ. ާބަދަލުކުރަންޖެހ�އްޖެ ާދީފައ� ާރައްޔ�ތުންނަށްާފުރުޞަތު ލަތެއްގައ�ާހ ންނަނީ

ާޒަމ ނެއްގައ�ާ ާވ ހަކަދައްކ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު.ާޗޭންޖަށް ާބަދަލުކުރުމުގެ ާރަށް ާކުރ  ާވެރ�ކަން ާދ އ�ރ ގެ އ�ދ ރީ

ާބަދަލުކުރުމުގެ ނޑައެޅ�ފައ�ވ  ާކަ ާބ�ލުގެ ާމ� ާއޮންނ ނެ. ާފުރުޞަތު ާމ�ާބަދަލުކުރުމުގެ ާާފުރުޞަތު އެންމެާއޮންނަނީ

ާ ާފެނ�އްޖެ ާކުރަން ާކަމަކަށް ާއެފަދަ ާކައުންސ�ލަށް ާއަތޮޅު ާރަށުާހ ފުރަތަމަ ާފަރ ތުން ާކައުންސ�ލުގެ ާއަތޮޅު ލަތެއްގައ�

އެާޕޭޕަރުގެާއަލީގައ�ާާހަކަދައްކައ�ގެންާޕޭޕަރެއްާހަދ ،ވ ާޢ�އްޔ ތަކ އ�ާއެހެންާކޮމ�ޓީތަކ ކައުންސ�ލުތަކ އ�،ާރަށުގެާޖަމުާ

ާއަޣުލަބ�އްޔަތަކުންާމަޝް ާވޯޓުން ާދެބައ� ާތ�ންބައ�ކޮށްލައ� ާވޯޓަކުން ާކައުންސ�ލުގެ ާއަތޮޅު ާކުރުމަށްފަހު ާވަރ ތައް

ާއެާފ ސްވެއްޖެ ާދެން ާއެާހ�ނދެއްގައ� ާރައްޔ�ތުންގެާާބޭފުޅުންނަށް ާމުޅ� ާދ އ�ރ ގެ ާއަދ� ާނ�ންމުމަށްފަހު ކަންތައް

ާ ާކުރ  ާވެރ�ކަން ާމައްޗަށް ާނ�ންމުމެއްގެ ާނ�ންމ  ާރަށްާވޯޓަކުން ާކުރ  ާވެރ�ކަން ާއ ދެ، ާބަދަލުކުރެވ�ދ ނެއޭ. ރަށް

ާ ާއ�ހ ާބަދަލުކުރަންޖެހ�ދ ނެ ާކޮންމެ ާއަތުވެދ ނެ ާޤުލަތެއް ާއެހެންހ ތ�ޞ ދީ ާނަމަވެސް ާތެރެއ�ން ކަހަލަާާލަތެއްގެ

ާހ  ާމ�ހ ލަތަކުންާނަމަވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާއެފަދަ ާދީފައ� ާފުރުޞަތު ާބޭނުާލަތަކަށް ާރައްޔ�ތުން ާއެކަމުގައ� ާންއޮންނަނީ

ާބޭނުންނުވަންޏ ވެއްޖެއް ާރައްޔ�ތުން ާމ�ާޔ . ާހ�ނގައްޖެ ާފެނ�ގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނުވ ނެ. ދޭތެރެއ�ންާާއެކަމެއް

ާގުޅުވ ލަން ާގޮތްގޮތަށް ާއެކ� ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ާނުވަނީސް ާބޭނުން ާރައްޔ�ތުން ާާސަރުކ ރުން މ�ލ�އަނ33ާާްވެގެން

ާކޮށްލ� ާމުޅ�ންާބޭކ ރު ކަމަށްާާވެއްޖެާކަންތައްތަކަކީާރައްޔ�ތުންާބޭނުންާޚ�ލ ފަށްާމ�ާ.ާއެއ ާތަންާރުފ�ޔ ާޚަރަދުކޮށްލ 

ާއެންމެ ާބ�ލުގައ� ާމ� ާކަމެއް. ާކުރ  ާދެން ާދ�ޔައ�މަ ާހ�ސ ބަކަށް ާވަކ� ާފަރ ތުން ާކައުންސ�ލުގެ ާއަތޮޅު ބޮޑަށްާާފެނ�ގެން

ާމ�އޮތް ާމ�ހ ރު ާކަމަކީ، ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާފ ސްކުާއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމާ�ގޮތަށް ާސީދ  ރުމުން

ާމ� ނޑައެޅުގެން ާވެރ�ާާކަ ާއަތޮޅުތަކުގެ ާހ�މެނ�ފައ�ވ  ާޖަދުވަލުގައ� ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާމ�ހ ރު ާރަށްާދަނީ ާކުރ  ާކަން

ނޑައެޅ�ފައ�ާ އަކަށްާާމ�ހެންާބަދަލުކުރަންޖެހެނީާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާވ ާރަށްތަކަކީާވެރ�ކަންާކުރ ާރަށްތަކޭ.ގޮތުގައ�ާކަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާތެދުވެވަޑައ�ގެންފައ� ާހެނދުނު ާއަރ ވަޑައ�ގަންނަވ ފ ނެ ާހ�ތަށް ާކުއްލ�އަކަށް ާބޭފުޅަކު ހުންނަވ 

ާދެާ ާހަމައެކަނ� ާރައީސް ާމ�ހުންނެވ� ާހަދ ތީ،ާހަދ ފ ނެތީ.ާމ�ހ ރު ާހަދ ނީ.ާއެހެން ާރަށަށް ާވެރ�ކަންކުރ  ާރަށެކޭ މ�ވެނ�

ާކުރ�އަށް ާބަދަލުކުރެއްވީ. ާމ� ާބަދަލުކުރ ނެާރަށްތ  ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާރަށް ާކ�ތައް ާރައީސަކު ާނޭނގެ.ާާއަންނަ ކަމެއް

ާމ� ާޤ ނޫނަކުން ާމ�ފަދަ ާދަންނަވަނީާާއެހެންވީމ ، ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ކަންތައް

ާހަފްތ އަޅުގަާ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާމ� ާހަދަންޖެނޑުމެން ާވެސް ާޤ ނޫނު ނޑައަޅ  ާކަ ާދުވަސްތައް ާމ�ާގެ ާމ�ހ ރު އޮތީާާހ�ފައ�
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ނޑައަޅަންާއ�ނގޭތޯ. ާކަ ާދުވަސްތައް ާާހަފްތ ގެ ާއޮންނ ނީ ނޑައަޅ ާާ�ހަފްތ އަކު ާކަ ާދުވަސްތައް ާކ�ޔ ފައ� ދުވަހޭ

ާހަދަން ާއ�ޚްލ ޞްތެރ�އެބަާޤ ނޫނެއް ާސަރުކ ރު ާއެއީ ާބަދަލުކޮށްފ ނެ. ާސަރުކ ރުން ާމާ�ާޖެހޭ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. އެއް

ާޤ ނޫނު ނޑުމެންާމ� ާއަޅުގަ ާާބ�ލު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބ�ލު ާމ� ާހެދުމަށްޓަކައ� ާޤ ނޫނަކަށް ާފ ސްކޮށްލަންާާއޮތްހަމަ ގޮތަށް

ާޑ�މޮކްރަސީ ާކުރ�މަގަށް، ާޤައުމުގެ ާބ�ލެއް. ާމުހ�އްމު ާވަރަށް ާބ�ލަކީ ާމ� ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާރައްޔ�ތުންގެާާއަޅުގަ އަށް

ާޤައު ާމ�އީ ާބުނުން ާބަސް ާރައްޔ�ތުންގެ ާމަޝްވަރ ، ާރައްޔ�ތުންގެ ާހ�މެނުމަށް.ާއެއްބ ރުލުން، ާނ�ންމުންތަކުގެ މުގެ

ރައީސް.ާ ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާމަނ�ކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމޫސ ހުޅުހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާ

ާރައީާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވަންދެންޝުކުރ�އްޔ  ާޒަމ ނެއް ާކ�ތަންމެ ާހަމަާާސް. ާނުދައްކ  ާވެސް ާވ ހަކަ ާޑ�މޮކްރަސީގެ ވެސް

ާވަޒީފ  ާބުނ� ާާބުނ�އްޔ  ާތ�މަންނައެއް ާބޭނުންާނަގައ�ގެން ާފައ�ދ އަށް ާމ ތްާާހ  ާބަޔަކަށް ާތ�ބ� ާހޯދައ�ގެން އެއް

ާވ ހަކަާރަސްކަލ ނގެ ާޑ�މޮކްރަސީގެ ާއެކީގައ� ާރަޙުމަތްފުޅ  ާހަމަާހެޔޮ ާވެސް ާލ�ބުނީތީ ާފުރުޞަތު ާއެ ދައްކ ލަން

ާ ާހަމަ ނޑު ާޝުކުރުކުރަهللاާއަޅުގަ ާއަނ�ޔ ވެރ�ާސަގ ކ�ބަފުޅަށް ާތެން.ާޚުދުމުޚުތ ރު ާވެރ�ކަމެއްގައ�ާފަތެއްގެ ާއޮތް ރޭގައ�

ާވ ހަކަާ ާޑ�މޮކްރަސީގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެއްޗެއް. ާއެހެން ާނުވ�ސްނޭނެ ާއަދ�ވެސް ާބަޔަކަށް ާތ�ބޭ ާކޮށްފައ� ވަޒީރުކަން

ާއެނގޭކަން ާއ�ޚްލ ޞްތެރ�ކަމ ވެާދައްކ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރ ާާސް ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއެ ާޤަބޫލުކުރަން. އެކީގައ�

ނޑު ާއަޅުގަ ާކީއްވެގެންތޯއޭ.ާާކަމެއް. ާދައްކަނީ ާމ� ާމ�އަދު ާވ ހަކަ ާކުރ  ާކަންކަން ާޤ ނޫނަކުން ާއަރަނީ ހ�ތަށް

ާއަމ�އްލަ ާއަތުގައ� ާބ ރުާތ�މަންނަމެންގެ ާރައްޔ�ތުންާާއަށް ާމ ލޭގެ ާތ�ބ�އ�ރުގައ� ާމަޤ މުތަކެއްގެ ާއެ ާތ�މަންނަމެން ހުރެ

ާދޫކޮ ާނުވަތަާރ އްޖޭގެާއ ބ ދީާދ�ރ�އުޅުމަށްޓަކައ� ާވަކ�ާދ�ރ�އުޅުމަށްޓަކައ� އަށްާޤ ނޫނެއްާނެތ�ާގޮތަކަށްާއަމ�އްލަާާށްފައ�

ާވަލ�އްޔުލް ާނ�ކުހަމަ ާނަމުގައ� ާވ�ދ ޅުވ�އަމުރުގެ ާހުސްކޮާމެ ާމައްޗަށް ާބ�ޑުކުރުމަކ ވ�ދ ޅުވުމެއްގެ ާމީރުފެންފުށ� ާށްލ�

ާޓޫާނުލައ� ާހަމަ ާދީގެން ާބަޔަކަށް ާވަކ� ާނަގަމުންރ�ޒަމުގެ ާޓޫާފައ�ދ  ާމ�ނ�ސްޓަރަކަށްދ�ޔައ�ރުގައ� ާހުންނެވ�ާރ�ޒަމް

ބޭބޭފުޅުންގެާޖީބަށްާާހަމަާއެާނޫނ�އްޔ ާއެކަމެއްާނުކުރ ންތޯއޭާއެާއ�ންނެވީ.ާާއ�ރުގައ�ާހަމަާޤ ނޫނަކުންާނޫނީާއެފަދަ

ާތޮއްޖެހ�ފައ�ވާ  ާމ ލޭގެ ާނުވަތަ ާދ�ރ�އުޅުމަށްޓަކައ� ާރައްޔ�ތުން ާމ ލޭގެ ާމ�އީ ާއ�ންނެވީތޯއޭ؟ ވެއްޓ�ވަޑައ�ގަންނަވައ�ގެން

ާލ މަރުކަޒީ ާވ ހަކަާކުރުމަާމީހުން ާބަހ ލ�ާރަށްތަކުގެާތެރެއ�ންާއެއްާރަށުގެ ާމައުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެާސަރުކ ރުން ށް

ހ�ނގަނީާވަކ�ާކުންފުންޏެއްގެާހަމަާބ ރުގެާދަށުގައ�ާއޮވެގެން.ާއެހެންވީމ ،ާާދެންނެވީ.ާއަދ�ވެސްާމީރުފެންފުށ�ާއެާމ�

ނޑައެޅުމުގެާވ ހަކަާ ނޑަކަށްާހ�ޔެާާރަށްާކަ ތ�ބ�ާމީހުންނަކަށްާމާ ނުވޭާއެާސަރުކ ރުގައ�ާއުޅެފައާ�ާއްދައްކ ކަށެއްާއަޅުގަ

ާއެހެނެއް ާރަނގަޅުހެނެއް. ާވ ހަކަ ާއެ ާދޭއްޗަށްާނޫން ާއެ ާޓީވީއ  ާދ� ާދ�އެފްއެމ އ� ާފ ހަރުގައ� ާރަނގަޅުވެދ ނެ ދައްކަން

ާފަށަމުންާ ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާއެއް. ާވ ހަކަ ާޙަޤީޤީ ާނުކ�ޔ ނެ ާރަނގަޅަށް.ާއެއީ ާނ�ކަން ާތ�ބެގެން ާމ�އަރ  ާވެސް

ާއޮތީ.ާ ނޑައެޅުންާނުވަތަާވެރ�ކަންާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން ާރަށްާކަ ާހ�ތަށްއަރަނީާމ�އަދުާއަތޮޅުވެރ�ކަންާކުރ  ނޑު އަޅުގަ
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ާވ ހަކަ ާނެތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާވ ހަކަދައްކ އ�ރުގައ� ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާރަށް ާމ�ތާ ާކުރ  ާމެންބަރަކު ާއެއްވެސް އެއް

ާނުވ ނެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވ ހަކަާދައްކައ�ގެން ާރަށެއްގެ ާއެއްވެސް ާނޯންނ ނެ.ާއަތޮޅުތައް،ާއ�ދ ރީާާޖަދުވަލުގައ� އެއް

ާބެހ�ގެންވ  ާއެހެންވީމ ާދ އ�ރ ތައް ާއޮންނ ނީ. ާކަމަކުނުދ ނެ� ގޮތް ާއުޅުއްވީމަ ާވެސް ނޫނ�އްޔ ާާ.ދޮގުހައްދަވަން

ާޖެާ ާބަހަށް ާފަރަންސޭސ� ާޖެހެންޏ  ާބަހަށް ާއ�ނގ�ރޭސ� ާތަރުޖަމ ކުރަން ާބަހަކަށްާާހެންޏ ޤ ނޫނުއަސ ސީ އެނގޭ

ާކީތަރުޖަމ  ާއެ ާއެހެންނޫނ�އްޔ ކޮށްގެން ާރަނގަޅުވ ނީ. ާއެންމެންާާމަ ާރައްޔ�ތުން ާމ�އީ ާގޮތެއް، ާރަނގަޅު ާއެންމެ އޭގެ

ާޖަދުވަލު ާބެހޭ ނޑައެޅުމ  ާކަ ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ާއެއްޗެއް. ާއޮއަޑުއަހ  ނޑައަޅ ފައ� ާކަ ާހަމައެކަނ� ންނ ނީާގައ�

ާމ ލެއޭާޤ ނޫނު ާރަށަކީ ާވ ހަކަާވެރ�ކަންކުރ  ާއެއްވެސްާރަށެއްގެ އީ،ާއެއްާނޯންނ ނެ.ާމ�ާއަސ ސީގައ�ާއޮންނ ނީ.ާއެހެން

ާއ� ާމަ ާގޮތަކީ ާއުޅޭ ާމަވެގެން ާލައްގަޅޭ،ާމަން ާލައްާގަށް ާމަގަށް ާކ�ޔަންއ�ން ާޕ ޓީގެާާގަޅޭ ާސ�ޔ ސީ ާއަމ�އްލަ ވެގެން

ާމ�ކަން ާހަދައ�ގެން ާއުޅެން ާއ�ާބޭނުމުގައ� ާނ�ންމ އ�ރުގައ� ާމ�ކަން ާމ�ގޮތަށް ާދެން ާތެރެއ�ންާވީ. ާދ އ�ރ ތަކުގެ ދ ރީ

ާގަދަ ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާފ ސްކޮށްގެން ާބ�ލު ާމ� ާއުސޫލުން ނޑުމެންނަށްާާމ�ދެންނެވ� ާއަޅުގަ ާވ�އްދ ފައ� ފައ�

ާނުކުރ�ޔަސްާ ާފ ސްކުރ�ޔަސް ާބ�ލެއް ާމ�ތަނުން ާކުރީގައ� ާނޫންތޯ. ާޚަބަރެއް ާއުފ ވެރ� ާވެސް ާމ�އީ ާކުރެވޭނެ. މ�ހ ރު

ާ ާމ� ާފެށުނީ. ާއެ`ާމަޖ�ލީސް ާބޭފުޅަކު. ާކޮންމެވެސް ާއ�ންނަވ ނީ ނޑީގައ� ާނަގ ފައ�ާާގޮ ާއަތްމައްޗަށް ބޭފުޅ 

ާމ� ާބޭފުޅުން ާބުނީމަާހުރ�ހ  ާދޭންވ ނީ ާނައްޓައ�ގެާ�ގޮތަށޭާވޯޓު ނޑުހުޅުން ާނަގ ފައ�ާކޮ ާއަތް ާދ ާވަރަށް ގައ�9��1ާން

ާގޮތަށްާގޮސ�1ާާްކޮންމެާމީހަކުާ ާދ  ާކ ލައ�ގެންާސައ�ބޮއ�ގެން ާނުވ�އެއްާާދެންާ�ރުފ�ޔ ގެާހެދ�ކ  ާފ ސްވ�އެއް ާބ�ލު އެ

ގޮތަށްާއޮތްާޤައުމެއްގެާާމ�ވެނ�ާބ�ލެއްާތަޞްދީޤުކުރައްވައ�ފ�އޭ.ާމ�ާއ�ވޭނީާމައުމޫނުާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުނޭނގޭނެ.ާދެންާ

ާމ� ާބައްލަވ ާވ ހަކަ ާމ�ހ ރު ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔާ ާ�ދައްކަނީ. ާފޮނުވ ލީމަ ާތަޞްދީޤުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާމ�ގަދަފައ�ާވ�ާ ާހުންނެވ�ޔަސްާއަނެއްކ  ާހ�ފައ�ގެން ާބަޑ� ާބަދަލުކުރުމުގެާާއްދ�ޔަސް ނޑުމެންނަށް ތަނަށްާގެނެސްާއަޅުގަ

ނޑުމެންާބޭނުންާއޮތް.ާމ�އީާނޫންތޯާޑ�މޮކްރަސީާބ ރުާއެބަ ވެސްާާވަނީ.ާމ�ާާއަކީ.ާމ�ހެންާމ�ކަންާވ ންާނޫންތޯާއަޅުގަ

ާ ާއަނބުރ  ާޖޯކަކަށް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާވަނީ ާއުސޫލުންާމ�ހ ރު ާހުރ� ާކުރީގައ� ާކަމަކުނުދޭ.ާހަމަ ާވެސް ފޮނުވ ލީމަ

ާއެ ާނުކުރައްވ ނެ ާރައީސް ާމ�ހ ރުގެ ާތަޞްދީޤުކުރަން. ާބ�ލު ާހަމަ ާޖެހޭނީ ާވަރަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ކަމެއް.

ާމ� ާފޮނުވ ލީމަ ާއެއީ. ާބޭފުޅެއް ާވ ހަކަާޑ�މޮކްރެޓ�ކް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާހަދަންވީ. ާއެއްޗެއް ާހަދ  ާދެާތަނުން ންާއަކީ

ާމ އްދ  ާވ�ސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފޮނުވ ލީމަ ާއަނބުރ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ނޑުމެން ާއެބައޮތޭ.ާާއަޅުގަ އެއް

ާއަޚްާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއަކީ ާމ އްދ  ާވ�ސްނަންވީ ނޑުމެން ާވ�ދ ޅުވ�ހެންާާ�އަޅުގަ ާއެ ދެންމެގައ�

ާ ާމައްޗަށް ާހަމަތަކުގެ ާއުސޫލުތަކ އ� ާހުރ� ާކުރ�ންާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ނޑައެޅުމުގައ� ާކަ ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ބަލ ފައ�

ާދެާމެންބަރަކުާހ�މެނޭާދެޚުދުމުޚްގެންގުޅުނުާ ާމ�ކަންާވައްދ ލީމަާހަމައެކަނ� ާމ�ހ ރު ރަށަކަށްާާތ ރުާއުސޫލުގެާތެރެއަށް

ާގެންދ�ޔު ާއަތޮޅުވެރ�ކަން ާބޭނުމުގައ� ާގެންދ�ޔުމުގެ ާރަށް ާވެރ�ކަންކުރ  ާބޭނުމުގައ�ނުވަތަ ާމ�ތ�ބަާާމ�ކަންާމުގެ ކުރަން

ާ ާމ�ާލަށްހ މީހުންގެ ާގޮތުގައ� ާމެންބަރެއްގެ ާއެއް ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާމ�ހ ރު ާބަލ އ�ރުގައ�
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ނޑުމެންގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާ ތަނުގައ�ާއ�ންނެވ�ާމީހެއްާޖުޑީޝަލްާސަރވ�ސްާކޮމ�ޝަންާތަމްސީލުކުރައްވ ާއަޅުގަ

ާއަޑުއ�ވޭ.ާޤ ނޫާއ�ތުރުާތަނަކުންާމުސ ރަާނަންގަވ ާ ާއ 0ާއ އ�4ާާާގެވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(�2ާނުއަސ ސީގެާވ ހަކަާއެބަ

ާނު ާއަދ ކޮށްގެން ާއެއް ާވަޒީފ  ާސަރވ�ސްގެ ާސ�ވ�ލް ާމަޖ�ބައްލަވ . ާރައްޔ�ތުންގެ ާކަމަށ އ� ާމެންބަރެއްގެާވ ނެ ލީހުގެ

ާއެއް ާވަޒީފ  ާއެހެން ާދައުލަތުގެ ާފ�ޔަވައ� ާއެއް ާވަޒީފ  ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާކަމަށްާާހައ�ސ�އްޔަތުން ާނުވ ނެ އަދ ކޮށްގެން

ާވަޑައ�ގަންނަވައ�ގެންާއެއ�ދޭއޮވޭ.ާއެކަމަކުާކޮންމެވެސްާތަނަކަށްާކ�ޔަވަާ ާމުސ ރަާނަންގަވަނީ.ާދެންާާން ތަނުންާވެސް

ާތ�ބ� ާތ�މ މެން ާދައްކ އ�ރުގައ� ާވ ހަކަ ާމީހުންގެ ާއެހެން ާމ�އީ. ާނޫންތޯ ާބޮޑުވަރެއް ާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާާތަންކޮޅެއް ގޮތް

ާމ� ާމ�ރަނގަޅަށް ނޑ�އަކު ާގޮ ާމ� ާމ�ހ ރު ާބަލައ�ފ�އްޔ  ާމައްސަލަ ާއެ ާކޮންމެވެާހ ރު ާނީނދެވޭނެ. ާއެއްާތަނަކު ސް

ނޑ�އެއްގައ�ާއ�ންނަން ޖެހޭނީ.ާމަކުތަބަށްާކ�ޔަވައ�ދޭންާނޫނީާމަޖ�ލީހަށް.ާއެކަމަކުާޖުޑީޝަލްާސަރވ�ސްާއ�ންާވެސްާގޮ

ާމ�ތަ ާނަގަނީ. ާމ�ާލ ރ� ާދެން ާނަގަނީ. ާލ ރ� ާވެސް ާތ�ބ�ާހ ާނުން ާމ�ާލުގައ� ާއައ�ސްާާމީހުން ާމ�ތަނަށް ާދެން ތ�ބީ.

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާރ އްޖެ، ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއޮތީ. ާދައްކަން ާމ�ތ  ާވ ހަކައެއްތޯ ާކޮން ާދެން ާވަރަށްާާވަދެގެން ހަމަ

ގެންނަާބޮޑުާބަދަލުާާއ�ޚުލ ޞްތެރ�ކަމ  އެކީގައ�ާދަންނަވ ފ ނަންާވ ހަކަާއެއް.ާކޮންމެހެންާމ�އަދުާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތައްާމާ�

ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީހުންާާމ�އަދު ާހ�ންގ ނެ ާތަންތަން ާއ�ންތ�ޚ ބުކޮށްފައ�. ާހަމަ ާވެސް ާކަތީބުން އޮތީ

ާއ�ންތ� ާދެން ާދޭއ�ންތ�ޚ ބުކޮށްފައ�. ާބ ރު ާއެ ާމީހުންނަށް ާއެއީާއ�ރުގަޚ ބުކުރ� ާކުލައަކަށް. ާދެ ާބަހ ލެވެނީ ާރ އްޖެ އ�

ާކުލައަ ާނޫ ާކުލައަށ އ� ާމ�ނ�ވަންކަމ ރީނދޫ ާކޮބައ�ތޯ ާދެން ާއެާށ . ާރައްޔ�ތުން ާތ�ބ� ާއަތޮޅުވެރ�ކަންާާއެކީގައ� ާމީހުން

ާއެ ާރަށްރަށް.ާކޮބައ�ތޯ ާބޭނުންވ  ާއެހެންވީމ ާކުރަން ާޙައްޤު. ާވެސްާ� މީހުންގެ ނޑު ާހ�ނގ .ާއަޅުގަ އ�ޞްލ ޙުކޮށްލަމ 

ާރައްޔ�ތުންާހަ ާހުރ�ހ  ާހ�މެނޭ ާދ އ�ރ އެއްގައ� ާއެ ނޑައަޅ ނީ ާކަ ާރަށް ާވެރ�ކަންކުރ  ާދ އ�ރ އެއްގެ ާއ�ދ ރީ ާޤަބޫލު. މަ

ާ ާނ�މުނީ. ނޑައެޅީމަ ާކަ ާއެ����ާ��ވޯޓުލައ�ގެންނޭ ާނޫންތޯ ާރަނގަޅެއް ާމ  ާއެާާ. ާވެސް ާމ�ހ ރު ާއެކަމަކު ާގޮތް.

ންާކަޓ ާގޮތަކަށްާމ�ކަންާވ ކަށްާ.އަތޮޅުާފަރުކޮޅުާފުނަދޫާމީގެށާވެސްާތުލުސްދޫާއ އ�ާއަދ�އެއްގޮތަކަށްާގޮތަކަށްާނޫން.ާ

ާކަމެއްާ ާފެކްޝަނެއްގައ� ާކޮން ާތ�ބީ ާމ�ހ ރު ާމެންބަރުން ާދެ ާއެ ާގެއްލޭނެ.ާއަދ� ާމެންބަރުކަން ާއެހެންވެއްޖެއްޔ  ނެތް.

ނ�އްޖެއްޔ ާއަނެއްކ ާބޭފުޅުންާއެހެންާދ�މ ލަކުންާފެާދައްކަާދައްކ ފައ�ާއުޅެނ�ކޮށްާއެާވަރަށްާވ ހަކަާވެސްާނޭނގެ.ާމ�

ާމ�އުޅެނީާ ނޑުމެންނަށް ާގެންދ ތީާއަޅުގަ ާމަޖ�ލީސް ާއުސޫލުން ާބަދަލުކުރަންވީ.ާމ� ާގެނެސް ާއަނބުރ  ާއަނެއްކ  ާބ�ލު މ�

ާބަދަލު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާބޮޑުވެގެން.ާއަޅުގަ ާފޯރ�ޔ ކަންތައް ާހ�ތްވަރ އ� ާވަރަށް ާމ�ާކުރީ ކަންތައްތައްާާއެކީގައ�

ާރަ ާވަރަށް ާމ�އަންނ ނެކަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއ�ހުސ ސްތައް ާމ� ާއެނގ�ގެން. ާާނގަޅަށް ާވަރަށް ާއުފަލ ާކުރެވެނީ

ާއަނެކައް ާއ އ� ާފަސ ދަ ާއ އ� ާވ ހަކަ ާކޮރަޕްޝަނުގެ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާމ�އަދު ާވ ހަކައެކީގައ�. ާއެންޓ�ާޗެއްގެ -ދައްކަން

ާމ�ހެންކަ ާއޮތީ ާބޯޑެއް ާމ ާރަޕްޝަން ާމޯލްޑ�ވްސްގެ ާޅ�ޔަނުާކުާވެގެންާނޫންތޯ.ާޓީ.ވީ ާފައ�ސ  ާޓެލެތޯނު ާހ�ނގ� ރީގައ�

ތް.ާއެކަމ ާއޮޑ�ޓުާއޮފީހުންާވ ހަކަާދައްކަންާކެރުނުާމީހަކުާވެސްާމ�ާޤައުމުގައ�ާނެާކ ލައ�ގެންާފ�ލ�އ�ރުގައ�ާވެސްާއެ

މީހާ ާފަހުންާއ�ނީާމޮޔަވެފައ�.ާއަމ�އްލަާގަޔަށްާކުޅުތަޅ ާހ�ސ ބަށްާދ�ޔަާއެާދުވަސ2ާްވަނީމަާއޮޑ�ޓަރާޖެނެރަލްާގޮސްާ
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ާމ� ާމ�އަދު ާއެކަމަކު ާގެނެއީ. ާބައ�ންދ ފައ� ާގޮޅީގައ� ާއެާފަކީރު.ާކުޑަ ާވެސް ާމ�އަދު ާއުސޫލުާޚުދުމުހޚްާއުޅެނީ ާ�ތ ރު

ާތެރޭގައ�ާކުޑަކޮށް ާމަޖ�ލީސް ާނ�ސްބަތްާ.އެބައުޅޭ ނޑު ާތަނެއްއަޅުގަ ާމ�ާާވ  ާތަނެއް. ާވ  ާވެސް ާލޯބ� ާވަރަށް ާވީމަ،

ާއެހެ ާއުނދަގޫ. ާވެސް ާދައްކަން ާވަރަށް ާވ ހަކަ ާނުނަގައ�ގެންާތަނުގެ ާޖެނެރަލެއް ާއޮޑ�ޓަރ ާމ�އަދު ންނަމަވެސް،

ާއެ ނޑުމެން ާމީހުންާާއަޅުގަ ާޖެނެރަލަކަށް ާއޮޑ�ޓަރ ާމ�ތަނަށް ާއަޅުވ އ�ރުގައ� ާބޮލުގައ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ވ ހަކަ

ާ ާފޮނުވ�ޔަސް ާފޮނުާކ ރުގައ� ާނަގައ�ގެން ާކުޑަ ާބޭރުކޮށްލަނީ. ާފޮނުވ�ޔަސް ާއަތްގ ޑ�އަލުގައ� ވ�ޔަސްާބޭރުކޮށްލަނީ.

ާގޮސްާގަހާ  ާސަމުގ ާކަށ� ާއަށް ާތ�މ މެންާއަމ�އްލަ ާވެސްާބޭރުކޮށްލަނީ.ާހަމަ ާމީހަކު ާއެއްާނެގ� ބޭރުކޮށްލަނީ.ާޑ�ގުރީ

هللاާޑަކޮށްާމ ތްާދ�މ ލަށްާނޫންާގޮތަކަށްާވޯޓެއްާލ�ބޭނެާގޮތެއްާނެތް.ާމ�ދުވަސްކޮޅުާކުާާށްާހުއްޓޭހެންާއެާހުއްޓޭާމީހަކ އަ

ާރަޙުމަތްފުޅ  ާރައީާހެޔޮ ާމައްސަލަތައެކީގައ� ާއުޅޭ ާއެތެރޭގައ� ާމ�ތ  ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ާވެސް ާޕ ޓީާސަށް ާއެ އް.

ާއެހެންވީމ ާ ާކު� ތެރޭގައ�. ނޑުމެންނަށް ާއަދ�އަޅުގަ ާކަންތައްތައްވޭ. ާހަޅޭއްލަވ .ާދ�ކުދ�ކޮށް ާވެސް ާއެކަމ  ާނ�މުނީމަ ވެ

ާ ާރުހުންދީފަޢަމ�ހ ރު ާހަމަ ާވެސް ާފަށައ�ާއ�،ފީފަށް ާހަޅޭއްލަވަން ާކަމަކުއަނެއްކޮޅުން ާފ� ާވެސް.ާނުދެއޭ ކ�ޔައ�ގެން

ާ ާއެހެންވީމ އެކަމަކު ާމ�ހެން. ާހުރީ ާލ � ހ ލަތު ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ނޑުމެން ާހ�ންގުމަށްޓަކައ�ާއަޅުގަ ާއުސޫލުން ާމަރުކަޒީ

ާކަންތަ ާރަށަކަށް ާކޮންމެ ާރަށްތައް ާހުރ� ާއަތޮޅުތަކުގައ� ާޔަޤީންކަމ ރ އްޖޭގެ ާވަރަށް ާކުރ�ޔަސް ާމ�ާއް ާއެކީގައ�

ާ ާއަތޮޅުވެރ�ކަންދަންނަވަނީ ާއެއީ ާދެކެނީ ާވެސް ާރަށެއް ާހުރ�ހ  ާރ އްޖޭގެ ާހަމަ ާސަރުކ ރުން ާކަމަށް.ާާމ� ާރަށް ކުރ 

ާފެންވަރަށް ާއެއް ާމ ލެއެކޭ ާބޭނުންވީ ނޑުމެން ާާއަޅުގަ ާާ�ރ އްޖޭގައ� ާސަރަހަާ�އަތޮޅުގައ� ާހަދަން.ާާ�އްދުގައ� ސ�ޓީ

ާޤަބޫލެއް ާވެސް ާމ�ާއެކަން ާމ�ހ ރު ާދެން ާާނުކުރެއްވ�. ާއެއުޅެނީ ާޑީ.އ ރު.ޕީާާހަމައެކަނ� ާރަށެއް ާބޭނުންވ  ބޭފުޅުން

ާމާ�ާނުވަތަާޑީ.އ ރު.ޕީ،ާޕީ.އޭާނޫނީާއެ ާގަދަބ ރުާހުރ�ާފަރ ތްތަކުން ބޭފުޅުންގެާދެންާއެާބ ރުހުރ�ާމަޖ�ލީސްާތެރޭގައ�

ާާބޭނުން ާހަމަ ާބޭނުންާއެވަނީ ނޑުބޭފުޅުން ާއަޅުގަ ާގެންދަން. ާދ�މ ތަކަށް ާތ�ބ� ާމެންބަރުން ާސަރުކ ރުންާވ  ހަމަާާމ�

ާއެާޔަޤީންކަމ  ާއޮތީ ާބަދަލުވެފައ� ާބަދަލުވ�އްޔ  ާމ�ހ ތަނަށް ާއަތޮޅުވެރ�ކަން ާދަންނަވ ފ ނަން ާތ�ބ�ާާއެކީގައ� ރަށެއްގައ�

ާތެރެއަ ާވެސްާބައެއްގެ ާއަތޮޅުވެރ�ން ާމަޖުބޫރުން ާވަދެގެން ާތެރެއަށް ާއޭގެ ާބަޔަކު ާވެސް ާއެހެން ާނުވަތަ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ށް

ާބޭރުކޮށްާއެ ާފަހ  ނޑުމެންނަށްާާ�މަސައްކަތެއްާނުކުރެވުނީމަތަނުގައ�ާާތަޅ  ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާބަދަލުވީ ބަދަލުވ�ާރަށްތައް

ާހައ�ރ ންވަންާއ�ނގޭތޯާ ނޑުާހަމަ ާވެސްާއަޅުގަ ާއޮތީ.ާއަދ�ާމ�އަދު ނޑުމެންާާއ�ހަށްާ�މަޢުލޫމ ތުާލ�ބ�ފައ� ދުވަހުާއަޅުގަ

ާ ާއުސޫލުން ާދ އ�ރ ތައްާހ�ންގުމަށްޓަކައ�ލ މަރުކަޒީ ާސީދާ ހޮވ�ާބައެއްާކަާާއ�ދ ރީ ާހަމަ ާއަރ  ާޓީ.ވީާއަށް އުންސ�ލަރުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާފ ޑުކ�ޔ އ�ރުގައ� ާއަށް ާއަށ33�ާާްރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާމ އްދ ގައ� ވަނަ

ދީފައ�ާއޮތްާބ ރ އ�ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތައްާހ�ންގުމުގެާކައުންސ�ލަރުންނަށްާދީފައ�ާއޮތްާބ ރުާވެސްާ

ާއެބައޮތްާބޮާއެ ާއައ�ސްފައ�.ާފަހަތުގައ� ާޑ�މޮކްރަސީ ާވ ނީާމ�އޮތީ ޑުާޕ ޓީާއެއް.ާޕ ޓީާބޭފުޅުންނަށްާނޭނގެ.ާއެހެންތ 

ާ ާކޮންމެ ާހ އަދ� ާމީހުންގެ ާހެޔޮ. ާއޮތަސް ާބަކައްލެއްގައ� ާއޮންނަ ާކޮއްޓެއްގައ� ާގޮތަކީ ާހުރ� ާމައްސަލަާހ ލު ޓެއްގެ

ާމ�ާ ާާޖެހުނަސް ާރަށުން ާބ�ރުން ާފ�ލައ�ގެންއުޅެނީ ާމ�ދ  ާމީހުން ާާހ�ސ ބުގައ� ާއޮތް ާޤައުމު ާއެއީ.ާހ ތ�ބެނީ. ލަކީ
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ދަނީ.ާާއެާދަސްކޮށްދ�ންާޓީޗަރުންނ ާކަންކަންކުރ ާމީހުންާހުރ�ހ ާމީހުންގެާބޮލުގައ�ާކަންކަންާއެޅ�ގެންާމ�� އެހެންވީމ 

ާމ� ާއެނގެމުން ާއެނގ� ާކަންކަން ާމ�އަދު ާމަގުގައ�. ާމ� ާހުރީ ާކަންކަން ާދ�މ ލެއްގައ� ާހުރ�ހ  ާމ�އަދަކުާާރ އްޖޭގެ ދަނީ

ނޑުާ ާދޫކޮށްލަނީ.ާއަޅުގަ ާމަޢ ފުދީފައ� ާގެނެސް ާކުރީމ  ާކަންތައްތައް ާމ�ކަހަލަ ާކުރީގައ� ާނޫން.ާމީގެ ާކަންކަމެއް ހ�ނގ 

ާމަސްތުވެގެންާ ާބޮއ�ގެން ާރ  ާމީހުން ާބަޔަކު ާތަނުގައ� ާއެ ާހަދައ�ގެން ާމަރުކަޒެއް ާޚ�ތ ނުކުރ  ާއެބަހުރ�، ހަނދ ން

ާމީހުންތަކެއް ާބޮޑުންގެ ާއެާދައުލަތުގެ ާފަހަތުގައ�ާާއުޅުނީ. ާގޮސް ާއަރުވައ�ގެން ާރ  ާކ ރަށް ާހަމަ ާވެސް މީހުން

ާމ� ާވަދެ ާވަނީ. ާވަންކަމަށް ާތަނަށް ާއެ ާބޮއ�ގެން ާހުޅުވައ�ގެން ާޑ�ކީ ާނ ޗަރަންގީާާބަހައްޓައ�ގެން ާތެރޭގައ� ކަމުގެ

ާގައ�ާހުންނެވ�ާދ�ންާއެއްޗެއްާބޭފުޅުންާއަމ�އްލަފުޅަށްާބަރަހަނ ވެާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާއަށްާވެސްާއޭރުާާކުޅުމުގައ�ާއެ

ާއެާވެއްޖެާ ާހ�ތްޕަވައ�ގެން ާއަާއްޔ  ާވެސް ާނބުރައ�ާބޭފުޅ  ާގަނެގެން ާއެންމެއެ ާހ�ސ ބުން ާއެ ާވެއްޓ�، ފަހުންާާތަނަށް

ާދައްކ ފައ�ާ ާމ�އީ، ާބުއީ. ާކަލޭމެން ާކީއްވެހޭ ާއެންގީ ާއެއްކޮށްފައ� ާއެންމެ ާއަށް ާފެންޑ  ާޑ�ފެންސް ާޖެހ�ގެން މައްސަލަ

މ ލެާމ�އީާއެންމެާބޮޑުާތަނަކަށްާހުރ�ާވ ހަކަާފ ޅުގަާ އ�ާދ�މ ލަށް.ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތައްާހ�ންގުމުގައާ�

ާފަހުންާ ާމީގެ ާއެންގީ ާއެއްކޮށްފައ� ާޖަރީމ .ާއެންމެން ާކަންތައް.ާހ�ންގ ފައ�ާހުރ� ާހުރ� ާާކޮށްފައ� ާމ ލޭގައ� ހަދައ�ގެން

ާނުވ ނެ ާބޮއ�ގެން ާރ  ާބޮއ�ގެންކަލޭމެން ާރ  ާފަހުން ާފ ޑުފ ޑަށްާނުވ ނޭާ.ާމީގެ ާމ�ހެން ާނުކުމެ ާކަލޭމެން ާބޮއ�ގެން .ާއެ

ނޑީގައ�ާބަދެވ�ގެންާބ�ޑ�އަޅައ�ގެންާތ�ބެގެންާއްތަރުޖައްސ ާހަދައ�ގެންާނުވ ނޭވަ ނޑ�ގޮ .ާބޮންޏ ާއަމ�އްލަާއަށްާވަދެާގޮ

ާއަމުރުާއެންމެންނަށްާއެނގޭާ ާފަރ ތުންާނެރ�ފައ�ާހުރ� އޭގެާކަމެއްާމ�އީ.ާބޯށޭ.ާމ�އީ،ާހަމަާސީދ ާވަލ�އްޔުލްއަމުރުގެ

ާމެޑަލް ާނުބޮއ�. ާދެން ާސ�ފަހުން ާތ�ބ� ާއަނބުރައ�ާއަރ ފައ� ާވެސް ާމީހުން ާރޭާފައ�ންގެ ާއެ ާކަމަށްވޭ ާވެއްޓުނު ގަނެގެން

ާވ ހަކަާ ާނޭނގ�ގެން ާޙަޤީޤަތް ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާމ�އީ. ާކަމެއް ާއޮތް ާއެހެންވެފައ� ާތ�ބެގެން. ބޮއ�ގެން

އެކީގައ�ާމަޑުކޮށްލައ�ގެންާތ�ބޭނީ.ާމ�ާކ�ޔ ާއެއްޗެއްާރަނގަޅުާއަޑުއަހ ލަންާާތްތެރ�ކަމ ނުދެއްކ�ގެންާތ�ބެނީކީާނޫނޭ.ާކެ

ާމ� ާމ�ާދެން. ާޅަކުދ�ން ާޒުވ ން ާާއުޅޭ ާއަދ� ާކުދ�ންނަކަށް ާއުޅޭ ާއައ�ސް ާއައ�ސްާތަންތަނަށް ާމ�ތަނަށް ޑ�މޮކްރަސީ

ނޑުމެންާޑ�މޮކްރަސީއ ާދ�މ ލަށް ނުކުތްާގޮތެއްާނޭނގޭނެ.ާމ�އަދުާވެސްާާވަދެގަނެގެންާމ�އުޅޭާގޮތެއްާނޭނގޭނެ.ާއަޅުގަ

ާއޮންނ ނީ ާގެނެއްސަ ާލައ�ގެން ާޑުރަގު ނޑަށް ާބަ ާއޭގެ ާބަލައ�ފ�އްޔ  ާމައްސަލަ ާބަކަރީގެ ާޙަޤީޤަތުގައ� .ާރަނގަޅަށް

ހުންނ ނީ.ާމ�އީ،ާރަނގަޅަށްާފުލުހުންާތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭނެާ� ރަނގަޅަށްާބައްލަވ .ާއެހެންވީމ ާ އޭގެާދެާބޭނުންާހ�ފ ފައާ�

ާމ�ާލައަކަށްމައްސަ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައ� ާލަމ ރުކަޒީާާވެއްޖެ. ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ދަންނަވަނީ.

ާތ� ާރައްޔ�ތުން ާބަރޯސ ވެގެން ާމައްޗަށް ާރަށްތަކުގެ ާއެ ނޑައަޅައ� ާކަ ާރަށްތަކެއް ާހ�ންގުމަށްޓަކައ� ކަން،ާބޭާއުސޫލުން

ާރަށް ާނެތް.ާއަޅުާރަށަށްވެރ�ކަންކުރ  ނޑުާރައްޔ�ތުންނަށްާމ�ފ ރަލ ނެާކަމެއް ާހ�ތްވަރުާާގަ ާމ�ާސަރުކ ރުގެ ދަންނަވަނީ

ނޑުމެންާމ�ާތ�ބީާތައްޔ ރަށް.ާމީގެާهللاާއެބަހުރ�.ާމ ތް އ�ދ ރަކުރައްވ�އްޔ ާހުރ�ހ ާރަށެއްާވެސްާތަރައްޤީކުރުމަށްާއަޅުގަ

ާއަ ާމ�ދަންނަވ  ނޑައެޅުމަށްޓަކައ� ާކަ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ާއެނގޭތޯ ކުރ ާާތޮޅުވެރ�ކަންކުރީގައ�

ރ އްޖޭގެާހުރ�ާހުރ�ހ ާއަތޮޅުވެރ�ކަންާރަށްތައްާބޭނުން ނޑުާމ�ދ�ޔަާއ�ންތ�ޚ ބުގައާ� ކުރ ާރަށަކަށްާާވެގެންާއުޅުނީާއަޅުގަ
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ާދޮރު ާތަނެއްގެ ާއެއ�ން ާކުރީގައ� ާތަންތަނަށް. ާވަދެވޭ ާމ�ހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއޭރު، ާހުރަސްާާދ�ޔައ�ން. މަތ�ން

ާނ�މުނީ ާާ.ކުރ�ޔަސް ާމ�ނޫނ� ާވަދެވޭ. ާމ�ހ ރު ާވަނ�ން.ާބައްލަވ ާާހައްޔަރު. ާއަތޮޅުގެތައްާާ�ފަހަރު ާރަށްރަށުގައ� ބައެއް

ޑ�ޒައ�ންކޮށްާރޭވ�ފައ�ާހުރ�ާގޮތަށްާބަލ އ�ރުގައ�ާއެހަރަާބޮޑެތ�ާއ�މ ރ ތްތައް.ާރަށުގައ�ާނެތް،ާއަތޮޅުގައ�ާނެތް،ާއެންމެާ

ާރަށް ާނެތް ާހ�ސ ބު ނޑެއްހ  ާފ ލަންގަ ާއަރައ�ފޭބެނެ ާއަތޮޅުވެރ�ކަންކުޑަވެގެން ާއެކަމަކު، ާރަށްާާރަށުގައ�. ކުރ 

ާއެ ާާތައްޔ ރުކޮށްފައ� ާބޮޑެތ� ާހުރ� ާއަޅ ފައ� ާއ�ތަންތަނުގައ� ާއެބަހުރ� ާ��މ ރ ތްތަކުގައ� ާއެއ�2ާާް، ާލ ފައ�. ކޮޓަރ�

ާ ާޙަޤީޤީ ާހަމަ ނޑު، ާއަޅުގަ ާކޮޓަރ�ހ ކޮޓަރ�އެއްގައ� ާއެއް ާދަންނަވ ނަން. ާރައީސަށް ާމ�އަދު ާއެއް އެއްގައ�ާދ�ސ 

ނޑުާވަދެާފ ޚ ނ ގައ� ފުރަގަހުންާމީހަކުާވަދެއްޖެ.ާއަޅުގަ ދޮރުާހުޅުވ ފައާ� ާފެންވަރަށްާހުއްޓާ 

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމ�ހ ރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަވީ. ާމ� ާހ�ސ ބުން ާމ� ާވަގުތު ާއޮތް ާއަށް ާއެމް.ޑީޕީ ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޝުކުރ�އްޔ 

ާ.މުއްޠަލ�ބުާއ�ބްރ ހީމްާމެންބަރުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރ ގެދ އ�ާފުރުޞަތުާމ�ާއަރުވަނީާފަރެސްމ ތޮޑ 

ާ

ާމުއްޠަލ�ބުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާއ�ބްރ ހީމްާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާފަރެސްމ ތޮޑ 

ނޑުާ�����ާ�����.ާ�ާ����ާ���ާ������ާ�����ާ�ާ�����`.ާ .ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާމ�އަދުާއަޅުގަ

ާ ާފޮނުއްވ ފައ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާސ�ޓީމ� ާދ�ޔައީާކ�ޔ ާާއޮތް ާފ ހަގަވެގެން ާއަށްާާލީމ  ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާ�އ�ާއެޑްވައ�ޒްާނޫނީާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާއަށްާމަޝްވަރ ާއެރުއްވ�ާބޭފުޅުންާމ�ާސ�ޓީގައ�ާލ�ޔުއްވ ފައ�ާއޮތްާއެއްޗަކ ާ

ވަނީާމާ�ާޓީގައ�ާލ�ޔުއްވ ފައ�ާމ�މަނ�ކުފ ނަށްާދަންނަވ ފައ�ާއޮތްާއެއްޗަކ ާހުރ�ާތަފ ތު.ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާސ�ާއެ

ާފ�ޔަ ާމ ލެ ާގޮތުން ާއެކުލަވ ލ ފައ�ވ  ާދ އ�ރ ތަކުގައ�ބ�ލުާމ�ހ ރު ާއ�ދ ރީ ާޤ ނޫނުންާާވެރ�ކަންާާވައ�ާއެހެން ާމ� ާރަށް ކުރ 

ނޑައަޅ ނީާއެާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތަކުގެާލަފަޔ އ�ާމަޝްވަރ ާހޯދުމެއްާނެތ� ާ...އ�ކަމ ާކަ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމަނ�ކު.ާންބަރުާމޫސ ހުޅުހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެާއެއް.ާބެހޭާމައްސަލަނ�ޒ މާ 

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަނ�ކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމޫސ ާމެންބަރުާާދ އ�ރ ގެާހުޅުހެންވޭރު

ނޑުމެންނަށްާހ ޒ�ކޮމ�ޓީާދަނީާހ�ާމުޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާޢ އް މަޖ�ލީހުގެާފްލޯރގައ�ާޔާ އްޖެާރުނުވެވ�އްނގަމުން.ާއަޅުގަ

ާނޯންނ ނެާވ ހަކަާތ�ބ� ާކޮމ�ޓީާ�އެއް ާއޮންނ ނީ ާމީޑ�އ ގައ� ާހ ޒ�ާމ ދަމ  ާވ ހައަށް ާދެާރުނުވ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަ.
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ާ ާވެސް ާދުވަސް ާއެހެންވީމ ދ ނެމެންބަރުންގެ ާއަދަބުވެރ�ކަފޮނުވ � . ާވަރަށް ާކޯރަމްާާމ ާލަދެއްވުން ާއެދެން. އެކީގައ�

ާ ާޖަހައ�ފ�އްޔ  ާބޭރުންރަނގަބީލު ާވަާފަހަރެއްގައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާވަދެދ ނެ. ާއ�ހުތ�ރ މުބަޔަކު ާދެއްވ�ާާދެންާރަށް ތ�

ާ.ފުރުޞަތަށްޓަކައ�

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާބަލައެއްާނ�ޒ މ  ާކަމަށް ާމެންބަރުާއެއް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެހެންނަމަވެސް، ނުގަންނަން.

ާޕ ޓީގެ ާއެދެން ާދެއްވުމަށް.ާާމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން ާގެނެސް ާމ�ކޮޅަށް ާމެންބަރުން ާއ�ތުރު ާހައ�ސ�އްޔަތުން ލީޑަރުގެ

ާގޮ ާހަމަޖެހޭނެ ާކޯރަމް ާއެދެން ނޑު ާތަރުތީބުއަޅުގަ ާމަސައްކަތްތައް ާއ ދެ،ާތަކަށް ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކޮށްދެއްވުމަށް.

ާފަރެސްމ ތޮޑ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަވެއްޖެ. ާކޯރަމް މުއްޠަލ�ބުާާއ�ބްރ ހީމްާމެންބަރުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާދ އ�ރ ގެާޝުކުރ�އްޔ .

ާވ ހަކަފުޅުާކުރ�އަށްާގެންދެވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާމުއްޠަލ�ބުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާއ�ބްރ ހީމްާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާފަރެސްމ ތޮޑ 

ރުއްވ�ާއ ދެ،ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާމ�ާސ�ޓީާކ�ޔ ލުމުންާމ�ާއެނގުނީާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާއަރ�ހުގައ�ާމަޝްވަރ ާއެ

ާކުރެވެނީ.ާމަޝްވަރ ާބޭފުޅުން ާމ�ކަން ާގޮތަކަށޭ ާކައުންސ�ލުންާނ�ންމ  ާއަތޮޅު ާހަމައެކަނ� ާރައީސް ާމ�އޮތީ އަރުއްވ ފައ�

ާއޮތީާއެ ާބަޔ ންކޮށްފައ� ގޮތަކަށެއްާނޫން.ާއަތޮޅުާކައުންސ�ލުންާމަޝްވަރ ކޮށްފައ�ާއަދ�ާާއެހެންނަމަވެސް،ާޤ ނޫނުގައ�

ާ ާއެކަން ާއެޢ އްރައްޔ�ތުން ާވަރަމުކޮށް ާލ�ޔެނގޭ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއަދ� ާހ މަކުރުމަށްފަހުގައ� ާލ�ޔުމުންާށް ކ�ޔުމުން،

ާހޭލުންތެރ�ކަންާ ާތެރެއ�ން ާރައްޔ�ތުންގެ ާބެހުމަށްފަހުގައ� ާއެއްޗެހ� ާއެ ާރައްޔ�ތުންނަށް ާތައްޔ ރުކޮށް ކަރުދ ސް

ާއ�ތުރުކުރުމަށް ާކައުންސ�ލުން ާއަތޮޅު ާއަތޮފަހުގައ� ާކޮންމެ ާބަނ�ންމަންޖެހެނީ ާޖެހ�އްޖެޅަކަށް އްޔ .ާއެކަމަކު،ާދަލުކުރަން

ާވޯޓަކަށް ާކައުންސ�ލުންާާރައްޔ�ތުންގެ ާއަތޮޅު ާގޮތަށް ާބަޔ ންކޮށްފައ�ވ  ާމ� ާއޮތީ ާބުނެފައ� ާޤ ނޫނުގައ� ާމ� ދ ން

ާ ާމެދުވެރ�ކޮށް ާކޮމ�ޝަނުން ާއ�ލެކްޝަންސް ާއެކަމަށް ާއަތޮޅުވެރ�ކަންާޢ އްފ ސްކުރުމަށްފަހު ާނަގަންޖެހޭނެއޭ ާވޯޓެއް މު

ާ%ކުރަންލުބަދަ ާވެސް ާވޯޓެއްގައ� ާނެގޭ ާއެގޮތަށް ާމީހުންގ�1ާާެޏ . ާދ�ން ާވޯޓު ާމީހުންގެ، ާވޯޓުލ  ާމީހުން ާމަތީ ވުރެ

ާގޮތުގައ��1ާާޞައްޙަާވޯޓުގެާ% ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާބަދަލުކުރެވޭނީ.ާއަޅުގަ ވުރެާމަތީާވޯޓެއްާލ�ބ�ގެންނޭާއަތޮޅުވެރ�ކަން

ާރައީސުލްޖުމް ާއެހެންނަމަވެސް، ާރަނގަޅަށް. ާވަރަށް ާއޮތީ ާބ�ލު ާއަށްމ� ާނޫނީާމަޝްވަރ ާހޫރ�އްޔ  ާބޭފުޅުން އެރުވ�

ާއެ ާބޭފުޅުން ާދެއްވ� ާލަފ  ާއެއްާޤ ނޫނީ ާދެބައ�ކުޅަ ާވަނީ ާމ� ާމ�އަދުާާމަނ�ކުފ ނަށް ާމ�އީ، ާކ�ޔައ�ދީފައ�. ބައ�

ާއަދ�ާ ާރަށްރަށ އ� ާވެރ�ކަންކުރ  ާއަތޮޅު ާމ�ސ ލަކީ ާއެއް ާމީގެ ާއަކީ. ާމައްސަލަ ާނ�ކުންނަ ާމ� ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާކުރީ ާމުދ  ާހުރ� ާމަޖ�ލީހުާދ އ�ރ ތަކުގައ� ާވަޒީރުންގެ ާނޫނީާގައ� ާނުދޭން. ާކައުންސ�ލުތަކަށް ާއެ ާނ�ންމެވީ ން
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ާކަމަށް.ާއެކަމަކުާ ާއ�ދ ރ ތަކުގެާދަށުން ާމަރުކަޒީ ާހ�ންގަންވ ނީ ާމަޖ�ލީހު،ާކައުންސ�ލުތައް ާވަޒީރުންގެ ންާނ�ންމީާއ�އްޔެ

ާމީާރަށުާމުދ ތައް ާހަވ ލުކުރުމަށް. ާއެޓ ކައުންސ�ލުތަކ  ާތަފ ތަކީ ާޢަގެ ާޖެނަރަލަކަށް ާބޭފުޅެއްގެާރނީ އްޔަންކުރެއްވ�

ާއެޓ  ާހުންނެވ� ާމ�ހ ރު ާފަހަރެއްގައ�ާވެދ ނެ ާފޮނުއްވ�އ�ރުގައ� ާޖެނަރަލެއްާޤ ބ�ލުކަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމ�ާސ�ޓީ ރނީ

ާމަޤ  ާއެ ާއެހެންވީމ ނޫނޭ ާހުންނެވީ. ާއައު� މުގައ� ާމ�ހ ރު ާއުއްމީދުކުރެވެނީ ނޑުމެންނަށް ާޖެނަރަލެއެޓ ާއަޅުގަ އްާރނީ

ާމުސްތަޤުާާވަޑައ�ގަތުމ  ާރަނގަޅުވެގެާގައ�ބަލުއެކީގައ� ާކަންތައްތައް ާއޮޅުވ ލުންާންމ�ފަދަ ާމ�ފަދަ ާޤ ނޫނީ ާކަމަށް. ދ ނެ

ާމަޖ�ލީހަށްާާ�ބޮޑު ާސ�ޓީ ާމ� ާއަރުވ  ާލަފ  ާމ� ާކަމަށް. ާކުރެވޭނެ ާމ�ކަން ާނ ރުވ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ލަފ 

ާމ�ފޮ ާޖ33ާުއޮތީާާނުވ ފައ� ނމ�ާ�ގައ�.ާއެހެންވީމ �131ލައ� ާއަޅުގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔާ ާނީޑުމެންނަށްާއެނގެާއ�ން

ނޫނީާާއ�އަރުވަންާތ�އްބެވ�ާބޭފުޅުންގެާފެންވަރ ާލަފ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާއަށްާއ�އަށްާއެރުވޭާލަފ ގައ�ާހުރ�ާފެންވަރ 

މުގައ�ާއޮޅުވ ލުންާގެންގުޅުއްވ ާމ�ންވަރު.ާމ�ކަމަކީާއެރުވުއަށްާލަފ ާބޭފުޅުންާބޭނުންވ ާގޮތަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާާއެ

ާމ�ފަދަާ ާސަބަބަކީ ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާވ�ސްނ ވަޑައ�ގަންނަވަންޖެހޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  މުސްތަޤުބަލުގައ�

ާހުން ާސ�ޓީތަކުގައ� ާފޮނުވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާބަދުނ މުވަނީ. ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާސަބަބުން ނަާލަފ ތަކުގެ

ނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާމުސްތަޤުބަލުގައ�ާމ�ފަދަާ� ވީމ ހެންޖެހެނީ.ާއެންާމީހުންާދައްކަންކަންތައްތަކުގެާވ ހަކަާއެހެ އަޅުގަ

ާއ�ޚުލ ސްތެރ�ކަމ  ާސަމ ލުވެވަޑައ�ގެން ާބޮޑަށް ާމ�އަށްވުރެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ދެއްވ ނެާލަފ ާއެކުާލަފ ފުޅުތަކަށް

ާޢަ ާމާ�އްޔަންކުރައްވަބޭފުޅުންތަކެއް ާއަދ� ާޤ ނޫނު ާމ� ާއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮށްދެއްވ ށޭ. ާމ�ކަން އ�ގެން

ާމަރުޙަފ ސް ާކޮމ�ޓީ ާއަދ� ާގޮވ�ޔަސް ާއޮތް ާޤ ނޫނުގައ� ާމ� ާފ ސްކުރ�ޔަސް ާގެނެސްގެން ާއަލުން ާގޮސްގެން ތަކީާލ އަކަށް

ާއުސޫލެ ާޑ�މޮކްރެޓ�ކް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭނުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތ�ނަދޫކޭ. ާރަށް ންާއ�ާއަތޮޅުވެރ�ކަންކުރ 

ާފ�ޔޯރީާއަށް ާވޯޓަކަށްާގޮސްގެން.ާާ.ބަދަލުކުރަން ާއޮތީާރައްޔ�ތުންގެ ާކުރެވެން ާރަށަކަށް.ާއެކަން ާއަތޮޅުގެާއެހެން ނޫނީ

ބ ރުާދީގެން.ާއެކަންާކުރެވެންާއޮތީާރައްޔ�ތުންނަށްާރައްޔ�ތުންގެާބ ރުާ ާއެކަންާކުރެވެންާއޮތީާއަތޮޅުާކައުންސ�ލަށްާމާ�

ާ ާއެހެން ާކަމަށްވެއްޖެާދީގެން. ާއްޔ  ާމ�ގޮތަށްމ�ކަން ާނުކުރެވ�އްޖެާމ�ހެން ާމ� ާޤ ނޫނު ާމ� ާނޫނީ ގޮތަށްާއްޔ 

ާއަތޮޅުވެރ�ކަންާނުކުރެވ�އްޖެާފ ސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާއޮތް ާއުސޫލުގެ ާލ މަރުކަޒީ ާއޮތް ާމ�ހ ރު އްޔ 

ާރަށްރަށު ާއެ ާބަދަލުނުކުރެވޭނެ. ާރަށަކަށް ާއެއްވެސް ާހުންދެން ާއެހެންވީމ ގައ� ާސ�އްކަޖެހ�ފައ�. ާޤ ނޫނަކީާ� ނ ނީ މ�

ނ ގޮތުންއަޅުގަ ނޑުާދެކެން.ާދެއްވ�ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާޑުާޤަބޫލުކުރާ  ާމުހ�އްމުާޤ ނޫނެއްާކަމުގައ�ާއަޅުގަ

ާ

ާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއަފްރ ޝީމްާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާއުނގޫފ ރު

ާ .`����ާ�����ާ .ާ ާވެރ�ކަންޝުކުރ�އްޔ  ާދ އ�ރ ތަކުގެ ާއ�ދ ރ  ާރައީސް. ާރަާޢ�އްޒަތްތެރ� ށްރަށްާކުރ 

ާތަޞް ާބ�ލު ނޑައެޅުމުގެ ާވ�ސްނަންާދީޤުކަ ާއަލުން ާނުވަތަ ާވ�ސްނުމަކަށް ާދެވަނަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ނުކުރައްވ 

ާހަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާފޮނުއްވައ�ލެއްވީތީ ާމަޖ�ލީހަށް ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެއީ،އަނބުރ  ާއ�ރ ންވ�.

ާތަޞް ާއެއަށް ާފޮނުއްވީމ ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާފ ސްކޮށްފައ� ާބ�ލެއް ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ދެންާާ�ދީޤުކުރަން
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ާއަސ ސީާ ާހުންނ ނެ ާފޮނުއްވ ލަންޖެހޭ ާމަޖ�ލީހަށް ާރައްޔ�ތުންގެ ާއަނބުރ  ާބ�ލެއް ާއެ ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާތެރޭ ނޑުތަކުގެ ާމ�ންގަ ާއެ ނޑުތަކެއް. ާމަމ�ންގަ ާސ�ޓީފުޅުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ާފުރަތަމަާގައ� ާއެންމެ އ�ގަނޑުގެ

ާގޮތުންނ ޕެރެގެ ާޤ ނޫނީ ާއެބައޮތް ާވ�ދ ޅުވެފައ� ާއެބައޮވޭ. ާވެސް ާވ�ދ ޅުވެފައ� ާގޮތުންނ � އ�ރ ފުގައ� އަދާ�ާއ�އ�ޖުތ�މ ޢީ

ާނުރައް ާއެ ާނުކުމެދ ނެ ާތަންފީޛުކުރުމުން ާޤ ނޫނެއް ާއެ ާއެތަނަކަށް ާގޮތުން ާދ�މ ވެދ ނެާއ�ޤްތ�ޞ ދީ ާނުވަތަ ކަލެއް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާވ�ސްނުމަކަށް. ާއަލުން ާބ�ލު ާމ� ާފޮނުއްވަނީ. ާމ� ާބޭފުޅ  ާތ�މަން ާރ�ޢ ޔަތްކުރައްވ ފައޭ ދަތ�ތަކަށް

ާވެރ�ކަންނ�ކަންވ�ސްނަވ  ާޙަޤީޤަތަކީާމީގެާއ�ދ�ކޮޅޭ.ާއެތައްާޒަމ ނެއްގައ� ާތެރެއ�ންާާބައްލަވ  ާރަށްތަކުގެ ާއައ� ކުރަމުން

ާދަތ�ކޮށްާއެދެާރަށެއް،ާހަ ާބަޔަކަށް ާވަކ� ާހ�ތްހަމަޖައްސައ�ގެންާނުވަތަ ާވަކ�ާބަޔަކު ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައ� ާ�ބައެއްގެާމަ

ާދުއްާއެ ާވެރ�ކަންކުރ ާތުރ ބަޔަކަށް ާއ�ޤުާކުރުމަށްޓަކައ� ާއެއ�ން ާބަދަލުކޮށްލީމ  ާއަދާ�ރަށް ާވެސް ާގޮތުން ތ�ޞ ދީ

ާގޮތުން ާސަގ ާއ�ޖުތ�މ ޢީ ާސ�ޔ ސީާޙަޤީޤަތުގައ� ާއަދ� ާވެސް ާލ�ބެމުންދޭ.ާފީ ާގެއްލުންތައް ާބޮޑެތ� ާވަރަށް ާވެސް ގޮތުން

ާޙަޤީޤަތުގައާ� ާމ�އީ ާއުފެދުމަކީ ާފ�ތުނަފަސ ދަ ާއުފެދުން. ާތަޅ ފޮޅުން ާދޭތެރޭގައ� ާރަށުގެ ާދެ ާއެއީ. ާކަމެއްތޯ ކުޑަކުޑަ

ނޑުާކުރ�ންާދުވަހުާދަންނަވ ލ�ހެންާވަރަށްާބޮޑެތ�ާއަނ�ޔ .ާއެއީ،ާވަރަށްާބޮޑެތ�ާމައްސަލަތައް.ާއެ ހެންވީމ ،ާމ�ާއަޅުގަ

ނޑައެޅުމުގެާބ�ލުާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާވ�ސްނުމަކަށްާރައްޔ�ތުންާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތަކުގެާވެރ�ކަންކުރ ާރަށްާކަ ާގެާއަލުން

ާފޮނުވ  ާމަޖ�ލީހަށް ާލުމަށްޓަކައ� ާބަސްތަކަށް ާހުރ� ާގޮތަކަށްވ�ދ ޅުވެފައ� ާއަސްލު ާމީގައ� ާއަވަހަށްާވ ންާާބަލ އ�ރު ވީ

ގޮތަށްާމ�ާބ�ލުާފ ސްނުކުރެވ�ގެންާނުކުންނަާނަތީޖާ ާއ�ޢުކުރުން.ާއެއީ،ާމ�ކަންކަމުންާމ�މީތ�ާޝ ާދީޤުކުރައްވައ�ތަޞް

ާ ާއެ ާވ�ދ ޅުވެފައ� ާރައީސް ާއޭގެމ�ހ ރު ާޙަޤީޤަތުގަާއޮތީ. ާއެނގޭނެ. ާރަނގަޅަށް ާނ�ކަން ާވަކ�ާން ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ އ�

ާފ ސްކުރުރަށެއް ާބ�ލެއް ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާރަށްތައް ާވެރ�ކަންކުރ  ާނުވަތަ ާމ�ާގައ� ާރައްޔ�ތުންާމަށްޓަކައ� ގެާތަނަށް،

ާބަލައ�މަޖ�ލީހަ ާކީއްވެގެންތޯ ާހުށަހެޅުނީ ާތުލުސްދޫގެ،ާށް ާކ.އަތޮޅު ާދަންނަވ ލ�ހެން ާކުރ�ން ނޑު ާއަޅުގަ ލަންވީ.

ާވެރ�ކަން ާނުވަތަާށ.އަތޮޅުާފޮނަދޫގައ� ާއޮފީސް ާހުރ�ާއަތޮޅު ާވެރ�ކަން ާވެރ�ކަންާތުލުސްދޫގައ� ކުރުންާާކުރަމުންާއައ�

ާއެހެ ާއަސްލެއްތަފ ތު ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާބަދަލުކޮށްލީ ާރަށަކަށް ާކަހަލަާާ�ން ާއެއްވެސް ާއުސޫލެއް، ާކަހަލަ އެއްވެސް

ާހަމައެކަނ�ާ ާވަކ�ާވަކ�ާބައެއްގެާހ�ތްހަމަޖައްސައ�ސަބަބަކ ާނުލ .ާހަމައެކަނ�،ާޒ ތީާމަންފ ތަކެއް ާބޭނުންވ ާދީ ބައެއްގެ

ާކޮށްދ�ނުމަށްޓަކައ�.ާއެހެންވީމ ގޮތަކަށްާކަން ާޤ ނޫނަށް،ާތައްތައް ާފުލުހުންގެ ާއެހެން ާހުށަހެޅުނީ.ާހަމަ ާބ�ލު ާވެސްާާމ�

ޚ�ލ ފުާބޮޑެތ�ާއ�ޞްލ ޙުތަކެއްާޙަޤީޤަތުގައ�ާހުށަހެޅ�ގެންާދ�ޔައީާކަންތައްތައްާާލ�އްޔަތުާޤ ނޫނަށްާވެސްާއ ދަޔ ާއަދ�ާމ 

ާބޭނުންކުރަމުން ާބ ރުތައް ާލ�ބ�ދީފައ�ވ  ާއަށް ާގޮތުން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާއައ� ާބ ރުތައްާއައީާޙަާކުރަމުން ޤީޤަތުގައ�

ާގޮތަކަށް.ާއެހެންވީމ އުސޫލުާބޭނުންކުރަންޖެހޭ ާތަފ ތު ާއެ� ތަކ  ާދ�ޔައީ.ާކަންކަން ާހުށަހެޅ�ގެން ާބ�ލުތައް ތަނެއްގެާާއެ

ާ ާއެ ާއަދ� ާނ�ސްބަތުން ާވަގުތެއްގެ ާއެ ާނ�ސްބަތުން ާދ�މ ވ  ާއޭރަކު ާކަންތައްތައްާހ ތަނަކަށް ާނ�ސްބަތުން ލަތެއްގެ

ާއަ ާޒަމ ނުއްސުރެބަދަލުވަމުން ާއެއީ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާާއުމަކީ ާމ�ހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާއުސޫލު. ާއަންނަ ާހ�ނގަމުން ކަން

ާގޮ ާއަންނަ ާކުރަމުން ާކަންތައްތައް ާދޭތެރޭގައ� ާރައްޔ�ތުންނ  ާސަރުކ ރުން ާބަލ އ�ރު ާވަކ�ާތަށް ާތެރޭގައ� ރައްޔ�ތުންގެ
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ާއެއްގޮތަކަ ާއެއީ ާބަޔަކު ާވަކ� ާއ�ސްކަންދީފައ� ާދ�ށްާބަޔަކަށް ާގެންދ ާވެސް ާހަދަމުން ާކަމުގައ� ާނޫން ާމީހުން ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ާމުޢ  ާގޮތަކަށް ާާމަލ ތުކުރެވޭތީކަހަލަ ާމ� ާމ�ހ ރުގެ ާހުށަހެޅުމަކީ ާބ�ލުތައް ާކުރަންޖެހޭާހ މ�ކަހަލަ ާކަންތައްތައް ލަތުގެ

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާނ�ންމ ލަމުން ާދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާާކަމެއް ާމީހުންގެ ވ ހަކަާވަނީ

މީހުންާދަންނ ށޭ.ާއެާމީހުންގެާއަނބުރަންާއަރ ،ދައްކ ،ާ � އަރ މީހުންގެާއަނބުރަންާާހަޤީޤަތ ާޚ�ލ ފަށްާވ ހަކަާދައްކާ 

ާޚ�ލ ފަށް ާއަގުވައްޓ ާއެާޙަޤީޤަތ  ާވ ހަކަދައްކ  ާއ�ލ ހީާމީހުންގެ ާމ�އީ، ާއުސޫލު. ާމ�އީ،ާދުނ�ޔޭގެ ާއުފެދޭ. ާބަޔަކު ލ ނެ

ާ.�����ާ������ކުރައްވ ށޭ.ާށްާއ�ންތ�ޒ ރުމ ،ާއެާދުވަހަކަޤ ނޫނު.ާއެހެންވީ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު،ާ .ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާއަށްާާهللاޢަބްދުާޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޝުކުރ�އްޔ .ާއަޅުގަ

ާއ�ރު.މ�ނެޓުާާ�ޕީއޭާއަށްާބ ކީާއޮތީާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާهللاޢަބްދުާރަޙީމުފޮނަދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއް

ނޑަށްާ`. ާއަޅުގަ ާވަގުތުކޮޅެއް ާކުޑަ ާވަރަށް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެންމެާާޝުކުރ�އްޔ  ާލ�ބުނީ. މ�

ާވެ ާބޭނުންފުރަތަމަ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދ�ާާސް ާތ އީދުކުރަމޭ. ާއަށް ާފުރ�ހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބ�ލަށް ާމ� ވަނީ

ާބޭނުން ާވެސް ނޑު ާބ�ާއަޅުގަ ާމ� ާއަނބުރ ާވަނީ ާއަލުން ާފ ސްކޮށްފައ� ާގޮތަށް ާމ�އޮތް ާމ�ހ ރު ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާހަމަ ލު

ާދަންނަވ ލަންާމ�ާދީޤުތަޞްާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާއަރ�ހަށްާ ާފޮނުވުމޭ.ާއެހެން ާމ�އަާކުރުމަށް ާސަރުކ ރުގައާ�ޖެހެނީ ދުގެ

ާޚުދުމުޚްތ ރު ާވ ންހުރ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަހަދ  ާޤ ނޫނެއް ާމ�ފަދަ ާާކަމުން ާޤ ނޫނެއްާނެތ�ގެން ާމ�ފަދަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާމ� ާރަހަދަން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޚުދުމުޚްޖެހެނީ. ާސަރުކ ރުގެ ާކުރީގެ ާއެކެއްގެާއީސް، ާވ ހަކަދައްކ އ�ރު ތ ރުކަމުގެ

ާވަކ�ވެފައ�ާ ާބ ރުތައް ާމ� ާދައްކަވ އ�ރު ާމ�އަދު ާވ ހަކަ ާގެންދ�ޔަ ާކަންކުރަމުން ާއޮވެގެން ާބ ރުތަކެއް ާހުރ�ހ  މުށުތެރޭގައ�

ާ ާމ�އޮތް ާރައްޔ�ތުން ާމ�އަދު ާގޮތުން ާކުރައްވ  ާކަންތައްތައް ާބޭފުޅުން ާވެރ�ކަންކުރައްވ  ާތެރެއ�ން ތ�ބީާާނ�ޒ މެއްގެ

ނޑުމެންނަށްާމ�އަދުާކޮންމެާކަމަކަށްާޤ ނޫނެއްާމ�ާމަޖ�ލީހަށްާނުވައްދ ާ ބ�ކަވެފައ�.ާމ�ކަންާޖެހޭނީާޤަބޫލުކުރަން.ާއަޅުގަ

ާދ  ާއ�ދ ރީ ާނެތް. ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާހަމަ ާމަޖ�ލީހުންާކުރ ނެ ާމ� ާހ�ންގުމަށްޓަކައ� ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ އ�ރ ތައް

ާއެއްާ ާޤ ނޫނ  ާތަޞްދީޤުކުރެއްވ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާއ�ންތ�ޚ ބުކުރެވުނުާާގޮތްާފ ސްކޮށް ާމަތ�ން ާގޮތުގެ ވ 

ާއެ ާވަރަާކައުންސ�ލުތައް ާޤ ނޫނުގައ� ާކީއްވެގެންތޯ؟ ާނެތ�ފައ�. ާމަސައްކަތެއް ާކުރ ނެ ާމަގުވެތ�ފައ�. ާގ�ނަާތ�ބީ ށް

ާއެ ާޤ ނޫނަށްާބ ރުތަކެއް ާއެ ާއޮއްވ  ާދީފައ� ާޤަާވުރެާބޭފުޅުންނަށް ާހުރ� ާއުފައްދ ފައ� ާމަތ�ން ާއ އާ�މ  ާއ�ދ ރ  އުމީ

ާޔުނ�ޓު ާބޭނުންއ�ދ ރ ގެ ާނުފޫޒު ާބ ރ އ� ާތަންތ ނގެ ާއެ ާޚުދުމުޚްތަކ އ� ާސަރުކ ރުން ާމ� ާކަންކުރަމުންާކޮށްގެން ތ ރުކޮށް

ާތ�ބެންޖެ ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމެާގެންދ ތީ ާކުރ ނެ ާހައ�ރ ންވެފައ� ާޚުދުމުޚްހެނީ ާމ�ފަދަ ާއެއީ ާނޭނގ�ފަ. ތ ރުާއް
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ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާގެންދ އ�ރު ާކުރަމުން ާކަންތައްތައް ާސަރުކ ރަކުން ާލ އ�ންސ ނީ ާނެތް ާފޮތެއް ާގޮތެއް އަނ�ޔ ވެރ�

ާދ� ާވަރަށް ާބ�ލަށް ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާވައްދަން. ާމ�ތަނަށް ާޤ ނޫނުތައް ާވައްތަރުގެ ާތަފ ތު ާވ ހަކަދައްކަންާޖެހޭނީ ގުކޮށް

ނޑަށްާކަންާދ�މ ވ� ާހުރ�ހ ާވ ހަކަތެއްާާކަމަށްާާމ�ނެޓުާ�ގޮތުންާމ�ާލ�ބުނީާާބޭނުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ވ ތީާއެ

ާރަށް ާމީހ ގެ ާގަޔ ވ  ާރަށް، ާމީހ ގެ ާގ ތް ާނެތް. ާތަރައްޤީވ ާާ�ދައްކ ލެވޭކަށެއް ާކުރީގައ� ާވ ހަކަ، ތަރައްޤީވ 

ާކަ ާމ�އަދު ާމ�ވ ހަކަދައްކ އ�ރު ާއެކަމަށް ާބޭނުން. ާވ�ސްނ ލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ާދެތޭރޭގައ� ާގޮތ  އޮތީާާންހުރ�

ާސު ާހަމައެކަނ� ާޤައުމުގެ ާމ� ާރައީސް،ާމ�އަދު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާސަބަބުން. ާނެތުމުގެ ާވަގުތު ާއަޅ ލެވެން ާއޮތްާހ ރުޚީ ާލަތު

މެންބަރުާމޫސ  ކުާވަރަށްާތަފުސީލުކޮށްާވ�ދ ޅުވެދެއްވައ�ފ�.ާމަނ�ާގޮތަކީާދެންމެގައ�ާހުޅުހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާމާ� ާމ�އަދު ާނޫން ާކަންތައްތަކެއް ާފެންނަ ާޤައުމުން ާމ� ާކުރ�ގައ� ާމީގެ ާކުރ ނީ. ާކީއްތޯ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން އޭގައ�

ާޖެހުނީާކީއްވެގެންކަންާޚުދުާހުޅުހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާމޫސ މަނ�ކަށްާާފެންނަނީކީ.ާމ�ހެންާވ ންާމ�ާ

ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ.

ާ

ާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މަދުާމަޚްގަލޮޅުާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙު

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާ ާއެދުނީ ާމ� ާފުރުޞަތަކަށް ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  އ ދެ،

ނޑައެޅުމުގެާބ�ލުާހަމަާއެތަޞްދީޤުނުކޮށްާއަނބުރ ާފޮނުއްވ ލ ފައ�ވ ާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތަކުގެާ އޮތްާާވެރ�ކަންކުރ ާރަށްާކަ

ާ ާއެއްވެސް ާއ ދެ، ާތ އީދުކުރ ތީ. ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރުމަށް ާމ�ހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެހ ގޮތަށް ނަކަށްާންލެއްގައ�

ާރައީސުލް ާފޮނުއްާނުބުނެވޭނެ ާއަނބުރ  ާބ�ލު ާއެ ާއެބަާޖުމްހޫރ�އްޔ  ާވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޯސްކަމެކޭ. ާއެއީ ާވީމަ

ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާޙައްޤެއްކަން ާލ�ބ�ދީފައ�ވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއަނބުރާ ާއެނގޭ ާބ�ލު ާއެ ވެސް

ާނޫން.ާތަޞްދީޤު ާއެއް ާމައްސަލަ ާފ ހަގަކުރުމަކީ ާމ�ތ  ާކަންބޮޑުވުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބ ރަކީ. ާފޮނުވުމުގެ ނުކޮށް

ނޑުާކަ ނޑުާވެސްާހަމަާމ�ކަމ ާކަންބޮޑުވޭ.ާއަޅުގަ ވެސްާފޮނުއްވ ލައްވ އ�ރުގައ�ާނީާބ�ލުާއަނބުރ ާއަބަދުންބޮޑުވައަޅުގަ

ާ ާދައްކަވ  ާބަންޑ ރަޢުއެ ާއެކ� ާއެކ�ފަހަރު ާއެާޒުރު. ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ� ާމަތ�ންާނައ�ބުން ާލަފ ގެ ކަމަށްާާބޭފުޅުންގެ

ާ ާދައްކަވ  ާއެ ާހަމަގައ�މުވ�ދ ޅުވެ ާބަޢުޒުރަކީ ާއެންމެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ލައ�ގަނެވޭާވެސް

ާމ� ާމ�ހ ރު ާއޮންނ ނެ ާބަޔ ންކޮށްދީފައ� ާބ�ލުގައ� ާއެ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫން. ގޮތަށްާާކަންތައްތަކެއް

ާބަދަލުކުރަންާ ާރަށް ާވެރ�ކަންކުރ  ާދ އ�ރ އެއްގެ ާވެރ�ކަން،ާއެއ�ން ާރަށެއްގައ� ާވެރ�ކަންކުރ  ާދެން ާފަހު ނޑައެޅުމަށް ކަ

ާބަދަާޖެހ�އްޖެ ާއެ ާވ ނަމަ ާލުކުރަންކަމަށް ާއެކީގައ�ާހ ޖެހޭ ާވޯޓަކ  ާހޯދުމުގެ ާޚ�ޔ ލު ާރައްޔ�ތުންގެ ާކޮބައ�ކަން. ލަތަކީ

ާވަރަށްާ ާފުރުޞަތު ާކުރުމުގެ ާއެކަން ާރައްޔ�ތުންނަށް ާއެ ާނޫންނަމަ ާފުރުޞަތު ާކުރުމުގެ ާއެކަން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ށްާމ�ާބ�ލުާތަޞްދީޤުނުކުރައްވ ާވ ހަކަާއެކުާރައްޔ�ތުންނަށްާއޮޅޭފަދަާގޮތަކަާސ ފުކޮށްާއެބަާލ�ބ�ދޭ.ާއެހެންކަމަށްާވުމ 

ާކަމެއް.ާާ�ވ�ދ ޅުވެާ ާނ�ކަމެތ� ާވަރަށް ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާފޮނުވ ލުމަކީ ާމަޖ�ލީހަށް ާމ� އަލުން
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ނޑުމެންނަށްާވެސްާއެބަާ ނޑުމެންާމ�ާމަޖ�ލީހަށްާމ�ާބ�ލުާވައްދައ�ގެންާމ�އަދުާމ�ާާއަޅުގަ ާއެނގޭާކީއްވެގެންކަންާއަޅުގަ

ާއައ� ާބައެއްާހ�ސ ބަށް ާއޭރުގައ� ާވ�ދ ޅުވ�ހެން ާއެ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބައެއް ާއެހެން ާމ�އޮތީ. ސްފައ�

ާވެރ�ކަން ާނެތ� ާއ�ންސ ފެއް ާއުސޫލެއް ާއެއްވެސް ާކުއްލ�އަކަށް ާރަށްރަށުން ާދ�ޔަ ާކުރަމުން ާވެރ�ކަން ކުރާ ާރަށްރަށުން

ގުޅުންހުރ�ާބައެއްާމެންބަރުންނަށްާމަޖުބޫރުވެވަޑައ�ގަތީާާތަނުގައ�ާތ�އްބެވ�ާއެކަމ ާރަށްރަށްާބަދަލުކޮށްލުމ ާގުޅ�ގެންާމ�ާ

ާއެހެންވީމ ާމ�ކަން ާކުރައްވަން. ާވ ހަކަދެކެވުނީ.ާ� މ�ގޮތަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމެދު ާބ�ލ  ާމ� ާހުށަހެޅ�ގެން މ�ތަނުން

ާމ� ާމީތ� ާމ�އަދު ާގޮސް ާާދެކެވ�ގެން ާވެސް ާމ�އަދު ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�އައީ. ާއަށްާހ�ސ ބަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާބޭނުން ާތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަކުންާާދަންނަވ ލަން ާބ�ލު ާމ� ާތަޞްދީޤުކޮށްދެއްވ ށޭ. ާބ�ލު ާމ� ާއަވަހަށް ާމަނ�ފ ނު ވަނީ

ާނޫން ާވެސް ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާވ�ސްނުމުގައ� ނޑުގެ ާނޫންާއަޅުގަ ާވެސް ާސަރުކ ރަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީާާނަމަ ނަމަ

ާގެއްލު ާލ�ބޭނެ ާވެސް ާއޮތްއަށް ާދ އ�ރ ގެާކަކަމަާމެއް ާހުޅުހެންވޭރު ާމ�އަދު ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ނޑެއް ާއަޅުގަ ށް

ާމޫސ  ާރީކޯ ާމެންބަރު ާއެާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެއްބަސްވެވަޑައ�ގެންފ� ާވެސް ާއަމ�އްލަފުޅަށް ާކ ރުގެާާމަނ�ކު މަނ�ކުފ ނުގެ

ާވ ހަކަ ާކަންކުރ� ާއެހެން ާވެސް ާބަޔަކު ާކުރީގެ ާއެއީ ާވ ހަކަ. ާއުފުލ� ާރ  ާރައްދުވަނީާ� ވ�ދ ޅުވީމަާޑ�ކީގައ� ާއެ ހަމަ

ާކުރެވުނުތ� ާވެސް ާއަށް ާއެހެންވީމ ާމަންނަ ާޑ�މޮކްރަސީާާއެ� ގޮތަށް. ާޒުވ ނުންނަށް ާތ�ބ� ާމ�ތ  ާވ�ދ ޅުވެ ގޮތަށް

ާއެާ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ�ދ ޅުވީމަ ާވ ހަކަ ާބޭނުންާދަސްކޮށްދޭ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑުމެންާާމަނ�ކުފ ނަށް ާއަޅުގަ ވަނީ

ާތ�ބުނ ާޑ�މޮކް ާރީކޯާމޫސ ވެސް ާހުޅުވ�ގެންާވަންއ�ރުއޭާހަމަ ާލޯ ާވަދެާާރަސީގެާތެރެއަށް ާމ�އަށް ާމ�އަދު ާވެސް މަނ�ކު

ނޑުމެންނަށްާފެންނަނީާމައުމޫނުާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްާކެމްޕޭނުތަކުގައ�ާހަމަާލަވަޖަހ ފަ އަރ ާާއ�ހުރީ.ާއޭގެާކުރ�ންާއަޅުގަ

ާލަވަާކ�ޔައ�ގެންާމައުމޫނުާާއ�،ދޭާކ�ޔ ފައެާތ�ޔައީާމޫނޭާހ�ތްާ�ނަށ ތަން.ާފ ޑުފަޑުާނަންނަންާކ�ޔ ފައ�ާ އެކ�ާފ ޑުފ ޑުގެ

ާބަޔަކުާ ާވަކ� ާއައ�ސްފައ� ާމ�ހ ރަކަށް ާފެނުނީ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއުޅުނުތަން ާކެމްޕޭނުކޮށްދޭން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް

ނޑުމެންާާމަގުމައްޗަށްާނުކުމެގެންާކަމަކ ާހ�ފ ލ�ާހ�ސ ބުންާއޭގެާފޮނ�ބޯންާދުވ ާމަންޒަރު.ާޑ�މޮކްރަސީގެާވ ހަކަ އަޅުގަ

ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަކީ ާޑ�މޮކްރަސީ ާހ�ތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުމެންާާދައްކ އ�ރުގައ� ާއަޅުގަ ާމަޖ�ލީހުން ތަނުން

ާތަޞްދީޤުނުކޮށް،ާ ާފޮނުވީމަ ާގޮތަކަށް ާވަކ� ާފ ސްކޮށްފައ�ާާ�ޤ ނޫނުތައްާހަދައ� އެކުާާމީހުންގެާވޯޓ 29ާވަނަާބުރަށް

ާވޯޓ  ނޑުާމެންބަރުންގެ ާއަޅުގަ ާބޭއްވުންތޯ.ާއެކު ާތަޞްދީޤުނުކޮށް ާއެ ާފޮނުވީމަ ާފ ސްކޮފައ� ާމ�ކޮޅުން މެން

ާއެމް.އެން ާމ�ތަނުން ނޑުމެން ާދައުއަޅުގަ ާފ ސްކޮށްފައ� ާޤ ނޫނު ާއ އ�ާ.ބީ.ސީގެ ާމޯލްޑ�ވްސް ާމީޑ�އ ،ާޓެލެވ�ޜަން ލަތުގެ

ާ ާމޯލްޑ�ވްސް ާއޮފް ާނޫންާ�ވޮއ�ސް ާތަންތަން ާދ ންޖެހޭނެ ާދަށަށް ާއެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ާއެއީ ާއެތަން ތަނުގައ�ާާނަމަ

ާ ނޑުމެން ާބަދަލުކުރީމަޢައަޅުގަ ާތަންތަނަށް ާބެލެވޭ ާދަށުން ާބޯޑުގެ ާއެތަންާާއެާ�އްޔަންކުރ� ާބޯޑަށް ާއެ ތަންތަނަށް

ާހ�ހަ ާގޮތުގައ� ާއަމ�އްލަާއަށްާސަރުކ ރުގެާޕްރޮޕެގެންޑ ާފަތުރ ާމެޝ�ނެއްގެ ފެހެއްޓުންތޯ؟ާޑ�މޮކްރަސީާއަކީާވ ލުނުކޮށް

ޑ�މޮކްރަސީގެާާއެހެންވީމ ،� ޖުމްހޫރ�އްޔ ާތަޅެއްާއެޅުއްވުންތޯާސަރުކ ރުންާނޫންނަމަާރައީސުލްގޮސްާޕްރީމްާކޯޓުގައާ�ސު

ާވަރަށްާ ާވެސް ާއެންމެންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތް. ާއެއް ާމ ނަ ާދެއްކުމުގެ ާމ�އަދު ާވ ހަކައ  ާކުރީގެ ާއ އ� ވ ހަކަ
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ާއެބަާ ާމ�އަދު ާާސ ފުކޮށް ާޤައުމުގެ ާމ� ާހ އެނގޭ ާއ21ާަލަތު. ާވ ހަކަ ނޑަށްާާދ�ވެސްާއަހަރުގެ ާއަޅުގަ ތަކުރ ރުކުރަން

ާޤަ 21ާާބޫލުނުކުރެވެނީ ާބ�ލެއް ާސަބަބު. ާތަކުރ ރުކުރަންޖެހޭ ާވ ހަކަ ާއަހަރުގެ ާމ�ދ�ޔަ ވީާއަހަރ21ާުހުށަހެޅޭއ�ރަށް

ާދީފ�.ާއެހެންވީމ ،ާމ�އަށްވުރެާލ ާމީހުންނަށްާމަޤ މުތައްާދ�ނޭާބުނ އ�ރުާމ�އަދުޢ އ�މ�ހެންނޭާ ާރަނގަޅުވ ނެާާވެސް މ 

ނޑުމެ ާމ�ހ އ��110ާާންއަޅުގަ ާފަށައ�ގެން ާާން ާފެށ�އްޔ . ާވ ހަކަ ާކަންތައްތައްހ�ސ ބަށް ާގޯސްކޮށްާާމ�ހ ރު ާގޮތް ވ 

ާގޮތް.ާމ�ކަމ ާބެހޭާ ާހެދޭނެ ާރަނގަޅުކުރަން ާކަންތައްތައް ނޑުމެންނަކަށްާާކުރެވޭ ާއަޅުގަ ގޮތުންާވ ހަކަދައ�ގެންާނޫނ�އްޔ 

ާރަނގަ ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާއަޅުގަާމ�އ�ން ާކަމަކަށް ާޤަޅުކުރެވޭނެ ާނޑު ާނުކުރަން. ާވަރަށ21ާާްބޫލެއް ާވ ހަކަ އަހަރުގެ

ާފަހަރުާއެކ�ާއަދަދުާއެކ�ާބޭފުޅުންާވ�ދ ޅުވެއްޖެ.ާާ.ގ�ނައ�ންާދެކެވ�އްޖެ ާޑޮލަރުން،01ާާއެކ� މ�ލ�އަނ011ާާްމ�ލ�އަން

ނޑުާމ�އަދުާވެސްާމ�ތ ާވަރަށްާކެރ�ހުރެާވަރަށްާ ސ ބ�ތުވެާޑޮލަރުން،ާދުވަހަކުާވެސްާމ�ކަމެއްާސ ބ�ތެއްާނުވ�.ާއަޅުގަ

ނޑުާމ�ދަންނަވަނީާމ�ހ ރުާވެސްާސަރުކ ރުންާއެހެންާބޭފުޅަކުާވެސްާ ރުފ�ޔ ާވެސ3ާާްާ�އެއްާނޫނ011ާްހުރެާއަޅުގަ

ާކުރ�މައްޗަށް ާއ�ންސ ފުގެ ާއޮތ�އްޔ  ާނ�ންމައ�ާނަންގަވ ފައ� ާއެކަން ާގެނެސްގެން ާއ�ންތ�ޚ ބުާއެކަން ާރ�ޔ ސީ ދެއްވ ށޭ.

ާކުރީއްސުރެކ މ� ާއެންމެ ާބޮލުގައ�.ާޚ އްޞަކޮށްާާވެސްާޔ ބުކުރުމަށް ާފަރ ތްތަކުގެ ާއެކ� ާބަދުނ މު ާވަގު ާފ ޑުފ ޑުގެ އެކ�

ާއެކ�ާ ާއަޅުވައ�ގެން ާއ�ސްތަށ�ފުޅުގައ� ާމައުމޫނުގެ ާރައީސް ާހުންނެވ� ާއޭރުގައ� ާމަޤ މުގައ� ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ

ާނޫންނަމަ ާދެމ�އޮތުމަށް ާވެރ�ކަމުގައ� ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާއެއީ ާއ�ވެނީ. ާމ� ާއަޑު ާސަވައ�ވަލްާ�ވ ހަކަދައްކ  ާގޮތަށްާާއެ އެއް

ކަމަށްާވ ނަމަާާންާކުރ އެާވ�ސްނުމުގައ�ާއެކަާ�ކަމަށްާވ ނަމަާނޫންނަމަާބައްލަވައ�ގެންާމ�ތ ނގައ�ާއެާމަސައްކަތްކުރ ާ

ާޤަ ނޑު ާއ�ޚްލ ސްތެރ�ބޫލެއްާނުކުއަޅުގަ ާއެއްވެސް ާއެއީ ާކަމަކަށް.ާރަން ާކުރެވޭ ާއޮވެގެން ނޑުމެންާކަމެއް ާއަޅުގަ މ�އަދު

ާމ�ޤަ ާމަސައްކަތަކީ ާމ�ކުރެވޭ ާާބޫލުކުރަންޖެހޭނީ ާފަހ�110ާާުދެންނެވ�ހެން ާއ�ންތ�ޚ ބަށް ާރ�ޔ ސީ ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާޤައުމުގެާކަންކަންާއޮތްާމަސައްކަތަށްާކުރެވޭާކުރ�އަށް ނޑުމެން ނޑުމެންާހ .ާމ�އަދުާއަޅުގަ ލަތަށްާވ�ސްނަންވީ.ާއަޅުގަ

ކުއްޖަކުާކ ރަކަށްާާއަންހެންާ�މަސްތުވ ތަކެތ�ާބޭނުންކުރުމ އ�ާާ�ރުމ އ�ާފޭާ�ގ ާވައްކަމ އ�ޤައުމުގައ�ާމ�އަދުާމ ރ މ ރީާހ�ން

ާބެހެން ާއޭނ އ  ާޤައުމުގައ�ާާ�އުޅުމ ާއަރައ�ފ�އްޔ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކަމެއް ާހުރ�ހ  ާމ� ާބެހުމ  ބަކަރ�ތަކ 

މަޝްވަރ ކޮށްގެންާާކޮށްގެންާމ�ކަންކަންދުާބަހުސްކޮށްގެންާމ�ކަންކަމ ާމެށްާކޮންސަންޓްރޭޓުހ�ނގަމުންދ އ�ރުާމ�ކަންކަމަ

ާރަނގަޅުކުރެ ާކަންތައްތައް ާޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ާކުރީގެއަޅުގަ ާރަނގަޅުވ ނެ. ާމ  ާއ�ތުރަށްާވ ހަކަދެާވުނ�އްޔ  އްކުމަކުން

ާޤަ ނޑު ާފައ�ދ އަޅުގަ ާއެއްވެސް ާލ�ބޭނެ ާގޮތުގައ� ާފަދަާާބޫލުކުރ  ާމޫސަމެން ާރީކޯ ާވ ހަކަދައްކ  ާއެ ާއަދ� ާނެތް. އެއް

ާހަމަ ާއ�ތުރު ާފަދަާާުހުޅެހްނވުޭރ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ީރޯކ ޫމސާ � ބޭފުޅުންނަށް ާމެން މަނ�ކު

ާ ާޤަބޭފުޅުންނަށް ނޑު ާލ�އަޅުގަ ާހަމަ ާއޭގެން ާގޮތުގައ� ާއެހެންވީމ ބޫލުކުރ  ާގެއްލުން. ާމާ�� ބ�ގެންދ ނީ ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ފުރުޞަތުާނ�ންމ ލަާ ނޑުާމާ� ނޑުާވޯޓުދޭނެާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ ާން.ާޝުކުރ�އްޔ .ބ�ލަށްާއަޅުގަ

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:هللاާމްދޫނުާޢަބްދުޙައ�ނގުރައ�ދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާ
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ާގ�ނަާ ާވަރަށް ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  .`

ާ ާފ ހަގަނުކުތ ތައް ާމެންބަރުން ާގ�ނަ ާ ާވަރަށް ާކަމަކީ ާއެއް ާމަޖ�ލީހުންާކުރައްވ ފައ�. ާރައްޔ�ތުންގެ ޙަޤީޤަތުގައ�

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާއ�ޚްތ�ޔ ރު ާފޮނުވުމުގެ ާއަނބުރ  ާވ�ސްނުމަށް ާއަލުން ާދޭތެރޭގައ� ާބ�ލަކ  ާފޮނުވ  ާފ ސްކޮށްފައ�ވ 

ާމ�ހ ރު ާސުވ ލަކީ ާއެއް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާފޮނުއްވ އ�ރު ާއެ ާއެކަމަކު، ާލ�ބ�ގެންވޭ. ާފަހަރެއްގައާ�ާ�ކަށްނަތަާއަށް ދެން

ާއޮވެދ ނެމަޖ�ލީ ާދެއްވ ފައ� ާޖަވ ބެއް ާމ�އަށް ާރައީސް ާކަންނޭނގެާހުގެ ާސ�ޓ33ާާީ.ާއެކަމަކު،ާމ� ާފޮނުއްވ� ާޖުލައ�ގައ�

ނޑުާާއެއްާދެންާމ�ހ ާދުވަސްކޮށްފައ�ާމ� ހ�ސ ބަށްާއަންނަންާމ�ހ ާލަސްވީާކީއްވެގެންތޯ؟ާއެއްާކަމަކަށް.ާދެންާއަޅުގަ

ާދެއް ާސ�ޓީގައ� ާމ� ާމ�ހ ރު ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާޙަޤީޤަތުގައ�ާާ�ވ ފައ�ވ ާހަމަ ާވ ހަކަފުޅުތަކަކީ ދައްކަވ ފައ�ވ 

ނޑުާޤަފުދޭވަރެއްގެާބޮޑުާބަހަނ ތަނެއްާ ބޫލުކުރަމޭ.ާއެއީާމ�ހ ރުާމ�ާބ�ލުގައ�ާޙަޤީޤަތުގައ�ާމ�ާފުރުޞަތުާކަމަށްާއަޅުގަ

ާފުރުޞަތުާލ�ބޭ ާއެ ާރައްޔ�ތުންނަށް ާޢ އްމު ާހުޅުވ ލަނީ ާދަންނަވަންާާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�ާާބޭނުންވީގޮތަށް.ާދެން މ�ހ ރު

ާތަޞްދީޤު ާފައ�ދ ކުރަބ�ލު ާވ ނެ ާރައްޔ�ތުންނަށް ާވެސްާާއްވައ�ގެން ާމެންބަރުން ާއެހެން ާދެން ާއޮންނ ނީ. އެކޭ

ާވެރ�ކަން ާމ�އައީ ާމ�ޖެހ�ގެން ާމައްސަލަ ާމ� ާފަދައ�ން ާާފ ހަގަކުރެއްވ� ާރަށްރަށެއް ާއައ� ާޒ ތީާާ�ކުރަމުން ާހަމަ ރަށެއް

ާގުޅ�ގެންާބަދަލުކުރެ ާމަޝްވަރ މައްސަލަތަކ  ާކަހަލަ ާއެއްވެސްާޚ�ޔ ލެއްާލަފަާއްވީާއެއްވެސް ާނެތ�.ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެއް

ނޑުމެންާމާ�މ�ާތަޞްދީޤުއެއްާހޯދުމެއްާނެތ�.ާމ�ހ ރުާ ބ ރުއަޅ ާބ�ލަކީާޙަޤީޤަތުގައ�ާރައްޔ�ތުންނަށްާބ ރުާކުރަންާއަޅުގަ

ާއެހެންވީމ  ާބ�ލެއް. ާއަޅުގަާ� ދޭ ާއަމުދުން ާބޭނުންއަދ� ާފ ހަގަކޮށްލަން ާނޑު ާމ�ކަހަލަާވޭ ާކައުންސ�ލުތަކަށް އަތޮޅު

ާވަރަށްާ ާދަށުން ާމީގެ ާކައުންސ�ލުތަކުގެާާފުރުޞަތު ާއަތޮޅު ާޙަޤީޤަތަކީ ާއ�ވެމުންދ  ާމ�ހ ރު ާދީފައ�ވ އ�ރު ާބ ރެއް ބޮޑު

ާކުރީގަާ ާއަދ� ާނުދ ކަން. ާކުރަމުން ާސަރުކ ރުން ާމ� ާބޭނުމެއް ާއެކ�އެކާ�ާއ�އެއްވެސް ާކަންކަމުގައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ސީދ 

ާމ�ނ�ސްޓްރީމަރުޙަލ ތަ ާއެޓޯލްސް ާާދޭތެރެާއެާކުގައ� ާވަދެގެން ާމ�ހ ރުާމަރުޙައަށް ާދައްކަމުންދ އ�ރު ާވ ހަކަ ާދ�ގުވ  ލ 

ާއެ ާކައުންސ�ލެއްގައ� ާރަށު ާއޮފީހެއްގައ� ާރަށު ާމަރުޙަލ ތޯ ާކައ�ރ�އަށްާާކ�ތައް ާމީހުން ާކ�ތައް ާއޮތީ. ާނ�ންމަން ކަމެއް

ާއަާ ާއ�ތުރުން ާއޭގެ ާއޮތީ. ާނ�ންމެން ާކަމެއް ާޤ ނޫނ އާ�ގޮސްގެންތޯ ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުމެން، ޅުގަ

ފޯމްާގައްޖެ.ާމ�އީާހަމަާއ�ތުރުާއެާޕްލެޓްނޤައުމީާއ�ދ ރ ތަކެއްާވެސްާއުފެދ�ގެންާހ�އ�ރ ،ާގަވ އ�ދ ާޚ�ލ ފަށްާއ�ދ ރީާދ 

ާރައްޔ�ތުންނ  ާނ�ންމުމ ާސީދ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާވަދެގެންާދޭތެރެާރައްޔ�ތުން ާއެހެންވީމ ާއަށް ކަހަލަާމ�� މ�އައީ.

ާވެފަ ާކަންތައްތަކެއް ާބައ�ވަރު ާއެތައް ާހުންނަހ�ނގަމުންދ  ާބޭނުންއ� ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާާވ އ�ރު 21ާވަނީ

ގެންދ ާކަންތައްތައްާފޮރުވުމަށްޓަކައޭ.ާާއަހަރުގެާވ ހަކަާޢ އްމުކޮށްާމީހުންާމ�ާދައްކަނީާމ�ހ ރުާމ�ާސަރުކ ރުާކުރަމުން

ާޙަޤީޤަތުގަ ާސަމ ލުކަން ާކުރަމުންރައްޔ�ތުންގެ ާމ�ހ ރު ާފޯކަސްާާއ� ާނައްތ ލުމަށްޓަކައ� ާކަންތައްތަކުގައ� ާބޮޑެތ� ގެންދ 

ނޑުާދަންނަވ ނީާާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައ�ާތަކުރ ރުކޮށްާތަކުރ ރުކޮށްާމ�ކަންކަމުގެާވ ހަކަާމ� އަހަރުގ21ާާެދައްކަނީ.ާއަޅުގަ

ހުރާ�ސަރުކ ރުގައ�ާކުރަންާކަމަކީާމ�ާކުރަންވީާސަރުކ ރުންާކަންތައްާމ�ހ ރުާމ�އޮތީާނ�މ�ފައޭ.ާޙަޤީޤަތުގައ�ާމ�ހ ރުާމ�

ާރައްޔ�ތުންނ  ާއެާކަންތައްތައް ާގެންދ�އުމޭ. ާކުރ�ޔަށް ާފ ޑުކ�ޔުންތައްާާގުޅ�ގެން ާއެކ�އެކ� ާއަންނަ ާއެއަށް ވ ހަކަ
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ާމ ނަ ާދެއްކުމުގެ ާވ ހަކަ ާކުރީގެ ާތަކުރ ރުކޮށް ާއަނެއްކ  ާއަލުން ާބޮޑަށްާާނައްތ ލުމަށްޓަކައ� ާވަރަށް ާނެތޭ. އެއް

ާޝުކުރ�އްޔ .

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން

ާބ  ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާއަށް ާރޮޒައ�ނ  ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތުލުސްދޫ ނޑު ާއަޅުގަ ާޝުކުރ�އްޔ . ާ�ކީ

ާއ�ރުާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާއޮތީ.މ�ނެޓު

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައ�ނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާހަމަާއެންމެޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތް ވެގެން.ާއެއީާާކަމެއްާފ ހަގަކޮށްލަންާތެރ�ާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާފޮނުއްވ ފަ ާސ�ޓީާއ�ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާލަފަޔައޮތް ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެބައޮވޭ ާހޯދުމެއްގައ� ާމަޝްވަރ  ނެތ�ާާކ އ�

ާދ�ޔުމަކީާދ�މ�ޤުޤ ނޫނަ ނޑައެޅ�ގެންދ  ާކަ ާއުސޫލެއްާކަމަށްކުން ާދަންނަވ ލަންާާރ ތީ ާހަމަ ނޑު ާވ ހަކަ.ާއަޅުގަ ނުފެންނަ

ާއޮތީާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއ�ދ ރީާާ.ާއެގޮތުންާމ�ހ ރުާއެއްާއޮންނަންޖެހޭނޭވެސްާފަށ ތަނެާވަނީާކޮންމެާކަމެއްާބޭނުން

ާޤ ނޫނ  ާހ�ންގުމުގެ ާއެާދ އ�ރ ތައް ާވެާާގުޅ�ގެން ާއޮފީސްތަކ މަނ�ކުފ ނު ާދ އ�ރ ގެ ާއ�ދ ރީ ާހުންނަންާސް ޖެހޭާއެއްޗެހ�

ާނ�ންމ ފައޭ.ާއެހެންވީމ ާތަންތަންާ ނޑައަޅ  ާއެ� ކަ ާޤ ނޫނުގައ� ާާއޮތްާއެ ާކަމަށް ާއެާވަންޏ ގޮތުން ާކޯޓުާާމ�ހ ރު އޮތީ

މ�ާޤ ނޫނުާމ�އަދުާފ ސްކޮށްގެންނޫނ�އްޔާ � ގެާމައްސަލަާނ�މ�ފައޭ.ާއެހެންވީމ ފުނަދޫާ�ތުލުސްދޫއ�ންާވެސްާާމަރުޙަލ 

ާ ާމ� ާރަށަކަށް ާއެހެން ާފުރުޞަތެއްާާއަތޮޅުވެރ�ކަންދެން ާބަދަލުކުރުމުގެ ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވ  ާރައްޔ�ތުން ކުރުން

ާއަތޮޅުވެރ�ކަންކުރ ާ ާނަގައ�ގެން ާވޯޓެއް ާމެދުގައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާއޮންނ ނެ ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާޤ ނޫނުގައ� ާމ� ނޯންނ ނެއޭ.

ާބަދަ ާއެހެން ާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ރަށްތައް ާފ � ލުކުރެވ�ދ ނެ ާމ�ޤ ނޫނު ާފުރުޞަތުާމ�އަދު ާއެ ާރައްޔ�ތުންނަށް ސްކޮށްގެން

ާމުހ�އްހޯދައ�ދ�ނު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއުމަކީ ާލ މަރުކަޒީ ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ާމ�ހ ރު ާއެހެންނޫނީ ސޫލުންާމުކަމެކޭ.

ާ ާޤ ނޫނުގައ� ާާވ ހ�ންގުމުގެ ާނ�ޒ މަކަށް ާދެމ�އޮންނަ ާއެއީ ާއެހެންވީމ ގޮތް ާދ ނީ. ދަށްޓަކައ�ާމަޤުޞަާއެ� ވެގެންނޭ

ާއެދޭރައްޔ� ާދ�މ�ާތުން ާޤ ނޫނުާގޮތަށް ާމ� ާލ�ބ�ގެންދ ނީ ާފުރުޞަތު ާބަދަލުކުރުމުގެ ާރަށްރަށް ާއުސޫލުން ގުރ ތީ

ާއެހެންވީމ ފ  ާއެމް.ޑީ.ޕީއަޅު� ސްކޮށްގެންނޭ. ާއުއްމީދަކީ ނޑުގެ ާވޯޓުާގަ ާމ�އަދު ާފ ސްކުރުމަށް ާޤ ނޫނު ާމ� ާވެސް ން

ާދެއްވ ނެާކަމަށް.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމ� ާވ ހަކަފުޅުާޝުކުރ�އްޔ . ާމެންބަރަކު ާއެއްވެސް ާއ�ތުރު ާއެދ�ވަޑައ�ގެންފަާހ�ސ ބުން ާއަދާ�ާދައްކަވަން ާނެތް. އެއް

ާޕ ޓީތަކަށް ާއޮންނ ނީާާއެހެން ާދެން ާބަލަން. ާކަމަށް ާނ�މުނީ ާއައ�ޓަމް ާމ� ާމ�ހ ރު ނޑު ާހަމަވެފައ�.ާއަޅުގަ ާވަގުތު ވަނީ
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ނޑުމެންާޢ އްމުކޮށްާޢަމަލުން.ާއެއީާވޯޓަށްާދެންނެވު .3�ާމަތ�ންާއެޖެންޑ ާއައ�ޓަމްާާގެންދ ާއުސޫލުގެާކުރަމުންއަޅުގަ

ާގައ�ާއެއައ�ޓަމަށްާދ ނީ.3�21ާއެއީާ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާމ�ހ ރުާމ� ގެާޖެހޭާބ�ލ އ�ާޤަރ ރު.ާމ�ާއައ�ޓަމުކުރަންާރަފުއަށް.ާމަޖ�ލީހަށްާތަޢ ާ�އައ�ޓަމްާާދަނީާއެޖެންޑ ާއަޅުގަ

ާދަށުންާމ�އަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއައ�ޓަމް ާތަޢ 0ާއެޖެންޑ  ާކުރ�ން ާއ�ޞްލ ޙުާކުރެވ�ފައ�ރަފު. ާކުށެއް ާބ�ލެއްގެ ާއައ�ޓަމުއޮތް ާމ� ާދަށުންާކުރުން. ގެ

ާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއައ�ޓަމްާގެާދަށުންާމ�އަދަކުާމަސައްކަތެއްާއައ�ޓަމުާ.ާމ�.ާއ�ބްތ�ދ ޢީާބަހުސ9ްޑ ާއައ�ޓަމްާއެޖެން 9ާާނެތް.ާއެޖެންޑ 

ާާއެއީ.

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއައ�ޓަމު ާދ އ�31އެޖެންޑ  ާދ�އްގަރު ާމަސައްކަތްތައް. ާނުނ�މ�ހުރ� ާއަޙު. ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނ ޒ�މުރ ގެ ާމަދު

ާބ�ލުގެާާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއ�ޞްލ ޙުާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާޕެންޝަނ �119/0ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ ގެނައުމުގެ

ާާބަހުސް ާމ� ާގެންދ�އުން. ާދަންނަވ ލ ބަހުސްކުރ�އަށް ާއޮތްގޮތް ާބ ކީ ާވަގުތު ާމ�ހ ރު ާގައ� ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާ��ނަން.



 33

ާ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވ ހަކަފުޅުާމ�ނެޓ2�ާުމ�ނެޓު. ާމެންބަރަކު ާއެންމެ ާމ�ހ ތަނަށް ާނ�ސްބަތްނުވ  ާއަށް ާޕ ޓީ ާވަކ� އ�ރު.

ނޑުާމ�ނެޓުާ�ރީާޕ ޓީާއަށްާ.ާޖުމްހޫމ�ނެޓުާ�މ�ނެޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށ33ާާްއަށްާވަނީ.ާޕީ.އޭާާާފައ�ދައްކަވ  .ާއަޅުގަ

ާމ� ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާރަފީޤުާާއެންމެ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު އަރުވަނީ

ާޙަސަން.

ާ

ާންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަާ

ާޢ�އްޒަާ ާޝުކުރ�އްޔ  ާޕެންޝަނ `. ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާދ�އްގަރު ާޤ ނޫނަށް ބެހޭ

ނޑުާވެސްާއުސޫލެއްގެާގޮތުންާއެާބ�ލަށްާތ އީ ކުރ ާބ�ލެއް.ާއ ދެ،ާދުމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ާމ�ވ ާއ�ޞްލ ޙަކީާއަޅުގަ

ާކަމުގައ�2ާާދައުލަތުގެ ާއަދ�ާވ ާބ ރު ާފަރ ތ އ� ާހ�ންގ  ާސުާސަރުކ ރު ާޢަދުލުއ�ންޞ ފުގެ ާފަރ ތ އ� ާޕްރީމްޤ ނޫނުހަދ 

ާ ާމ� ާއ ދެ، ާބޭފުޅ2ާުކޯޓު. ާމަސައްކަތްކުރައްވ  ާއ�ސްކޮށް ާޚ އްޞަާދ އ�ރ ގެ ާތެރެއ�ން ާމީގެ ކޮށްާންނަކީ

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުގެާމެން ާއަދ�ާމ� ާރައްޔ�ތުންގެާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާނައ�ބު ބަރުންނަކީ

ާވަޒީާ ާހޮވ�ވަޑައ�ގެން ާސުވޯޓަކުން ާބޭފުޅުން. ާދެމ�ތ�އްބަވ  ާމ�ާާޕްރީމްފ ގައ� ނޑ�ޔ ރުންނަކީ ާފަ ާތ�އްބަވ  ކޯޓުގައ�

ާ ާއެޢ�އްޒަތްތެރ� ާރުހުާމަޖ�ލީހުން ާއެާންާބޭފުޅުންނަށް ާާދެއްވައ�ގެން ާއުމުރަށް ވަންދެންާާއަހަރ�1ާުބޭފުޅުންގެ

ާ ާދެމ�ތ�އްބަވ  ާއެާވަޒީފ ގައ� ނޑ�ޔ ރުންނަކީ ާފަ ާއަދ� ާނައ�ބު ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ާބޭފުޅުން.

ާއެ ާވަކ�ވެވަޑައ�ގަންނަވ އ�ރު ާއެބޭފުޅުން ާމަޤ މުން ާޕެކޭޖަކ ާބޭފުޅުންގެ ާޚ އްޞަ އެއްކޮށްާާބޭފުޅުންނަށް

ާބޭފުޅުން.ާއެހެންކަމަށްވ އ�ރުގައ�ާއެ ބޭފުޅުންނަށްާމ�ާރ�ޓަޔަރމެންޓުާާއްގައ�ާއެކަމެާާގޮތަށްާއޮތްާވަކ�ވެވަޑައ�ގަންނަވ 

ާދެވޭއ�ބޭފުޅުންނަށްާާކޮށްާއެއެއީާރ�ޕީޓުބައ�ވެރ�ވެވަޑައ�ގަތީމަާޕެންޝަންާސްކީމުގައ�ާ ާއެބަވޭ.ާާނ ޔަތެއް ާވެގެން ގޮތް

ާމ� ާހަމަޖެހ�ފަާއ ދެ، ާއަދ� ާގޮތަކަށް ާފަދަ ާމ�ދެންނެވ� ާމެންބަރުންނަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނޯވޭ.ާާމަޖ�ލީހުގެ އެއް

ާމ�އެހެން ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމ�ާާނަމަވެސް ާހ�މެނ�ފައ� ާބ�ލުގައ� ާމ� ާބޭބޭފުޅުންނަކީ ާހުރ�ހ  ާދަންނަވ 

ާކަންބޮޑުވުމަކީާާންމެާބޮޑުާމުސ ރަާދެއްވ ާބޭފުޅުންާކަމުގައ�ވ ާބޭބޭފުޅުންނަކީާދައުލަތުންާއެ ނޑުގެ ވ އ�ރުގައ�ާއަޅުގަ

ާ ާމުސ ރައ�ގެ ާބޭފުޅެއްގެ ާކޮންމެ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާޕަސެާ�މ�އ�ން ާމަޖ�ލީހުގެ ާމ� ާމައްޗަށް ާމަހެއްގެ ާއެއީ ާބަލ އ�ރު ންޓަށް

ާ ާޚަރަދުވޭ ާއެބަ ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ާބަލ އ�ރު ާއަށ�9ާްާލައްކަާ�މެންބަރުންނަށް ާާހ ސް ާރުފ�ޔ . ާގ�ނަ ާހަމަާވުރެ

ާ ާޚަރަދުވޭ ާއެބަ ާނައ�ބަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ާނައ�ބު، ާރައީސްގެ ާރައީސ އ� ާހަމ3���1ާައެހެންމެ ާއެާާރުފ�ޔ .

ާ ާޚަރަދުވޭ ާއެބަ ނޑ�ޔ ރުންނަށް ާފަ ާާ��ގޮތަށް 320ާާހ ސް ާސުޕްރީާ��ރުފ�ޔ  ާމ�ދެންނެވީ ކޯޓުގެާާމްލ ރ�.

ާމ� ާކުރ�ން ާއަދަދެއް ާބޮޑު ާމ�ފަދަ ާމައްޗަށް ާމަހެއްގެ ނޑ�ޔ ރުންނަށް.ާއެހެންކަމަށްވ އ�ރުގައ� ާސަބަބުތައްާާފަ ދެންނެވ�

ާއަނެއްކ  ާއޮއްވ  ާއ�ތުރަށްާބޭބޭފުޅުންގެާމ�ާއެހެން ާއެއްޗެއްގެ ނޑުއްވ  ާކަ ާއ�ން ނޑުއްވ ާ� މުސ ރަ ާކަ މުސ ރަފުޅުން

ާދައުއެ ާމ�ދެންނެވީ ާއ�ތުރަށް ާއ�ތުއްޗެއްގެ ާޚަރަދު ާމ� ާބަޖެޓުން ާދ�ޔުލަތުގެ ާވެގެންދ  ނޑުާރަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ މަކީ
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ނޑުާދެކޭގޮތުގައ�ާމ� ނޑުމެންނަށްާމާ�ހަމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރެއްގެާާކަންބޮޑުވ ާކަމަކީ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ އ�ސ�އްޔަތުންާއަޅުގަ

ާއޮވެއްޖެ ާގޮތަކަށް ާމ�ފަދަ ާާކަމަށްާނ�މ�ގެންދ އ�ރު ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެބަާއ�ވަންޏ  ނ ޔަތެއް

ާމ� ާވެސް ނޑުމެންާމ�އީާމ ދަމ  ާއެހެންާާލ�ބ�ގެންދޭ.ާއަޅުގަ ާދ އ�ރު ާމެންބަރުކަންާދޫކޮށްާއެހެންާމަޤ މަކަށް މަޖ�ލީހުގެ

ާކުރަމުންމަސަ ނޑުމެންނަށް،ާާއްކަތެއް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުގައ�ާދ އ�ރު ާމ� ާޕެންޝަންގެ ާއެ ާއ�ން ނޑުމެންގެާމުސ ރަ އަޅުގަ

ާމ�އޮތްާާމ� ނޑުމެންނަށްާާގަވ އ�ދުގައ� ާއަޅުގަ ާނ�މޭއ�ރު ާޖަމ ކޮށް ާއަދަދެއް ާޖަމ ކުރަމުންދ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގޮތުން

ާއެހެންނަމަވެސް ާލ�ބޭނެ. ާއެއްޗެއް ާރަނގަޅު ާދައުައުޅަގނުޑެގ ކ� އެކަށީގެންވ  ާމ�ދެންނެވ�ހެން ލަތުގެާިަންބޮޑުވުމަކީ

ާއެހ  ާއ�ތުރުވެގެންާބަޖެޓުން ާއެއްޗެއް ާމ�ާބޮޑު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއައީާާދ ތީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއައ�އ�ރުގައ� މަޖ�ލީހަށް

ާ ާއ އ� ާމުސ ރަ ާއޮތް ނޑައެޅ�ފައ� ާކަ ާގޮތުގައ�އޭރު ާއެއްޗެއް ާރަނގަޅު ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރެވ�ގެންނ ޔަތަށް � .ާއެހެންވީމ ާއ�

ާއައ�އ�ރުގައ�ާ ާމ�ހ ތަނަށް ާއެއީ ާނުޖެހޭ. ާލ�ބޭކަށް ާއެއްޗެއް ާއ�ތުރު ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާދެކޭގޮތުގައ� ނޑު އަޅުގަ

ާނުދެއޭާ ާދެއަހަރު ާމ�ދ�ޔަ ާކަމަކު، ާވ�ދ ޅުވ�އެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާނުދެއޭ ާމައްޗަށް ާއ�ންފްލޭޝަން ރ އްޖޭގެ

ާ ާއެ ާޙަޤީޤަތަކީ ާކަމަކު ާމ�ާވ�ދ ޅުވ�އެއް ާގޮސްފައ� ާމައްޗަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނޫން. ާއެހެންނަމަވެސް،ާާއެއް ވަނީ.

ނޑުާދެކޭގޮތުގައ�ާމ� ނ ޔަތ އ�ާމުސ ރައަކަށްާއ�ތުރަށްާބަދަލުާއަންނ ކަށްާއ�މަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާމ�ާލ�ބޭާާއަޅުގަ

ބޭބޭފުޅުންނަށްާވ�ސްނ�ވަޑައ�ގެންފައ�ާާމުނުޖެހޭ.ާޙަޤީޤަތުގައ�ާބައެއްާޢ އްާނުޖެހޭ.ާމ�ދެންނެވ�ާއ�ތުރުވުމެއްާއަންނ ކަށް

ާޕެންޝަން ާމ� ާރ�ޓަޔަރމަންޓުއޮންނަނީ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބައ�ވެރ�ނުވ ާާގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސްކީމުން ޕެންޝަން

ާއަ ާއަނެއްކ  ާއެޑްވ ންޓޭޖުގޮތަކަށްާހަމަޖެހުމުންާވެސް ާއެއ�ން ނޑުމެން ާނަގަނީޅުގަ ާއެާއެއްާާތަކެއް ކަމަށް.ާޙަޤީޤަތަކީ

ާދައުޙަޤީާނޫން. ާބައ�ވެރ�ވުމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރަޤަތަކީ ާދ�ޔުލަތުން ާބޮޑުވެގެން ާޚަރަދު ާއެހެންވީމ އްވަންޖެހޭ � ން.

ާބޭފުޅުންާ ާމަސައްކަތްކުރައްވ  ާމީޑ�އ ގައ� ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދ� ާވ�ސްނ ވަޑައ�ގެން ާބޭފުޅުން ާއެންމެ ާރަނގަޅަށް މ�ކަމަށް

ާވ�ސްނ ވަޑައ� ާރަނގަޅަށް ާއަށް ާނުކުތ  ާމ�ދެންނެވ� ާބެހޭވެސް ާމ�ކަމ  ާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހުގައ� ާރަނގަޅަށް ާގެން

ާދެންާ ާދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުގައ� ާކަމެއްގެ ާމުހ�އްމު ާވަރަށް ާހަމަ ާލ�ޔުމަކީ ާއ ޓ�ކަލްތަކެއް ާލ�ޔުއްވ  ގޮތުން

ނޑުާކަންބޮޑުވ ާ މ�އޮތްާގޮތުންާާގައ�ާމ�ހ ރުއަނެއްާދ އ�ރ ާއަކީާރ�ޓަޔަރމަންޓުާޕެންޝަންާސްކީމުާހަމައެއ އެކުާއަޅުގަ

ާބައ�ވެރ�ވ ންާޤ ނޫނުާމ� ާއެބަ ޖެހޭާރ އްޖޭގައ�ާމަސައްކަތްކުރައްވ ާބޭރުގެާރައްޔ�ތުންާވެސް.ާއ ދެ،ާގ�ނަާއޮތްާގޮތުން

ާފަހަކަށް ާރ އްޖޭާާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ާއައ�ސް ާފަންތީގެ ާމެދު ާއަދ� ާކުދ� ާކުންފުނ�ތަކުގެާގައ� މަސައްކަތްކުރ 

ާމީހުންނަކީ ާބޭރު ާކަމަކުާާމަސައްކަތްކުރ  ާބައެއް ާލ�ބޭ ާއެއް ާމުސ ރަ ާކުޑަ ާމ�ާ�އ ދައ�ގެ ާކުންފުނ�ތައް ވަނީާާގ�ނަ

ާދ އ�ރ ާ ާކޮންސްޓްރަކްޝަން ާޚ އްޞަކޮށް ާދ�އުމުން ާމަދުވެގެން ާރ އްޖޭގައ� ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ

ާހީނަރުވެގެން ާބޮޑަށް ާއެާވަރަށް ާސަބަބުން ާމ�ާދ�އުމުގެ ާާކުންފުނ�ތައް ާވަރަށް ާދަރަޖައަކަށްާާމ ލީވަނީ ާދަށު ގޮތުން

ާވަރަށް ާމ�ކުރ�މަާދަތ�ތަކަކ ާގޮސް ާއޮއްާާތ�ވެފައ� ާއެހެން ާބޭފުޅުން. ާކުރީގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަނެއްކ  ާޤ ނޫނުާވ  މ�

ގައ�ާބައ�ވެރ�ވ ންާމަޖުބޫރުކޮށްާއޮތީމަ،ާންާސްކީމުޕެންޝަާވެސްާމ�ާރ�ޓަޔަރމަންޓުާއްޒަފަކުއޮތްާގޮތުންާކޮންމެާމުވަ
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ާމ�ބޫރުކޮށްމަޖު ާމުވައްޒަފުންާވ ާފައ�ާއޮތީމަ ާމީހުންާާއެއްގޮތަކަށްވެސްާއެއްބަހެއްާގޮތަކީާއެ ނުވޭ،ާމ�ދެންނެވީ،ާބޭރު

ާއެ ާނުވޭ ާމުސ ރަާއެއްބަހެއް ާާމީހުން ާރުފ�ޔ އެއް ާއެންމެ ާޙަޤީޤަތުގައ�ާއ�ން ާއ ދެ، ނޑ ކަށް،ާއުނ�ކުރ ކަށް. ާކަ ވެސް

ާމ� ާވެގެން ާއެާާމ�ކަން ާކުންާދަނީ ާހ�ންގަވ  ާމަޖުކުންފުނ�ތައް ާއެބަ ާވެރ�ންނަށް ާއެާފުނ�ތަކުގެ ންާމީހުާބޫރުވޭ

ާއެހެންވީމ ާބައ�ކުރުވަން ާގޮތުން. ާއޮތް ާ%އެއް� ޤ ނޫނު ާދައްކަންޖެހޭ ާކުންފުނ�ން ާއެާ�ކަލަ ާއަދ� މީހެއްގެާާއ އ�

ާ%ާމުސ ރަ ނޑަންޖެހޭ ާކަ ާވ�ޔަސްާކޮންމާއެބަ،ާއ ާ�އ�ން ާމަޖުބޫރުވޭާިެގޮތެއް ާއެބަ ސަރުކ ރުގެާާކުންފުންޏަކަށް

ާދ އ�ރ ާކަމ  ާދައްކުވަން.ާއެހެންވީމ ާބެހޭ އަންނަނީާވަރަށްާބޮޑުާބުރައަކަށްާާކުންފުނ�ތަކަށްާމ�ާޙަޤީޤަތުގައ�ާއެ� އަށް

ާމ� ާމ�� އޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ާވެގެންގޮސްފައ� ާދެކޭގޮތުގައ�ާހަމައެކަނ� ނޑު ާއަޅުގަ ބ�ލުގައ�ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ާާމ�ކަމަކީ

ާއ�ތުރު ާބޭފުޅުންގެ ާދ އ�ރ ތަކުގެ ާމައްސަލަމ�އޮތް ާމ�ދެންނެވ� ާއެއ ާން ާފުންކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ މެދުގައ�ާާއަކީ

ާގޮތްތަކެއްާހޯދަންޖެހޭާކަމެއް.ާއެހެންވީމ  ނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާގޮތުގައ�� ވ�ސްނ ާއެއަށް ާޕެންޝަނ ާާމ�ާބ�ލަކީ،ާއަޅުގަ

ާއަދ� ާޤ ނޫނަކީ ާއ�ޞްލ ޙުތަާބެހޭ ާބޮޑެތ� ާބޮމ�އަށްވުރެ ާމ�އަށްވުރެ ާގެނެވ�ގެން ާމީގެާއް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ޑަށް

ާމ�ހ  ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮންމެއަކަސް ާއ ދެ، ާކަންތައްތަކެއް. ާނ�ންމަވަންޖެހޭ ާގޮތަކަށް ނޑުގެާާފައ�ދ ހުރ� ާއަޅުގަ ހ�ސ ބުން

ާމ� ާއެދެނ� ނޑު ާއަޅުގަ ާނ�ންމ ލަން. ާވ ހަކަކޮޅު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާފ ޅުކުރުމަށްފަހުގައ� ާއ�ޞްލ ޙުވެގެންާާކޮންސަރން ާބ�ލު

މ�ދެން ފަދަާފަރ ތްތަކަށްާމ�އަށްވުރެާރަނގަޅުާފަސޭހަާގޮތަކަށްާރައްކ ތެރ�ދ އ�ރުގައާ� ާބ�ލުާނ�މ�ގެންާާގޮތަކަށްާމ�ާނެވާ�

ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .ދެއްވާ�ން.ާދ�ޔު

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާރ�ޟ  ާއ�ބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާގުރައ�ދޫ ާއަރުވަން.ާާޝުކުރ�އްޔ . ާފުރުޞަތު އަށް

ާ ާއޮޅުމެއްާއ�ދ ރީ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާއޮތް ާއައ�ސްފައ� ާމ�ާގޮތުން ާމ�ާކަމަށް ާފުރުޞަތު ާމ�ހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާވަނީ.

މެންބަރުާއަޙުއަރުވަނީާދ�އްދޫާދ އ� ާމަދުާސަމީރަށް.ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާ:ާމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންދ�އްދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙުާ

ާ ާޤ ނޫނުާނަންބަރު ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޕެންޝަނ �119/0ާޝުކުރ�އްޔ  ާޤ ނޫނަށްާއ�ޞްލ ޙުާާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ބެހޭ

ާދ އ� ާދ�އްގަރު ާދެއްވ� ާހުށަހަޅައ� ާމަޖ�ލީހަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާބ�ލު ާއަޙުހުށަހެޅުމުގެ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� މަދުާރ ގެ

ާއެހެން ާޝުކުރުއަދ ކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާމ�ނ ޒ�މަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން.ާާނަމަވެސް، ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރ  ބ�ލަށް

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާމ�ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާާގޮތުގައ� ާޤައުމެއްގެ ާއަދ� ވެސްާާޔ ތެއްގައ�ހަޤ ނޫނުގައ�

ާ ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންގުޅެން. ާވ�ސްނުންތަކެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބ�ލަށްާކަންކަންކުރުމުގައ�

ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމ�ާާވ ހަކަދައްކ ލ އ�ރު ާސަމ ލުކަމަށ އ� ާމެންބަރުންގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމަޖ�ލީހުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް
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ާދެއްކުމުގެާއ�ތުރަށްާވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާރ އްޖޭގެާރައްޔ�ތުންގެާސަމ ލުކަމަށް ވެސްާާވަނީ،ާމ�ާބ�ލުގެާވ ހަކަ

އ�ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހ އާ�އްސަސ ތަކ ާވެސްާމ�ނ�ވަންާމުއަާސީތަކުގެާތެރޭގައ�ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ�ާއ�ންޝުއަރެންސްާޕޮލ�

ާމ�ޢަދު ާފަރ ތްތަކ އ� ާޤ އ�މުކުރުމުގެ ާހުާލުއ�ންޞ ފު ާފަރ ތްތަކަކަށް ާރ�ހ  ާއ�ާމ�ވެސް ންޝުއަރެންސްގައ�ާޕެންޝަން

ާ ާއަމ�އްލަބައ�ވެރ�ވުމުގައ� ާއެބަޔަކު ނޑައަޅ ފައ�، ާކަ ާއޮތީ ާއުސޫލު ާާވެސް ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަށް ާގޮތަށޭ. ބައ�ވެރ�ވ 

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާދައުާގޮތުާާއަޅުގަ ާދ�ވެހ� ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާމ�ގައ� ާބަޖެޓުންާޚަރަދުކުރ ާފައ�ސ  ާތަނަކަށްާލަތުގެ ާހުރ�ހ 

ސްާމެދުވެރ�ކޮށްގެންާންފައ�ސ ާޚަރަދުކުރުމުގައ�ާމ�ނ�ސްޓްރީާއޮފްާފ�ނޭާއެ� ދުކުރެވެނީ.ާއެހެންކަމަށްވަންޏ ވެސްާޚަރަ

ާއުސޫލެއްާޤ އ�މުކުރެވ�އްޖެ ާޤަބޫލުކުރަނީާއެއްާާއެކަންާކުރެވޭ ނޑު ާފައ�ސ ާދައްކައ�ގެންާގ�ނަާާނަމަާއަޅުގަ ފަރ ތަކުން

ާނެގ�ދ ނެ ާޕެކޭޖެއް ާރަނގަޅު ާއ�ންޝުއަރެންސްގެ ާމ�ާކަމަށް.ާމ�ހ ރުާބަޔަކަށް ާބައެއް ާމުއަާވެސް އްސަސ ތަކުގެާނ�ވަން

ނޑުމެންނ ާހަމައަށްާނުވަތަާމ� ާމުއަނ�މައްސަލަާއަޅުގަ ާކޮމ�ޓީއ ާހަމަވަން ާވ ހަކަާއްސަސ ތަކުގެ ާއޮތް ާއައ�ސްފައ� އަށް

ާހ�ތ މަޔ  ނޑު ާހަމަާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދަންނަވަން. ާޕެންާއެކުގައ� ާސްކީމުގެާމ�އ އެކުގައ� ާޝަން

ާޕެން ާއެންމެންމަސައްކަތަކީ ާހުރ�ހ  ާސްކީމުާ�ޝަންގައ� ާބައ�ވެރ�ާޕެންޝަން ާއެންމެން ާހުރ�ހ  ާދަށުގައ� ވެގެންާގެ

ާކުރެވޭނެ ާގޮތުގައ� ާފުރ�ހަމަ ާއެންމެ ާއޭގެ ާނުކުރެާކަމަށްާކަމެއްާނޫނ�އްޔ  ާޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ާހަމަާާއަޅުގަ ވޭ.

ނޑުމެންާމ�ހ ރުާމ�ާހުށަހަޅ ފައ�ާއޮތްާއ�ޞްލ ޙަށްާބަލ އ�ރުާ ވަނަާމ އްދ ގެާދަށަށްާ)ރ(ާއެއ3�ާާްމ�އ އެކުގައ�ާއަޅުގަ

ާ ާބ3�ާުއ�ތުރުކޮށް ާއ�ން ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާނުވަތަ ާކަންތައްތައް ާބ3�ާަނ  ާމ އްދ ގައ� ޔ ންކޮށްފައ�ވާ ވަނަ

ާމެންބަރުންނ އާ�ޕެންޝަންގެާސްކީމު ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑުމެން ާބައ�ންާއަޅުގަ ގައ�ާބައ�ވެރ�ވުމުގެ

ނޑ�ޔ ރުާމ�އ އ�ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާއަދ�ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާވ ާފަރ ތްތައްާއ�ސްތ�ސްނ ާާގެާނައ�ބ އ�ާއުއްތަމަާފަ

ާފައ�ސ  ާނަގ  ާއަތުން ާޙަޤީޤަތުގައ� ާހެދުނީމ  ާމައްޗަށްާގޮތަށް ާފައ�ސ ގެ ާލ�ބޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ވެސްާާއ އ�

ާއެބަޖެހޭބަލައ� ާސްކީމުާލަން ާމ� ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމެން. ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާމާ�ގައ� ާބައ�ވެރ�ވުމަކީ ބަރުން

ާ ާވަސްކީމު ާލ�ބޭ ާފުރުޞަތެއްހ�ންގުމަށް ާބޮޑު ާކަމަށްާާރަށް ާފުރުޞަތެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާމެން ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެހެނީ ާދެކެން. ނޑު ާސްކީމުާއަޅުގަ ާއެ ާބައ�ވެރ�ވުމުން ލ�ބޭާާހ�ންގުމަށްޓަކައ�ާބަރުން

ާއ�ތުރަށް ާއެާފައ�ސ ގެ ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާދަާާއަދ� ާސްކީމުާމީހުންގެ ާއެ ާނ�މުމަށްފަހުގައ� ގެާއުރު

ާފައ�ސ  ާލ�ބެންޖެހޭ ާހަމަާދަށުން ާއޮންނ ނެ. ާާވެސް ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާސްކީމުއެއ ކުގައ� ާރައްޔ�ތުންގެާމ� ގައ�

ާއެކަންކަންފުރުޞަތުާހުާލީހުގެާމެންބަރުންާބައ�ވެރ�ވުމަށްާއެމަޖ� ާވަރަށްާމުހ�އްާޅުވޭލެވޭނެާގޮތަކަށް ާކަމެއްާާމުވުމަކީ

ާއަޅުާ ާއުސޫލެއްގެާކަމަށް ާގުޅ�ގެންދ  ާއޭގެއ�ތުރަށް ާދެކެން. ނޑު ާމެންބަރުންާގަ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ވެސްާާމަތީން

ާބ�ލުގައ� ާނަމަާއ�މްތ�ޔ ޒުގެ ާދޫކޮށްލ ފައ� ާސްކީމުއޮތްާއެއްޗެއް ާމ� ާއެދެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައްވެސް ާދަށުގައ� ޔ�ތުންގެާގެ

ާޢ�އްޒަތްތެ ާބައ�ވެރ�ވަޑައ�ގެމަޖ�ލީހުގެ ާމެންބަރުން ާދ�އުންނެާރ� ާހަމަޖެހ�ގެން ާގޮތެއް ާއެާވޭނެ ާހަމަ ާއެއ އެކުގައ� ާން.

ާއަމ�އްލަާވަޒީފ ާމަޖ�ލީހުގެާދައުރުާނ�މުމ  ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ ާއެކުގައ�ާއެބަޔަކު ާއަދ�ާސަރުކ ރުގެ ާވ�ޔަސް އެއްާާކަމަށް
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ާވ� ާގުޅ�ާކަމަށް ާއެއ  ާސްޔަސް ާޕެންޝަން ާއެކީމުގެން ާދަށުން ާމ�ާގެ ާއުސޫލެއް ާގުޅ�ގެންދ ނެ ާވެގެންާާމީހުން ާބ�ލުން

ާމ� ާގޮތުން ާއޮތް ާމ�ހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާދ�އުން. ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްތުންގެ ާހަމައެކަނ� ބ�ލުގައ�

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާނައ�ާމެންބަރުންނ އ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ނޑ�ޔ ރ އ އ� ާފަ ާއުއްތަމަ ާއަދ� ބޭފުޅުންާާމ�ާބ އ�

ާމ� ާގޮތަކަށް ާޤަބޫލުކުރ ބ�ލުާބައ�ވެރ�ނުވ ނެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ސްތ�ސްނ ކުރުމަކީ ާއ�ންޞ ާން ާއެންމެ ރާ�ފުވެގޮތުގައ�

ާނަފު ާއަމ�އްލަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާރަނގަޅުާގޮތް ނޑުގެާއެންމެ ާނުކުރެވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ާޤަބޫލެއް ސަކަށް

ާނޭނާޕ ޓީ ާދަންނަވ ކަށް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާގޮތެއް ާޚ�ޔ ލުހުރ� ާމެންބަރުންގެ ާއެހެން ާރައީސް.ާއ އ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ގޭ

ާރައީސްާ ާ)ށ(3�ާއ އެކުގައ�ާމ�ާހަމަާ�ޢ�އްޒަތްތެރ� ާފަރ ތުާވަނަާމ އްދ ގެ ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާދޭާފަރ ތ އ� ާވަޒީފ  ގެާގައ�

ާސްކީމު ާޕެންޝަން ާމ� ާގ�ނަާމައްޗަށް ާވަރަށް ާބައެއްގެ ާގ�ނަ ާވަރަށް ާލ ޒ�މުކޮށްފައ� ާބައ�ވެރ�ވުމަށް ގައ�

ާވަ ާއަދ� ާހ�ތްާރަށްާދ�ވެހ�ރައްޔ�ތުންގެ ާފަރ ތްތަކުގެ ާބޭރު ާޤ ނޫނުގެާގ�ނަ ާމ� ާނުވަތަ ާމައްޗަށް ާމ�ބ�ލުގެ ހަމަނުޖެހުން

ާޤަބޫލުކުރ ާމައްޗަށްާއޮތް ނޑު ާހ�ތ މަކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއަޅުގަ ނޑުމެންާމ�އަދު ާއަޅުގަ ާމީހަކަށްާކަމީ ާގޮތުގައ�ާކޮންމެ

ާމ�ނ�ވަންކަމ  ާއޭނަާވެސް ާފަދައ�ން ާލ�ބޭ ާޙައްޤު ާދ�ރ�އުޅުމުގެ ާވަޒީފ ގެާާމ�ނ�ވަންކަމ ާާއަށްާއެކު ާއޭނަގެ އެކު

އަށްާލ�ބެންޖެހޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމ�އަދުާޤ ނޫނުގައ�ާމ�އޮތްާާހައ�ސ�އްޔަތުންާބައ�ވެރ�ވުމ އ�ާނުވުމުގެާޙައްޤުާއޭނަ

ާއ�ޞްލ ޙަކ  ާއެފަދަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަލ އ�ރު ާހަމައެކަނ�ާާގޮތަށް ާމ�އައީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ�ސްނ  ާނުވެސް މެދުގައ�

ނ ާމ�އަޅުގަ ާހުށަހެޅ�ގެން ާއ�ޞްލ ޙު ާއެ ާބ�ނ ކޮށް ާމައްޗަށް ާގޮތްތަކެއްގެ ާއ�ސްތ�ސްނ ވ ނެ ާއެކަމުން އައީ.ާާޑުމެން

ނޑުާހަމަާދެރަވެާހ�ތ މަކު� އެހެންވީމ  ވ ނަމަާއެއްވެސްާމީހަކުާމައްޗަށްާާރަންާމ�ާޤ ނޫނުގެާދަށުންާއ�ސްތ�ސްނ އަޅުގަ

ވެސްާއަދާ�ާފަރ ތްތަކުގެާމައްޗަށްާލަތުގެާއެހެންވެސްާއަދ�ާދައުާހަމަާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންގެާމައްޗަށް

ާވަދައު ާމުވަާލަތުގެ ާސަރވ�ސް ާސ�ވ�ލް ާއަދ ކުރ  ާފަރ ތްތަކުގެއްޒަފުާޒީފ  ާއަމ�އްލަ ާނުވަތަ ާއެާާމައްޗަށްާން ާވެސް

ާގޮތެއްގެ ާމުހ�އްާމަޖުބޫރުނުވ ނެ ާކުރުމަކީ ާއެކަންކަން ާމަތީން ާއެާކަމެއްމު ާދެކޭތީ ނޑު ާއަޅުގަ ވ ހަކަާާކަމަށް

ާމ� ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޝުކުރ�އްޔ ާާދަންނަވަމުން ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރެވޭ ާއ�ޞްލ ޙަށް ހުށަހެޅ�ފައ�ވ 

ރައީސްާދެއްވ�ާފުރުޞަތަށް.ާ ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާ:ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުންމެންބަރުާއ�ލްހ މުާއަޙްާގެމަނަފުށީާދ އ�ރ ގެ

ާނަން ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޕެންޝަނ ،0/�119ާބަރުާޝުކުރ�އްޔ  ާާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާ...ާބެހޭ ވަނަާޤ ނޫނަށް

ާދ އ� ާދ�އްގަރު ާބ�ލު ާގެނައުމުގެ ާއަޙުއ�ޞްލ ޙު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނ ޒ�މުރ ގެ ނޑުާާމަދު ާއަޅުގަ ހުށަހެޅުއްވީތީ

ާއެ ާއ�ޞްލ ޙ ާދަންނަވ ނީ ާއެކަމަކު،ާމ� ާޝުކުރުދަންނަވަންޖެހޭ. ާމަާމަނ�ކުފ ނަށް ާކޮމ�ޓީގެ ާއަދާ�އެއްކޮށް ރުޙަލ ގައ�

ާއ�ޞްލ ޙުތަކެއްާ ާއ�ތުރު ާގެންނަންޖެހޭާމ�އަށް ާމ�ާވެސް ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާފުރަތަމަާސުވ ލަކީ ނޑު ފައ�ސާ ާކަމަށްާއަޅުގަ

ާބުނެވެނީ.ާސުވ ލަކީ،ާާމ� ާމ� ާނުދޭން ާނުވަތަ ނޑ ލެވެނީ ާކަ ާވ�ދ ޅުވަނީ،ާމ� ާކަމަށްާމ� ާފަރ ތެއް ާވަކ� 6�ާއޮންނަނީ
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ނޑ�ާފައ�ސ ާލ�ބޭނެހޭ.ާާއަހަރުާނުވ ާމީހަކުާއެ އަހަރު،�1ާާމީހ ާވަކ�ާހ�ސ ބުންާވަޒީފ ާގެއްލ�އްޖެާނަމަާއެއްކަލަާކެ

6�ާާ ާނ�ޔ ވެއްޖ64ާެއަހަރު، ާއަހަރުގައ� ާއެވަނަ ާކ�ހ�ާއްޔ  ާވ ނީ ާފައ�ސ  ާއެނެއްމީހ  ާކޮބައ�ތޯ ާކުރާ�ާތޯ. މީހ 

ާއުފަާ ާއެބަ ާސުވ ލު ާމ� ާސުވ ލަކީ. ާމ�އީ ާފައ�ސ . ާލ�ބުނު ާމ�ހ ތަނަށް ާވެސްާމަސައްކަތުން ާކުރީގައ� އްދަންޖެހޭ.ާވީމ ،

ާގޮތުގެ ާއޮތް ާވެސް ާކުރީގައ� ާނޫން. ާދަންނަވ ކަށް ާރަނގަޅެކޭ ާސަރުކ ރުން ާބޭނުންވުމ އާ�ާކުރީ ާއަމ�އްލަ ާތ�މ  މަތީން

ާއެާ ާމައްޗަށް ާާނުވުމުގެ ާއަމ�އްލަ ާތ�މ  ާވީމ ، ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭ އަށްާކަންތައް

ާމ�ބޭނުންވެއްޖެ ާމުހ�އްކައްޔ  ާމ�އީ ާބައ�ވެރ�ވުމަކީ ާކަމެއްމުގައ� ާވީމ ،ާާމު ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ކަމުގައ�

ާ ާމީހަކު ާޕެންޝަނ މަޖުބޫރުކޮށްގެން ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާބައ�ވެރ�ވުމަކީާާލައްވ  ާޕެންޝަނުގައ� ާމ� ާނުވަތަ ާޤ ނޫނުން ބެހޭ

ާމީހަކުާ ާކަމެއްާނޫން.ާއެއީ ާކުރަންޖެހޭ ާޖެހ41ާާޭއެއީކީ ާވެސް ާބައްޔަކ ާާ�މައްސަލައަކ ާއަހަރުން ާ�ގުޅ�ގެންގުޅ�ގެން

ާކޮންމެވެސްާމައްސަލައަކ ާވަޒީފ  ާކުއްލ�އަކަށްާއެާޖެހޭ އަހަރ6�ާާުއ�ންާވަކ�ވެދ ނެ.ާއެކަމަކުާާމީހ ާވަޒީފ ާގުޅ�ގެން

ާއަބަދުނުވަ ާމީހ  ާއެ ާއ�ންތ�ންޏ  ާބޭންކުވެސް ާއެއްކަލަ ާއާޒ ކުރަންޖެހެނީ ާލ ރ�. ާނެގ� ާއަތުން ާހަލ ލުާާމީހ  މީހ ގެ

ާމ� ާފައ�ސ .ާމ�އީާކޯޗެއްތޯ ާއަތުންާާފައ�ސ .ާމަސައްކަތްކޮށްގެންާލ�ބުނު ާމީހ  ކ�ޔަނީ.ާމ�އުޅެނީާއަބަދުވެސްާރައްޔ�ތު

ާމުސ ރަ ާއެއ�ންާާލ�ބޭ ާލައ�ގެން ާބޭންކުގައ� ާބެހެއްޓޭތޯ.ާތ�މަންނަމެންނަށް ާފޮރުވ ފައ� ާނަގ ފައ� ާއެތ�ކޮޅެއް ާވެސް އ�ން

ާމަންފ  ާއެހެންވީމ ާއެއްޗެއް ާލ�ބޭތޯ. ާ� އެއް ާއެހެންވީމ މ�އީ ާނޫން. ާކަމެއް ާދަންނަ� ކުރެވޭނެ ނޑު ާމ�ާއަޅުގަ ވ ނީ

ާޢ އްާ ާނަގަން. ާއެއ�ޞްލ ޙުތައް ާލ�ބެންޖެހޭ ާފުރުޞަތު ާއެބަ ާވެސް ާމީހުންނަށް ާރައްޔ�ތު ާމީގައ�ާާމު މީހަކު

ނޑުާޤަބޫލެއް ނޑުާބައ�ވެރ�ވ ނީތޯާނޫންތޯާނ�ންމުމަށްޓަކައ�.ާއެއީާއަޅުގަ މެންނަށްާއެބަާނުކުރަން،ާބައެއްާމީހުންާއަޅުގަ

ާ �1ާާއަހަރު،41ާާފެނޭ ާދ�މ ވ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާދުވަހު ާދ�ވެހ�ރ އްޖ�1ާާެއަހަރު،ާއ�ހަކަށް ާމީހަކު އަހަރު

ާވަޒީފ  ާވަކ�ކޮށްލީ.ާއެާއަޑުގެ ާލ ރ�ކޮޅުގ6�ާެމީހ ާހުންނަންޖެހޭނީާާއ�ން ާވަންދެން 6�ާބޭނުމުގައ�.ާއެއްކަލަާާއަހަރު

އެއ�ނަށްާދޭންޖެހޭާއްކަލަާމުސްކުޅ�ންވީމަާއެާާއަހަރު ންނަންޖެހެނީާމީހ ާހުާނ ޔަތްތައްާވެސްާއެބަާލ�ބޭ.ާއޭގެާކުރީގައާ�

ނޑުާދަންނަވ ނީ.ާރައްޔ�ތުންނަށްާ� ބަނޑުފުރ ނެާމުއްތ�ނުކޮށް.ާމ�އީާއެހެންވީމ  ތ ކުންތ ކުާނުޖެހޭާކަންތައްތަކޭާއަޅުގަ

ާކަންކަމެއްާނުކުރެ ާކުރެވޭނީާރައްޔ�ތުންނަށްާފައ�ދާ ބުރަާއުފުލަންޖެހޭ،ާމ�ާމޮޅުާނަންނަންާކ�ޔައ�ގެން ވޭނެ.ާކަންކަން

ާމުސ ރ�11ާަގޮތަށް.ާރައްޔ�ތުންނަށްާބޭނުމެއްާނުވޭާާވ  ާމުސ ރަާލ�ބ6111ާާޭނުވަތ�111ާާައ�ން،ާާރުފ�ޔ  ރުފ�ޔ 

ާ ާއަތުން ާއެއްޗެއ�11ާާްމީހ  ާތެރެއ�ން ާސަރުކ ރުގެ ާގޮސް ާޖަމ ވެގެން ާތެރެއ�ން ާއޭގެ ާގޮސް ނޑ�ގެން ާކެ ރުފ�ޔ 

ާ ާއޭނަ ާކ�ޔ ފައ� ާބަލައ�ގެން.ާއެއަހަރ6�ާުލައ�ދޭނޭ ާކަމަށް ާލ�ބޭނެ ާލ ރ� ާއެ ާއެާާވީމަ ާފުރުޞަތު ާއެ ާއޮތޭ ާއެބަ ާމީހ 

ާއޮތޭ.ާކޮންމެވެސްާއެާ ާއެބަ ާވެސް ާފުރުޞަތު ާލ ރ�ާފޮރުވުމުގެ ާޖަމ ކޮށްގެންާނުވަތަ ާބޭންކަށް ާގޮސް ނޫނަސް.ާއެމީހ 

.ާދެންާމ�އުޅެނީާގޮސްާބުއްދަޅުާގަންނ ނެާލ ރ�ާނުލ�ބ�ގެންާގޮސްާއެއްާލ ރ�ާފޮނުވައ�ގެންާކަންތައްތައްާކުރުމުގެާމ ނަ

ާ ާއެ ާއޮވެއްޖ�11ާެސަލ ންޖަހަނީ. ާއެރުފ�ޔ  ާވެސް ާކަންާއްޔ  ާކުރެވޭނެ ާއަށް ާއެހެންވީމ ާމީހ  ާއެބައޮތޭ. � ތައްތަކެއް

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގައ�ާ ގެާއ ދައ�ގެާއެންމެާމުާރައްޔ�ތުންާވެސް.ާސެކްރެޓަރީމީގެާދަށަށްާއަންނަންޖެހޭނެާޢ އްާއަޅުގަ
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ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއަންނަންޖެހޭ ާމީގެތެރެއަށް ާވެސް ާމީހ  ާއުޅޭ ާވަޒީފ ގައ� ނ�ކަމެތ�

ނޑުާ ނޑުާމ�ފުރުޞަތުގައ�ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާބ�ލުގެާބޭރުންާވެސްާއަޅުގަ ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާޢ އް ާކޮމ�ޓީގައ�ާދެންމެ ާމ�އައީ.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސްގެާސަމ ލުކަމަށްާމ�މު ނޑު ާއަޅުގަ މުާގެންނަނީ.ާޢ އްާއ�ނދެފައ�

ާމ� ާގެނެސްގެން ާޕްރޮސެކ�އުޓަރާޖެނެރަލް ާދެންމެ ާއެކުރެާކޮމ�ޓީގައ� ާމަސައްކަތަކީ ސުވ ލުކުރެއްވީާާމަނ�ކުފ ނ ާއްވ�

ާއަދ ކުރެއްވުމުގައ�ާކޮންާާމަނ�ކުފ ނު މުާއްސަލަާބެއްލެވ�ންތޯާކ�ޔ ފައ�ާޢ އް.ާކ�ތައްާމަކަހަލަާކަމެއްތޯާކުރައްވަނީވަޒީފ 

ާމ�ނ�ވަ ާކޮމ�ޓީާއްސަސ ތަކ ންާމުއަކޮމ�ޓީގައ�.ާމ�ތ  ާއޮއްވ ާބެހޭ ާގެނެޢ އް� އެއް ާކޮމ�ޓީން ާޕްރޮސެކ�އުޓަރާމު ސްގެން

ާާޖެނެރަލ  ާފޮނުވ ލީ. ާކުރައްވ ފައ� ާކަންތައް ާއ�ހ ނެތ�ކޮށް ާވަރަށް ާދޭތެރޭގައ� ާނޫން. ާއުސޫލެއް ާހަމަޖެހޭ މުާޢ އްމ�އީ

ާބަޔަކުކޮމ�ޓީއަކު ާނުކުރެވޭނެ. ާއެކަމެއް ާބޭނުންާބޭނުންާން ާސަކަރ ތްޖަހަން ާކަންތައްތަކެއް ާގެންނަންވީާވީމަ ތޯ.ާވީމަ

ާއެހެން....

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއެއް،ާބ ރަށުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝ�ފ ޒު.ާނ�ޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ބ ރަށުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝ�ފ ޒުާ

ާޢ އްޝުކު ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާރޭވ�ގެންާރ�އްޔ  ާދުރ ލ  ާވަރަށް ާކޮމ�ޓީން ާމެންބަރުންާާ�ތައްޔ ރުވެގެންާ�މު ހުރ�ހ 

ާއ� ާކަމެއް ާކުރ� ާތ�ބެގެން ާހ�ނގ�ާހަމަާއެއްކޮށް ާތެރެއ�ން ާމެންޑޭޓުގެ ނޑުމެންގެ ާކޮމ�ޓީާކަމެއް.ާޢ އްނގޭތޯ.ާއަޅުގަ މު

ބޭފުޅުންާދެންާއެހެންާތެދުވެ ާކަމެއް.ާާކަންތައްާކުރެއްވީމަާއެއީާވަރަށްާދެރަާއެާ�އަށްާވަޑައ�ނުގަންނަވާ 

ާ

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމައްސަލަާނ�ޒ މ  ާދ އ�ާބެހޭ ާގެމަނަފުށީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. ާއެއް ާއ�ލްހ މު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� އަޙުމަދަށްާރ ގެ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާވ ހަކަފުޅުާކުރ�އަށްާގެންދެވުމަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:މްާއަޙުމަދުާމަނަފުށީާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއ�ލްހ ގެ
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ނޑުާއެ ނޑުާދަންނަވަނީާމެންޑޭޓަށް.ާއަޅުގަ ާބަޔަކ ާބެހޭާދުވަހުާނަޔަާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއަޔަސް ސް

ާނޫން.ާމ� ާމުއަގައ�ާއޮާނތ ާކަމެއް ާމ�ނ�ވަން ާޕްރޮސެކ�އުޓަރާާބެހޭާކޮމ�ޓީާއްސަސ ތަކ ންނ ނެ ާދެންމެ ާއެކަމަކު އެއް.

ާއެ ާއޮފީހުން ާރައްޔ�ާާޖެނެރަލްގެ ާގެންނަވައ�ގެން ާސަލީމުމަނ�ކުފ ނު ާރެޑްވޭވް ާމަޖ�ލީހުގެ ާކޮންކަމެއްާާތުން � ކުރެއްވީ

ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެމަޢ ފުސޮރީ ާމަނ�ކުފ ނު،ާާކުރައްވ ތ�. ާކޮންކަމެއްތޯ،ާމ�ވެނ�ކުރެސަލީމު ާމައްސަލަާާއްވީ ބޭފުޅަކު

ާމޫސ  ާބެހޭާާއޮތީތޯ، ާބޭފުޅުންނ  ާއެހެން ާއަނެއްކ  ާސުވ ލުކޮށް ާބަލައ� ާއޮތްތޯ ާމައްސަލައެއްގައ� ާމ�ވެނ� މަނ�ކު

ާމ�ާ�ސުވ ލުކޮށްާ ާލަސްވަނީ ާމައްސަލަ ާކީއްވެތޯ ާއޮތްތޯ، ާބެލ�ފައ� ާމ�ހ ތަނަށް ާމައްސަލަ ކަންތައްތަކެއްާާކ�ތައް

ާރައީސް.ާއެހެންވީމ ނުކުރެވޭނެ،ާ ާމ�� ޢ�އްޒަތްތެރ� ާސަމ ލުކަމަށް ާރައީސްގެ ނޑު ާކޮމ�ޓީގެާޢ އްާގެންނަނީ،ާއަޅުގަ މު

ާބެހޭާ ާސަލ މަތ  ާޤައުމީ ާވެސް ާމ ދަމ  ާކުރަންޏ  ާކަންތައްތައް ާބޭރުން ާމެންޑޭޓުން ާކޮމ�ޓީގެ ާއެ ާކޮމ�ޓީގައ� އެއްވެސް

ނޑުާމާ�� ނޫންތޯ.ާއެހެންވީމ ާގެާމައްސަލަާވެސްާގެންނަންވ�43ީންތޯ.ާވީާނޫއްސަލައެއްގައ�ާވެސްާގެންނަންމަ އަޅުގަ

ާއެާ ާގެނައުމަށްޓަކައ� ާސަމ ލުކަމަށް ާބޭރުންާއެކަމަކުާރައީސް ާބ�ލުން ނޑުާޤަބޫލުކުރަން ާއެނބުރ�ލ ނަން.ާއަޅުގަ ާބ�ލަށް

ނޑުާދަންނަވ ނީާޤ ނޫނުާނަންބަރު... ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއަޅުގަ

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ ސަތުންާވ 

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމެންބަރު، 31�21ާާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއޮންނަނީ ގެާމ�ނެޓ21ާުގައ�

ާރ�ޔ ސަތުގެާ ާމަޖ�ލީހުގެ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑ ލުން. ާމެދުކަ ާމަސައްކަތް ާމަޖ�ލީހުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށް

ާމަޖ�ލީހުގަ ާގެންނެވުމަށް ާކަންތައްތައް ާއެޖެންޑ ސަމ ލުކަމަށް ާބަހުސްާއ� ާކުރެވެމުންދ  ބޭނުންާާއައ�ޓަމުގައ�

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއްޗެއްާއެންގެވީމަާއ�ނުކުރެއްވުމަށް ާއަންގަވަންޖެހޭ ާރ�ޔ ސަތަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ލްތ�މ ސްކުރަން.ާލ�ޔުމަކުން

ާބެހޭ ާމ�ާއެކަމ  ާއަޅ ނެ. ާރ�ޔ ސަތުން ާފ�ޔަވަޅެއް ާއޮންނަ ާއަޅަން ާާގޮތުން ނޑު ާއަޅުގަ ގެާމ�ނެޓ21ާާުހ�ސ ބުން

ާ.�����ާ������ހުސްވަގުތުކޮޅެއްާބޭނުންކުރ ނީ.ާ

ާ

 ]އަށ33�11ާާްއ�ނ31�21ާާްހުސްވަގުތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމ� ާގެންދަން ާކުރ�އަށް ާޖަލްސ  ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާާ`.ާހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ނޑު ފަށަނީ.ާއަޅުގަ

ާއަޙުމަދަށްާވ ހަކަކޮޅުާނ�ންމ ލުމަށް.ާާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާއ�ލްހ މުާއަރުވަނީާގެމަނަފުށީާދ އ�ރ ގެާމ�

ާ

ާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއ�ލްހ މުާގެމަނަފުށީާދ އ�ރ ގެާމެންބަރު
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ާ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ާނަންބަރު ާޕެންޝަނ ދ�ވެހ��119/0ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނަާރ އްޖޭގެ ާބެހޭ ވަނަާ...ާށް

އެކުާާހުށަހަޅުއްވީތީާވަރަށްާއ�ޚްލ ޞްތެރ�ކަމ މަދުާނ ޒ�މުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙުދ�އްގަރުާާބ�ލުާގެނައުމުގެާއ�ޞްލ ޙު

ާކުރ�ން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ނޑުާބްރޭކުާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ�ވެގެވެސްާއަޅުގަ ތަށްާގޮާންާދ�ޔަާގަޑީގައ�

ާފައ�ސ އ  ާލ�ބޭ ނޑުާޕެންޝަނުން ާއެބަހުއްޓޭާކޮންސަރންހ�ާދޭތެރޭގައ�ާއަޅުގަ ލ�ބޭާާކަމަކީާއެާތަކެއް.ާފުރަތަމަތުގައ�

ާއެާފައ�ސ  ާާއަކީ ާލ ރ�ކޮޅު ާމ6�ާަލ�ބޭ ާދ�ރ�ހުރުމ އ� ާއ�ންސ ނަކަށް ާނުލ�ބޭ. ާނޫނ�އްޔ  ާފަހުގައ� ރުވުންާއަހަރުވުމަށް

ާނޫން.ާއެާނގޭނެއެއީާއެއްވެސްާމީހަކަށްާއެ ާފައ�ސ ކޮޅުާާކަމެއް ާލ�ބޭ ާމަސައްކަތަކުން ާކުރ  ވުމަށްާާއަހަރ6�ާުމީހ 

ާމ� ާާފަހުގައ� ާސުވ ލަކީ ާއަނެއް ާާއަހަރުވުމަށ6�ާްލ�ބެނީ. �111ާާފަހުގައ� ާބައެއްާއ�ރުފ�ޔ ގެ ާލ�ބޭނެ. ާވެސް ނ ޔަތް

ާއަހަރަށްވުރ2�ާާެއަހަރުގައ�ާވެސްާވަކ�ކުރޭ.ާއަދ�ާއެއަށްވުރ29ާާެާއަހަރުގައ�.41ާއ�ންާވަކ�ކުރަނީާާވަޒީފ ބޭފުޅުންާ

އަމ�އްލައަށޭާއެާލ�ބޭާފައ�ސ ކޮޅަކީާއެާއެހެންވީމ ،ާއެހަގުާއުމުރުގައ�ާވެސްާކޮށްލ .ާ ކަންތައްާނ�ންމ ނީ.ާވީމ ،ާާމީހާ 

ނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާދ�ރ�އުޅުމުގެާއަގުތައްާއ�ންތ�ހ ާ ާއަށްާބޮޑުވެާއަށްާބޮޑުވެާކ ބޯތަކެތީގެާއަގުތައްާއ�ންތ�ހ ާއަޅުގަ

ާާމ�ާއަތްނުފޯރ ފަށަށް ާހ ޤައުމުގެ ާމ�ދ  ާދ ހ�ނދުާ�ލަތު ާތެރޭގައ� ާމާ�ާމ�ާ�އަހަރުގެ ާސަބަބުން ާނެގުމުގެ ފައ�ސ 

ާވެދ ނެ ާފަސޭހަކަމަކަށް ާހަމަާރައްޔ�ތުންނަށް ާބޭނުންާކަމަށް. ާދަންނަވ ލަން ާމ�ާއެއ އެކު ާފައ�ސ ތަާވަނީ ކެއްާހުރ�ހ 

ނޑުާއަޑުއަހަންާމ�އ  ބޭފުޅުންާވެސްާއަޑުއައްސަވ ނެާާރަށްާތ�ާތެރެއ�ންާވަާގުޅ�ގެންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާމ ލެާއަޅުގަ

ާއަދަދެއްގެާސައ�ކަލުކަންނޭނގެާ ާގ�ނަ ާޕ ކުވަރަށް ާނަގަމުންާއެތަކެއްާވެސްާނުގަވ އ�ދުން ާހުންނައ�ރު ދަނީ.ާާކޮށްފައ�

ާ ާލ�ބެނީ ާމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަނގުމ�ހ ރު ާމެދުވެރ�ކޮށްގެން ާމެދުވެރ�ކޮށްގެންާބަންގ ޅ�ން ާމީހުން ލަދޭޝް

ާ ާނަގަމުންާދީގެންފައ�ސ  ާާވެސް ާއަދަދަކީ ާދައްކަންޖެހޭ ާއަގަށް ާސައ�ކަލެއްގެ ާއެއ�ން 2�1ާާދަނީ. 411ާރުފ�ޔ ،

ާމ ނަ ާފަާރުފ�ޔ . ާލ�ބޭ ާނުވަތަ ާރެވެނ�އު ާލ�ބޭ ާސަރުކ ރަށް ާމަސައްކަތްއަކީ ާއ�ތުރުކުރުމުގެ ާމ�އ�ސ  ދަނީ.ާާކުރަމުން

ާ ާފައ�ސ  ާހ�ންގުމަށް ާސަރުކ ރު ާޙަޤީޤަތަކީ ާމ�އީކުާހޯދުމަށްޓަކައ�މީގެ ާމަސައްކަތެއް. ނޑަކަށްާާރެވޭ ާގ ތްގަ ވެސް

ާމ� ާކަމެއް. ާއ�ންޓްރެާއެކަހަލަ ާބަހައްޓައ�ގެން ާއެކައުންޓަކަށް ާތަނެއްގެ ާލ ރ�ކޮޅު ާލ�ބޭ ާބޭނުންވ ާއަސްޓު ާނުވަތަ ރުވ 

ާ ާލޯޑު ާފައ�ސ ހެވީ ާކުންފުންޏަކަށް ާއެާކަހަލަ ާާދީގެން ާނ ޖ އ�ޒު ާކުރަމުންފައ�ސ  ާބޭނުން ޑްާދަނީ.ާހެވީާލޯާގޮތުގައ�

ާ ާދައްކ އ�ރުގައ� ާވ ހަކަ ާބޭނުންވެސް ާާމ�އ ާ.ދަންނަވ ލަން ާވ ހަކ�3ާަގުޅ�ގެން ާޑޮލަރުގެ ާާމ�ލ�އަން ާއަކީ މ�ާއެއީ

ން.ާތ�ލަފުށީގެާއެއްާވެސްާނޫާލެވޭނެާވ ހަކަވެސްާޤީޤަތްާއޮތްާވ ހަކަ.ާއެއީާއޮޅުވައ�ާޤައުމުގެާދ�ވެހ�ާރައްޔ�ތުންނަށްާޙަ

ާހުއްޓުވައ� ާގޭގޭގެާމައްސަލަ ާހ�ތ މަކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ�ދ ޅުވެފަ. ާވަނީ ާވެސް ާއ�ން ާއޭ.ސީ.ސީ ާއެދ� ދެއްވުމަށް

ާއެާާއްސަާއަށްާފައ�ބ ތީާފުލުހުންާއައ�ާއ�ންނަާފ�ހ ރަާއެފުރ ޅުންާފެންފޭބީމ ާއެއ�ންނަާފުރ ޅުންާފެންފޭބީމ ާއައ�އްސަާ

ާއެބަ ާމ�ާކަންތައް ާތ�ލަފުށީގައ� ާނުހުއްާހުއްޓުވ . ާމަސައްކަތެއް ާއަދާ�ކުރ  ާއުނދަގޫވ  ާމީހަކަށް ާއެންމެ ާއެއީ ޓުވޭ.

ާމީހ  ާފ�ހ ރައ�ގެ ާމެނޭޖަރު ާއެާފ�ހ ރައ�ގެ ާއުނދަގޫވ ތީ ާހުއްޓުވަނީާާއަށް ާވެސް ާފުލުހުން ާއެބަހުއްޓުވ . ކަންތައް

ާއަރ  ާބުޅ  ާފެންފައ�ބަންޏ . ާފައ�ބ  ާގުއ�ރެާ�ދ�ޔަދޮވ�ން ާއަރ  ާމައްސަލަާ.ންޏ ފުރ ޅަށް ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާމ�އީ އަކީ.
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ވެސްާާމ�ލ�އަންާޑޮލަރ�3ާުއަކީާމ�އީާސީރ�އަސްާމައްސަލަތަކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާ� ރައީސް

ާ ާލަމ . ާމީގެތެރެއަށް ާހ�ނގ ށޭ ާއެފައ�ސ  ާޙައްޤޭ. ާދ�ވެހ�ރައްޔ�ތުންގެ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގ�119/0ާާެާނަންބަރުާޤ ނޫނުއެއީ

މ�ލ�އަންާޑޮލަރު.�3ާާގެނައ�ާާލ�އަންާޑޮލަރު.ާތ�ލަފުށ�ންާއެމ��3ާާގެާތެރެއަށްާލަމ ާހ�ނގ ށޭޤ ނޫނުާބެހޭާޕެންޝަނ 

ާކަމެއް...އެއީާކުރީާސަރުކ ރުންާކުޑަކުޑަާފައ�ސ ކޮޅަކަށްާނ�ންމަވ ފައ�ވާ 

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ބ�ލުގެާމައުޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެން ާޟޫޢަށްާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް.ބަރު،ާހުށަހެޅ�ފައ�ވާ 

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:އަޙުދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއ�ލްހ މުާާގެމަނަފުށީ

ާ ާރައީސް، ާޤ ނޫނުާޝަނ ޕެނ�119/0ާްޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑުމެންާާގެާބެހޭ ާއަޅުގަ ާޖެހޭއ�ރު ާކުރަން ާމ�ކަންތައް ދަށުން

ާއެބަހުރ� ާނުކުތ ތަކެއް ާމުހ�އްމު ާމ�ވ�ސްނަންޖެހޭ .ާާ ާމައުޟޫޢަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ އ�ރުާދަނީ އ�ންސ ފުކުރަމުން

ާހ�މެނޭާވ ހަކަ ާވެސް.ާއޭގެތެރެއ�ން ާވ ހަކަތަކެއް ާރ�އަރލ�ޓީ ާމީގެ ާވ ހަކ�3ާައެއްާާދައްކ ނެ ާއަކީާާމ�ލ�އަންާޑޮލަރުގެ

ާ ާހ�ނގ ށޭ ާފައ�ސ  ާއެ ާމ��3ާވެސް. ާޑޮލަރު ާދެއްމީހުާމ�ލ�އަން ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާމ� ާރ�ސޯޓެއްާވަންނަށް ާއެއީ ން.

ާތަރައްޤީ ާއަލުން. ާއަޅުގަނޑުމެކުރެވޭނެ ާމ�އީ ާރައީސް، ާވ�ސްނަންޢ�އްޒަތްތެރ� ާފުންކޮށް ާވަރަށް ކަމެއް.ާާޖެހޭން

ާމައުޟޫޢަާއަނެއްކ  ނޑުާށްވެސް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަާގޮސް ާސީރ�އަސް ާޤަބޫލެއްާާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން. އެއް

ާމަރުޙަލ  ާކޮމ�ޓީ ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާއ�ޞްލ ޙު ާމ� ާގެންގޮސްާނުކުރަން ާކޮންމެާާ�އަށް ދ އ�ރުގައ�

މަނ�ކުފ ނުާާތ�މަންާވ�ދ ޅުވީާއެވެސްާާޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުދ�ވެހ�ރައްޔ�ތަކުާހ�ތަދޫާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްާ

ާއެ ާދ�ވެހ�ރައްޔ�ތަކު ާކޮންމެ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާބައ�ވެރ�ވުމ އ�ާާވެސް ާޕެންޝަންާސްކީމުގައ� ާނ�ންމ ނީ ާއަމ�އްލައަށޭ މީހަކު

ާއެ ާނ�ންމ ނީ ާކަންތައް ާގޮތުާާނުވުމުގެ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއަމ�އްލައަށޭ. ާއެބޭފުޅަކު ާމ�އ�ން ކަންތައްާާގައ�

ާކަންތައްާނ�ންމަވ ނީ.ާދެއްވ�ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާވައްސަލ މްާވެހ�ރައްޔ�ތުންާއެޖެހޭނެ.ާދ�ންނ�މެ

ާޢަލައ�ކުމް.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:هللاާމަދުާޢަބްދުހަވަންދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙުއ�

ާޝުކުރ�އްޔ  ާޕެންޝަނ ާ`. ާރައީސް. ާހުށަހެޅުއްވ�ާާޢ�އްޒަތްތެރ� ާރައީސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ

ާވ ހަކަދައްކަމުންާ ާއެންމެއ�ޞްލ ޙަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަންާދ އ�ރު ާވެސް ާމ�ފުރަތަމަ އ�ޞްލ ޙަށްާާޖެހެނީ

ާ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވ ހަކަ. ާތ އީދުނުކުރެވޭ ނޑަށް �119/0ާާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަށްާާބެހޭާޕެންޝަނ ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ގެންނަންާހުށަހަޅ ފައ�ާއޮތްާއ�ޞްލ ޙުންާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާއ އ�ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާނައ�ބ އ�ާއަދ�ާސުޕްރީމްާ
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ާމ� ނޑ�ޔ ރުންނ އ� ާފަ ާއެހެން ާކޯޓުގެ ާސުޕްރީމް ނޑ�ޔ ރ އ� ާފަ ާއުއްތަމަ ާނޫނީ ނޑ�ޔ ރު ާފަ ާއ�ސް ޢ�އްޒަތްތެރ�ާާކޯޓުގެ

ާވ ނަމަާާބޭފުޅުންާއަމ�އްލަފުޅަށްާބޭނުންފުޅުާނުވ ާނުވަތަާއެާގޮތަކަށްާވ ޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންާއ�ސްތ�ސްނ މަ ކަމުގައ�

ާސްކީމުގައ� ާޕެންޝަން ާއ�ޞްލ ޙުާބައ�ވެރ�ނުވެވޭާމ�ދެންނެވ� ާދ�ޔުގޮތަށް ާތ އ�ދުކުރ ާވެގެން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ މަކީ

ާ ާނޫން. ާޢ�އްޒަތްކަމެއް ާރައީސް، ާވަކ�ވެފައ�2ާތެރ� ާމ�ާބ ރު ާބ ރެއްގައ�ާވީނަމަވެސް ވެސްާާބ ރަކީާ�ވެސްާހުރ�ހ 

ާޕެންޝަނުގައ�ާބައ�ވެރ�ވުމަށްާާތުގެާމުއައްސަސ ތައް.ާޕެންޝަނ ދައުލަ ާމުވައްޒަފަކު ބެހޭާޤ ނޫނުންާދައުލަތުގެާކޮންމެ

ާވީހ�ނދު ާާ،ލ ޒ�މުކޮށްފައ� ާމ�އަޅުގަނޑު ާގޮތުގައ� ާދ އ�ރ ާޢ�އްާޤަބޫލުކުރ  ާޝަރުޢީ ާއަދ� ާވެސް ާމަޖ�ލ�ސް ާޒަތްތެރ�

ކަމުގައ�ާާޖެހޭނެއ�ންާމ�ާސްކީމުގައ�ާބައ�ވެރ�ވ ންއްޔ ގެާވެސްާމ�ދެންނެވ�ާއުސޫލުގެާތެރެވެސްާއަދ�ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�

ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ނޑު ާރައީސް،ާމ�އީއަޅުގަ ާޝަރަފުާާޢ�އްޒަތްތެރ� ާރައްކ ކޮށް ާފައ�ސ  ާވަޒީފ ާާވެރ�ކަމ ފަހަށް ާމީހ  އެކު

ާރީތ� ާނ�ކުމެ ާދުާނ�ންމ ލ ފައ� ާއުޅެންޖެހޭ ާރައްދ�ރ�އުޅުމެއްގައ� ާރައްކ ކުރެވޭާވަހަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ކ ކުރެވޭ

ާއެކަށީގެންވ  ާފަހުންާމ�އީ ާޒަމ ންތަކެއް ާފައ�ސ ކޮޅެއް.ާއެހެންނަމަވެސް ާއަދަދެއްގެާފައ�ސ ކަމުގައ�ާމަދު ވެގެންާާބޮޑު

ލަތެއްާވަސީާއްާލ�ބުމަށްާމަގުފަހ�ކޮށްދޭނެޔ ތުގެާފަހުކޮޅުގައ�ާއުފ ވެރ�ާހ�ތްހަމަޖެހޭާދ�ރުއުޅުމެމީހުންނަށްހާހަާގޮސްާއެ

ނޑަށްާމ�ާއ�ޞްލ ޙުންާފެންނަާއަނެއްާކަމުގައ� ާޤަބޫލުކުރަން.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަކީާާވެސް

ާއެާ ާނޫނީ ާވަކ�ކޮށް ާސްކީމުން ާޕެންޝަން ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާމަޖ�ލ�ސް،ާނޫނީ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ�

ނޑުމެންނަށްާއ�މްތ�ޔ ޒުގެާބ�ލުގައ�ާހ�މެމީހުންނަށްާއ�ޚްތ�ޔ ރެއްާދ�ނުމަށްފަ ާނޫނީާތ�ޔަާބޭފުޅުންާހުގައ�ާއަޅުގަ ނ�ފައ�ވ 

ާނ�ންމެވުމ ާމ ލ�އްޔަތު ާނ�ންމެވ� ާހ�މެނ�ގެންާާކޮމ�ޓީން ާމެންބަރުން ާތެރެއަށް ާކަންތައްތަކުގެ ާދެންވ ންވީ ގުޅ�ގެން

ނޑޭ ާކެ ާފައ�ސ  ާޕެންޝަނަށް ާއަތުން ާމެންބަރުންގެ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑުމެންނަށްާދ�އުން. ާއަޅުގަ އ�ރުގައ�

ާ ާނޫނީ ާނ�ންމ ލީމ  ާބަހައްޓައ�ގެންާާ�ދައުރެއް ާވ�ސްނުން ާމައްޗަށް ާޕެންޝަނުގެ ާލ�ބޭ ާނ�ންމ ލީމ  ދައުރު

ާމަސައްކަތް ާމ�އަދު ނޑުމެން ާތ ނގައ�ާކޮށްފ�އަޅުގަ ާއޮތް ާކުރ�އަށް ާއެއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ އުފުލޭވަރުގެާާނަމަ

ާޢ�ހ�ނގައ�ދ ނޭާނުވެާބުރައަކަށް ާމ. ާވ�ސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާނޫނީާާއްޒަތްތެރ� ި�ކުރެވޭ

ނޑުމެންނަށްާމ�ާ ާމ�އަށްާވުރެއަޅުގަ ނޑަށްާޕެންޝަނ ފުޅ ދ އ�ރ އެއްގައ�.ާާއ�ޞްލ ޙުާގެނެވޭާކަންތައްތަކ ާމެދު ާއަޅުގަ

ާ ާމައްޗަށް ާމައްސަލަތަކުގެ ާދ�މ ވެފައ�ވ  ާކުންފުނ�ތަކަށް ާމ�އަދު ާޤ ނޫނުން ާބަލައ�ބެހޭ ކަމުގައ�ާާޖެހޭލަންވެސް

ާމަސައްކަތްާާދަންނަވަން.ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާރ އްޖޭގައ� ާބޭރުރައީސް، ާމީހ އ މީހުން،ާާކުރ  ާާމަސއްކަތު ާއ ދައ�ގެ ާއެންމެ

ާއެ ާމީހުން ާގ�ނަ ާމަސައްކަތްކުރ  ާކުންފުނ�ތަކުގައ� ާމ�ދެންނެވީ ާމުސ ރަާާހަމައ�ން ާ%ާމީހުންގެ ނޑ ފައ�ާާ�އ�ން ކަ

ާވެސްާފ ހަގަކުރައްވައ�ފ�.ާއެާާނުވ ކަންާއެހެންާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންށްާބޭނުންާމުގައ�ާބައ�ވެރ�ވ ކަޕެންޝަންާސްކީ

ާ ާރ އްޖޭގައ� ާއަހަރު ާހަތަރު ާދެތ�ން، ާދޫކޮށްމީހުންނަކީ ާރ އްޖެ ާއަދ ކޮށްލުމަށްފަހު ާވެއްޖެާާދ ވަޒީފ  ާނޫނީ އްޔ ާބައެއް.

ާއެއަށްވުރެ ާވަޒީފ ާއަދ ާއަދ� ާދޫކޮށްާގޮސްާކަމުގައ�ާވީނަމަާކުރ�ގ�ނަާމުއްދަތެއްގައ� ާމުއްދަކަށްފަހުާރ އްޖެ ާވަކ� ވެސް

ާޤަާއެ ާއަމ�އްލަ ާބައެއްާމީހުންގެ ާދ�ރ�އުޅެމުންދ  ާމ�ދެންނެވއުމުގައ� ާއެާ. ާދ ންޖެހޭއ�ރު ާވަޒީފ ދޫކޮށްލ ފައ� ާގޮތަށް



 44

ާފަާމީހުންނަށްާފައ�ސ ާނުލ�ބޭ ާޖަމ ކުރަންާބޭނުންގޮތަކަށްާމ�ދެންނެވ�ާޕެންޝަންާސްކީމުގައ� ާވަރަށްާާނުވ ކަންާއ�ސ 

ާއެ ާބޭފުޅުން ާކުންފުނ�ތަކުގެ ާގ�ނަ ާވަރަށް ާއަދ� ާފަރ ތްތަކުން ާއަޅުާާގ�ނަ ާމ�އީ ާގެންދަވ . ާދައްކަވަމުން ނޑުާވ ހަކަ ގަ

ނޑުމެންާހ� ާރަނގަޅުކަމެއް.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާވ�ސްނ ލުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮންމެާސ�ފައެއްގައ�ާތުން ނަށް

ާނ�ންމ ލ ފައ�ާސ ޅީހަކަށްާޕަސެންޓުާދައުރުާާ�އްޔ ާވެއްޖެާޕެންޝަންާނަގައ�ގެންާނޫނީާ��ނ�ންމ ލ ފައ�ާ%ާދައުރެއް

ާ ާކޮށްފ�ޕެންޝަން ާކަންތައްތައް ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ާމ�އަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއުސޫލުން ާޔަޤީނުންާނަގ  ާހަމަ ާއެއީ ާނަމަ

ާއެކަމ ާ ާނޫނީާވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރަާއެމެދު ާވ�ސްނޭގޮތަށްާއެކަން ާދޭތެރޭާން ާއެކަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ނަމަ

ާވުރެ ާފ�ކުރުކުރަންާނޫާމ�އަށް ާވ�ސްނ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއ�ޞްލ ޙަކީާާޖެހޭނީ ާމ� ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ކަމެއް.

ާގެނެވ�އްޖެ ާމ�އ�ޞްލ ޙު ާމ�ގޮތަށް ާމ�އަދު ނޑުމެންނަށް ާގެނެވޭާާއަޅުގަ ާނ�ޔަތުގައ� ާހެޔޮ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ނަމަ

ާނުކުރެވޭ.ާއ�ޞް ާވެސް ާތ އީދެއް ާއ�ޞްލ ޙަކަށް ާމ� ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއަދ� ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައ� ލ ޙެއް

ާމަޖ� ާމ� ާރައީސް، ާކަންތައްތަކ ޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ�ދެންނެވ� ާކޮމ�ޓީންާާ�ގުޅޭާލީހުން ާމ ލ�އްޔަތު ާދައުލަތުގެ މ�ދެންނެވ�

ާރ�ޕޯޓަށްާމަޖ�ލ�ސްާމެންބަރުންނަށްާ ާގެންނެވ� ާދުވަހުާާނ�ންމަވައ�ގެން ާދ�ނުމަށްޓަކައ�ާފ ސްކުރ� ާއެލަސްވަންސް ާކޮމ�ޓީ

ާވޯޓު ާއެއަށް ާއަދ� ާދެންނެވ�ން. ާމ�ހެން ާމ�ވ ހަކަ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނ�ންމީާވެސް ާއެސަބަބަށްޓަކައ�.ާާނުދޭން ވެސް

ނޑުމެން ާއުފުލޭވަރުގެާނޫނީާދައުލަތައްާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ނޫނީާާވެސްާނ�ންމަންޖެހޭނީާއަޅުގަ

ާސަރުކ ރަށް ާމ�ތާ ާދ�ވެހ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަވ ލުކުރަންޖެހޭނީ. ާއުފުލަން ާދައުލަތަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބުރަ އުފުލޭވަރުގެ

ާކަމަށް ާފަރ ތް ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ާމ�އަދު ާމަޖ�ލ�ސްާާތ�ބެގެން ާއަދ  ާޤ ނޫނު ާމަޖ�ލީހަކީ ާމ� ާނޫނީ ވީތީ

ާއެާކަމަށް ާހ�ތުހުރ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެާވީތީ ާކުރުމަކީ ާކަންތައްތައް ާގޮތަކަށް ާހ�ތުހުރ� ާފ ސްކޮށް އީާއްޗެއް

ާޒ�ންމ ދ ރުާ ނޑުމެންނަށް ާމަސައްކަތްާކަމ އަޅުގަ ާއެހެންވީމ ،ާއެކު ާނުދެކެން. ނޑެއް ާއަޅުގަ ާކަމުގައ� ކުރެވުނު

ާއަޅުާ ާއ�ޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅީފައ�ވ  ާމ� ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތ�ން. ާކުރ ކަށް ާދ�ގު ާވ ހަކަ ނޑުގެ ނޑަށްާއަޅުގަ ގަ

އ�ޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރެވޭކަށްާވެސްާނެތޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާ ނޑަށްާމާ� ާތ އީދެއްާނެތޭ.ާއަޅުގަ

ާ

ާދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޢަލީާވަޙީތޮއްޑޫާމެންބަރުާ

ނޑުާފުރ�ހަމަާރައީސްާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ާމ�ވ ޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާ ާއަށްާާއ�ޞްލ ޙަށްާއަޅުގަ

ާކަމުގައ�ާ ާތ އީދުކުރ� ާއ�ޞްލ ޙަށް ާމ� ާޙަޤީޤަތުގައ� ާނ�ޒ މަކަށްާާތ އީދު. ާނެގުމުގެ ާޕެންޝަން ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ވ�ޔަސް

ާ ާއެއްވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ނޑ�ވަޅުގައ�ާވަރަކަށް ާދަ ާމ� ާތެރެއ�ން ާރައްޔ�ތުންގެ ާރ އްޖޭގެ ާނުކުރަން.ާޙަޤީޤަތުގައ� ތ އީދެއް

ނޑުމެންާކުރުމަކީާއައެއްާމަދުާވ�ޔަސްާއެއްވެސްާލޯލ ރ�ާންޝަނޭާކ�ޔ ފައ�އ�ންާޕެާއެއްވެސްާރައްޔ�ތެއްގެާމުސ ރަާ ޅުގަ

ާކޮށްގެން ާހ�ލ  ާޕެންޝަނަށްާހަމަ ާއެއީ ާނޫން. ާކަމެއް ާރައްޔ�ާވ ނެ ާނުވަތަ ާހޯދަންވީމަ ާފައ�ސ  ާއެާތުންނަށް ާފަހުން

ާދ�ވެހ�ާދައުލަތަށްާގެާމީހުންގެާރ�ޓަޔަރމަންޓު ާމ�ނުވ ނެާއްބުރަާބޮޑުވެގެނެާާފައ�ސ ާދޭންވީމ  ާދައުލަތް ާދ�ވެހ� ާ.ާއެއީ
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ާވަރަށް ާމީގައ� ާމަސައްކަތުން. ާބުރަ ާމަސައްކަތްތެރ�ންގެ ާމަސައްކަތްކުރ� ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާގެނައީ ގ�ނަާާހ�ސ ބަށް

ގޮތްތައް އައުމަށްފަހުާސަރުކ ރަށްާވަފ ތެރ�ާމީހުންނަށްާއ މްދަނީާހޯދަންާވެރ�ކަމަށްާމ�އަދުގެާސަރުކ ރުާާއުފެއްދުންތެރާ�

ާދީހަދ  ާާއެބަފައ� ާޗުއްޓީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާބޭނުންވޭ ާގޮވ ލަން ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ނުދ ނެާާހޭދަކުރަންއޮތް.

ާ ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާކަމަށް ާހޭދަކުރ� ާމ ލެާޗުއްޓީ ާއޮންނަ ާކ�ޔ ފައ� ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭާރަށެކޭ ާރަށް. ާއ  ާހުރ�ހާ އަތޮޅު ގެ

ާޕެން ާރ�މުވައްޒަފުންނަށް ާލަގްޒަރީ ާދ�ނުމަށްޓަކައ� ާޝަން ާފ ސްކުރަާތަރައްޤީކުރަންސޯޓަކަށް ނޑުމެން ާއަދާ�އަޅުގަ ން.

ާ ާސަރުކ ރު ާހ�ންމ�ކަމަށް ާގ  ާކީއްކުރަންތޯާޕ ޓީގެ ާއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާތ އީދުކުރ ނެ ާވެސް މެންބަރުން

ާފައ�ސ  ާއެއްވެސް ާއަތުން ާނަގަންވީާރައްޔ�ތުން ާާހެޔޮވ ާާ.އެއް ާނޫނޭ ާކަމެއް ާވަރުގެ ާރައީސްާާޢ�އްޒަތްތެރ�އ�ނގޭތޯ

ނޑުމެންާވ ހަކަާމ�ާދައްާ.ާހެޔޮވ ާއެއީ ާކަމެއްާނޫން.ާއަޅުގަ ާހަތްާހ ސް،ާާހ ސް،ާހަާހ ސް،ާފަސްާާކަނީާހަތަރުވަރުގެ

ާދ�ހަާނުވަހ ސް،ާާހ ސް،ާއަށް ާރައްޔ�ާހ ސް، ާލ�ބޭ ާރުފ�ޔ  ާކޮޓަރ�ާހ ސް ާކުއްޔަށް ާވ ހަކަ.ާމ ލޭގައ� ނޑެއްާތުންގެ ާގަ

ާ ާވެސް 0111ާ،31111ާާާލ�ބެނީމ� ާއަށް. ާކ�އަދ�ާރުފ�ޔ  ާމޮޅުވ ނެއޭ ާފަހުން ާޕްރޮވ�ޑެންޓުާވެސް ާނަގަންވީތޯ. ާޔ ފައ�

ާއެއްވެސްާ ާއެހެންވީމ ، ާމީހަކަށް. ާނޭނގޭ ާތަނެއް ާވަން ާއެ ާފަހުން ާނެގ�އޭ. ާއެއްޗެއް ާވެސް ާކ�ޔ ފައ� ފަންޑޭ

ާމ� ާމ�އަދު ާރައްޔ�ތުންނަށް ާއުސޫލުން ާއުސޫލު ާމ�ފަދަ ާއެއީާާސަރުކ ރަކުން ާދަމައ�ގަތުމަކީ ާފައ�ސ ކޮޅު ލ�ބޭ

ާޙަރ މްކޯރުއްޔ�ތުންނަށްާރަ ާރޯމ ހަމަާސީދ  ާބޮޑުވެގެނެއްާނުވ ނެާާވުން ާބުރަ ދުވ ލު.ާއެހެންވީމ ،ާދ�ވެހ�ާދައުލަތަކަށް

ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާ ާއެއްާޤައުމަށް ާކުރ� ާއެާޚ�ދުމަތް ާމީހަކަށް ާމުސްކުޅ�ވެގެންާާވެސް ާމީހަކު ާދުވަހު އެއްާާފައ�ސ ާާއ�ތުރުވ 

ނޑުާނެާދޭކަށް.ާއެާބުރަާބޮޑުވެގެ އަތޮޅުާއ ރަށްާާމ ލެާގޮވ ލަނީާމ�އްާނުވ ނެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާކުޅެންދ ާ ާކުޅ�ވަރު ާހޭދަކޮށް ާޗުއްޓީ ާމީހަކު ާކުރ  ާއޮންނަރައީސްކަން ާާން ާވަރުގަދަ ާއެންމެ ާރ އްޖޭގެ ާއެއީ އެއްާރަށް

ާ ާއޮތް ާރ�ސޯާ.ރަށްހ�ސ ބުގައ� ާލަގްޒަރީ ާހަދަންވީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރަށް ާދަޓަކަށްއެ ާދ�ވެހ� ާއެއީ އުލަތުގެާ.

ާ ާލ�ބޭނެތޯ. ާފައ�ސ  ާއެވަރަށް ާދޭން. ާޕެންޝަން ާއެހެންވީމ ،ާާއ�ނގޭތޯާމުވައްޒަފުންނަށް ާރައީސް. ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާފޭ ާއ�ޖުތ�މ ޢީ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާކ�ޔ ފައ� ާދޭށޭ ާހަލ ކުވެޕެންޝަން ާާރ ން ާދެކޮޅުރައްޔ�ތުން ާލ�ބޭާނުޖެހޭ. ރައްޔ�ތުންނަށް

ާޚަރަާފައ�ސ  ާދުވަސްވަރެއްގަދުއ�ން ާނުޗަލ  ާބަރަދު ާއެއްވެސް ާކ�ޔ ފައ� ާޕެންޝަނޭ ާހ އ� ާރައްޔ�ތުން އަތުންާލެއްގައ�

ާއެއްާ ާާލޯލ ރ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއުނ�ކުރުމަކީ ާނ�ޒ މުާާކަމެއްާތ އީދުކުރ ވެސް ާމ�އޮތް ާމ�ހ ރު ާދެން ާތެރެއ�ންާނޫން. ގެ

ާރ�ޓަޔަ ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ އ�މުރމަންޓު ާސްކީމެއް ާވ ހަކަޕެންޝަން ާރައްޔ�ތުންގެާާކުރ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދައްކ އ�ރު

ާމެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެބަޖެހޭ ާވ�ސްނ ލަން ާއެއްކ�ބ ވ އ�ރު ާސްކީމުގައ� ާމ� ާމެންބަރުން ންބަރުންނ އާ�މަޖ�ލީހުގެ

ާއެ ާއަދ� ާވެސް ާނައ�ބު ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ާޚ އްޞަކޮށް ާާއަދ� ާމަޤ މަށްފަހު ާހ�މަނ�ކުފ ނު ނ ޔަތެއްާއ�މ ޔަތެއް

ާއެހެންވީމ ،ާލ� ާއޮތީ. ާވ ހަކަ ާލ�ބޭ ާއެއްޗެއް ާމީހަކަށް ާކޮށްފައ�ވ  ާރައީސްކަން ާހަމައެކަނ� ާނެތް. ާބ�ލެއް ބޭނެ

ާއެ ާޔަޤީން ނޑަށް ާޑރ.އަޅުގަ ާނ�މޭއ�ރު ާސަރުކ ރު ާކޮށްލ ނެވަާމް.ޑީ.ޕީ ާމަގުމަތ� ާހަމަ ާއެހެންވީމ ،ާޙީދު ކަން.

ާބަލަންވީ ނޑުމެންާމީހަކަށްާނޫން ނާ.ޙަޤީޤަތުގައ�ާއަޅުގަ ާޤަދަރުާާގެާއ�ސްޑުމެންާދައުލަތުއަޅުގަ ބ ރުތަކުގައ�ާތ�ބ�ާއެ
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ާއެ ާފަހުން ާއަދ� ާހުރ�ާލ�ބ�ގެންވ  ާބަލައ�ގަންނަންޖެހޭ ާމަސައްކަތް ާމީހުންގެ ާމަސައްކަތް ާމީހުންގެ ވ ާާމ ޔަތްހ�ހ 

ާމ�ކަންާ ާކޮމީޓީގައ� ާއ�ންނަވ  ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެބަޖެހޭ. ނޑައެޅެން ާކަ ާއުސޫލުތައް ާޕެންޝަން ާކަންގޮތަކަށް

ާއެދެން.ާއަދ� ާބެއްލެވުން ާރަނގަޅަށް ާބޭނުންވޭާޕޭާވަރަށް ާގޮވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަާއަޅުގަ ނޑުމެންާކޮމ�ޝަނެއްގެާވ ހަކަ

ާާކުރީ ާއަށް ާކޮމ�ޓީ ާފ ސްކޮށްފައ� ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ.ފޮނުވައ�ފ�ންދުވަހު ާނަގ ނެ. ާވަގުތު ާއަދ� ާވެސް ާއުފެދެން އެ

ާދައުލަތު ާދ�ވެހ� ާމ�ހ ރަށް ާމ�ހ ރުން ާރ�ވ�އުގެ ާމުސ ރަ ާޢ މުރ ޖ ާ�ކުރަންމުވައްޒަފުންގެ ނޑު ާއަޅުގަ ގޮވ ލަންާކުރަން

ާއަށް ާރ އްޖެ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާއަސްލަކީާާބޭނުންވޭ. ާބޮޑު ާއެންމެ ާހަލ ކުގެ ާއ�ޖުތ�މ ޢީ ާމ�އޮތް ާދ�މ ވެފައ� މ�އަދު

ާހަލ ކުވެގެންާ ާއެ ާދ�އުން. ާހަލ ކުވެގެން ާފޭރ ން ާއ�ޖުތ�މ ޢީ ާމީހެއްގެާާގެންގޮސްާާދ�އުންާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާކޮންމެ ޖެހެނީ

ާ ާފައ�ސ ގައ�ޖީބަށް ާއަާާވަންނަ ާދޭތެރޭގައ�ާނުވަތަ ާމ�ންވަރ  ާފުދުންތެރ�ކަމުގެ ނޑުމެންގެ ާއެއްވެސްާޅުގަ ާއެހެންވީމ ، .

އެޢ ލެއްގައ�ާދ�ވެހާ�ހ  އްާޕެންޝަނޭާއ�ލ ތަކުގެާމަސައްކަތްކުރ ާމީހުންގެާމަސައްކަތްތެރ�ންގެާއަތުންާއެއްވެސްާލޯލ ރާ�

ާއެއްވެާ ާނަކ�ޔ ފައ� ާހުއްޓ ލަންވީާގައ�ާމެއްާސް ާމ�ހ ރުންާމ�ހ ރަށް ާތ އީދެއްާނުކުރަން.ާއެކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާ.އުނ�ކުރ ކަށް

ާކ�ާ�އެމެރ�ކ އޭާ ާމ�އ�ންޑ�ޔ އޭ ާކީއްތޯ ާހަދައ�ގެން ާކޮމ�ޝަންތައް ާފ ޑުފ ޑުގެ ާރައްޔ�ތުންގެާާޔ ފައ� ާނ�ކަމެތ� ކުރަނީ.

ާއެކަންާކުރުންފައ�ސ ޕަކަޅ ާ ާއ�ނގޭތޯ. ާނުކުރޭ ާކަމެއް ާއެހެންވީމ ،ާާނޫން ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނުޖެހޭ ާކަށެއް ކުރ 

ާފ ޑަށްާ ާޕީ.އެސް.އޭ.ޕީާޕީ.ޕީ.މ�ދަންނަވަނީ.ާފ ޑު ާއ އ� ާދެނީޕީ ާބޭނުންާމީހަކަށް ާއެކ�އެކ�ާރަށްތައް ާކ�ޔ ފައ� ާ.ާކީއްތޯާއޭ

ާރ�ސޯޓެ ާއ ރަށުގައ� ާކ�ޔ ފަާއްވ ނީ ާޕެންޝަނޭ ާރަހަދ ފައ� ާދ�ނ�އްޔ ާއ� ާފައ�ސ  ާވ އްޔ�ތުންނަށް ާމޮޅު ާދައްކަންާހަ. ކަ

ާއަރ  ާމީހަކު ާގޮވ ލަކޮންމެ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑުމެންގެާ. ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ ން

ާއަށްއޯގ ތެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާމަނ�ކުފ ާ�ރ� ާއަށް ާމީހ  ާރައްޔ�ތު ާރައްޔ�ތުންގެ ނޑުމެންގެ ާޗުއްޓީާއަޅުގަ ނު

ާމުލ�އ ާ ާމަޑުކުރައްާހޭދަކުރައްވަން ާގޭގައ� ާމަނ�ކުފ ނަށް ާރައްޔ�ތުންނަށް ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާރަށް ާމަނ�ކުފ ނުގެ �132ާވ ފައ�

ާވޯޓު ާއަހަރު ާއަޅުއްވ ށޭ.ާާލ ންާވަނަ ާރ�ސޯޓެއް ާލަގްޒަރީ ާދ�ނުމަށްޓަކައ� ާޕެންޝަން ާރައްޔ�ތުންނަށް ނ�ކުންނ ނެ

ާމައްސަލަ ނޑު ާބ�ޑުާއަޅުގަ ާނެތް ާރައްޔ�ތުންއެއް ާހޯދ�ޔަސް ާއެ ާމީހަކު ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެާކޮށްގެން ާލ�ބެންޏ  ާފައ�ސ  ނަށް

ާވ�ސްާ ނޑުމެން ާއެމްޕަވަރނ�މުނީ.ާއަޅުގަ ާރައްޔ�ތުން ާކުރުވަން.ާއެހެންވީމ ،ާމ�ރައްޔ�ތުންާބ ރުވެރ�ާާ.ކުރަންނަންޖެހޭނީ

ާމ�ޤައުމު ާކަމެއްާހައްލެއްާނުވ ނެ ާހ ޤައުމުގައ�ާއޮތްާއެއްވެސް ާރައްޔ�ތުންގެާފުދުންތެރ�ކަމުގެ ާނުވެ.ާލަތުާގެ ރަނގަޅު

ާމ� ާނެތެމުން ާދުވަހަކަށް ާދުވަހެއް ާޑޮލަރު ާވެށީގައ� ނޑުމެންގެ ާސޭވ�ންާދަނީ.ާއަޅުގަާއަޅުގަ ާމުވައްޒަފުންގެ ާނޑުމެންގެ

ފުޅުންާޖީބުތައްާބޭދަނީާދުވަހެއްާދުވަހަކުންާހަލ ކުވަމުން.ާހެޔޮާތަނެއްާނުފެނޭާއ�ނގޭތޯ.ާބައެއްާބޭާމ�ާތައްކައުންޓުއެ

ާލަތުާއެހ ތައްާމ�ދަނީާނ�ކަމެތ�ވަމުން.ާއެާންނަމަވެސް،ާޢ އްމުާރައްޔ�ތުންގެާޖީބުތައްާފުޅ ވަމުން.ާއެހެމ�ދަނީާފައ�ކޭޓު

ާގައ�ގަާ ާރައްޔ�ތުން ާއަދުނެއް ާކޮންމެ ާކ�ޔ ފައ� ާމޮޅުވ ނެއޭ ާމ  ާކ�ޔ ފައ�ާފަހުން ާޕެންޝަނޭ ާހ�ނދަކު ާހ  ާއޮތް ާއ�ާގޮތަށް

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއެހެާލަތުހ ޤައުމުގެާާއެޅުވ�ޔަކަސްާމ� ާބޭނުންވޭާބަދަލެއްާނުވ ނެ ާގޮވ ލަން ނޑު ންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާޖަލަކ ާ ާތ�ޔަ ާބޮޑުކުރަން. ާމުސ ރަ ާމުވައްޒަފުންގެ ާބޮޑުކުރަން. ާމުސ ރަ ާބަޖެޓަކ ާއ�،މުވައްޒަފުންގެ ތ�ޔަާ� ތ�ޔަ
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ނޑެއްާނޭާއ�ނގޭތޯ.ާފ�ނޭންސްާމ�ނ�ސްޓަރުތ�ޔަާކަމެއްާނެހެދުާާއ�ބ�ލަކ ޓީ. .ާމ�ާމަޖ�ލީހަށްާނުހޮވުނޭާއ�ނގޭތޯާާވެސްާގަ

ާއަދ�ާޢައްޔަންނުކުރެވޭާއ�ނގޭތޯ.ާދެންާކޮންާއަކަށް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާނުފޮނުވުނު ާމ�އޮޑ�ޓަރާޖެނެރަލް ާކަމެއްތޯ

ާދައުލަތުގެާ ާވަލުޖަނަވ ރުާތަކުާބ ރުކުރެވެނީ ާއުތުރުން ާރ އްޖޭގެ ާދަންނަވަނީ ާމ� ނޑު ާތ�ބެގެން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ގައ�

ާކުރ  ާއެ ނޑީކޮޅަށްާގެންގޮސްގެން ާކުރ ާކަމެއްާއެއްޗެހ�ާތު ާއެކަކަށްާާއެާކުރަނީ.ާދެކުނުގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ކަމެއް

ާ ާޤައުމުގެ ާމ�އީ ާނޭނގެ. ާއޮތްހ ވެސް ާާލަތު ާސ�ޓީ ާކަރަންޓުގޮތް. ާއޮތީ ާއެ ާސ�ޓީ ާޖެހ�ފައ�.ާހަދ ލ�އ�ރު ގައ�

ާޤައުމުގެާއ�ސްވެރ�ންާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއެ ނޑުމެންގެ މުާކ�ޔ ފައ�ާޢ އްހެންވީމ ،ާޕެންޝަނޭާލަދެއްނުގަނޭތޯާއަޅުގަ

ާ ާލ�ބޭ ާާ�ރައްޔ�ތުންނަށް ާރުފ�ޔ ، ާޢ�އްޒަތްތެރ6ާ�ާހ ސް ާލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަގަން ާރުފ�ޔ  ހ ސް

%ާ ާކޮން ާމ�ާ�ރައީސް. ާނުވ ނެ. ާނަގައ�ގެނެއް ާޕަސަންޓެއް ާއެއްވެސް ާޢ އްމުާާއެއްތޯ. ާބަދަލުކުރަންވީ. ޤ ނޫނުތައް

ާ ާމުޖުރ�މުންގެރައްޔ�ތުން ާާއުޅެންޖެހެނީ ާމ� ާއެބަޖެހޭާހ ތެރޭގައ�. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައ� ލަތު

ނޑުމެންގެާރައްޔ�ތުންގެާހ�ނ�ތުންވުންާގެންނަން.ާއެއްކަލަާދުވަހުާބުނ�،ާއައ�ސްކްރީމްާބޯލަންާދ ނެާފެންވަރަށްާ އަޅުގަ

ާއ�ންޖީ ާޓޫޓީ ާއ�ނގޭތޯ. ާގެންނަންޖެހޭނެ ާއަޅުއްވ އެބަ ާޓަކަ ާޓަކަ ާޓަކަ ާރައްޔ�ތުނުގައ� ާއަތޮޅުާށޭ ާދެ ާތ�ބެނީ ާމ� ން

ާމޫސ ާއ�ނީާއަރުވ ލ ފައ�ާ ދޭތެރޭގައ�.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާދޯނ�ާސަރވ�ސްާއަށްާއެއްޗެހ�ާހަވ ލުކުރީ.ާމ�ހ ރުާޢަލީ

ާ ާމ�ާޤައުމުގެ ާރައީސް،ާމ�އީ ާއޮތްގޮތް.ާމ�އީާސީރ�އަހ ކަންނޭނގެ.ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމައްސަލަތަކެއް.ާމ�ކަންކަމާ ލަތު ސް

ނޑުާއެއްވެސްާ� ކުރަންއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ފ�ކުރުާދޭތެރޭާވ�ސްނ  ނޑުމެންގެާސަރުކ ރުާހ�ންގާ ހ އަޅުގަ އަޅުގަ ލެއްގައާ�

ނޑުާމ�ާޕ ޓީއަކަށްާފ ޑެއ ގޮތަށްާހ�ނގ ށޭާާބޭފުޅުންާވެސްާހަމަާވ ހަކަދެއްކ�ާދަންނަވަނީާއެާކ�ޔ ކަށްާނެތ�ން.ާއަޅުގަ

ނޑުމެންގެާރައްޔ�ތުންނަށްާފައ�ދ ހުރ� އެާއަޅުގަ ޓަކަށްާހަދ ލައ�،ާމުލީއ ގެާވެސްާހަމަާއްޗެހ�ާވެސްާރ�ސޯގޮތަށްާއ ރަށާ 

ކޮންމެވެސްާކަހަލަާކޮންޑޮމ�އުނ�ޓީއަކަށްާހަދ ލ ،ާމ�އީާރައްޔ�ތުންނަށްާފައ�ދ ކުރަންތ ާވެރ�ކަންާކުރަންާމ�ާއައީ.ާއޭރުާ

ންވީމ ،ާޙަޤީޤަތުގައ�ާބުނ�ާގައ�މުާތ�މަންނ ާވެރ�ކަންާކުރ ކަށްާބޭނުމެއްާނޫނޭ.ާދެންާކޮންކަމަކ ތޯާކަންބޮޑުވ ންވީ.ާއެހެ

ާބޭނުން ނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަން ާވަރަށްާާއަޅުގަ ާމައްސަލައ�ގައ� ާޕެންޝަންގެ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ވަނީ

ސީރ�އަސްކޮށްާވ�ސްނަންވެއްޖޭ.ާރައްޔ�ތުންގެާއަތުންާނަގ ާއެއްޗެއްާމެންބަރުންގެާއަތުންާވެސްާނަގަންޖެހޭނެ.ާކޮންާ

ާއަތުންާވެސްާނަގަންޖެހޭނެ.ާމެންބަރުާާމެންބަރެއްތޯާއ�ސްވ ނީ. ާއަތުންާއެއްޗެއްާނަގަންޏ ާމެންބަރުންގެ ރައްޔ�ތުންގެ

.ާ�ކަމެއްާނޯންނ ނެާރައްޔ�ތުންގެާމައްޗަކަށްވުރެާއ�ނގޭތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީޤަތުގައ�ާއުސޫލުތަކެއްާއެބަާއޮންނަންޖެހޭ

ނޑ�ޔ ރުންނަށްާނ ޔަާއ�ކަންާކޮށްފައ�ވ ާމީހަކަށްާމ�ހ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  އ�ބުާއ�ނ ޔަތްާލ�ބ�ފައ�،ާނަތްާލ�ބ�ފައ�،ާފަ

ނ ޔަތްާނުލ�ބ�.ާމ�އީާރަނގަޅުާގޮތެއްާނޫންާއ�ނގޭތޯ.ާދައުލަތުގެާއެއްާބ ރުގެާމީހުންނަށްާކަންކަންވެފައާ�އ�ރައީސަށްާ

ާއަޅުގަ ާދީފައ�، ާކ ރު ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާބައެއް ާއ�ނގޭތޯ. ާއެއް ާމައްސަލަ ާއެއީ ާނުވަންޏ  ާބ ރަށް ނޑުމެންގެާއަނެއް

ާއަގުާ ާމުއައްސަސ ގެ ާމ� ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއ�ނގޭތޯ ާއެއް ާމައްސަލަ ާއެވެސް ާނުލ�ބެންޏ  ާކ ރު އަމީންޢ އްމަށް

ނޑުާހަމަާގޮވ ލަންާބޭނުންވޭާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލ�ސްާވެސްާމ�ހ ރަށްާވުރެާ ވެސްާހ�ފަހައްޓަންޖެހޭނެާއ�ނގޭތޯ.ާއަޅުގަ
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ާމުސ  ާމުވައްޒަފުންގެ ާޤ ބ�ލުާބ ރުވެރ�ކުރުވަން. ާމޮޅެތ� ާތ�ބ� ާކ�ޔަވައ�ގެން ާމ�ތަނަށް ާއ�ނގޭތޯ. ާހ�އްލަންވީ ާވެސް ރަ

ާމަސައްކަތްމީ ާބުރަކޮށް ާމ�ތ  ާވަގުހުން، ާގ�ނަ ާވެސް ާމުވައްޒަފުންނަށް ާމަސައްކަތްކުރ  ާދޭންވީާތު ާއުޖޫރަ ކުރ ނެ

ާފައ� ާރައްޔ�ތުންނަށް ާބަރުކޮށްގެން. ާޖީބު ާރައްޔ�ތުންގެ ާކުރެވޭނީ ާކަމެއް ާހުރ�ހ  ާމ� ާގޮތުގައާ�އ�ނގޭތޯ. ދ ހުރ�

ާމީހަކަށ އ�،ާއެހެންތ ކުާ ާއ�ންނަ ާޔުޓ�ލ�ޓީގައ� ާދަނީ ާމ� ާތަރައްޤީ ާގެނެވ�ގެން.ާމ�ހ ރު ާތަރައްޤީ ާހަމައަށް ރައްޔ�ތުންނ 

ާމ�ހެންާ ާހ�ތ މަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާރައީސް.ާއަޅުގަ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމީހަކަށް ާހަތަރު ާދެތ�ން ާމީހަކަށ އ�،ާމ�ކަހަލަ އ�ންނަ

ާދަންޏ  ާޗެމްބަރަށްާކަންތައްތައް ާމ� ާބޭބޭފުޅުން ާވ�ޕުންނ އ� ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާބޭނުންވޭ ާތަކުރ ރުކޮށްާގޮވ ލަން ނޑު .ާއަޅުގަ

ާދޭާާވަންނަމުން ާޕެންޝަން ާއ ރަށް ާއަތޮޅު ާރ�ސޯދ ތީ.ާމ ލެ ާނަގ ށޭ.ާއެތަން ާދައުލަތަށް ާދ�ވެހާ�ން ާތަރައްޤީކޮށްފައ� ޓު

ާވެރ�ާ ނޑުމެންާދައުލަތުގެ ާޗުއްޓީާރައްޔ�ތުންނަށްާފައ�ސ ާދޭށޭ.ާއަޅުގަ ންނަކަށްާނޫނޭާއެއްޗެހ�ތައްާގ�ނަކުރަންވީ.ާކޮން

ާ ާހޭދަކުރ  ާޗުއްޓީ ާވެރ�ން ާޤައުމުގެ ާހޭދަކުރ ކަށްތޯ.ާމ� ާމ�ހ ާއެއް ާޤައުމު ާމ� ާނޫނޭ ާއެއް ާއ�ނގޭތޯ.ާާލަތެއްގައ� އޮތީކީ

ާމަގުތައް ާކޮާމުޅ� ާމ�އީ ާމީސްމީހުން. ާމީހުންނ އ� ާވަޅ�އަޅ  ާމީހުންނ އ�، ާވައްކަންކުރ  ާމ�އުޅެނީ ންފަދަާމަތީގައ�

ާވޯޓުލަމުން.ާ ާދަނީ ާމ� ާޤައުމު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާތެރެއަށް ާއަޖައ�ބުގެ ާބަލ ބަލަާާ�ޤައުމެއްތޯ.ާހަތް ާއޮތްގޮތް އަޖައ�ބު

ާނުހަރ ނެ ާއެއް ާވަޅ� ާފަހަތުން ާޔަޤީންކަމެއް ާނެތޭ ާނުކުމެ ާމ�ތަނަށް ާދޭންާާމ�އަދު. ާޕެންޝަން ާއެހެންވީމ ، ކަމެއް.

ާއެއްާ ާލ ރ� ާލޯ ާއަތުން ާއ�ޚުލ ޞްތެރ�ާާރައްޔ�ތުންގެ ާޤައުމަށް ާޚ�ދުމަތް ާކުރ  ާރައްޔ�ތުން ާނުވ ނެ. ާނަގައ�ގެން ވެސް

ާއެ ާކޮށްދީފައ� ާއެާޚ�ދުމަތް ާމުސްކުޅ�ވެގެން ާއެާމީހުން ާއުފަލ ާދަނީ. ާފައ�ސާ ާމީހުންނަށް ާދައުލަތުން ާމ� އެކު

ާބަ ާބަދަލުކުރީ ާވެރ�ކަން ާޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދައްކައ�ގެނޭ ާވ ހަކަ ާއެ ާނުކުމެ.ާދެވެންޖެހޭނެ. ާމީހުން ޔަކު

ާރައީސް.ާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނުވ ނެ ާއުފުލަންާރައްޔ�ތުންނަށްާޖެހ�ގެން ާއ�ތުރުާތަކުލީފެއް ާދެން ާބަދަލުގައ� އެހެންވީމ ،ާމ�

ާޝުކުރ�އްޔ .ާ

ާ

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

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަ ާޤ ނޫނަށްާާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާޕެންޝަނ � �119/0ރުާ`.ާޝުކުރ�އްޔ  ބެހޭ

ނޑުާލަދުގަނެާހ�ތ މަކުރަންާޤ ނޫނުގެާމަތީގައ�ާމ�އޮތްާއަދަދު.ާނުވަތަާ ނޑ�ވަޅެއްގައ�ާއަޅުގަ އ�ޞްލ ޙެއްާގެނެވެންވ ާދަ

ާސުވ ލުކޮށްލަން ާހަމަ ާވެސް ާޤ ނޫނެއްތޯ ާއައ� ާއުފެދ�ގެން ާތ ރީޚެއްގައ� ާކޮން ާތ ރީޚެއްގައ�، ާކޮން އެބަޖެހޭ.ާާތ ރީޚަކީ

ނޑުާމ� .ާއެއ�119/0ާީތ ރީޚުާމ�ާގެނުވަނީާާމ�އީާކޮންއ�ރެއްގައ�ާފ ސްކޮށްފައ�ާއޮތްާޤ ނޫނެއްތޯާވެސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ވަނަާމަހުގައ�ާއުފެދ�ގެނ0ާާްވަނަާއަހަރުގ�119ާާެއަކީާާ.ާމ ނ�119/0ާައެއްޗެއްގެާވ ހަކަ.ާާމީގައ�ާލ�ޔެފައ�ާއޮތް

ާ ާޤ ނޫނަށް ާމ� ާޤ ނޫނެކޭ. ާއޮޅޭއައ� ާރައްޔ�ތުންނަށް ާވެސް ާއުޅޭއ�ރުގައ� ާގެނެވ�ގެން ާމ�ާާއ�ޞްލ ޙު ާމ�އީ ގޮތަށް

ލެއްގައ�ާމ�ާސަރުކ ރުންާހ ާސަރުކ ރުގެާޤ ނޫނަކަށްާހަދައ�ގެންާވ ހަކަދައްކ ތީާލަދުވެތ�ވެާހ�ތ މަކުރަން.ާމ�އީާއެއްވެސް

ާތ�ޔަ ާސަރުކ ރުން، ާކުރީ ާއަދ� ާނޫން. ާޤ ނޫނެއް ާސަރުާގެނުވ� ާއޯގ ތެރ� ާދަޢުވ ވ�ދ ޅުވ  ާކަމަށް ާދ�ގުާކ ރެއް ކުރ�
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ާވެރ�ކަމު ާލ�ޔެާއަނ�ޔ ވެރ� ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާވ ހަކަ. ާޤ ނޫނެއްގެ ާއޮތް ާއައ�ސް ާތެރެއ�ން ާމ އްދ އަކަށްާގެ ާއޮތް ފައ�

ާމ�އުާާގެންނަންއ�ޞްލ ޙު ާމ�ާރ�ޓަޔަރމަންޓުާވެގެން ާއެންމެހައ�ާމުވައްޒަފުން ޕެންޝަންާނުވަތަާޅެނީ.ާއެއީާދައުލަތުގެ

ާނުވަތަާ� ލަތެއްގައ�ާހުންނަންހ އަށްާދ އ�ރުގައ�ާއޭނ ގެާރަނގަޅުާރުގައ�ާނުވަތަާމުސްކުޅ�ާއުމުރުފުރަވަޒީފ ާދޫކޮށްާދ އ�

ާނައްތ ލަން ާސަލ ންޖެހުން ާދުނ�ޔޭާ�އޭނ  ާގޮތަކަށް ާއުޅެވޭނެ ާދ�ރ�އުޅުމެއްގައ� ާތަނަވަސް ާއޭނ  ާއެހެންާނުވަތަ ގެ

ވަގުތުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސަކަށްާއ�ންނަވ ާބޭފުޅ ާާބޭފުޅުންާއ ދެ،ާމ�ާކަންާކުރ ާއުސޫލުންާތ�ޔަތަންތަނުގައ�ާވެސްާމ�

ާ ާމަޖ�ލީހުގައ�، ާމ� ާއަދ� ާމެންބަރުނ36ާާްވެސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާގ�ނަ ާހ�މެނުނު ާމަޖ�ލީހުގައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ވަނަ

ާޤ ނޫނަށްާއ�ޞްލ ޙެއްގެާވ ހަކަާމ� ކީާމ�އަދުާއަާާއަންނަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހ�ތ މަާފ ސްކޮށްފައ�ާއޮތްާޤ ނޫނެއް.ާމ�

ާވ ހަކަ.ާއ ދެ،ާ ާޤ ނޫނެއްގެ ާބަޔަކުާހެދ� ާވަކ� ާވެސްާމ�އީ ާޤ ނޫނަކީ ާގެންދަނީާމ� ާމ� ާދައްކަމުން ވެސް،ާމ�އަދުާވެސް

ނޑުާހަމަާގޮވ ލަންާ ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއެންމެާއެާއަޅުގަ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާއެާދެއްކެވ�ާވ ހަކަފުޅަށްާވެސްާއަޅުގަ

ާމެން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާޚަބަފަހުން ާވ�ދ ޅުވެއްޖެ ާވަޙީދު ާޢަލީ ާކުޑަކުރުމުގެރު ާރަށެއްާާރަދު ާމ�ވެނ� ގޮތުން

ސަރުކ ރުާއައ�ާާޕެންޝަންާސްކީމަށްާދޭންވީ މ�ލ�އަންާވަރަކަށ3�1ާާްފަހުންާާއެއްާނޫންތޯ.ާރަނގަޅުާވ ހަކަފުޅެއް.ާމާ�

ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ާޚަރުފ�ޔ  ާމ�ާދ�ޔަާރަދުކުރަމުންއޮފީހަށް ނޑ ލައ�ފ�. ާކަ ާފަންސ ހަފައ�ސ  ާމ�ލ�އަންާކަހ ރު ށް

ާއެ ާއޮތީ ާބަޖެޓުގައ� ާދައުލަތުގެ ާއަާރުފ�ޔ  ާހ�ނގ ކަމުގެ ާޚަތަނަށް ާންދ ޒީ ާއޮތީ. ާގޮތުގައ� ާހ�ނގ ނެާރަދެއްގެ އަދ�

ާޚަ ާލ�ޔެފައ�ާއެބައޮތް ާސ ފުކޮށް ާގޮތުގައ� ާތެރެއ�ނ�1ާާްރަދެއްގެ ާއަދަދުތަކުގެ ާކުރީގެ ާވ ހަކަ.ާމ�އީ ާރުފ�ޔ ގެ މ�ލ�އަން

ާއަދަދެއްާ ާޤ ނޫނުގައާ�ބޮޑު ާމ� ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާސަރުކ ރަކުން ާލ ބަޔަށް.ާއޯގ ތެރ� ާހެވ  ާރައްޔ�ތުންނަށް އުނ�ކުރީ.ާއެއީ

6�ާނެތ�ާވެސްާމ�ާސަރުކ ރުންާވަޢުދުވީާާގޮތެއްގައ�ާދޭނެާއުސޫލެއްާމުއެއްާވެސްާއަދ�ާޕެންޝަންާޢ އްާނެތްާވ ހަކަ

ާއެ ާކުރަމުން.ާއ ދެ،ާއެއީ ާދަނީ ާދޭނަމޭ.ާއެކަން ާއެއްޗެއް ާސަރުކ ރުން ާމީހުންނަށް ާއުމުރުފުރައ�ގެ ވ�ދ ޅުވ�ާާއަހަރުގެ

ާއ ދެ،ާވެރ�ކަމުގެާޝ ނ  ާކުޑަކޮށްާާމަހައްޓަންތުާދައ�ާޝަޢުކަާދ�ގުާވެރ�ކަމުގެާތެރެއ�ން ާހ�ންގ�ާބޮޑެތ�ާޚަރަދު ވެގެން

ާޚަާއަދ� ާއެ ާއޯގ ތެރ� ާދ�ން ާރައްޔ�ތުންނަށް ާތެރެއ�ން ާދައްކ ނެާއ�ރަދުގެ ާއެވ ހަކަ ާމ�އަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ނ ޔަތެއް.

ާއެކަށީގެންވ  ާސަރުކ ރަށް ާހުށަހެޅުނީމ  ާބ�ލެއް ާކޮންމެ ާނެތް. ާވެސް ާބަވައ�ާބަޔަކު ާއެވަރަށް ދުވަހުގެާާލެވުނީމ 

ދުވަހުގެާާވެގެންާއޭނ ގެާއެާމެންބަރުންތަކެއްާއެބަ،ާމަޝްހޫރުވ ންކަމަށްާހ�ތަށްއަރ ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާމަސައްކަތްާނ�މުނީ

ާޢަޒުމުމަސައްކަ ާހ�ތުގައ� ާކަމަށް ާނ�މުނީ ާއެބައުޅޭ.ާތް ާވެސް ާމެންބަރުންތަކެއް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާތ�ބޭ ނޑައަޅައ�ގެން ކަ

ާއުފެދ� ާމ�އަދު ާޕެންޝަނ އެހެންނަމަވެސް، ާސުވ ލަކީ ާމ�އުޅޭ ާގެންނަާފައ� ާއ�ޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާމާ�ާންބެހޭ ވެއްޖެ.

ާއެާ ާގެނައުމަށްޓަކައ� ާކޮންާއ�ޞްލ ޙު ާފ ޅުކުރަންވީ. ާފ�ކުރު ާޚ�ޔ ލ އ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ އ ބޭފުޅެއްގެ ބެހޭާާމެހެން

ާއެއްާނޫން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާފޮނުއްވ�ާއ�ޞްލ ޙެއްާވެސްާނޫން.ާއަދ�ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ،ާއަދ�ާމ�ާމައްސަލަ

ާރައީސުލްޖު ާރ އްޖޭގެ ާވެސްވަގުތު ާކަންތައްތަކެއް ާހ�ންގަވ  ާސަރުކ ރުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާާމްހޫރ�އްޔ ގެ ނޫން.

ާހުރ�ހާ ރަދުޚަ ާމަޖ�ލީހުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާމ�އަދު ާއެއީ. ާވ ހަކަފުޅެއް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާދައްކ އ�ރު ާވ ހަކަ ކުޑަވ 
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ާރައީސުލް ާކުރީގެ ާމައްސަލައެއްތޯ. ާކ ކުގެ ާހ�ނގަމުންދަނީ ާމީހަކަށްާކޮމ�ޓީތަކެއްގައ� ާހުރ� ާކޮށްފައ�ވ  ޖުމްހޫރ�އްޔ ކަން

ާނުދީގެންއ� ާސަލ މަތ ނ ޔަތްތައް ާޤައުމީ ާވެސް ާއ�އްޔެ ާސަލ މަތ ާބެހޭާ. ާނުބެލ�ގެން ާކޮމ�ޓީާކޮމ�ޓީން އަށްާާބެހޭ

ާއެމް.އެން ާސ�ފައ�ން، ާބޭރުގައ� ާއަޅުވައ�ގެން ާސ�އްރު ާސުވ ލުފޮނުވައ�ގެން ާބަހައްޓައ�ގެން ކުރ�އ�ރުގައ�ާ.ޑީ.އެފް

ާކ�ހ�ނެއް ާވެސް ާމ�ހ ރު ާއައީ. 36ާާތޯ ާއ�ތުރު ާވެސް ާތަންތަނަށް ާއެނޫން ާއަދ� ާބޮޑީގ ޑުންނ އ� ނ ޔަތްތައްާއ�ވަރަކަށް

ާމ� ާޖައްސަމުން ާމައްސަލަ ާނުލ�ބ�ގެން ާވެސް ާކ ރު ާލެންސް ާހައެއްކަ ާއަށް ާއަނބ�މީހ  ާއަދ� ދަނީ.ާާނުދީގެން

ާދައްކަންވީ ާޚަާކޮންވ ހަކައެއްތޯ ާވ ހަކަފުޅެއް. ާރަނގަޅު ާލޮބުވެތާ�ރަދުމ�އަދު. ާރ އްޖޭގެ ާމ�ހ ރު ާނޫންތޯ. ކުޑަކުރަންވީ

ާރައީ ާހުރ� ާއ�ންތ�ޚ ބުކޮށްފައ� ާއެކަނ�މައ�ރައްޔ�ތުން ާއުޅެނީ ާސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާގ�ނ�ކަންޏ . ބޮޑީގ ޑުންާާ�އެކަނ�

ާޝަކުވ  ާނުލ�ބ�ގެން ާކ ރެއް ާއުޅެނީ. ާމަގުމަތީގައ� ާހ�ންގަވ ފައ� ާމ�ކަހަލަާާތ�އްބަވަނީ، ާއެހެންވީމ ، ާނ ދޭ. އެއް

ާތ�ބ�ވ  ާދެން ާދެއްކީމ  ާއެާހަކަތައް ާވެސް ާއ�ތުާމީހުންނަށް ާރައްޔ�ތުންނަށްާވ ހަކަ ާރ އްޖޭގެ ާތަފުސީލު ާއޭގެ ރަށް

ގޮތުންާވ ހަކަދައްކަންާހަމަާާމ�ާބ�ލަށްާއ�ތުރަށްާވ ހަކަާދައްކައ�ގެންާވެސް.ާމ�ާބ�ލ ާބެހޭާ.އެބަވޭާއަންގަންާމަޖުބޫރު

ާއަ ާވ ހަކަ ާޒ ތްޒ ތުގެ ާއެހެން ާއެކީގައ� ާފެއްޓުމ  ާވެސް ާކ�ޔައ�ގެން ާންނަނީ.ާރ�އަލ�ޓީއޭ ޚ�ލ ފުާާޙަޤީޤަތ ދައްކަނީާހަމަ

ާވެސްާ ާކ�ޔައ�ގެން ާސަރުކ ރޭ ާއޯގ ތެރ� ާވެސް ާކ�ޔައ�ގެން ާބަޖެޓޭ ާރައްޔ�ތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާއަނެއްކޮޅުން ވ ހަކަ.

މ�ޓީތަކުގައ�ާމ�ާހ�ނގަނީާދައްކަނީާތ ކުންތ ކުނުޖެހޭާވ ހަކަ.ާމ�ހ�ރީާޙަޤީޤަތޭ.ާމ�އަދުާވެސްާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުގެާކޮ

ާ ާދޭންވ  ާމީހަކަށް ާހުރ� ާކޮށްފައ� ާރައީސްކަން ާދައްކަވަނީ.ާއ�ކުރީގެ ާމ� ާވ ހަކަފުޅެއްތޯ ާކޮން ާނުލ�ބ�ގެން.ާދެން ނ ޔަތް

ނޑަށްާއެނގޭާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު،ާތޮއްޑޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާބޭނުންފުޅު ާވަނީާއެާާއަޅުގަ

ާމ�ާމަނ�ކުފ ނުގެ ާހ މަކުރުވަންާވ ހަކަ ާޙަޤީޤަތް ާދެއްކުންކަން.ާއެއީ ާލައްވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އަދުާާގޮތަށް ވެގެންކަން

ާާއެ ާއަޅުާއެވ ހަކަތައް ާއެހެންވީމ ، ާތަފުޞީވ�ދ ޅުވީ. ާވ ހަކަ ާމ� ނޑުމެން ާއޯގ ތެރާ�ގަ ާޖެހެނީ. ާމ� ާދައްކަން ލުކޮށް

ރައްޔ�ތުންނަށްާކޮށްދީފ�.ާރ އްޖޭގެާރައްޔ�ތުންާބަލައ�ގަނެފ�.ާާސަރުކ ރަކުންާއޯގ ތެރ�ާކަންތައްތަކެއްާރ އްޖޭގެާލޮބުވެތ�

ާތ ރީޚުދ�ވެހ� ާވެރ�ކަމުގެ ާދ�ގު ާރ އްޖޭގެ ާދެއަހަރުގެާާއަހަރ21ާުގައ� ާމ� ާޚަރަދުތައް ާނުކުރ ވަރުގެ ާތެރޭގައ� ދުވަހުގެ

.ާކޮންާސަރުކ ރަކުންތޯާތެރޭގައ�ާސަރުކ ރުންާކޮށްދީފ�އޭ.ާސަރުކ ރުންާރައްޔ�ތުންގެާޖީބަށްާސީދ ާފައ�ސ ާވައްދައ�ފ�އޭ

ާލީ ާފޮތްޗެއް ާފައ�ސ  ާޖީބަށް ާއޭނ ގެ ާހުއްޓ  ާގޭގައ� ާމީހ  ާމ�ރައްޔ�ތު ާސަރުކ ރަކުންތޯ.ާނެތޭ. ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާާ.ާކޮން

ާގޭގަާ ާނެތޭ ާވެރ�ޔަކު ާއެއްވެސް ާސަރުކ ރަކުން ާއެއްވެސް ާއުމުރުފުރައ�ގެތ ރީޚުގައ� ާމުސްކުޅ� ާއޮތް ާ�މީހަކަށްާާއ�

ާމަޔަކަށްާ ާސީދ ހ ާާއަދ�ާ�އެކަނ�ވެރ� ާކުއްޖަކަށް ާކުޑަ ާޖެހ�ފައ�ހުރ� ާއޭނ ާލުގައ� ާމަހުންާގޮތުގައ� ާލ�ބޭާާއަށް މަހުން

ާދައްކަނީ.ާރައްޔ�ތުާމީހ ާ ާވ ހަކައެއްތޯ ާކޮން ާނެތޭ.ާދެން ާޖީބަށްާލ ފައ�ާއޮތްާސަރުކ ރެއް ާއޭނ ގެ ާގޮތުގައ� ާއެއްޗެއްގެ

އަށްާއެނގޭނެތ ާރައްޔ�ތުާމީހ ގެާޖީބަށްާާތުާމީހ ރައްޔ�ާ.އަށްާއެނގޭާރަނގަޅުާވ ހަކަފުޅެއްާއެއީ.ާރައްޔ�ތުާމީހ ާދަނޭ

ާލ ރ� ާމަހަކު ާދ�ނަސްާާކޮންމެ ާއެއްޗެއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާމީހުންނަށް. ާނެތް ާބުއްދުފ�ލ ފައ� ާލ ކަން، ާއެބަ ލީމ 

ާއ�ޞްލ ޙަށް.ާ ާމ� ާތ އީދުކުރަން ނޑު ާވ ހަކަދައްކ ނެ.ާއަޅުގަ ާކ�ޔައ�ގެން ާގޮތެކޭ ާމ�ހެން ާގޮތެކޭ ާއެހެން ާއެއީ އެކަމުގައ�
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ާލ�ބޭނެ ާހެވެއް ާރައްޔ�ތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން ާއ�ޞްލ ޙުގެ ާމ� ާތ އީދުކުރަނީ ނޑު ާމަނ�ކުފ ނަށްާާއަޅުގަ ކަމަށް

ާޖުމްލަާާކަށަވަރުވެގެން ާތ އީދުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާލީ.ާއެހެންނަމަވެސް، ާއ�ޞްލ ޙު ާޤަބޫލުކުރަނީާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް

ވެސްާމ�ާމުޅ�ާޤ ނޫނުާާމަށް.ާމ�ާއ�ޞްލ ޙުާއޭގެތެރެއަށްާވަދަގެންކަާގޮތެއްގައ�ާޕެންޝަންާސްކީމެއްާއޮންނަންޖެހޭނެ

ާބޭނުމެއްާގެއްލ�ގެންދ  ނޑެއް ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންާާގޮތަކަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާއަދ� ާއެހެންމެާާނުވޭ ާއަދ� ވެސް

ާމެންބަރުން ާތ�ބ� ާތަންތ ނގައ� ާއެންމެހަާއެހެން ާދަޢުލަތުގެ ާއެހެން ާއަދ� ާތ�ބެންޖެާވެރ�ންއ� ާރައްޔ�ތުންާވެސް ހޭނީ

ާވަކ� ާހ�ސ ބުގައ�.ާރައްޔ�ތުންނަށް ާގޮތަކަށްާާއަތްފޯރ  ާނޯންނަ ާކަމެއް ާރައްޔ�ތަކަށް ާއެހެން ާކުރެވ�ފައ� ާކަމެއް ގޮތަކަށް

ާމ�ާވ ހަކަދެއްކ�ގެން ނޑުާޤ ާނުވ ނެ.ާމ�ހ ރު ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅ ފައ�.ާނޫނަށް ާއ�ޞްލ ޙެއް ާވ�ހ� ާފަރ ތުން ާސަރުކ ރުގެ ވ ނީ

ާ ާކޮމ�ޓީ ާމ�ހ ރު ާއެކަންއަދ� ާއުއްާމަރުޙަލ ގައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަދޭ. ާމ�ހ�ރަާހ�ނގަމުން ާއ�ޞްލ ޙުގައ� ާމ� މީދުކުރަނީ

ާމަރުޙަލ ގައ�ާކަންތައްތަކަށް ާކޮމ�ޓީ ާމ� ާާ�ވެސްާާވެސް ާއަދ� ާާކޮމ�ޓީާާއެމ� ާކޮމ�ޓީއަކުން ާދ  ާއަށް ާދެާވެސް މ�

ާމ�ކަމުގައ� ާއެއްވެގެން ާގޮތެއްާއ�ޞްލ ޙު ާރަނގަޅު ާގޮތަކަާރައްޔ�ތުންނަށް ާމ�ވ ނެ ާނ�ންމައ�ދ�ނުމަށް.ާާށް މަސައްކަތް

ޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް. ާޝުކުރ�އްޔާ 

ާ

ާާމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދެކުނުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްާކުޅުދުއްފުށ�

ާވަޒީފ  ާރައީސް.ާދަޢުލަތުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބަޔ ންކޮށްފައ�ވ ާާޝުކުރ�އްޔ  ާޤ ނޫނުގައ� ާމީހަކަށްމެ ާކޮންމެ ާއަދ ކުރ  އެއް

ާލ�ބ�ާގޮތުގެ ާޙައްޤު ާލ�ބުމުގެ ާޕެންޝަން ާޙައްޤެއްާވ ާގެންމަތީން ނޑައެޅައ�ދޭ.ާާކަމަށްާއަސ ސީ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާކަ

ާބަޔ ންކޮށްދޭާޤ ނޫނެއް.ާޕެންޝަނަކީާމ�ދެންނެވ�ާއަސ ސީާޙައްޤުާތަންފީޛުބެހޭާޤ ނޫނަކީާާޕެންޝަނ  ވެގެންދ ނެާގޮތް

ާދަންނަވ  ާގޮތަކަށް ާމަސައްކަތްކުރުމުާއެހެން ާފެށީއްސުރެާނަމަ ާމަސައްކަތްކުރަން ާއައުމަށްފަހު ާމީހަކު ާއުމުރަށް ގެ

ާނ�މ�ާވަޒީފ  ާއުމުރު ާތެރޭގައ�ާއޭނަާާމަސައްކަތްކުރުމުގެ ާމުއްދަތުގެ ާއެހ�ނގ  ާދ އ�ރުގައ� ާމީހ  އެއްާނުލ�ބޭާހ�ސ ބަށް

ާރަާވަޒީފ އަދ ކުރަމުން ާފަހަށް ާއޭނަ ާރައްކ ކުރުވުން. ާފަހަށް ާމަޖުބޫރުން ާލައްވ  ާއޭނަ ާއޭނަދ�ޔައ�ރު އަށްާާއްކ ކުރަން

ާއެލ ާއެއްޗަާާ.އ�ންާޕަސަންޓެއްާވަކ�ާއެކައުންޓެއްގައ�ާޖަމ ކޮށްގެންާލ ޒ�މުކުރުންާއޭނަގެާމުސ ރަ ާދޭާއަދ� ކަށްާވަޒީފ 

ާއެއް ާވެސް ާފަރ ތުން ާޕެންޝަން ާރ�ޓަޔަރމަންޓްސް ާޤ އ�މުކުރުން. ާފަންޑެއް ާލައ�ދީގެން ާމީގައ�ާސްކީމުޗެއް ާވ ހަކަ ގެ

ާދެކެވޭ.ާާމ�ދެއްކެނީާޕެންޝަނ  ާޕެންޝަންގެާވ ހަކަ ާތަފ ތުާވައްތަރުގެ ާވ ހަކަާދެކެވޭ.ާމ�ާއ�ބެހޭާޤ ނޫނުގައ� ނ ޔަތުގެ

ާދ އ�ރ  ާމ�އޮތް ާހުށަހެޅ�ފައ� ާރ�ޓަޔަރމަންޓުާއ�ޞްލ ޙު ާމީހަކުާާއަކީ ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާދ އ�ރ . ޕެންޝަންގެ

ނ ޔަތުގެާވ ހަކަާދެކެވޭާބަޔަށްާއ�ޞްލ ޙެއްާއ�ދ ންޖެހޭނެާާއަށްާދެންާއޭގެފަހުންާލ�ބެމުންާާހ�ނދުާއޭނަާމުސްކުޅ�ކުރެވޭ

ާއެހެންވީމ ހުށަހެ ާމ�އޮތީ. ާއ ދަހ�އް� ޅ�ފައ� ާރައްކ ކުރުވުމަށް ާދައުޕުވުފަހަށް ާލ ޒ�މުކުރަނީ. ާމ�ޤ ނޫނު ލަތުގެާމަށް

ާވަޒީފ އަ ާހ�ސ ބަކީ ާމައްސަލަޖެހޭ ާމީގައ� ާމީހަކު. ާކޮންމެ ާމީހެވަޒީފ އަދ ކުރ  ާކޮންމެ ާޕެންޝަނ ދ ކުރ  ާބުނީމ  ހޭާބެާކޭ

ާމުވަާ ާމ� ާމ�ޤ ނޫނުގައ� ާމ ނަކޮށްފީދައ� ާލޭާއްޒަފު ާލ�ންކުއޮންނަނީ ާބެހޭާބަރާޤ ނޫނަށް ާވަޒީފ އ  ކޮށްފައ�.ާމުވައްޒަފަކީ
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ާބުނ  ާދެމެދުގައާ�ާގޮތުގެާޤ ނޫނުގައ� ާހުރެގެން ާފަރ ތެއް ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާހުރެގެން ާފަރ ތެއް ާވަޒީފ ދޭ މަތީން

ާއަށްއެއް ާވަޒީފ  ާދެން ާމުވަާމީހ ާކުންނަނުާބަސްވުމެއްވެވ�ގެން ާޤ ނޫނުގައ� ާލޭބަރ ާމ ނަކޮށްކަމަށް ދީފައ�ާއްޒަފު

ާމ�މުވަާ� އޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ  ާބުނީމ  ާޕެންޝަންދޭންޖެހޭނެއޭ ާމުއައްާގޮތަކީާބައެއްާވ ާއްޒަފުން ސަސ ތަކުގައ�ާކަހަލަ

ާދޭާފަރ ތެއްާއްޒަފުންތޯާނޫންތޯ،ާމ�ތ�ބޭާމީހުންނަކީާމުވަ ހުރޭތޯ،ާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާާމައްސަލަާމ�ާނުކުންނަނ�.ާވަޒީފ 

ާއެއްބަސަ ާދެމެދުގެ ާހުރޭތޯ، ާމައްފަރ ތެއް ާއޮވޭތޯ.ާމީގައ� ާމ�ދެންނެވުމެއް ާހ�ސ ބަކީ ާނުކުންނަ ވ�ހެންާޕެންޝަންާސަލަ

ާ ާއޮންނަ ާޤ ނޫނުގައ� ާޤ ނޫާމުވައްޒަފުގެ ާލޭބަރ ާމުވަމ ނަ ާވަޒީފ އަދ ކުރ  ާއޮންނަ ާލ�ންކުނުގައ� ާއެއްާއްޒަފ އ� ކޮށްފައ�

ާާމަނ އެއް ާއެއީާކަމަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާމައްސަލަތަކެއް. ާނ�ކުންނަ ާއޮތުމުން ާއޮންނަ ާބަލ ފައ� ާޤ ނޫނުގައ� ދެ

ނޑ�ޔ ރަކީާާވަޒީފ ގެާއެއްބަސްވުމެއް އޮވެގެންާވަޒީފ ދޭާފަރ ތެއްާހުރެގެންާވަޒީފ ާއަދ ކުރަމުންދ ާމީހެއްތޯ.ާއުއްތަމަާފަ

ާމަޖ�ާާއެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާމީހެއްތޯ. ާމަސައްކަތްކުރ  ާއެއުސޫލުން ާމެންބަރުންނަކީ ާމަސައްކަތްކުރ ާާލީހުގެ އުސޫލުން

އްލަކީާއޭގެާހައްލުކުރަންވެގެންާހުށަހަޅ ފައ�ާއޮތްާހައަކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމ�ކަންާާމ�ާނ�ކުންނަާމައްސަލަހުންތޯ.ާމީ

ާހ�ތްގައ�މުާ ާޕެންޝަނ ހައެންމެ ނޑުމެންގެ އެއް.ާާމައްސަލަބެހޭާޤ ނޫނުގައ�ާއުޅޭާާއްލަށްާނުވެދ ނެ.ާއެކަމަކު،ާއަޅުގަ

ނޑުާމ�ނޭވ ގައ�ާދަންނަވ ލަންާބޭނުން،ާލޭބަރާިްާއެންމެާފުރަތަިްާއެއާއްލުކުރަންޖެހޭާމައްސަލަާހަާއީމ� އަޅުގަ .ާއަދާ�

ާ ާއެވެސް ާއޮތްއ�ރު ާހަދ ފައ� ާއަޅުގަނޑުމެން ނޑުމެންގެާޤ ނޫނު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީ ހެދ�ފައ�

ާކައ�ރީގަާ ާމޭޒެއްގެ ާއުނ�ކަމަކު ާއ�ވ�ސްނުމުގެ ާގަޑ�އަކަށް ާވަކ� ާގަޑ�އަކުން ާވަކ� ާމީހެއްާނއ� ާމަސައްކަތްކުރ  ދެގެން

ނޑުމަތީ ާކަ ާބަހައްޓައ�ގެން. ާހޮސްނަޒަރުގައ� ާމީހުން، ާމަސައްކަތްކުރ  ާގައ� ާމީހުން،ާޕ�ޓަލްތަކުގައ� މަސައްކަތްކުރ 

ނޑުތަކުގަާއެއަރޕޯޓު ާމީހުން،ާދަ ާމަސައްކަތްކުރ  ާމަސައްކައ� ނޑުގައ� ާމީހުން،ދަ ާވައްޓަފ ޅ�ާާމ�އީާތްކުރ  ާމަސައްކަތުގެ

ނޑަކަށްާ އ އ�ާމަސައްކަތްކުރ ާވަގުތ އ�ާމަސައްކަތުގެާބ ވަތ އ�ާނ�ސްބަތްާތަފ ތުާބައެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެއްާތަންގަ

ާ ާއަދ�ވެސް ާއޭގެތެރެއ�ން ާނ�ކުމޭ. ާމައްސަލަތައް ާބައ�ވަރު ާގެންނަންޖެހުނީމަ ާމައްސަލަތަކެއްާއްލުނުހައެންމެން ވ 

ާރ�ސޯޓުާ ާމ�ހ ރުއެބައުޅޭ. ާމައްސަލަ. ާމީހުންގެ ާވަޒީފ އަދ ކުރ  ާކަމ ގުޅޭާާގައ� ާތެރެއ�ން ާނ�ޒ މުގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ވެސް

ނޑުާދަ މަތީންާާގޮތުގެާއްޒަފުންނަށްާޤ ނޫނުގައ�ާވ ލަތުގެާމުވަންނަވަންާމ�އުޅެނީާދައުއ�ޞްލ ޙުތަކެއްާއެބަހުރ�.ާއަޅުގަ

ާމަޖުބޫޕެންޝަ ާބުނީމ  ާލ�ބެންޖެހޭނެއޭ ާއެއްާރެއްން ާއެއްތަންާނޫނޭ ނޑަކަށް ާދައުާގަ ާހުރ�ހާ ޤ ނޫނަކަށް ލަތުގެ

ާމަސައްކަތްމުވަ ާތަފ ތު ާޤ ނޫނުތައް ާތަފ ތު ާބައްޓަންކުރުވުމަކީ. ާގެނެވ�ދ ނޭ.ާއްޒަފުން ާމުވައްޒަފުންނަށް ާދައުލަތުގެ ކުރ 

ާއެ ާމ ނަކުރުން ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާމުވައްޒަފަށް ާދައުލަތުގެ ާއޮފ�ޝަލަކީ ާބަާޕަބްލ�ކް ާހ�ނގ ށޭ ން.ާދަލުކުރަގޮތަށް

ާ ާއަދ ކުރ ާޕަބްލ�ކު ާވަޒީފ  ާހުރެގެން ާފަރ ތެއް ާދޭ ާވަޒީފ  ާއޮވެގެން ާކޮންޓްރެކްޓެއް ާވަޒީފ ގެ ާމ�ބުނ  ާމީގައ� އޮފ�ޝަލ 

ާ ާމަސްއޫލ�އްޔަތެއް ާދައުލަތުގެ ާތަފ ތު. ާއ އ� ާމީހ  ާޕަބްލ�ކު ާމީހަކީ ާކޮންމެ ާދައުލަތުގެާއަދ ކުރ  ާވެދ ނެ. އޮފ�ޝަލަކަށް

ާ ާދޭ ާމުސ ރަ ާނ ޔައ�ބަޖެޓުން ާޕަބްލ�ކު ާމީހަކީ ާކޮންމެ ާދޭ ާއެތެއް ާވެދ ނެ. ާއެއްޗަކުންާާއޮފ�ޝަލަކަށް ާދޭ ާއެ މީހުން

ާއެާ ާޕަސަންޓެއް ާނުވަތަ ާބައެއް ާއޮތުާބައ�ކުޅަ ާގޮތަށް ާލ ންޖެހޭ ާސްކީމަށް ާޕެންޝަން ާގޮތެއް.ާމީހުންގެ ާރަނގަޅު މަކީ
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ާމ�� އެހެންވީމ  ާގޮތ ާދަންނަވަން ާއޮތް ާމ ނަވެފައ� ާމުވައްޒަފު ާމީގައ� ާއެއްާއުޅެނީ ާމުވައްޒަފުންނަށް ާދައުލަތުގެ އ�

ާހުރ�ާ ާހައ�ސ�އްޔަތުތަކެއް ާތަފ ތު ާމުއައްސަސ ތަކެއް ާތަފ ތު ާއޮތީމައޭ ާގޮތް ާކެނޑޭ ާޕެންޝަނަށް ނޑަކުން ތައްގަ

ާނ�ކުންނަނީ.ާމ�ކަ ާމ� ާމައްސަލަ ާމ� ާހުރެގެން ާރަނގަޅުކުރަންމުއައްސަސ ތަކެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑުާން ޖެހޭނޭ.ާއަޅުގަ

ާއެއްގޮތަކަ ާތ އީދެއްހަމަ ާވެސް ާވަކ�ކުރަނީާާށް ާނުވަތަ ާބޭކ ރުކުރަނީ ާމ� ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާމީގައ� ނުކުރަން

ާމުސ ރައ�ގެާ ާލ�ބުނު ާދައުރެއްގެ ާއެ ާނ�މޭއ�ރަށް ާއަދ ކޮށް ާދައުރެއް ާބ�ލުން ާއ�މްތ�ޔ ޒުގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ރައްޔ�ތުން

ނޑުާޤަބޫލެއް ނުކުރަންާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާކޮންމެާާޕަސަންޓެއްާލ�ބޭާގޮތަށްާޕެންޝަންާދޭންާކަމަކަށް.ާއަޅުގަ

ާލ�ބެމުންދ ންދަ ާޕެންޝަން ާއެހެންނެއްއުރަކަށް ާކަމަކަށް. ާމުއްދަތަށްާާޖެހޭނެ ާދ�ގު ާހުރޭ ާޤައުމުތަކުގައ� ާބޭރުގެ ނޫން

ާޚ�ދުމަތު ާއެ ާފަންސަވީޚ�ދުމަތްކުރީމަ ާގޮތުން ާއަގުވަޒަންކުރުމުގެ ާމަސައްކަތް� ހަކަށްގެ ާއަހަރު ބ ކީާާކުރީމަވ�އްސަކަށް

ާއެއްޗެއްާލ�ބޭާއުސޫލެއް.ާދައުރެއްާނ�މޭއ�ރަށްާއޭގަާ ާމުއްދަތަށްާއޭނަާއަށް ާއޮންނަާާއ�އޮންނަ ޕަސަންޓެއްާލ�ބޭާގޮތަށް

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާ ާޝުކުރ�އްޔ  ާނުފެނޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާވަކ�ވ ކަށް ާމީގެން ާދ ކަށް ާޕެންޝަނަށް ާދ ކަށް އ�މްތ�ޔ ޒަކަށް

ާރައީސް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޟ މްާރ�އ�ބްރ ހީާރައ�ދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުގު

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބެހ�119/0ާާޭ`ާޝުކުރ�އްޔ  ާޕެންޝަނ  ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ 20ާޤ ނޫނަށްާމ�ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ ާއ�ޞްލ ޙަށްާއަޅުގަ

ާއެއްާއަދ ކުރ ާކޮންމެާމީހަކަށްމެ...ާދައުލަތުގެާވަޒީފ ވަނަާމ އްދ ގައާ�

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރުގެާވ ހަކަފުޅުކުރ�އަށްާގެންދެވުމަށް.ާ ާއ ދެ،ާގުރައ�ދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރައ�ދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއ�ބްރ ހީމްާރ�ޟ ގު

ާ ާއ ދެ، ާވަޒީފ 20ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގައ� ާޤ ނޫނުގައ�ާާވަނަ ާމ� ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާއަދ ކުރ  އެއް

ނޑަށްާމ�ތަނުގައ�ާމ�ާޙައްޤުާލ�ބ�ގެންވ ާ ބަޔ ންކޮށްފައ�ވ ާގޮތުގެާމަތ�ންާޕެންޝަންާލ�ބުމަށްާޙައްޤުާލ�ބ�ގެންވޭ.ާއަޅުގަ

ާ ާމައްޗަށް ާއޭނަގެ ާބުނުމަކީ ާބުނ ، ާލ ޒ�ާކަމަށް ާކަމަކަށްއެކަންކުރުން ާއޮންނަ ާއުސޫލަކުން ާކަމަކަށްާވެގެންާމުވ  ވ ނެ

ނޑަށްާޤަބޫލެއް ާޙައްޤެއްާކަާއަޅުގަ ާއޭނަާއަށްާލ�ބ�ދީފައ�ވ  ވ ނަމަާކޮންމެހެންާއެކަންާއޭނަާާމުގައ�ާނުކުރެވޭ.ާޙައްޤެއް
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ާޤަބޫލެ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާކުރެވޭނެ ާއުސޫލަކުން ާއެކަންކުރުވ  ާމަޖުބޫރުން ާޕެންޝަނާ ާއްލައްވ  ާމ� ާދެން ނުކުރަން.

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާ ާދ އ�ރ ގެ ާނައ�ފަރު ާއ�އްޔެ ާއ�ޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ ާއެބަހުރ� ާކަންތައްތަކެއް ާގ�ނަ ާވަރަށް ާޤ ނޫނުގައ� ބެހޭ

އްލުކުރަންޖެހޭ.ާއެއީާހައެތައްާބައ�ވަރުާމައްސަލަތަކެއްާއެބަހުރާ�ާއްމަދުާވ�ދ ޅުވ�ާފަދައ�ންާމީގެމެންބަރުާއަޙުމަދުާމުޙަ

ާބޭރުގެާމ� ާއެބަކުރޭ ާމަސައްކަތް ާމ�ހ ރު ާޤައުމުގައ� ާމ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނަމަ ާމ�ސ ލަކަށް ދަންނަވ ހެން

ާދ ނަމަާ ާމަސައްކަތްކޮށްފައ� ާދުވަހު ާއަހަރު ާއެއް ާއެންމެ ާއޭނަ ާމ�ސ ލަކަށް ާވަޒީފ ތަކުގައ�. ާތަފ ތު ާމީހުން އެކ�އެކ�

އޭނަގެާއެާޕެންޝަނުގެާގޮތުގައ�ާހ�ފެހެއްޓ�ފައ�ވ ާފައ�ސ ާއޭނަގެާނުވަތަާހަާމަސްާދުވަހުާމަސައްކަތްކޮށްފައ�ާދ ނަމަާ

ާއ6�ާެއުމުރުންާ ާވ�ޔަސް ާދ�ޔަކަމުގައ� ާވަޒީފ ާދޫކޮށްލ ފައ� ާލ�ބޭކަށެއް.ާއޭނަ ާނެތް ާކުރ�އަކުން ފައ�ސ ާާއަހަރުވުމުގެ

ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައ� ާއެއް ާމައްސަލަ ާވެސް ާމ�އީ ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. ާގޮތެއް ކުގައ�ާއެއެއ ާާ.ާހަމަލ�ބޭނެ

ާއ�ޤުމ�ދުވަސްވަރަކީާޤައުމުގެާ ާވަރަށްާބޮޑަށް ާދަށްވެފައ�ވ ާދުވަސްވަރަކަށްހ ލަތު ާގޮތުން ާވަޒީފާ ާތ�ޞ ދުގެ ވ އ�ރުގައ�

އ�ންާބޮޑުބައެއްާއުނ�ވެގެންާދ�އުމަކީާާއަށްާގެންދަންޖެހޭާމުސ ރަާއުނ�ކޮށްފައ�ާއޭނަާގެާ�އަދ ކުރ ާމީހ ގެާއަތުންާ%

ާލ� ާއަށް ާއޭނަ ާޤަބޫލުކުރަނީާއެއީ ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުގައ� ާޕެންޝަންގެ ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައ� ާގެއްލުމެއް ބޭ

ާދ�ގު ާމަސައްކަތް ާކުރ� ާއޭނަ ާއެއްޗަކީ ާލ�ބެންޖެހޭ ާގޮތުގައ� ާމަސައްކަތްކުރީތީވެާާޕެންޝަންގެ ާއޭނަ މުއްދަތަކަށް

އްޗެއްާނަގ ާފޮރުވ ފައ�ާރައްކ ކޮށްފައ�ާއަލުންާދޭާއެކަމުގެާއ�ނ މެއްގެާގޮތުގައ�ާލ�ބެންޖެހޭާއެއްޗެއް.ާއޭނަގެާއަތުންާއެ

ާއެ ާއަދ� ާގޮތުގައ�. ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަންކުރަންޖެހޭނީ ާނޫން ާރައްކ ކުރ ާއުސޫލަކުން ާފަހަށް ާކަމުގައ�ާާގޮތަށް

ާބޭނުންާ ާއޭނަ ާޖަމ ކުރެވ�ދ ނެ. ާފައ�ސ  ާއޭނަ ާއަށް ާއަމ�އްލަ ާހުޅުވައ�ގެން ާއެކައުންޓެއް ާއަމ�އްލަ ާއޭނަ ވ ާވ ނަމަ

%ާ ާމުސ ރައ�ން ާއޭނަގެ ާމަހަކު ާގޮތަކަށް.ާކޮންމެ ާއެހެން ާބޭނުންވ  ާއޭނަ ާނުވަތަ ާއަށްާނަގ ފައ�ާާ�ބޭންކެއްގައ� އޭނަ

ާއެހެންވީމ  ާމުސ ރަ� ފޮރުވ�ދ ނެ. ާޙައްޤު ާއޭނަގެ ާއަމ�އްލަ ާނުވަތަާާއޭނަގެ ާއަތުލ ފައ� ާގަދަކަމުން ާއަތުލ ފައ� އ�ން

ގޮތަކަށްާާކަމުގައާ�ާއެކަންާނުކޮށްފ�ާގޮތަށްާކޮށްގެންާޤ ނޫންާފ�ޔަވަޅުާއަޅ ލ ޒ�މު ވ ނަމަާއަދަބުދޭާއުސޫލުންާއެހެންކުރާ 

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާޢަމަލުކުރ  ާމ� ާމ�ހ ރު ާކަމަކަށެއް. ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާމ އްދ  ާމ� ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު ވަނ3�ާާައަޅުގަ

ާއެ ާއަާމ އްދ ގައ� ާވަޒީފ  ާއަދ� ާވެސް ާފަރ ތަށް ާދޭ ާވަޒީފ  ާއ�ންނަނީ ާލ ޒ�މުކޮށްފައ� ާވެސް.ާގޮތަށް ާފަރ ތަށް ދ ކުރ 

ާއެއީ� އެހެންވީމ  ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއެހެންވީމ ާއަޅުގަ ާނޫން. ާގޮތެއް ާކަމުގައ�ާ� ރަނގަޅު ާރަށްކ ކުރެވޭ ފަހަށް

ާފައ�ސ ާ ާއޭނަ ާހުޅުވައ�ގެން ާއެކައުންޓެއް ާއަމ�އްލަ ާއޭނަ ާކޮންމެހެން ާހަމައެއ ާވ ނަމަ ާދެން އެކުގައ�ާޖަމ ކުރެވ�ދ ނެ.

ާއަނެ ާއޮތް ާމައްސަލަމީގައ� ާާއް ާއެއްވެސްާާއަހަރުވުމުގ6�ާެއަކީ ާހަމަ ކުރ�އަކުންާއޭނަާއަށްާނެތްާއެފައ�ސ ާނެގޭނެ

ާކ� ާނެތް. ާބައްޔެއްާގޮތެއް ާބޮޑު ާކަމުގައ�ާާތަންމެ ާއަދ�ާވީ ާޟަާވ�ޔަސް ާވެސް ާބޭނުންތަކެއްއެނޫން ާއަށްާާރޫރީ އޭނަ

ާކަމުގައ� ާާކުރ�މަތ�ވ� ާނެގޭނެ ާއެފައ�ސ  ާނެތް ާއޭނައަކަށް ާވ�ޔަސް ާއެހެހަމަ ާނެތް. ާގޮތެއް މ�އީާ� ންވީމ އެއްވެސް

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާރަނގަޅުާގޮތެއްާނޫންާކަމަށް.ާދެންާމ�ާހުށަހެޅ�ާއ�ޞްލ  ާޙުގައ�ާސުޕްރީމްާކޯޓުގެާއެންމެހައ�ާއަޅުގަ

ާމީގެާ ާވެސް ނޑ�ޔ ރުންތައް ާފަ ާހުރ�ހ  ާކޯޓުގެ ާދަށު ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހ�މެނ�ފައ�ވ އ�ރުގައ� ނޑ�ޔ ރުން ފަ
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ނޑ�ޔ ރުންނަކީާއެާތެރޭގައ�ާ ާއަހަރުާވަންދެންާއ�1ާާެބޭފުޅުންގެާއުމުރުާާހ�މެނެންޖެހޭނެާކަމަށް.ާއެއީާޙަޤީޤަތުގައ�ާފަ

ާވަ ާނުކުރ ހ ާހ�ނދަބޭފުޅުންގެ ާކުށެއް ާއެޒީފ ގައ� ާޤ ނޫނުގައ� ާނުވަތަ ާގޮތަށްާއޮތްާާކު ާވަކ�ނުކުރެވޭ ާވަޒީފ  ބޭފުޅުންގެ

ާހ�ނދެއްގައ�ާއެ ާާކޮންމެ ާއަދ ާއ�1ާަބޭފުޅުންާއުމުރުން ާވަޒީފ  ާވަންދެން ާކަމަށްހަރު ާބޭފުޅުން ވ ތީވެާާކުރަމުންގެންދ 

ާކޯޓުގެާ ާސުޕްރީމް ާނޫން، ނޑ�ޔ ރުންނެއް ާފަ ާކޯޓުގެ ާސުޕްރީމް ާމ�ތ  ާހަމައެކަނ� ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު އަޅުގަ

ާފަނޑ�ޔ  ާމަސައްކަތްކުރ  ާކޯޓުތަކެއްގައ� ާހުރ�ހ  ާޝަރުޢީ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާހަމަ ާއ�ތުރުން ނޑ�ޔ ރުންގެ ާވެސްާފަ ރުން

ާބޭރުާ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދެން ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާހ�މެނެންޖެހޭ ާތެރޭގައ� ާމީގެ

މ�ާމީސްމީހުންނަށްާވެސްާާވެސްާޑޮކްޓަރުންނ އ�ާނަރުހުންނ ނުވަތަާއެނޫންާއ�މީހުންގެާމ�ާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާލޭބަރުންނ 

ާލ  ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާހަމައަޅުގަ ާނުވަތަ ާބައ�ވެރ�ވ ކަށެއް ާމ� ާނުވ ނެ ާއެއެއ ާާޒ�މުކުރެވ�ގެން ފުޅުންާބޭާއެކުގައ�

ާއެާބައ�ވެރ�ވެއްޖެާކަމުގައ� ާއެާވ ނަމަ ާވަކ�ވެގެންދ އ�ރުގައ� ާއ�ން ާވަޒީފ  ާއެނބުރ�ާާބޭފުޅުންނަށް ާޤައުމަށް ބޭފުޅުންގެ

ާއެ ާއަާދ އ�ރުގައ� ާއެފައ�ސ  ާއޮންނަބޭފުޅުންނަށް ާގޮތަކަށް ާލ�ބޭނެ ާމ�ދަންނަވ ހެންާއެއ ާޖެހޭނެ.ާހަމަންނބުރ  އެކުގައ�

ސްކީމުގެާދަށުންާބައ�ވެރ�ވ ާކޮންމެާމުވައްޒަ ލަތެއްގައ�ާއެފައ�ސ ާހ ޖެހ�އްޖެާރޫރީާބޭނުމެއްާފަކަށްާއެބޭފުޅަކަށްާޟަމާ�

ާޤ ނޫނުގަ ާމ� ާމ�ދަންނަވ ހެން ާވ ތީވެ، ާކަމުގައ� ާކަމެއް ާއެދޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއޮތުން ާގޮތަކަށް ާނެގޭނެ އާ�އަނބުރ 

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ތީާމ� ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރ�އްޔ .ާާވަރަށްާގ�ނަާކަންތައްތައްާއ�ޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާކަމަށްާއަޅުގަ

ާ

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

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� �119/0ާާޝުކުރ�އްޔ  ާމ� ާދަށުން، ާޤ ނޫނުގެ ާއ�ޞްލ ޙެއްާމ� ޤ ނޫނަށް

ާޢ�އްޒަ ާދ އ�ރ ގެ ާދ�އްގަރު ާނ ޒ�މުގެނައުމަށް ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާއެާާތްތެރ� ނޑު ާއަޅުގަ މަނ�ކުފ ނަށްާާހުށަހެޅުއްވީތީވެ

ާމަޝްވަރ  ާކޮމ�ޓީގެ ާމ ލ�އްޔަތު ާމަސައްކަތުގައ� ާމ� ާއަދ� ާދަންނަވަން. ާކޮމ�ޓީާާޝުކުރު ާމ ލ�އްޔަތު ާއަދ� ންާއ އ�

ާފ ޅުކުރައްވ ފަާ ނޑުާފ�ޔަވައ�ާމ�ކަމުގައ� ާހ�މެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ ާއަޅުގަ ާއެާކޮމ�ޓީގައ� ނޑު ާއަޅުގަ އ�ވ ާޚ�ޔ ލުތަކަށްާވެސް

ާ ާހުރ�ހ  ާތ�ބ� ާޝުކުރުާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުގައ�ާމެންބަރުންނަށް ާމ� ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ދަންނަވަން.

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަށް ާމ� ނޑުމެން، ާއަޅުބަލައ�ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުން ާމ� ާވަރަށްާލ އ�ރުގައ� ނޑުމެންނަށް ގަ

ާހުރ�ހާ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޢަމަލުކުރަމުންދ އ�ރު ާޤ ނޫނަށް ާމ� ާއަދ� ާފ ހަގަކުރެވ�ގެންދޭ. ާމައްސަލަތައް ކަންބޮޑުވަންޖެހޭ

ާހަވ ލ  ާމ� ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުރ�ހ  ާވެސް ާާއެންމެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ 20ާާދެމުންދަނީ ވަނަ

ާ ާއަދ ކުރ ާވ20ާާައަށް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެއް ާދައުލަތުގެާވަޒީފ  ާއޮންނަނީާދައުލަތުގެާވަޒީފ  ާބުނެފައ� ާމ އްދ ގައ� ނަ

ާކަމަށް.ާމ�އީާ ާލ�ބ�ގެންވ  ާޙައްޤު ާލ�ބުމުގެ ާމަތ�ންާޕެންޝަން ާގޮތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައ�ވ  ާޤ ނޫނުގައ� ާމ� ކޮންމެާމީހަކަށް

ާހެދ�ފައ� ާއެއްޗަކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމ�ހ ރު ާބުނ  ާއެާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާމ�ކަން މީހެއްގެާާމ�އޮތްާޤ ނޫނުގައ�ާމ�އޮތީ

އަހަރ6�ާާުއޮތީ.ާއެއީާއުމުރުންާާއުމުރުގައ�ާވެސްާމަދުާމީހަކަށްާނޫނ�އްޔ ާނުލ�ބޭާގޮތަށްާމ�ާޕެންޝަންާހެދ�ފައ�ާމ�
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ާއޮ ާޔަޤީންކަން ާކ ކަށްތޯ ާލ�ބެންފަށަނީ. ާފައ�ސ  ާފެންޝަންގެ ާމ� ާވީމަ، ާއުމުރު ާއޭނަގެ ާހަމައަށ61ާާްންނަނީ އަހަރ 

ާނޫ ާހ ސ�ލުކުރެވޭނެާާއަހަރ 6�ާނީ ާމ�އަދު ާނޫނ�އްޔ  ާމީހަކަށް ާމަދު ާވަރަށް ާއެއީ ާދެމ�ހުންނ ނެކަން. ާއޭނަ ހަމައަށް

ާކަންތައްތަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނޭނގެ ނޑުމެންނަކަށެއް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫނޭ ާވެގެންދ ނެާކަމެއް އް

ާއޭނަގެާޙައްޤުާހޯދަމީހ ާމަރުވީ.ާދެންާމ�ާާދެންާއެ� ގޮތެއް.ާއެހެންވީމ  އޭނަގެާންާދ ންޖެހެނީާސަރުކ ރުާގޮވައ�ގެން

ާމ�ވ ރ�ސު ާދ ން ާމ�ހޯދަންާކޯޓަށް.ާމ�ކަހަލަާގޮތަކަާޖެހެނީާމ�ލ ރ�ާން އޮތީ.ާާށްާމ�ާޕެންޝަންގެާޤ ނޫނުާއެކުލެވ�ފައ�

ާ ާމ�އީ ާކަމެއ3�ާްކޮންމެއަކަސް ާކޮށްފައ�ވ  ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާާވަނަ ާމ�އީ ާރައ36ާާްނޫން. ޔ�ތުންގެާވަނަ

ނޑުމެންާކުރ ނެާކަމަކީާ ނޑުމެންނެއްާމ�ކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާނުކުރ ނަން.ާއަޅުގަ މަޖ�ލީހުންާކޮށްފައ�ވ ާކަމެއް.ާއަޅުގަ

ާގ�ނަާ ާވަރަށް ާއެބަހުރ� ާޤ ނޫނުގައ� ާމ� ާބަދަލުކުރ ނީ. ާކަންތައްތައް ާހަމަނުޖެހޭ ާހުރ� ާޤ ނޫނުގައ� ާމ� ާވެސް މ�ހ ރު

ާ ާބަދަލުކުރަންޖެހޭ ާބޮޑެތ�ާކަންތައްތައް ާއ�ޞްލ ޙެއް، ާބޮޑު ާޤ ނޫނަށް ާމ� ާކުރ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަން ކަންތައްތައް.

ާމ�ކަހަލަާ ާއަމުދުން ާނޭނގެ ނޑުމެންނަކަށް ާއަވަހަށްާހުށަހަޅ ނަން.ާއަޅުގަ ާވަރަށް ނޑު ާގެންނަންާއަޅުގަ އ�ޞްލ ޙުތަކެއް

ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކ�ހ�ނެއްތޯ ާދުވަސްވަރު ާއޮންނަ ާސަރުކ ރުތައް ާދ�ރ�ތ�ބޭނީާއަނ�ޔ ވެރ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެނގޭނީ

ާމ ާ ާކަމެއް. ާދުވަހެއްގައ� ާމ ާކ�ހ  ާމީހުން ާސ�ޔ ސީ ާއަމުދުން ާނުތ�ބޭނެ. ާދުވަހަކު ާދުނ�ޔޭގައ�ާާގ�ނަ ާދުވަހަކު ގ�ނަ

ާހ�ތްހުއްޓ�ދ ނެ.ާމަގުމަތ�ންާ ާކުރ�މަތ�ވަނީ. ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކެއްތޯ ނުތ�ބޭނެ.ާކޮންކަހަލަ

ާއޭނަާމީހަކު ާމީހަކު ާކޮންމެވެސް ާހަރ ފ ނެ. ާދީފ ނެ.ާާއެއްޗެއް ާގެއްލުމެއް ާނަފުސ ނީ ާނުހުރެވޭވަރުގެ ާދ�ރ� އަށް

ާ ާއޮތީ ާޔަޤީންކަމެއްތޯ ާކޮން ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާއުއްމީދެއ6�ާާްއެހެންވީމ ، ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަންދެން އަހަރު

ާމުސ ރައ�ގެ ާލ�ބޭ ާމައްޗަށް ާއުއްމީދެއްގެ ާއެ ނޑައަޅައ�ގެން ާކ�ހ�ނެއްތޯ.ާާ�%ާކަ ާދެންވ ނީ ާލީމަ ާފަންޑަށް މ�

ާތ�ބާ� ާއެކުލަވ ލެވ�ފައ�ާއޮތްާމުއައްސަސ ގައ� ާމ� ާމ�ާޕެންޝަންާދ�ނުމަށްޓަކައ� ާނުވ ނެ ާވ�ސްނައ�ގެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއެބަ ާދ�ނުމަށްޓަކައ� ާވަޒީފ  ާކުރުމަށްޓަކަޔަކަށް ާމަސައްކަތެއް ާލައްވ  ާއެބޭފުޅުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ� ާމީހުންނ ާއ�

ާވަޒީފ ހަ ާވ ންޖެހޭނީ ާމ�ކަން.ާމ�ކަން ާކަމަކަށް ާމީގެާވ ލުކުރެވޭ ާމީހުންނަށް ާލ�ބޭއަދ ކުރ  ާއ މްދަނީ ގޮތަށް.ާއ ދެ،ާާން

ާ ާއޮންނަނީ ާއޭނ�1ާަމީގެކުރ�ން ާޕަރސެންޓެއް ާއ�ންނަ ާއެ ާމުސ ރައ�ގެ ާއޭނަގެ ާވުމަށްފަހުގައ� ާާއަހަރު ާއެ �1ާއަށް

ާލ�ބޭ ާފަހުން ާރަނގަޅުާއަހަރު ާއޮންނަނީ. ާރަނގަޅުކުރ ގޮތެާގޮތަށް ާއ�ތުރަށް ާއެކަން ނޑުމެން ާއެއީ.ާއަޅުގަ ާކަމަށްާާއް

ނޑުމެންާހަދަންވީ ާއަޅުގަ ާވަޒީފ 3�ާއަހަރުާނޫނ31ާާީގޮތަކީާާވަންޏ  ާއޭނަާއަހަރުގެ ާއަދ ކުރުމަށްފަހު އަށްާއެާާއެއް

ާލ�ބޭ ާއެއްޗެއް ާލ�ބޭ ާމ�ާާޕެންޝަން ާކ�ހ�ނެއްތޯ ާމ�ހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް ާބ އްވަންވީ. ާމ�ާގޮތަށް ާވަރަށްާވަނީ. ހ ރު

ާމ� ާސަރުކ ރަށްާާގޯސްގޮތެއް ާވ�ދ ޅުވ� ާވ ހަކަދައްކަވަމުން ާމެންބަރަކު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދެންމެ ާމ�ތ ނގައ� ާދެން ވަނީ.

ާމ�ވެސްާ ާތ�ބެ. ާގޭގައ� ާކޮށްދެމޭ ާކަންތައްތަކެއް ާރައްޔ�ތުންނަށް ާހ�ލޭ ާތ�މަންނަމެން ނ�ސްބަތްވެވަޑައ�ގަންނަވ ،ާމ�އަދު

ާކަލަ ާމ�އަާދީފައ� ާމ�އީ ާކުރ ގޮވަނީ. ާސަރުކ ރުން ާާކަމެއްާދުގެ ާއެހެނެއް ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ާމ�އީާނޫނޭ. ނޫން.

ާކޮށްދޭ ާމަޖ�ލީހުން ާލ ރ�ާރައްޔ�ތުންގެ ާދޭ ާހެޔޮފުޅުކަމުން ާއެއީ.ާމ�ާސަރުކ ރުގެ ާއެއީ.ާއެހެންނަމަާާކަމެއް ާނޫނޭ އެއް
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ާދޭންވީ ާވެސް ނޑަށް ާއޮއްވ .ާއެހެނެއްާއަޅުގަ ާގޭގައ� ާނުކުރަނީސް ާކަމެއް ާބަޖެޓުގައ�ާނޫންާނޫންތޯ ާދައުލަތުގެ .ާމ�އީ

ާފައ�ސ  ާދެމުންދ  ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާާހ�މެނ�ގެން ާއޮތް ާކުރ�އަށް ާއޮތ�132ާާްއެއް. ާމ�ހ ރު ާއަހަރަށް ވަނަ

އެހ�ވެރ�ކަންާ ވަނ�132ާާަމ ޔަތަށްާހ�މީހުންގެާވެރ�ކަންާާމ ޔަތްކުރަންާމ�ާމަޖ�ލީހުންާދޭާއެއްޗެއްާވެސްާނޫން.ާއަދާ�

ާހަމައަށް ާއެާއަހަރ އ� ާއެމް.ޑީ.ޕީާކެމްޕޭނުކުރަން ާހޯދުމަށްޓަކައ� ާމީހުން ާބަހަމުންދާ ާމީހުން ާބަޔަކަށް ާވޯޓުލ ން އަށް

ާއެއީ.ާއެކަންާފައ�ސ  ާވެސްާނޫން ާވަރަށްާއެއް ނޑުމެންާއެބަޖެހޭ ާއަޅުގަ ާހ މަކޮށްދޭން.ާރައްޔ�ތުންނަށްާާވެސް ބޮޑަށް

ާރަނގަޅު.ާވަރަށް ާއޮންނަނީ. ާއޮޅ�ފައ� ާކަންތައްތަކެއް ާކަންތައްތަކެއްާާބޮޑަށް ާރަނގަޅު ާވެސް މ�ސަރުކ ރުން

ާރަނގަޅުކަމެއްާ ާހެޔޮ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާސަރުކ ރުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަ.ާއެކަން ާކޮށްދެމުންދޭ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންާސަރުކ ރަށްާޝުކުރުާކަމަށްާކޮށްދީފ� ާއަޅުގަ ާޖެހޭ.ާވަންޏ ާއެކަމަށް އަހަރުާމީހުންނަށ6�ާާްއަދ ކުރަންާވެސް

ާ ާދޭ ާއ�އެ ާރަނގަޅު ާއ�ާނ ޔަތަކީ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަން ާދޭންވ ާއ�ނ ޔަތެއް. ނ ޔަތް

ނޑުމެންާވ�ސްނަންޖެހެނީ.ާއެކަނ�ވެރ�ާމައ�ންނަށްާލ ރ�ާދޭންާާ.ާއެއީާއެއ ނ ޔަތްާއެދެނީއ�ގޮތަށްތޯާއެާ ާދޭތެރޭާއަޅުގަ

ާ ާނ�ކަމެތ� ާވަރަށް ާއެއީ. ާނ�ންމެމުއް ާރަނގަޅު ާނ�ންމ ފައ�. ާއޮތީ ާސަރުކ ރުން ާމ� ނޑުމެން ާއެބައުޅޭ.ާހ އަޅުގަ ލުގައ�

ާމ� ނޑުމެން ާއެާާއަޅުގަ ާއ�އްޔެާއުޅެނީ ާހޯދައ�ދޭން. ާޙައްޤުތައް ާފެނ�ގެންާމީހުންނަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ދ�ޔައީާާވެސް

ާހުށަހެޅ�ގެން ާބ�ލެއް ާހުއްޓުވުމުގެ ާއަނ�ޔ  ާއެާމ�ތަނުގައ� ާއަނ�ޔ ކުރ ތީވެ ާބަޔަކު ާމ�ވެސް ާމާ�ާދ�ޔަތަން. ކަންތައްތައް

ާވަނީ ާއެކަނ�ވެރ� ާގުޅުާހުއްޓަނީ. ާއޮންނަ ާދެމަފ�ރ�އެއްގެ ާކޮންމެވެސް ާބަދަވެސް ާމަށް ާއެ ާއައ�ސްގެން އ�ލ ާޢ ލުތަކެއް

ާ ާނ�ކަމެތ� ާއެހެންހ ވަކ�ވީމަ ާއުޅެންޖެހެނީ. ާމައ�ން ާއެކަނ�ވެރ� ާގޮވައ�ގެން ާދަރ�ންތައް ނޑުާލެއްގައ� ާއަޅުގަ ވީމ ،

ާމަޖ�ލީހެއް ާކޮށްދޭނެ ާކަންތައްތައް ާލ ބަހުރ� ާހެޔޮ ާރައްޔ�ތުންނަށް ާވެސް ާމަޖ�ލީހަކީ ާމ� ކަމަށް.ާާއުއްމީދުކުރަނީ

ާފުރ�ހަމަ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ޞްލ ޙަށް ާއޮތް ާހުށަހެޅ�ފައ� ާމ� ާއ�ޞްލ ޙުާާއެހެންކަމުން ާއަދ� ާތ އީދުކުރަން. އަށް

ާޢ� ާދ އ�ރ ގެ ާދ�އްގަރު ާދަންނަވަން.ާހުށަހެޅުއްވ� ާޝުކުރު ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާނ ޒ�މަށް ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު އްޒަތްތެރ�

ާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާާވަރަށް

ާ

ާމަނ�ކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާވޭރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމޫސ ހުޅުހެން

ާޢ� ާޝުކުރ�އްޔ  ާރައީސް. ާބެހޭއްޒަތްތެރ� ާާޕެންޝަނ  ާބޭބޭފުޅުން ާގ�ނަ ާވ ހަކަތަކަށްާާދައްކަވަމުންގޮތުން ގެންދަވ 

ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ޞްލ ޙަށް ާމ� ާމ�ހ ރުާބަލ އ�ރުގައ� ާއަދ� ާތ އީދުކުރ�ން. ާއެާފުރަތަމަ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް

ާމ�ތަނުގައ� ާއޮޅުވ ލައ�ގެން ާޙަޤީޤަތުގައ� ާދަންނަވ ލަން.ާމ�ކަމަކީ ާވ ހަކަ ާއެާާގޮތުގައ�ާސ ބ�ތުވެާހުރ� ވ ހަކަދެއްކ�އަސް

ާާޙަޤީޤަތ  ާކޮންމެހެން ާއެއްޗެއް. ާއެނގޭނެ ާވ ހަކަދެއްކުމުން ާކުރ36ާ�ާއެއްގޮތަށް ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ވަނަ

ާރަނގަޅު ާވ ހަކަާގޯސްކަމެއް ނޑައެޅ�ފައ�ާާކަމެއްގެ ާކަ ާއުސޫލެއް ާލ�ބޭނެ ާޕެންޝަން ާރައްޔ�ތުންނަށް ާނޫން. އެއް

ާދުވަސްތަކުގައ� ާކަމެއް.ާބައެއް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާާބޭއްވުމަކީާއެއީ ާއެނގ�ފައ�ާއެބަހުރ� ނޑުމެންނަށް އަހަރ�1ާާުއަޅުގަ
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ރުފ�ޔ ާލ�ބުނުާދުވަސްވަރުާވެސްާދ�ޔަ.ާއޭގެާބަދަލުގައ�ާމ�ފަހަރ3��ާާުދުވަހުާސަރުކ ރަށްާޚ�ދުމަތްާކުރ�ާމީހުންނަށްާ

ާބަލައ�ގެންާ ާޤ ނޫނުން ާގޮތްތައް ާދެއްކެވޭނެ ާބައ�ތައް ާޕެންޝަނުގެ ާލ�ބޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމ� ނޑުމެން އަޅުގަ

ާވަރަށްގ�ނައޮ ާއެނގޭނެ.ާމ�އަދު ާވ ހަކަާޅުންފ�ލުވ ލީމަާވަރަށްާރަނގަޅަށް ާދެކެވޭ ާމީހުންާާއ�ން ާމަޖުބޫރުން ާމ�އީ އެއް

ާކޮން ާވ ހަކަ. ާނަގ  ާފައ�ސ  ާއަތުން ާތެރޭގައ�ާލަކ ހ މެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާވ ޖ�ބުކަމެއް ާދައުލަތަކަށް ާވެސް ލައ�ގެން

ނޑަށްާހީވަނީާމ�ާޕެންޝަނުގެާވ ހަކަާާޅެވޭނެއެކީގައ�ާދ�ރ�އުންނަށްާއަމ ންކަމ އ�ާސަލ މަތާ މީހު ގޮތެއްާހެދުން.ާއަޅުގަ

ާމީހުން ާދުވަސްވީ ާއުމުރުން ާމ�ހ ރު ާއައްސަވަންވީ ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާކުރީގައ� ާލ ރާ�ދެއްކުމުގެ ާދޭ ާއެ ނަށް

ާއޭގެ ނޑުލ�ބުމުން ާއަޅުގަ ާހ�ސ ބުން ާމ�ހ  ާގޯސްތޯ؟ ާނުވަތަ ާރަނގަޅުތޯ ާވަނީ ާއަމ�އްލަން ާސުވ ލު ާއެ ާނަފުސ ާމެން

ާބަޔަކ ާކުރުމުން ާއެފަދަ ާނުވަތަ ާރަނގަޅުާއެނގޭނެ ާއެނގޭނެ ާއެއީާާކުރީމަ ާލ�ބުމަކީ ާލ ރ� ާޕެންޝަނަށް ގޮތެއްގައ�

ާއެކ� ާޒަމ ންތަކުގައ� ާއެކ� ާކަމެއްކަން. ާބައްޓަންވެގެންާކޮންކަހަލަ ާކަންކަން ާރައްޔ�ތުންާގޮތަށް ާމަޖ�ލީހުގެާދަނީ. ގެ

ާއޭގެ ާމެންބަރުން ާވަކ�ކުރުމަށް ާމާ�ން ާމ�ހ ރު ާމެންބަރުން ާބައެއް ާތ އީދުކުރީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ޞްލ ޙަށް ާއޮތް ހުށަހަޅ ފައ�

ާވަރަށް ާމީޑ�އ ގައ� ާމ�ހ ރު ާދެން ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދ� ާއޮންނަާާމީޑ�އ ގައ� ާވެފައ� ާއަމ ޒަކަށް ބޮޑު

ާއެނގ�ވަާ ާރަނގަޅަށް ާއޮތްގޮތް ާނ�ންމ ފައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑު ާމައ�ގަ ާއޭގެ ާއެއީާބައެއް. ާއެނގޭނެ. ޑައ�ގެންފ�އްޔ 

ާ ާމަޖ�ލީހުގެ ާއެމީހ ާ�ރައްޔ�ތުންގެ ާލ ރ� ާދުވަހު ާހަމަވ  ާލ�ބެންފަށ ާާއަހަރު ާޕެންޝަން ާގޮތަކަށްާާއަށް ާއޮތް ގޮތަކަށް

ާޤ ނޫނުގައ�ާވެ ާވ�ސްނުންާގެންގުޅެފައ�ާއޮތީ.ާޕެންޝަނުގެ ނޑުމެންގެާއެ ާއަދ�ާމަޖ�ލީހުގެާއ�މްތ�ޔ ޒ ާނޫންާއަޅުގަ ސް

ނޑުާގޮތުންާއޭާބެހޭ ރުގައ�ާދެކެވުނުާވ ހަކައ�ގައ�ާވެސްާއަދ�ާމ�އަދުާތަކުރ ރުކޮށްާއެާވ ހަކަާދައްކަންޏ ާވެސްާއަޅުގަ

ާވަޒީފ ާ ާއަދ ކޮށްފައ�ވ  ާދަންނަވަންާއޮތީ،ާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރަކުާއޭނަގެާމަޤ މުންާވަކ�ވުމަށްފަހުގައ�ާއޭނަާމަޖ�ލީހުގައ�

ށ ނީާއަށްާވެސްާޕެންޝަނުގެާލ ރ�ާލ�ބެންފަާއ�ންާއޭނަާފައ�ސ ާއަށްާޕެންޝަނަށް،ާޕެންޝަންާސްކީމަށްާދައްކ ފައ�ވ 

ާ ާއުމުރުން ާއެހެންވީމ އަހަރ6�ާުއޭނަގެ ާއެހެން� ވީމަ. ާޕެންޝަނުގެާާއޭނަ ާދ އ�ރުގައ� ާއަދ ކުރަމުން ާވަޒީފ  ތަނެއްގެ

ނޑުމެންނަށްާއެނގ�ގެންާދ�ޔަާއެކަހަލަާޕެންޝަނެއްާރ އްޖޭާލ ރ�ާލ�ބޭ ގައ�ާއޮތްކަން.ާގޮތަކަށްާނޫންާއޮންނަނީ.ާއަޅުގަ

އެއީާއޭރުގައ�ާތ�ބ�ާބައެއްާބޭފުޅުންާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގައ�ާތ�ބެގެންާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރެއްގެާމުސ ރަާ

ާބޭން ާއ އ�، ާއެާކު ާއ�ނދެގެން ާބޯޑުގައ� ާމޯލްޑ�ވްސްގެ ާޗެއަރމަންާއޮފް ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ާއ އ�، ާމުސ ރަ ާތ ނގެ

ފަހަރުާހުކުރުކުރުމުގެާާހަފްތ އަކުާއެއް� އަދ�ާނުވ�ތަނަކަށްާހުކުރުކުރުމުގެާމުސ ރަާއ އ�ތަނުގެާާކަމުގައ�ާހުރެގެންާއެ

ާނަގަމުން ާވެސް ާމ�ާލ ރ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ�ޔަ. ާދުވަސްވަރު ާސަގ ފަތްއުޅެާގެންދ�ޔަ ާއެ ބަދަލުކުރެވޭތޯ.ާާނީ

ާއެ ާވ ހަކަާއެހެންވީމ ، ާމަޖ�ލީހުން ާފ�ކުގޮތަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާގެންދަނީ. ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާދައްކަމުން ާއެހެން. ާހުރީ ރު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވަކ�ކުރަން ާބައ� ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާއ�ޞްލ ޙުގައ� ާހުށަހެޅުއްވ� ާމ�ކަމަށް މެންބަރުން

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާމ�އަދު ާ%6�ާބުނީ ާއޭގެ ާދޭއ�ރުގައ� ާއެއް ާމުސ ރަ ާރުފ�ޔ ގެ ާ�ހ ސް

ާދައުލަތުގެ ާއެާއަނެއްކ  ާނަގައ�ގެން ާގޮތުގައ�ާާމ ލ�އްޔަތުން ާޕެންޝަނުގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ފައ�ސ 
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ނޑައަޅ ާބަޖެޓަކުން.ާ ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހަށްާކަ ާލ�ބޭނީ ނޑުމެންނަށްާލ�ބޭާޕެންޝަނެއް ާއަޅުގަ ރައްކ ތެރ�ކުރުމަށްވުރެ

ާފައ�ސ  ާހުންނަ ާރައްކ ކުރެވ�ފައ� ާބަޔަކަށް ާތ�ބ� ާއެއޭރެއްގައ� ާާއަކުން، ާމަޖ�ލީހުން ާާވަކ�ވެގެންމީހުން 6�ާގޮސް

ާއެ ާފަށ ާއަހަރުވީމަ ާލ�ބެން ާގޮތަކީ.ާާފައ�ސ  ާޤަބޫލުކުރ  ާއެކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއޮތީ. ާނ�ންމ ފައ� ާއެކަން ގޮތަށް

ހ ސްާރުފ�ޔ ާނަގަން.6�ާާއެހެންނަމަވެސްާމ�ތ ާވ ހަކަދެކެވެމުންާމ�ދަނީާއަނެއްކ ާމ�ހ ރުާލ�ބޭާމުސ ރައ�ގެާއ�ތުރަށްާ

ާއަށްމަޖ�ލީ ާއަމ�އްލަ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާމައްސަލައ�ގައ� ާމެންބަރުންގެ ާބައެއްާހުގެ ތެދުވެާާފަހަރުާވެސް

ާބައެއް ާބައެއްާތަނެއްދޮރެއްާނޭނގ� ާބައެއްާފަހަރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއޭގައ� ާދެއްކެވުމުން ާވ ހަކަތައް ކަހަލަާާކަހަލަ

ާއެކަމ މުސީބ  ާއަދ� ާކުރ�މަތ�ވޭ. ާމ�ސ ާތްތައް ާޤަރ ރެއްާގުޅ�ގެން ާމ�ތަނުން ާދުވަހަކު ާއ�ހަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ލަކަށް

ާމ� ާހަމަ ާއެާާބޭރުކުރީ.ާހަމަާބޭރުކުރީމަ ާވޯޓުދ�ންާމީހުންާއަނެއްކ ާއެާޤަރ ރުލައ�ގެން ާމެންބަރުންާއެއަށް މަޖ�ލ�ސްގެ

ާމ�ހ ރު ާކުޅެންވީ. ާގޮތުގައ� ާކުޅ�ވަރެއްގެ ާދަންނަވ ާސ�ޔ ސީ ާސ ބ�ތުކޮށް ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ފ ނަންާވެސް

ާމުސ ރަ ާމެންބަރަކަށް ާއ�ނ ޔަތެއްާމަޖ�ލ�ސް ާމެންބަރަކަށް ާމ�ތަނަށްާާއެއްވެސް،ާމަޖ�ލ�ސް ާއ�ތުރުކުރުމަށްޓަކައ� ވެސް

ާނުނ�ންމަާޤަރ ރެއް ާކޮމ�ޓީން ާޢ އްމު ާހުށަހެއްނޭޅޭނެ ާވީދ ލ .ާހަމަާއެއް.ާއެހެންވެއްޖެާވެސް އްޔ ާމަޖ�ލ�ސްގެާގަވ އ�ދު

ާބޮ ާމަޖ�ލ�ސްގެ ާމުޅ� ނޑައެޅ�ގެން ާމ�ކަ ާސ�ންގ  ާބޮޑު ާކުރ� ާބަޔަކު ާއެޅުވުމަށްޓަކައ� ާބަދުނ މެއް މަޖ�ލ�ސްާާލުގައ�

ާކަމުގައ� ާކުރ� ާކޮމ�ޓީން ާމ ލ�އްޔަތު ާމ ލ�އްޔަތުާާތެރޭގައ� ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާކުށްވެރ�ކުރަން. ާއެކަން ނޑު ާއަޅުގަ ވ�ޔަސް

ާސ�ޔ ސީ ާއެކަމަކު ާކުރެވޭކަށް. ާއެކަން ާނޯންނ ނެ ާއެކަންކުރައްވަންާކޮމ�ޓީގެ ާބޭނުންވީމަާގޮތުން ާމުޤައްރ�ރު ާއޭގެ ވީމަ

ާމުޤައްރ�ރ އެކަ ާއެއީ ާކޮށްލަންވީ. ާމައްސަލަގަާާދ�މ ާން ާއެކަމުގެ ާބޮޑުކޮށް ާތަންކޮޅެއް ާއަނއަށް ާދ�މ ވީމަާޑެއް ންނަން

ާބަޖެޓ  ާމ�ހ ރުާާނުވަތަ ާމ�ތ ގައ� ާއެއީ ާއެކަންކޮށްލަނީ. ާބޭނުންވީމަ ާދުރުހެލ�ކޮށްލަން ާމަޖ�ލ�ސް ާރައްޔ�ތުންގެ ދ�މ ކޮށް

ާޕްރޮސެކ�އުޓަާމ�ހ�ނގ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާއެކަމ ކަމަކީ. ާހ ޒ�ރުކުރީމަ ާޖެނެރަލް ާނުވަތަާނުޤަާރ ާމީހަކު ބޫލު

ާއޭނަގެ..

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާދ އ�ރ ގެާ ާހަމަވެއްޖެ.ާހުޅުހެންވޭރު ާކޯރަމް ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާޖަލްސ ގެ ާގެއްލ�އްޖެ. ާކޯރަމް އ ދެ،ާޖަލްސ ގެ

މެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރ� ާށްާގެންދެވުމަށް.އަޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާމަނ�ކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމޫސ ހުޅު

ގޮތަށްާނ�ންމަނީ.ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާކޮމ�ޓީތައްާމ�ހ�ރީާބެހ�ފައ�.ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާާއ ދެ،ާއެހެންވީމަ،ާއެ

ާއަޅުގަާ ާއަށް ާކޮމ�ޓީ ާޢ އްމު ާމ�އަދު ާޖެނެރަލް ާޕްރޮސެކ�އުޓަރ ނޑުމެންާާޒ�ރުކުރ�ހ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އ�ރުގައ�

ާމައްސަލަ ާމެންބަރުންތަކެއްގެ ާމަޖ�ލ�ސްގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާބެލީ ާކޮމ�ޓީން ާޢ އްމު ާޕްރޮސެކ�އުޓަރާާހ ޒ�ރުކޮށްގެން އެއް
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ާއެބަާ ާކޯޓުން ާއޮތީމަ. ާކޯޓުގައ� ާނުވަތަ ާއޮފީހުގައ� ާމ�ާޖެނެރަލްގެ ާބަޔަކު ާވަކ� ާމ�އަދުާބުނޭ ާހ ޒ�ރު، ވެސްާާކޯޓަށް

ނޑު ާޕ ލ�މެންޓުާއަޅުގަ ާމ�ތަނުގައ� ާދަންނަވަން ާމެންބަރަކުހަމަ ާތަޙުޤީޤުކުރަންާާގެ ާކަމެއް ާދޫނ�ދޫގައ� ވެއްޖެ

ާމ� ާާގެންގޮއްސަ.ާއެކަމަކުާމ�އަދު ާއެތަނަށ0ާާްފަހަރަށްާާ�މަޖ�ލީހުގައ�ާއެބަތ�ބ� ާފޮނުވީމަ ާޗ�ޓު ޒ�ރުނުވ�ާހ ާފަހަރަށް

ާގެންދ ކަށްާވެސް.ާއެާމީހުން ާބުނ ާމީހުން ާބުނެފ�އްޔ  ާއެއްޗެއް ާމ�ކަހަލަ ާކޯޓަކަށް.ާދެން ާނޭނގެ ާއަމ�އްލަާވެސް ނެ

ާމީހުން ާހަދ  ާކޯޓު ާވ ހަކަާއަށް ާއ�ންޞ ފު ާކުރ�އަންއެންމެާދައްކަނީއޭ. ާހަމަހަމަކޮށް ާދޭތެރޭގައ� ާގެންދަންޖެހޭނެ.ާނ  ށް

ވެސްާޗ�ޓެއްާާޖެހޭނެ.ާކޮންމެާމީހަކަށްޙައްޤުާއަދަބުދޭންދޭތެރޭގައ�ާާމީހަކ ާކޮށްފ�އްޔ ާއެާވެސްާކުށެއްާކޮންމެާމީހަކު

ާއަތުވެއްޖެ ާއެތަނަށް ާއެމީހަކު ާހ އްޔ  ާދައުލަތުގެާ� އެހެންވީމ ޒ�ރުވ ންޖެހޭނެ. ާކުރަންޏ  ާއެގޮތަށް އެކަން

ާއެބަތ�ބ�ާ ާމެންބަރުންނ ާމުއައްސަސ ތަކުގައ� ާމަޖ�ލ�ސް ާބެލުމަށްޓަކައ�ާާމީހުން. ާގޮތް ާކަންކަންކުރ  ދޭތެރޭގައ�

ތަނުގައ�ާއޮތްާހުރ�ހ ާކޮމ�ޓީއެއްގެާމުޤައްރ�ރުކަންާއ�ދ�ކޮޅުާާޖ�ލ�ސްގައ�ާއޮންނަާޢ އްމުާކޮމ�ޓީާހަރަކ ތްތެރ�ވ ނެ.ާމ�މަ

ާއެ ާނަގައ�ގެން ާއެާފަރ ތްތަކުން ާހ ޒ�ރުކޮށްގެން ާމ�ތަނަށް ާމީހަކު ާބޭނުންވ  ާސުވ ލެއްާާބޭފުޅުން ާބޭނުންވ ހ  ބޭފުޅުން

ނޑު ާވެސްާމ ޒީާކުރަނީމ�.ާާމެންކުރަމުންާދ�ޔަާދުވަސްާމ�ހ ރުާއަޅުގަ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢ�އްޒަ ާދ އ�ރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާގެއްލ�އްޖެ. ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ ާމެންބަރުާއ ދެ، ތްތެރ�

ާށްާގެންދެވުމަށް.ވ ހަކަފުޅުާކުރ�އަ

ާ

ާމަނ�ކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމޫސ ހުޅު

ާމައްސަލަ ާނ�ކުތަސް ާމަޑުމަޑުން ާމީހުންތައް ާނ�ސްބަތްވ  ާއަށް ާކޮމ�ޓީ ާއެއީާމ ލ�އްޔަތު ާނޫން ނޑުާާއެއް އަކީ.ާއަޅުގަ

ާނޯޓުކޮށްގެން ާހަމަވ ވަރަކުން ާކޯރަމް ާއުސޫލުންާާހަމަ ާމ�ދެންނެވ� ާއ ދެ، ާފައްޓ ނަން. ާތަނަކުން ާހުއްޓ� ާހަމަ ވެސް

ާކޮމ�ޓީތަ ާހުރ�ހ  ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވ  ާއެނގުނުާމުޤައްރ�ރުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގެންދ�ޔަ. ާހ�ންގަމުން ކެއް

ންާވަދެފައ�ާއޮތްާގުއަންޓަނ މޯބޭާޖަލުގެާމައްސަލައ�ގައ�ާމ�ތަނުގައ�ާމައްސަލަާބަލަންފެށީާމީހެއްގެާކޮޓަރ�ާއަށްާއޮޅ�ގެ

ާ ާބޮސ�ޓީއަކުން. ާތަންކޮޅެއް ާމ�ވަރުވީމަ ާދެން ާކްރެޑ�ޓު ާއެކެއްގެ ާނޫންތޯ. ާޑެއް ާމައްސަލަ ާއެކ ޑުގެ ާބަލ  ާމ�ތަނުގައ�

ާކ ޑުންާ ާކްރެޑ�ޓް ާއެބަބުނޭ ާއަރ  ާމެންބަރުން ާމ�މަޖ�ލީހުގެ ާހަމަ ާބޭރުކުރ�އ�ރުގައ� ާޖެނެރަލްކަމުން ާއޮޑ�ޓަރ މީހ 

ާކ�ޔަވައ� ާދަރ�ންނަށް ާމައްސަލަތ�މަންނަމެންގެ ާއޮންނ ނީ. ާމައްސަލައަކަށްާާދީފައޭ ާއެއީ ާއެކަމަކު ާއެއީ. ާނޫނޭ ާއެއް

ާއޮޑ�ޓަރާޖެނެ ާމ�ތަނުން ާކޮމ�ޓީންވެގެން ާމ ލ�އްޔަތު ާތ�ޔަ ާހަމަ ާބޭރުކޮށްލީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެާ� ހެންވީމ .ާއެ�ރަލް

ާމ� ާމ�ހ ރު ާކަންތައްާއުސޫލުން ާރައްޔ�ތުންގެާކުރަނީާތަނުގެ ާބޭޒ ރުކުރަން ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލ�ސްގެ ާރައްޔ�ތުންގެ .

ާމ� ާނުވ ނެ ާކަންކަންކޮށްގެން ާމެންބަރުން ާއަޅުާ� ތަނުގައ�.ާއެހެންވީމ ާމަޖ�ލ�ސްގެ ާމ�ދަންނަވަނީ ނޑު ާރ އްޖޭގެާގަ މުޅ�



 61

ާޚ އްޞަާންއެންމެ ާމެނަށ އ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާތެރެއަށްާކޮށް ާމުސ ރައ�ގެ ންބަރުންގެ

ާގޮތުގައ�ާއ� ާރުފ�ޔ ާބޮޑުކުރުމަށްާއެއ�1ާީނ ޔަތެއްގެ ާވައްދައ�ގެންާއެާހ ސް ާރ ވައ�ގެންާމ�ތަނަށް ދުވަހުާާހަމަާސީދ 

ނޑުމެންާާވ�ޔަސްާމ�ާބ�ލ�1ާުާ�ވ�ޔަސްާާބ�ލ41ާުނޑުމެންާބޭނުންވީާދައުރުާނ�މުމުގެާކުރީގައާ�އަޅުގަާ ތަނުގައ�ާއަޅުގަ

ާކުރެވެނުާ ާސަލ މަތްވުމަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަންކަން ާއައ� ާއަމ ޒުވެގެން ާރައްޔ�ތުން ާހަޅޭކުން ލަވ ފައ�ހުރ�

ާރައް ާއ ނމަސައްކަތް ާދެއްކުމަށްޓަކައ� ާކ�ޔ ާޔ�ތުންނަށް ާއެާދޮގޭ ާއަދ� ާމ�ާއަރުވ ޖަހ ފައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދުވަހު

ާގަ ާވަގަށް ާކޮމ�ޓީ ާމ ލ�އްޔަތު ާމ�އޮތީ ާތެރެއ�ން ާއޭގެ ާގެންދ�ޔައީ. ާފ ސްކުރަމުން ާބ�ލު ާދެންާނތަނުގައ� ާލ ފައ�. ޑެއް

ާނެ ާގޮތެއް ާއެނެރެވޭނެ ާބެލޭނީ. ާއެ ާއެންމެނަށް ާރ ނ ކ�ހ�ނެއް ާއެއްވަރު. ާމަރެކޭ ާއެއެކޭ ާއެންތް. ާއެއްޗެާފައ� އްާމެ

ާމުސ ރަ ނޑ�ޔ ރުންގެ ާފަ ާހަލ ކުވީ. ާބ�ލު ާމުޅ� ާމުސ ރަާނައްޓ އ�ރަށް ާމުއައްސަސ ތަކުގެ ާއެހެން ާނުދެވޭ. އެއްާާއެއް

ހަމަނުޖެހ�ގެންާއެކީގައ�ާބައެއްާޕ ޓީތަކުންާހ�ތްާކީ.ާާދެންާހަމަާއެކަންާވެާނ�މުމ ވީާގޮތަާނުދެވޭ.ާއޭާނޫންތޯާއެކަން

ާގުޅ�ގެާއެކަމ  ާއެންންާމ�ނ�ވަން ާދޮށަށްާއެއްވީ.ާމ�އަދުމުއައްސަސ ތަކ އ� ާމަޖ�ލ�ސްކުރ ާގޭ ާރައްޔ�ތުންގެ ވެސްާާމެން

ާނަގ ށޭ.ާއެގޮތަާމ� ާމ�އުޅެނީ ނޑުމެން ާލ ރ�ާއަޅުގަ ާޕެންޝަނުގެ ާއެއްވެދ ނެ.ާއެއީ ނޫނޭާާކަށްމައްސަލައ�ގައ�ާއަނެއްކ 

ާޙަޤީޤަތ  ާހަމަ ާމ�ާއެކަން ާހ�ފެހެއްޓުމަކީާއެއްގޮތަށް ާއަގު ާއެއީ.ާާމ�ާމުއައްސަސ ގެ ާކަމެއް ާމީހުންގެ މުއައްސަސ ގެ

ނޑުމެންާމ� ނޑުާހަމަާއެކަމަކުާމ�އަދުާއަޅުގަ ވ ހަކަާއަޅުގަ ާ...މުއައްސަސ ގެާކަންކަންާގެއްލުވ ލަމުންާގެންދާ 

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޒ�މް.ޢ ހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަލީާާއެއް.ާމެދުާބެހޭާމައްސަލަާނ�ޒ މ 

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާޒ�މްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޢ މެދުހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާ

ާވ�ދ ޅުވެއްޖެާ ާދައްކަމުން ާވ ހަކަ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޝުކުރ�އްޔ 

ނޑުާހަމަާބޭނުންވ ތީާއޮޅުންާ.ާއެއީާކޮންާވ ހަކައެއްތޯވ ހަކަޑެއްާލީާނމ ލ�އްޔަތުާކޮމ�ޓީންާވަގަށްާގަާ ފ�ލުވ ލަންާއަޅުގަ

ާއ�ނގޭތޯ.

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާމައްސަލަާނ�ޒ މ  ާނޫން.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާބެހޭ ާވ ހަކަފުޅ ާއެއް ާދައްކ  ާމައްސަލަާގުޅޭާމެންބަރަކު ާނ�ޒ މީ އެއްާާގޮތުން

ާށްާގެންދެވުމަށް.ކުރ�އަތްތެރ�ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާނުނެގޭނެ.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަ

ާ

ާމަނ�ކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމޫސ ާހުޅުހެންވޭރު

ާއ�ންނައ�ރުާ ާމ�ހ ާކައ�ރީގައ� ާއަހ ލ�ދެން ާވ ހަކަ ނޑުނަާއެ ާއަޅުގަ ާބުނ ނެާމަ ާއްވެސް ާނު.ާއޭރަށް ހަމަޖެއްސޭނީ.ާއެ

ާތ� ާވ ހަކައަކުން ާދައްކ  ާާމަޖ�ލީހުގައ� ާނުވެސް ާސުވ ލެއް ާމ�ާގޮތަކަށް ާއ ދެ، ާމ�ާކުރެވޭނެ. އުސޫލުންާާގޮތަށް

ާމ�ކަންކަން ާމ�ާކުރަމުން ާފަށައ�ފ�. ާގެންދަން ާމ�ހ ރު ާމެންބަރުންާާތަނުގައ� ާމަޖ�ލ�ސް ާކަންކަންކުރީމަ އުސޫލުން

ާމ� ާބޭޒ ރުވަމުން ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލ�ސް ާމ�ާއަމ�އްލަފުޅަށް ާވ ހަކަ ާއަބަދުވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަހަދ ށޭ ާދަނީ.

ާހުރ�ހ ނުދޭ.ާމ�އީާމ�ާމަޖ�ލީހުގެާކަމަކުވެސްާާވަނަާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލ�ސ36ާްދުާދައްކަނީ.ާމ�އަ .ާމ�އީާގޮތަކީާލަތު

ާވ�ސްނ � އެހެންވީމ  ާާރަނގަޅަށް ާރައްޔ�ތަކަށްވަރަށް ާކޮންމެ ާރ އްޖޭގެ ާކޮންމެާާވަޑައ�ގަންނަވ  ާމަސައްކަތްކުރ  ވެސް

ނަގައ�ގެންާއެާާފުޅުންާއަތުންާކޮންމެވެސްާއުސޫލަކުންާއެބޭާދ�ވެހ�ާރައްޔ�ތަކަށްާޕެންޝަންާލ�ބެންޖެހޭނެ.ާމ�އަދުާއެ

ނޑައަޅ ާނ�ންމަނީ.ާއެކަމަކުާއެާާއ�ންާއެާޚަރަދުކުރެވެންޖެހޭނެ.ާއެމީހަކަށްާލ�ބޭާމުސ ރަ މީހަކުާމުސ ރައ�ގެާއަދަދުާކަ

ނޑުމެންާވ ހަކަދައްކަމުންާ ާޕެންޝަންާޤ ނޫނަށްާއަޅުގަ ނޑުމެންާލ�ބުމަށްޓަކައ�ާމ� ގެންދ�ޔައ�ރުގައ�ާމުސ ރަތައްާއަޅުގަ

ާއޮތް ާއެާާކަންހ�ގ ފައ� ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާމަސައްކަތްކުރ  ާރ އްޖޭގެ ާއެނގޭނެ. ާބެއްލެވީމަ ާރަނގަޅަށް ާހަމަ ގޮތް

ާއެ ާއޮފީހުން ާޕެންޝަން ާމ�އަދު ާއެކަމަކު ާލ�ބެންޖެހޭނެ. ާާމ ނަވެސްާޕެންޝަން ާހ�ތަށްާއެކުރަނީ، އެރާ�ބޭފުޅުން

ާއެ ާބުނ ާގޮތަކަށް.ާމ�ހ ރު ާގޮތުާބޭފުޅުން ާދުވަހުގެާ�ގައ� ާރ އްޖެާާއަހަރު ާބޭރުާާއައ�އްސަާއެގްރ�މެންޓެއްގައ� ހުންނަ

ކަމެއް.ާާނގޭނެވެސްާހަމަާއެާވެސްާޕެންޝަންާދޭންޖެހޭ.ާމ�ދެންާބުއްދ�ާސަލ މަތުންހުރ�ާކޮންމެާމީހަކުާބ�ދޭސީއަކަށް

ާ ާއެޕެންޝަން ާއެގްރ�މެންޓުާ�ާމީހ ާާދޭންޖެހެނީ ާދުވަހުގެ ާއެާއަހަރުންާ�އަހަރުންާާ�ފ�ޔަވައ�ާާއަހަރު މީހާ ާގޮސް

ާކަމެއ6�ާް ާކުރަންޖެހޭ ާދ�ވެހ�ންނަށްޓަކައ� ާމަސައްކަތްކުރީމަ. ާރ އްޖޭގައ� ާރ އްޖެާއަހަރު ާމ�އަދު ާއެކަމަކު އަށްާާމީ.

ާފަތުރުވެރ�އަކު ާއައ�ތީާާއަންނަ ާއެތަނަށް ާޖައްސަފ ނެ.ާއެއީ ާޕެންޝަންދޭން ާއަށް ާއޭނަ ާއޮއްވ  ވެ.ާވެސްާކޮޓަރ�އެއްގައ�

ާއޭނަ ާނެގީތީވެ. ާޓެކްސް ާއަތުން ާކަމަށްާއޭނަ ާމުސ ރަވެރ�އަކަށް ާސަރުކ ރުގެ ާކޮންމެާާއަކީ ާމ ނަކުރެވ�ދ ނެ ބަލ .

ނޑުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާހުރ�ހ ާމެންބަރުންގެާއަރ�ހުގައ�ާދަންނަވ ލަންާއޮތީާރައްޔ�ތުންގެާ� ވެސް.ާއެހެންވީމ ާގޮތަކަށް އަޅުގަ

ާވަރަށް ާކުާމަޖ�ލ�ސް ާރައްޔ�ތުންގެ ާވަރަށްބޮޑަށް ާވ ންވެސްޖެހޭނެ.ާާރ�މަތީގައ� ާއޮތީ. ާޓ ރގެޓަކަށްވެފައ� ބޮޑު

ާތ�ބެން ާއަބަދުވެސް ާމަޝްހޫރުކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާބޭނުންާއަޅުގަ ާވ ާވެސް ާމީގައ� ާއެކަމަކު ާހައްދުާާވަނީ. ގޮތަކީ

ާނުބައ�ނަން ާކަންތައްތަކުން ާބައެއް ާކުރެވޭ ާބޮލުާާފަހަނައަޅ ގޮސް ާކަންވެސް ާއެކަހަލަ ާއެޅެނީ. ރައްޔ�ތުންގެާާތަކ ގައ�

ާއަޅުާ ާމަޢ ކ�ބައ�ން ާޖެހެނީ ނޑުމެން ާމީހަކުާގަ ާކޮންމެ ާކުރ�ޔަސް. ާއެކަކު ާއެދެން ާކޮށްާފަށް ާދެންާވެސް ފ�އްޔ .

ާސ ބ�ތު ާކަމެއްޝަރީޢަތުން ާކޮންމެ ާމީގަާާކުރަންޖެހޭނެ ާއެކަމަކު ާކަމެއްާވ ާމ�ާއ�ވެސް. ާކޮންމެ ވީމަާާގޮތަކީ
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ާއަޅުވ އ�ރުާ ާއެކަން ނޑުމެންާބޮލުގައ� ާކޯރަމްާހަމަނުވެގެންާމ�އަޅުގަ ދައްކަނީ.ާވ ހަކަާމ�ާތަނުގައ�ާގައ�ާމ�އަދުާބައްލަވ 

ާމީާ ާމ�އެކަމަކު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދައްކަބަލަ ާކުޅަދ ނަވެގެންވޭތޯ ާއަށް ާމ�ހ ރުާޑ�ޔ  ާާތަނުގައ� ކޮޓަރީގައ�4�ާ�ާާވެސް

ާއެބަދޭ.ާއެާ ާހ�ނގަމުން ާނުދައްކ ނެ.ާއެާާވ ހަކަާކޮމ�ޓީ ާާކޮމ�ޓީތައްާއެއް ާއެބަ ާބ�ލުވެސް ާއެބަާާހ�ނގަންޖެހޭ. ވެސް

ާބައެއްާ ާދެންނެވ�ޔަސް ާމ�ހެން ާވ ހަކަާހަދަންޖެހޭ. ާނ ންނަ ާދެން ާމ�ާމީހުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު ާއޮވޭ. ާވެސް

ާއުސޫލު ާމ�ދެންނެވ� ާމ�ތަނުގައ� ާއެހެންވީމ ބަލަނީ ާކުރެވޭތޯ. ާކަންކަން ާއެާ� ން ާޙައްޤު ާޕެންޝަނުގެ ާރައްޔ�ތުންނަށް

ާލ�ބުމަށްޓަ ާލ�ބެންާއޮތްމީހުންނަށް ާވ ހަކަާކައ� ާދައްކ  ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާމުޅ� ާހަމަ ާމ�ހ ރު ާހީވ ާާއެއްޗެއް ާއ�ން

ކަހަލަާސަރުކ ރުާނުވަތަާދައުލަތުންާއެާޕެންޝަނުގެާލ ރ�ކޮޅުާދަމައ�ގަންނަނީއޭ.ާޙަޤީޤަތަށްާބަލައ�ފ�އްޔ ާޕެންޝަނަކީާ

ާހ�ނގަންާއޮތްތަނެއް.ާއެާ ާގޮތުގައ�ާމ�ނ�ވަންާމުއައްސަސ އެއްގެާގޮތުގައ� ހ�ނގަންާތަނަކީާމ�ނ�ވަންާމުއައްސަސ އެއްގެ

އެކުރ ާމަސައްކަތަކުންާ� މަާކުރަމުންާގެންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ކުރ ާމަސައްކަތްތައްާއެތަނުންާހަތަނެއް.ާއެތަނުންާއެާާއޮތް

ާާބޭފުޅުންާއެ ާޤ ނޫނުތައް ާމ� ާނ�ކުމެ ާއަށް ާއަމ�އްލަ ާހުރ�އްވެސް ާހަމައަފުރ�ހަމަނުވެ ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ށްާޔ 

ނޑުާހަމަާއަޑަށްާބ ރުލ ފައ�ާދަންނަވ ނީާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލ�ސްގެާމެންބަރަކަށްާމ�ހ ރުާ ާއަޅުގަ އަންނަންވީ.ާއަދ�ވެސް

ާއ6�ާެ ާލ�ބޭއ�ރުގައ� ާރުފ�ޔ  ާއެއްގޮތަކަށްާހ ސް ާބޭފުޅަކަށް ާމުސ ރައ�ގެ ާާ�ވެސް ާމ ލ�އްޔަތުންާޕަސެންޓު ދައުލަތުގެ

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަތުން ާނުވ ނޭ. ާމައްސަލަާނަގައ�ގެން ާާނަގަންޏ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�ހ ރު ާނެތް އ އ�ާާ�%އެއް

ނޑުމެންާދީފ ނަން.ާއެކަމަކުާއ34ާެއަދ�ާ% ދުވަސްވީމަ.ާއެބައ�ާާންލ ރ�ކޮޅުާފަހުންާލ�ބެންޖެހޭނެާއުމުރުާވެސްާއަޅުގަ

ާދެންާ ާނުވ ނެ. ާގޮތަކަށް ާލ ފައ�ާނުދޭ ާބ�ލަށް ާމ� ާވ ހަކަ ާފަނޑ�ޔ ރުންގެ ާވ ހަކަ. ނޑ�ޔ ރުންގެ ާފަ އޮތުމުންާާއޮތީ

ާއެ ނޑު ާސުއަޅުގަ ނޑ�ޔ ރެއްގެ ާފަ ާތ އީދުކުރީ ާހަނދ ންވ ާާޕްރ�މްއަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމުއްދަތު ނޑ�ޔ ރުންގެ ާފަ ާކޯޓުގެ

ާ ނޑައެޅީ ާކަ ާކަމަށް ާއުމުރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނ�އްޔ  ާބަލ� �1ާާގޮތުން ާާއަހަރ�1ާުއަހަރުވީމަ. ާދެން އެާވެގެން

ާމައްސަލަ ާބަާހުރ�ހ  ާއެއް ާނ�ކުމެ ާހ�ޔެލ ފައ� ނޑަކަށް ާމ ާއްއަޅުގަ ާލ ރ�ން ާދައުލަތުގެ ާއެއްޗެއްާާނުވޭ ގ�ނަ

ާހުރ�ާ ާއުމުރުތައް ާމީހުންގެ ާމ�ހ ތަނަށް ާއުޅެވ�ދ ނެހެނެއް. ާދުވަހަކު ާގ�ނަ ާާބޭނުންކޮށްގެން ާބަލ އ�ރު هللاާގޮތަށް

ވެސް.ާއެކަމަކު،ާާޒަމ ނަކުާގޮތަށްާކ�ތަންމެއޮތްާާސަތީހުސުބުޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ާމީހަކުާދުނ�ޔޭގައ�ާލައްވ ފައ�ާއޮވެދ ނެާ

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫން. ާއެހެނެއް ާބަލަނީ ާމަޢ ޢ މ� ާއ�ޖުތ�މ ޢީ، ާދ�ވެހާ�ޢ ފުކުރުއްވ ތ�!ާއްމު ާގޮތުން ާއުސޫލެއްގެ އްމު

ނޑަށްާބަލައ�ގެންާ ދަށުގައ�ާގ�ނަާމީހުންާދަނީ.ާދެންާވަރަށްާނުލަފާ އ�ނ311ާާްރައްޔ�ތެއްގެާއުމުރުާގެންގުޅޭާމ�ންގަ

ާމީހުން ާވ ހަކަ ާތ�ބޭ ާވ ހަކަާމީހުން ާޒަމ ނުގެ ާކުރީ ާމ  ާފ�ރުޢަާއެއް.ާދައްކ .ާއެއީ ާވެސް ާމ�ހ ރު ާވ ހަކަތައް އުނުގެާއެ

ާމީހަކު ާހުރ� ާއުޅެފައ� ާއުޅެދ ނެވެއްޖެާާމަޤ މުގައ� ާފަހަރުގައ� ާވ ހަކަތޯއްޗެާއްޔ  ާއެހެން ާމުޅ�ން ާއަދ� ާއެއީ އެއް.ާާ.

ާމަޤ މަށްާއެންމެންާދެންާއޮތީާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ .ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާ� އެހެންވީމ  އަކަށްާހުންނަާމީހ ާމ�ހ ރުާއެ

ާމަޤ ާވެސް ާޔަޤީދ ންވީ.ާއެއީ ާދުވަހު ާއަރ  ާތ�ބޭނެމަށް ާސ�ފައ�ން ާހ�ފ� ާހަތ�ޔ ރު ާވަށައ�ގެން ާއެބައޮތް ކަމ އާ�ާންކަން

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާހަމަ ާއުޅެވޭނެާނ�މުނަސް ާއުޅޭހެން ާއެބަާއަކު ާވެސް ާމ�ހ ރު ާާކަމ އ�، ާއެ މައްސަލަތައް.ާއ ދޭ
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ާބެހޭާކޮމ� ާޤައުމީާސަލ މަތ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއ�އްޔެގައ�ާވެސްާބަހުސްކުރ�.ާލ ފައ�ާމ�އަދުާވެސް ާއ�ާހުރ�ާކ ރ ާޓީގައ�

ކަމ ާމ�ކަންކަންާވެސްާއެބައުޅޭ.ާއެކަމަކު،ާއޭގައ�ާލ ފައ�ާހުރ�ާޓަޔަރުާދަށްިްާއ�ދީފައ�ާހުރ�ާކ ރުގެާފެންވަރުާދަށްކަމ 

ާ ާބެލ�އ�ރުގައ� ާޙަޤީޤަތަށް ާމ�ދ�ޔަ ާބަލައ�ލ�އ�ރު ާޕެކޭޖަށް ާރައީސްާާ�މުޅ� ާކުރީގައ� ާދުވަސްތެރޭގައ� ކަންކުރެއްވ�ާއަހަރު

ާޖުމް ާާލަމައުމޫނަށް ާއަބަދުވެސް ާތ�ބޭާވ ހަކ36ާަގޮތެއްގައ� ާނުކުންނަވައ�ފ�އްޔާ ާއ�އ ާބޮޑީގ ޑުން ާކަމެއްގައ� ސ�ޔ ސީ

ލަތުގެާލ ރ�ާނޫންތޯާމީކީާއެހާ ވ ހަކަާއެބައޮތް.ާދައުނުންކޮށްލާ�ފުލުހުންާމ�ދ�ޔަާފަހަރުާމ�ދ�ޔަާއ�ންތ�ޚ ބުތެރޭާބ411ާޭ

ާއެ ާމ�އީ ާވަޅ�ާާބައ�ވަރު. ާދުވަންާ�އަޅ ާކަޓަރުާާ�އަޅ ބުނ  ާފަހަތުން ާކުރީގެާާޑޮލަރު ާފުލުހުން ާހުރ�ހ  ާމީހުން. ތ�ބ�

ފޮޅުމުގެާބޭފުޅުންާތަޅ ާ�ދ�ކޮޅުާލީޑަރ ާނުކުންނަވައ�ގެންާބޭފުޅ ގެާޕ ޓީގެާއަނެއްާއ�ާޅ ،ާއެކުރެއްވ�ާބޭފުާރައީސްކަން

ާއެގޭ ާއެާތެރޭގައ� ާއެއްވީމަ ާހުރާ�ާދޮށަށް ާބޭނުންކޮށްފައ� ާކުރުމުގައ� ާމ�ކަން ާއުކ  ާއެއްޗ�ހ� ާމ�ރުހ  ާގަޔަށް މީހުން

ާވ ހަކަާ ާބޭނުންކުރ� ާސ�ފައ�ން ާއުކަން ާމ�ރުން ާމ�ާއަދަދުތައް. ާނޫން ާއެދަާއެއް ާހ�ނގ�ާާންނަވަނީ. ާއެ ތަނުގައ�

ތ�ބެނީ.ާއެކަމަކު،ާމ�ހ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާކަމަށްާއަނެއްކ ާާންާމ�ދ�ސ ގައ�ާސަލ މަތްވުމަށް.ާމ�ހ ާބ�ރުންާމީހުހ 

ާލ ރ�ާވެސްާދޭންފަށަާބޭފުޅ ާއެ ާވެސްާއަނެއްކ ާޕެންޝަނުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާލ�ބޭއ�ރަށް ާވެސްާހަމަ ންވީ.ާއަށް

ާބޭނުމެއްއެހެންވެއްޖެާ ނޑު ާތަފ ތެއް.ާއަޅުގަ ާކޮބައ�ތޯ ާނ�ސްބަތްވ ާާއްޔ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ނޫން ާޕ ޓީގެ

ާއެ ާދޭކަށެއް. ާއެއްޗ�ހ�ތަކެއް ާހުރ�ހ  ާއެ ާނުވެސްާާއަކަށް ާނޫން. ާބޭނުމެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަންގަވ ކަށް ބޭފުޅ 

ާމ�ނ�ސްޓަރުކަމުގެާ ާފ�ނޭންސް ާކުރީގައ� ާބަލައ�ލ�އ�ރުގައ� ާމ�ތަނުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތ ރީޚު ާކުރީގެ ާއެއީ ނަންގަވ ނެ.

ާމުސ ރަާއ�،އ ާމުސ ރަ ާމުސ ރައާ ާއ�،އ ާހުކުރުކުރުމުގެ ާއެކަމުގެ ާދޭންޖެހޭތީ ާވަލީ ާތ�ބެގެން ާދަރ�ން ާއަންހެން ގ�ނަ

މ�ލ�އަން.ާއެންމެާފަހުނ4��ާާްއަދ�ާތީމުގެާބަޖެޓަށްާާ�ނ�މ�ފައ�ާހެންާބައ�ފަޅ�ާނަގަމުންާގޮސްާދައުލަތުގެާލ ރ�ާދީމ�

ާބ�ޑ� ާބުއ� ާބަލައ�ލ�އ�ރުގައ� ާއެާ�އަށްާހ�ސ ބު ާދުފުމަށް ާހ�ސ ބުާދުފ� ާބުނ ހެން ާއެއްކަލަ ާހުރ� ާގޮސް ާފަހުން ންމެ

ާއެާ ާނ�މ�ފައ�. ާގޮސް ާނޫާނުކުރެވ� ާދައުގޮތަކަށް ާކުރަންވީ. ާކަންކަން ާމ�އަދު ާކޮންމެާން ާމަސައްކަތްކުރ  ލަތުގައ�

ާއެ ާފައ�ސ  ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާއެާރައްޔ�ތަކަށް ާލ�ބެންޖެހޭނެ ާއެާމީހަކަށް ާމަސައްކަތަކަށް ާކުރ� ާއުމުރުާމީހަކު ންާމީހަކު

ާއެ ާޤަމީހަާދުވަސްވ އ�ރަށް ާމެންބަރުން ާލ�ބެންޖެހޭނެ. ާލ ރ�ކަށް ާޕެންޝަނުގެ ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ އަކީާާބޫލުކުރައްވ 

ާމ� ާމ�ހ ރު ާދުވަސް ާއެއްކ�ބ ވ  ާވަޒީފ ތަކުން ާވަކ�ވެ ާވަޒީފ ތަކުން ާނޫން. ާއެއްޗެއް ާލ�ބޭނެ ާމ�ހ ރަށް އޮތީާާމ�ހ ރުން

ާ ާއެއީ ނޑައެޅ�ފައ�. ާކަ ނޑުމެނަށް ާއެއްބައ�މުސްކުއަޅުގަ ާދުވަސް. ާއުޅުާޅ�ކުރެވޭ ާޅަކޮށް ާކ�ތަންމެ ާމީހުން ކަމުގައ�ާނު

ާބޮލުާ ާވ�ޔަސް ާކުލަޖައްސައ�ގެން ާއެާާއަހަރ6�ާުގައ� ާކަންކަމ ާާވީމަ ާދުވަސްވެފައ�. ާއުމުރުން ާހުންނ ނީ މީހަކު

ާނަމ ދު ާރީތ�ކޮށް ާކަމެއްާނެތް.ާމަޑުމަޑުން ާއެކަންކަމަކ ާއުޅޭނެ ާގޭގައ�ާނޫޅެވޭވަރުވެފައ�.ާދެންާކޮންމެހެން ކޮށްލައ�ގެން

ދެންނެވީ.ާާކަމެއްާކޮށްލުމަށްޓަކައ�.ާއެކަމަށްާލ ރ�ާހޯދ ާވ ހަކަާމ�ާތ�ބީމަާނ�މުނީ.ާދުނ�ޔޭގައ�ާބ ކީާއޮތްާބައ�ގައ�ާހެޔޮ

ާމ�� އެހެންވީމ  ާވ ހަކަ ާއ�ތަާސ�ޔ ސީ ާމެންބަރުން ާޕ ޓީތަކުގެ ާމެންބަރުންާނުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާދައްކ  ދ�ކޮޅަށް



 65

ާމ� ާވ ހަކަދައްކަންާާތަނުގައ�ާމ ާާއަމ�އްލަފުޅަށް ާބޭނުންކޮށްގެން ާފުރުޞަތު ާކަންކަންާގޯސްވ ތީާކުއްލ�އަކަށްާމ� ބޮޑަށް

ާމަޖުބޫރުވީ.ާދެއްވ�ާފުރުޞަތަށްޓަކައ�ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޔ މީންهللاާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުމުލަކުާ

ާރައީސް.ާޢ�އްޒަތްތެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ�އްގަރުާދ އ�ޝުކުރ�އްޔ  ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރ�ާރައީސް،ާޕެންޝަނ  ރ ގެ

ާއަޙު ާމާ�މެންބަރު ާދެން ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ޞްލ ޙަށް ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައ� ާނ ޒ�މް މަދު

ާކޮ ާމ ލ�އްޔަތު ާތަފުޞީއ�ޞްލ ޙަކީ ާވަރަށް ާހަމަ ާވެސް ާދޭތެރޭގަމ�ޓީގައ� ާއ�ޞްލ ޙ  ާމ� ާވ ހަކަދައްކ ފައ�ާލުކޮށް އ�

ނޑުމެން...ށަހެޅ�ފައ�ާއޮތްާއ�ޞްލ ޙެއް.ާހު ާއަޅުގަ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާ ާދ އ�ރ ގެ ާމުލަކު ާހަމަވެއްޖެ. ާކޯރަމް ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާގެއްލ�އްޖެ. ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ އ ދެ،

ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރ�އަށްާގެންދެވުމަށް.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޔ މީންهللاާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާމުލަކު

ޕެންޝަންާބެހުމާ ާއ�،ޕެންޝަނ ާއ�،ރައްޔ�ތުންާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންގެާވެސްާއަދ�ާމ�ކަންކަމ ާމ�ާޕެންޝަންާލ�ބުމ 

ާވ�ސްނ ވަާބެހޭ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރ�ހ  ާޚ�ޔ ލުކުރައްވ  ާދައުގޮތުން ާއެއްޗަކީ ާޑައ�ގަންނަވަންޖެހޭ ޕެންޝަންާލަތަކުން

ާދ�ވެހ�ރ އްޖެ ާޕެންޝަނަކީ ާކީއްވެގެންތޯ. ާލ�ބެންޖެހެނީ ާޕެންޝަން ާނޫނ�އްޔ  ާބ�ނ ކޮށްތޯ ާއުސޫލަކަށް ާކޮން ށްާއަާދެނީ

ާސ�ވ�ލް ާޕެންޝަނަކީ ާނޫން. ާއެއްޗެއް ާތަންތަނުގަާއުފަންވީ ާއޮންނަ ާއ އ�ސަރވ�ސް ާއެހެންނޫނަސްާާއ� އަދ�

ާއެތައް ާތަންތަނުގައ� ާއަންނަ ާހ�ނގަމުން ާޕެންޝަނުގެާާޒަމ ނެއްާސަރުކ ރުތައް ާއެއްޗެއް. ާއޮތް ާހ�ނގ ފައ� ވަންދެން

ާއެއްގޮތަކަށްާވ�ސްނު ާމ�އޮންނަނީ ާއެމަކަށް ާއޭނަ ާރ�ޓަޔަރކުރީމަ ާއެާވެސް ާއަތަށްާާވަގުތުން ާބޭނުންކުރަން ވަގުތައް

ާސްކީމެއް ާއ�ންޝުއަރެންސް ާސަރުކ ރުތަކުގައ� ާގ�ނަ ާވަރަށް ާނޫން. ާވ�ސްނުމެއް ާދ�ނުމުގެ ާލ ރ�ތަކެއް ާއ�ތުރު

ހަމަޖެހެންދެންާވ�ސްނ ފައ�ާމ�އޮންނަނީާމީހަކުާސަރުކ ރުގައ�ާއުޅެާއެތައްާދުވަހަކުާސަރުކ ރަށްާޚ�ދުމަތްކޮށްާނޫނ�އްޔާ 

ާއަާ ާއެތައް ާވަޒީފ ގައ� ާބަލ�ހ އަމ�އްލަ ާމީހ  ާއުޅެ ާވަންދެން ާމުސްކުޅ�ވެގެންާހަރެއް ާމީހ  ާނޫނ�އްޔ  ާގޮތުން ާހުންނަ ލު

ާނެާއ�ތުރުާއ މްދަނީ ވަންޏ ާމ�އީާާތެރ�ާވ�ސްނުމަކުންާވ�ސްނ ާކަމަށްވަންޏ ާމ�އީާއޯގ ާތްާކަމަށްއެއްާހޯދޭނެާގޮތެއް

ާއޭނަ ާކަމަކީ ާލ ޒ�މުކުރ  ާގޮތަކ ާއ�އ ާމުޖުތަމަޢަށް ާބެލެއްހެއްޓޭނެ ާދުވަހު ާބަލ�ވ� ާވަޒީފ ާާއ�ާއޭނަ ާއޭނަގެ އަދ�

ާދަރ�ންނ އަދ ނުކުރެވޭާ ާކޮާއ�ާވަރުގެ ާމ�އީ ާހަމަޖެއްސުން. ާއ�ންތ�ޒ މެއް ާބެލެހެއްޓޭނެ ާސަރުކ ރަކަށްާމީހުން ންމެ

ާކަމެއް ާޒ�ންމ ކުރުވ  ާރައްޔ�ތުން ާއ�ންތ�ޚ ބުކުރުމުގައ� ާއެކައުންާ.ސަރުކ ރެއް ާކަމެއް.ާނޫނ�އްޔ  ާކުރުވ  ޓެބަލް
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އެއްާގޮތަށްާއަދ�ާާއަށްާދޭާބޯނަސްާވެސްާމީހ ާވަޒީފ ާއަދ ކުރުމ ާގުޅ�ގެންާއޭނައެހެންވީމ ،ާޕެންޝަނަކީާއެއްގޮތަކަށް

ާއެާ ާގޮތަކަށް ާދެާއަހަރުގެތެރޭގައ�ާއަދ�ާޕެންޝަންާއ އޭނަާހ�ތުހުރ� ާއަހަރު ާޙައްޤުާރއް ާޕެންޝަން ާމީހ ާނޫނީ ންކުރ�

ާއެ ާއޮންނަ ާޚަރަދުކުރަން ާއޭނަ ާގޮތަކުާލ�ބ�ގެން ާވ�ސްނ�ފައާ�ާނޫންާއްޗެއްގެ ާވ�ސްނުމުގައ� ާއޯގ ތެރ� ޢ އްމުކޮށް

ާމަފުހޫމަކީާމީހަކުާއެތައްާޒަމ ނެއްާވަންދެންާސަރުާއޮންނަނީކީ ކ ރަށްާޚ�ދުމަތްކޮށްާއަދ�ާސަރުކ ރުާއެއް.ާޕެންޝަނުގެ

ާފައ�ދ  ާއަދ ނުކޮށްާނ ޖ އ�ޒު ާވަޒީފ  ާތަނެއްގައ� ާއެހެން ާކޮންޓްރެކްޓުާނޫން ާނުނަގ  ާހ�އްކައ�ގެންާއެއް ާތަންތަން ތަކުން

ާއ�ޚްލ ސްތެރ�ކަމ  ާމީހުން ާއުޅޭ ާނުނަގ  ާފައ�ސ  ާއަދަދުގެ ާއަހަރެއްާާބޮޑެތ� ާއެތައް ާހޭދަކޮށް ާއުމުރު ާސަރުކ ރުގެ އެކީ

ާހަމަޖަހޭދަކު ާމީހުންނަށްާއ މްދަނީާލ�ބޭނެާގޮތްތަކެއް ލ�ބޭއ�ރުާާ.ޕެކޭޖެއްާގޮތަށްއްސަނީ.ާއެާލ�ބެނީާރ�ޓަޔަރމަންޓުާރ 

ާއެ ާމަފުހޫމަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާއަޅ ލެވޭނެާާމީގެ ާބަޔަކަށް ާއަޅ ލަންޖެހޭ ާއެމީހަކު ާދެން ާމުސްކުޅ�ވުމަށްފަހު މީހަކު

ާއަޑުއަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމަޖެއްސުން. ާމ�ޒަމ ނުގެާއ�ންތ�ޒ މެއް ާނޫނީ ާއ�ޤުތ�ޞ ދުތަކުގައ� ާމ�ޒަމ ނުގެ ހަމު

ާ ާސޯޝަލް ާއަޑު. ާވ ހަކަދެކެވޭ ާއޮންނަންވ ނޭމުޖުތަމަޢުތަކުގެ ާނެޓެއް ާނެޓަކީާސެކ�އުރ�ޓީ ާސެކ�އުރ�ޓީ ާސޯޝަލް ާމ� .

ާއެންމެާބޮޑުާއަސްލު.ާ ާވ�ސްނުމުގެ ާޕެންޝަންގެ ާނެޓެއްގައ�ާމ�ޙަޤީޤަތުގައ� ާމީހަާވ ާސޯޝަލްާސެކ�އުރ�ޓީ ކުާގޮތަކީ

ާއޭނ6�ާަ ާރ�ޓަޔަކުރީމަ ާއޭނަ ާދ�ޔައ�މަ ާއުމުރަށް ާރ�ޓަޔަރމަންޓް ާމީހަކު ާނޫނ�އްޔ  ާނުލ�ބޭާާއަހަރުވީމަ ާއެއްޗެއް އަށް

ާނެތްާކަމަށް ާދަރ�ން ާއުމުރުގެ ާއަދ ކުރެވޭ ާވަޒީފ  ާނުފުދޭ ާތަޞައްރަފު ާއޭނަގެ ާއެާކަމަށްާވަންޏ  ހ�ސ ބުންާާވަންޏ 

ބަޔަކަށްާާގޮތަކުންާކޮންމެާސަރުކ ރެއްާއޮތަސްާއެާާއެއްގޮތަކުންާނޫނ�އްޔ ާއަނެއްއަކީާވަރަށްާނ�ކަމެތ�ާމީހެއް.ާާއޭނަ

ާވ�ޔަސްާއަދ�ާއެނޫންާސަރުކ ރަކަށްާާސަރުކ ރަކަށްާއަޅ ލުމަކީާސަރުކ ރުންާޒ�ންމ ާއުފުލަންޖެހޭާކަމެއް.ާއެއީާއޯގ ތެރ�

އެ ޓަޔަރކުރީމަާއެާލ�ބޭާއ މްދަނީާހުންާރ�ގޮތަށްާރ�ޓަޔަރކުރ ާމީާވ�ޔަސްާއެާޒ�ންމ ާއުފުލަންޖެހޭ.ާއެާސަބަބަށްޓަކައާ�

ާ ާފަށަނީ ާބޭނެގެން ާއޭގެ ާފެށ�ގެން. ާއޭޖުން ާރ�ޓަޔަރމަންޓް ާފުރަތަމަ ާހުރެގެންާވެސް ާދުނ�ޔޭގައ� ާއޭނަ ާވަނީ ނުމަކަށް

ާލ�ބޭ.ާ ާއެބަ ާއަށް ާއޭނަ ާލ ރ� ާއުޅޭނެ ާއޭނަ ާދުވަހަކު ާހުރ�ހ  ާހޯދ� ާއ މްދަނީ ާނޫނ�އްޔ  ާޚަރަދުކުރ� ާހުރެގެން ވަޒީފ ގައ�

ކުރ ާއުމުރުންާފެށ�ގެންާއޭނަާއަށްާއ މްދަނީާލ�ބެންޖެހޭާސަބަބަކީ،ާއެހ�ސ ބުންާފެށ�ގެންާއޭނަާއަށްާރ�ޓަޔަރކުާއެކަމަ

ާ ާކޮންމެވެސް ާލ�ބޭނެ ާއ މްދަނީ ާނުލ�ބޭތީ ާއ މްދަނީ ާފަރ ތްތަކަށް ާބަލަހައްޓަންޖެހޭ ާއޭނަ ާއަދ� ާހޯދަނުލ�ބޭތީ އ�ާމަގެއް

ާާ.ދެނީ ާމ�ދަންނަވ  ާނެޓުސޯޝަލްާސެއެއީ ާގެއްލ�ގެންދ ާާތެރޭގައ�ާއެާާގެކ�އުރ�ޓީ ާވަޒީފ  ާނޫނ�އްޔ  ާބީވެގެންދ  ގޮތަށް

ާ ާކަންތައް. ާކުރ  ާސަރުކ ރަކުން ާހ�ފެހެއްޓުމަށްޓަކައ� ާމަސްއޫމީހ  ާއުފުލ  ާއެ ާއުފުލުމަސަރުކ ރުން ށްޓަކައ�ާލ�އްޔަތު

ާމަޖ�ލީސް ާމ�ރައްޔ�ތުންގެ ާމ�ާތަކުން ާހަދައ�ާހުންނަނީ ާއަާޤ ނޫނު ާލ�ޔ އ�ރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެންާދީފައ�. ޅުގަ

ާމ�ހެން ާމ�އޮތީ ާލ�ޔެފައ� ާާމ�ކަންކަން ާއެހެންވީމ ، ާއެއްގޮތަކަށްާވެގެން. ާއެޕެންޝަނަކީ ާވަޒީފ އަދ ކޮށްާވެސް މީހަކު

ާ ާނޫންތ6�ާޯނ�މުނީ ާހުރެދ ނެތޯ ާދުނ�ޔޭގައ� ާއޭނަ ާވަންދެން ާއެއްާއަހަރު ާލ�ބެންޖެހޭނެާާބަލ ފައ� ާއަތަށް ާއޭނަ ފަހަރ 

ާޕެާއެއްޗެއް ާމ� ާނޫން ާވ�ސްނުމެއް ާބޮޑުާއެ ާއެންމެ ާސެކ�އުރ�ޓީގެ ާސޯޝަލް ާޕެންޝަނަކީ ާވ�ސްނުމަކީ. ންޝަންގެ

ވަނަާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލ�ހަށްާމ36ާ�ާހަތ�ޔ ރު.ާއެހެންވީމ ،ާސޯޝަލްާސެކ�އުރ�ޓީގެާއެކްސްޕެކްޓުންާމ�ދ�ޔަާދައުރަށްާ
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ާ ާމެންބަރުންތަކެއް ާޒ�ންމ ދ ރު ާވެސް ާމަޖ�ލީސް ާރައްޔ�ތުންގެ ާހަމަ ާމޯވ�ސްނ ވަޑައ�އައ�ސްގެން ާމ�އީ ާގެންފައ�

ާމ ފަސޭހަާކޮމްޕ  ާޤަބޫލުކުރަން ާކަމަށް ާއަރގ�އުމަންޓެއް ާފަސޭހަ ާމ  ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނ�އްޔ  ސަރީ

ާއެ ާބ�ލު ާއެ ާޤަބޫލުކުރެވ�ގެން ާކަމަށް ާއެާމަފްހޫމެއް ާފ ސްކޮށްފައ�ާއޮތީ ާގޮތަށް ާރ�ޓަޔަރމަންޓާ 6�ާ. އަހަރުވީމައޭ

ާާގުޅ�ގެން ާޕެންޝަނަށް ާއެާހުންނަދޫކޮށްފައ� ާއަދ� ާލ�ބޭނީ. ާނ�ޔ ާފައ�ސ  ާމ�ާކަމަށްާވެއްޖެާމީހަކު އޮންނަނީާާވަންޏ 

ާވ ރ�ޘު ާލ�ބޭ ާފައ�ސ  ާއެ ާހޯދައ�ންނަށް ާވ ރ�ޘުންކަން ާވ ރ�ޘުންނަކީ ާދެން ާޝަރުޢީާގޮތަށް. ާކަންނޭނގެ ދ�ނުމަށް

ާތުހުރ�ާގޮތަކަށްާއެާފައ�ސ ާމީހ ާނ�ޔ ވުމުންާސަރުކ ރުންާހ�ާވެސްާއެއެއީާއެއްގޮތަކަށްާޖެހެނީ.ާާމަޖ�ލީހަކަށްާދ ންާމ�

ާމ�ާއެއް ާޕެންޝަނަށް ާއަނެއްކ  ާނޫން. ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާާބޭނުން ާވަންދެން ާދުވަސްތަކެއް ާފައ�ސ  އަހަރ6�ާާުލ�ބޭ

މ�އްލަާމީހ ާއެާއަށްާބެހެއްޓުމުގެާބޭނުމަކަށްާވަނީާޕެންޝަނަށްާލ�ބޭާފައ�ސ ާއަާއެއްގައ�ވަންދެންާޕެންޝަންާއޮތޯރ�ޓީާ

ބޭންކަކަށްާލައ�ގެންާނޫނީާާ.ވަންޏ ާއޭނަާއަށްާލ�ބޭާނަފ ާވަރަށްާކުޑަާވ ނެާކަންާކުރ ާކަމަށްކޮށްގެންާއެއ�ންވެސްޓުާ

ާކަމެއްާ ާގައ�އެހެން ާނޫނީ، ާމީހުންގެ ާލައްކަ ާދެ ާއޮތޯރ�ޓީއަކަށް ާޕެންޝަން ާއެކަމަކު، ާފައ�ސ 2ާާ. ާމީހުންގެ ލައްކަ

އެއްާާބޭނެާގޮތްތަށްާހޯދެނީ.ާއޭގެާހުރ�ހ ާމަންފ ވަންޏ ާވަރަށްާބޮޑެތ�ާއ މްދަނީާލ�ާމ�ގޮތަށްާޖަމ ގައ�ާބެހެއްޓޭާކަމަށް

ާމީހުންނަށް ާފައ�ސ ާނަގ  ާޕެންޝަނުން ާހަމަ ާލ�ބެނީ ާއެމ� ާވ ރ�ޘުާ.ާނޫނ�އްޔ  ާއޮންނަާމީހުންގެ ާއެކަން ާއެއީ ންނަށް.

ނޑުގެާވ�ސްާގޮތަކީ.ާދެންާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާމ�ކަންާއޮންނަ ނުންާގޮތ އ�ާދޭތެރޭގައ�ާހަމަާއަޅުގަ

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ާވ�ސްނުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކުރ�އ�ރު ާމ�ކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮމ�ޓީގައ� ާމ ލ�އްޔަތު ާއަދ� ވެސް

ާމައްސަލަ ނޑުާފުރަތަމަ ާއަޅުގަ ާގޮތުންނ އެކީ ާހުރ� ާލ�ޔެވ�ފައ� ާޤ ނޫނުތައް ާޚ�ޔ ލަށްާާއަކީ ާމީގައ� ާޤަބޫލުކުރަން ވެސް

ާކަން ާތަހައްމައުނދަގޫވ  ާނޫނ�އްޔ  ާރައްޔ�ތުންގެާލްތައްތަކެއް ާކަންނޭނގެ. ާއެބަހުރ� ާކަންތައްތަކެއް ާއުނދަގޫވ  ކުރަން

ާމ�އީާދައުލަތުގެާވަޒީފ އެއްތޯ؟ާވެގެންާމ�ާއައ�ސްާއަދ ކުރަނީާފުރަތަމަާވ�ސްނ ލަންވީއ�ންތ�ޚ ބުާމަޖ�ލީސްާމެންބަރުން

ާއަދ  ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ާމެންބަރުންނަކަށް ާއެތައް ނޑުމެންގެ ާވަޒީފ އަޅުގަ ާކަމަކަށް.ާާކުރަނީ އެއް

ާވަޒީފ  ާއަދ ކުރަނީ ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރާ ާއެއީ ާކަންކަން ާލ�ބޭ ާމުސ ރަ ާދައުލަތުން ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. އެއް

ާވަޒީފ  ާދައުލަތުގެ ާބުނީމަ ާޙައްޤުވ ނެއޭ ާޕެންޝަނަށް ާބަޔަކު ާނުވ�ކަމުގައ�ާކޮންމެ ާއެބަާވީނަމަވެާއެއް ާޕެންޝަން ސް

ާނޫނ�އް ާދެންާލ�ބެންޖެހޭ ާކަންނޭނގެ. ާލ�ބެންޖެހޭ ާއެބަ ާއެއްޗެއް ާކޮންމެވެސް ާއެހެން ާބަދަލުގައ� ާޕެންޝަންގެ ޔ 

ާ ާމެންބަރުންނަކީ ާމަޖ�ލީހުގެ ާދައުރުާާ�ރައްޔ�ތުންގެ ާއަންނަ ާޖެހ�ގެން ާދެން ާނ�މުމަށްފަހު ާއަދ ކޮށް ާދައުރެއް އަހަރުގެ

ާބޭފުޅުން ާނުލައްވ ފ ނެ ާނުާ.ކުރ�މަތ� ާދައުރު ާއަންނަ ާޖެހ�ގެން ާއެއަދ� ާއެކަމަކު ާބޭފުޅުން. ާހޮވ�ދ ނެ ބޭފުޅުންާާވެސް

އެއްާއަދ ކުރައްވަންާފަށ ާހ�ސ ބުންާއެހެންާސ�ވ�ލްާސަރވ�ސްގެާމުވައްޒަފުންނެކޭާނޫނ�އްޔ ާއ މްދަނީާާއެހެންާވަޒީފ 

ާފަރ ތް ާއެހެން ާއެލ�ބޭ ާމީހުންނެކޭ ާޕްރައ�ވެޓް ާއުޅޭ ާއެހެންވީމ ،ާާތަކުގައ� ާފަށ ނެ. ާގުނެން ާޕެންޝަނަށް މީހުންގެ

ާ ާއަދ ކުރީމަ، ާދައުރު ާދެ ާއަދ ކުރީމަ، ާދައުރު ާއެއް ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާއަދ ކުރީމ2ާާަރައްޔ�ތުންގެ ދައުރު

ާތަންތަނުގައ�ާ ާލ�ބެނީ.ާއެހެން ާރ�ޓަޔަރމަންޓްާޕެކޭޖެއް ާކަހަލަ ާޕެކޭޖެއް.ާާކޮންމެވެސް ާރ�ޓަޔަރމަންޓް ާހުންނަނީ ވެސް
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ާއުސޫލުންާސ�ވ�ލްާސަރވ�ސްގައ�ާ ާޙައްޤުާޕެންޝަނ ާއެއ21ާާްއަހަރ�1ާާުޢ އްމު ާލ�ބެންވ  ާމީހުންނަށް ާއުޅޭ އަހަރު

ާ ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ާއަހަރުާ�ގޮތުގެ ާއަދ ކުރީމަ ާދައުރެއް އޮންނަންޖެހޭާގެ

ާ ާނުޖެހޭ. ާޤަބޫލުކުރ ކަށް ާއެހެންނަމަވެސްާ�ކަމަކަށް ާނ�މުނީ. ާއެ ާއެކަން ާނ�މުނީމަ ާދައުރު ާ� އަހަރު ރުގެާއަހަާ�އެ

ާއޮތީމަާކޮންމެވެސްާކަހަލަާ ާކުރައްވ ފައ� ާއެާޚ�ދުމަތް ނ ޔަތުގެާއ�ބޭފުޅުންގެާާޕެކޭޖެއްާއެާރ�ޓަޔަރމަންޓުދައުރެއްގައ�

އަކީާޕެންޝަނަށްާޙައްޤުވ ާފަރ ތްާާބ�ލެއްގެާތެރެއ�ންާދ�ނުމަކީާއޮތްާކަމެއް.ާދެންާމީގައ�ާނ�ކުންނަާއަނެއްާމައްސަލަ

ާރ ތްތަކުންާނޫނ�އްޔ ާވަޒީފ އަދ ކުރ ާފަރ ތުންާއެއީާދައުލަތުގެާމުވައްޒަފުންާކަމުގައ�ާވަންޏ ާޕެންޝަންާލ�ބޭާފަާކަމަށް

ާކަމުގައ�ވީ ާމުވައްޒަފުން ާސަރވ�ސް ާސ�ވ�ލް ާމުވައްޒަފުން ާސަރުކ ރުގެ ާމ�ދެންނެވީ ާނޫނ�ާނަމަވެސް އްޔ ާވީނަމަވެސް

ކޮށްފައ�ާކަތްާންނަނީާއެއްާތަނުގައ�ާމަސައްއޮާނަމަވެސްާމ�ވީާާޕްރައ�ވެޓްާސެކްޓަރުގައ�ާމަސައްކަތްކުރ ާމީހުންާކަމުގައ�

ާކަމަށް ާގޮސްފ� ާދ�މ ލަކަށް ާއެާއެހެން ާގޮތަށް.ާއެއީ ާގުޅޭ ާޕެންޝަނ  ާހަމަ ާއ�މްތ�ޔ ޒެއްާާވަންޏ  ާލ�ބެންވ  ާއަށް މީހ 

ާ ާމ�ނޫނ�އްޔ ާފައ�ދ  ާމ�ކަން ާގޮތަށް ާމ�ާކޮށްދެާއެއް ާކަންކަން ާއެ ާބަޔަކަށް ާއުޅޭ ާދުވަހު ާގ�ނަ ާއެހ  ނީ.ާސަރުކ ރުގައ�

ާކޮށް ާދޭން ާމ�އެ ާތަފ ތު ާއެއ  ާއޮންނަނީ. ާހަމަޖައްސ ފައ� ާމެންބަރުން.ާާޕެންޝަން ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ވަނީ

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާލ�ބެން ާއެބަ ާޕެންޝަނެއް ާއުޅުނީމަ ާދުވަހު ާގ�ނަ ާއެހ  ާބަޔަކު ާއުޅޭ ާސަރުކ ރުގައ� އެހެންވީމ ،

ންޓްާޕެކޭޖެއް.ާއެހެންވީމ ،ާރ�ޓަޔަރމަންޓްާޕެކޭޖެއްާއޮންނަނީާރ�ޓަޔަރމަާއެހެންނަމަވެސް،ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހެއްާމ�

ާރަ ާޕެކޭޖަކީ ާރ�ޓަޔަރމަންޓް ާއ�މްތ�ޔ ޒުާއޮންނ ތީ ާމަޖ�ލީހުގެ ާހަމަޖައްސައްޔ�ތުންގެ ާތެރެއ�ން ާބ�ލެއްގެ ާގޮތަށް.ާންގެ ވ 

ާއ�ންާނޫނ�އްޔ ާދައު ާނޫނ�އްޔ ާސ�ވ�ލްާސަރވ�ސް ާބަޔަކަށްާސަރުކ ރުން ާއުޅޭ ާގ�ނަާދުވަހު ާއެހ  ލަތުގެާސަރުކ ރުގައ�

ާކޮށްދޭތީއ  ާމ�ކަން ާތެރެއ�ން ާވެލްފެއަރާސްކީމެއްގެ ާޕެންޝަނަށް ާއެ ާއެާބަޖެޓުން ާ%މީާާއެކީ ާއަދ� ލ ފައާ�ާ�ހަކު

%ާ ާއެމްޕްލޯއީ ާއަދ� ާނޫނީ ާމ�ހ ރުާ�ސަރުކ ރުން ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ނޑުމެންާާލ�ޔަސް ާއަޅުގަ ވެސް

ާމުސ ރަ ާއެކަށީގެންވ  ާނުކުރ�ޔަސް ާރައްޔ�ތުންގެާާޤަބޫލުކުރ�ޔަސް ާޢ އްމު ާދެން ނޑުމެން. ާއަޅުގަ ާނަގަމު ާއެބަ އެއް

ާ ާމ�ތެރޭގައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން ާވ�ސްނުމަކަށް ާވ�ސްނ  ާދޭތެރޭގައ� ނޑުމެންނ  ނޑުމެންާާ.ދަންނަވަނީާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާއެކަށީގެ ާލ�ބޭ. ާއެބަ ާމުސ ރައެއް ާބޮޑު ާއެކަށީގެންވ  ާހަމަ ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާބޮޑުާރައްޔ�ތުންގެ ންވ 

ާއައ� ާދައުލަތުން ާއަނެއްކ  ާނަގަމުންދ އ�ރު ާލ�ބޭ. ާއެބަ ާގުނައ�ނ ޔަތެއް ާޕެންޝަނަށް ނޑުމެންނަށް ދޭށޭާޅުގަ

%ާ ާވ�ސްނ ލަންޖެހޭާާ�ކ�ޔ ފައ� ާކޮށް ާސީރ�އަސް ާދޭތެރޭގައ� ާއެކަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހ�ތުން ާއަޅުގަނޑު ނެގުމަކީ

ާދައުލަތުގެާބަޖެޓަށްާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންނ ާާހުރީމަާހަމަކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމ�ކަހަލަާއެތަކެއްާކަމެއްާ

ވެސްާހަމަާ ފ ާޕެންޝަނަކީާހަމައެކަނ�ާވަޒީާ.ތަކެއްާއުފުލަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމ�އީާމީގެާމަފްހޫމަކީބޮޑެތ�ާބުރަހެދާ�

ާ ާނ�މުނީމަ 21ާާއަދ ކޮށް ާއެއަހަރުގެ ާނ�މުނީމަ ާރ�ކޯޑެއް ާއެއްމީާޚ�ދުމަތުގެ ާފައ�ސ ފަހަާހ  ާދޭ ާހޭދަކުރަން އެއްާާރ 

ާއެއަށްވުރެ ާއޯގ ާބޮާނޫނޭ. ާއެާތެރ�ކަމ ޑަށް ާތެރޭގައ� ާމުޖުތަމަޢުގެ ާާއެކީ ާނ�ކަމެތ�ން ާބަލަންޖެހޭނޭ ާކަމަށްާމީހ  ތ�ބ�

ާއަނތް ާއަދ� ާމުޅާ�ާކުދ�ންނ ާއ�ާބަކ ާވ�ސްނ ފައ� ާވަނީ ާޒ�ންމ އަކަށް ާސަރުކ ރުގެ ާމުޅ� ާބަލ ފައ� ާކަމަށް ތ�ބެންޖެހޭނެ
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ާ ާނެތްމުޖުތަމަޢުގެ ާގޮތެއް ާއަޅ ލ ނެ ާވަނީ ާކަންކަން� ޒ�ންމ އަކަށް ާބަޔަކަށް ާނެތް ާގޮތެއް ާކަހަލަާކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސް

ާހަމައ� ާނ ޔަތްތަކެއް ާނޫންތޯ ާއެހެންވެގެން ާާއަހަރުނ6�ާްޖައްސަން. ާމީހުންނަށް �111ާާމަތީގެ ނ ޔަތެއްާއ�ރުފ�ޔ ގެ

ާކޮން ާއެހެންވީމ ،ާމުޅ� ާހަމަޖެއްސީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ާވ�ސްނ ާކަމަށްދޭން ާވަންޏ ާާސެޕްޓަށް ާތެރ�ކަމ އޯގ ހަމަ

މުާއެއްާކަމަކީާމ�ދަންނަވ ހެންާސޯޝަލްާސެކ�އުރ�ޓީާއޮންނަާއެންމެާމުހ�އްާގައ�މުޖުތަމަޢެއްތެރ�ާއެކީާޢަދުލުވެރ�ާއޯގ 

ާކަމަށް ާނުދެވޭ ާތެރެއ�ން ާޕެންޝަންގެ ާނެޓެއް ާސެކ�އުރ�ޓީ ާސޯޝަލް ާއޮތުން. ާދައުލަތުާނެޓެއް ާއަނެއްކ  ންާވަންޏ 

މ�ކަންާކުރުމަކީާއެއްވެސްާދައުލަތަކަށްާއެއީކީާާކޮށްފައ�އ�ންވެސްޓުާޕެންޝަންާދީފައ�ާއ�ތުރަށްާސޯޝަލްާސެކ�އުރ�ޓީާ

މ�އީާމީގެާާ�ކުރަންާފަސޭހަާކަމަކަށްާނުވ ނެ.ާއެވަރުގެާއ މްދަނީާލ�ބޭާދައުލަތެއްާނޫންާދ�ވެހ�ާދައުލަތަކީ.ާއެހެންވީމ ާ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވ ލަންވ�ސްނުމަކީ. ާގެާބޭނުންާހަމަ ާއ�ސްތ�ސްނ ތަކެއް ާމ�ކަހަލަ ނައުމުގައ�ާވަނީ

ާކަމުގައ�ާ ާއޮތް ާކަމުގައ� ާޙައްޤެއް ާމ� ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާބޭނުންާވީާރައްޔ�ތުންގެ ާއ�ސްތ�ސްނ ވ ން ާމ� ނަމަވެސް

ނޑަށްާވ�ސްާކަމަށް ފަސްާއަހަރުގެާާ�ާމެއް،ރޓ އަހަރުގެާާ�ގޮތަކީާއެއްާާނޭާގޮތުގައ�ާރަނގަޅުާވަންޏ ާމީގައ�ާއަޅުގަ

ާރޓ  ާއަހަރުގ2ާާެމެއް، ާއަޓ ާފަސް ާކަމަށްދ ރމެއް ާޕެކޭޖެއްާާކޮށްފ� ާރ�ޓަޔަރމަންޓް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ވަންޏ 

އ21ާެއަހަރުާނޫނ�އްޔާ �1ާލ�ބެންވީއޭ.ާއެއ ާތަފ ތޭާ މީހުންގެާާއަހަރުާތަންތަނުގައ�ާއުޅޭާމީހުންނަށްާމ�ާދޭާއަނެއްކާ 

ާނ�ސްބަތުން ާމ�ާމުސ ރަތަކަކީ ާކޮމްޕެއަރ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއ  ާއެހެންވީމ ، ާމުސ ރަތަކޭ. ކުރަނީާާކުދ�

ާއަ ާނޫނީ ާމުސ ރަތަކ އ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާލ�ބޭ ނޑުމެންނަށް ާނ ޔަތ އ�ޅުގަ ާތެރޭގައ�ާއެހެންވީ. ާވ�ސްނުމުގެ ާމ� ާމ ،

ާއެއްގޮތަކަށްާ 36ާާވެސް ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާނޫނ�އްޔ ާނުބައ�ވަނަ ާތެރޭގައ� ާނޭނގ�ގެންާާވ�ސްނުމެއްގެ މ�ކަން

ާއޭރު ާވެސް ާދައުލަތުން ާހަމަ ާނޫން. ާއޮތީކީ ާހަމަާާކޮށްފައ� ާވެސް ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާއަދ� ވެސް

ާއެންޖީާވަ ާފަރ ތްތަކ ާވ ހަކަާވަރަށްާއ�،އޯތަކ ރަށްގ�ނަާފަރ ތްތަކ އ� ާއ ރގ�އުމަންޓަކަށްާާދައްކ ފައ�ާއެންމެާވަރުގަދަގ�ނަ

ާޕ  ާވަރަގުދަ ާއެންމެ ާއ ރގ�އުމަންޓަކަށްވީ ާޙަޤީޤަތުގައ�ާސުއޭސ�ވް ާނޫނ�އްޔ ާާވީ ާއަޅ ލ ނެ ާރ އްޖޭގައ� ވެސް

ކުރުމަކީާނެޓެއްގައ�ާއ�ންވެސްޓުާާކ�އުރ�ޓީންވީމ ،ާސޯޝަލްާސެބެލެހެއްޓޭނެާގޮތްާނެތްާއެތައްާބަޔަކުާއެބަާތ�އްބޭ.ާއެހެ

ާކަމުހ�އް ާސެމު ާސޯޝަލް ާމެކޭ. ާނެޓެއްގެ ާކަމަށްއ�ންވެސްޓުކ�އުރ�ޓ� ާވަކ�ވަާކުރ  ާޕެންޝަނ  ާދައުލަތުންާންޏ  ން

ާސެ ާސޯޝަލް ާއަނެއްކ  ާއެހެންވީމ ، ާކޮންސެޕްޓަކީ. ާމީގެ ާއެއީ ާނުކުރެވޭނެ. ާއ�ންވެސްޓެއް ާނެޓެއްގެ ހަމަާކ�އުރ�ޓީ

ާމ� ާހ�ތަށްއެރީ ނޑު ާއޮތްާއަޅުގަ ާވ�ސްނުން ާމީގެ ާދަންނަވ ފައ� ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާއ�ޞްލ ޙަށް ާމ� ާހަމަާާބ�ލަށް ގޮތް

ރައީސް.ާާލީސްާމެންބަރުންނ ޔ�ތުންގެާމަޖ�ރައް ކޮށްލ ނަމޭ.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރާ� ާހަމަާހ�އްސާ 

ާ

ާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއަފްރ ޝީމްާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާއުނގޫފ ރު

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޕެންޝަނ �119/0ާޝުކުރ�އްޔ  ބެހޭާާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ނޑުާދެާސަބަބަކަށްޓަކައާ�ޤ ނޫނަށްާ ނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާމައ�ގަ ހުށަހެޅ�ފައ�ާމ�އޮތްާއ�ޞްލ ޙަށްާއަޅުގަ
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ާޕެންޝަނ  ާޙަޤީޤަތުގައ� ާސަބަބަކީ، ާފުރަތަމަ ާތ އީދުކުރަނީ. ނޑު ާއަންނައ�ރުާާއަޅުގަ ާއުފެދ�ގެން ާޤ ނޫނެއް ބެހޭ

ާކޮންޓްރެކް ާބަހައްޓަންޖެހޭނެ ާވ�ސްނުމުގައ� ނޑުމެން ާހ�ންގޭާމުއަޅުގަ ާއެކުވެގެން ޢ މަލ ތެއްގައ�ާޓެއްާނުވަތަާދެާފަރ ތް

ާޖެހޭނެާދެާފަރ ތުގެާރުހުންާއޮންނަން.ާއެއީާވ�ޔަާވުމެއްާކަމަށްއެއްބަސްާ ާއަދ�ާކުއްޔަށްާާފ ރ�ާކަމުގައ�ވަންޏ  ާވ�ޔަސް

ާކަމުގައ� ާދ�ނުން ާކަމުގައ�ާއެއްޗެހ� ާއ�ނުން ާމީހަކ  ާކަމުގައ�ާވ�ޔަސް ާޕެންޝަން ާއަދ� ާފަރ ތުގެާާވ�ޔަސް ާދެ ވ�ޔަސް

ާމީގަ ާއޮންނަންޖެހޭ. ާރުހުން ާމަޖުބޫރުއ� ާމ�ދަނީ ާމ�ކަން ާގޮތުގައ� ާއޮތް ާއެނގ�ފައ� ނޑަށް ާާއަޅުގަ ޢ އްމުާވެގެން.

ާކުރަންޖެހޭމަޞްލަޙަ ާފަރ ތުން ާދައުލަތުގެ ާލ ޒ�މުާތަށްޓަކައ� ާކުރުމުގައ� ާހުރޭ.ާކަންތައްތައް ާއުސޫލުތަކެއް ކުރ 

ާފަރ  ާދެ ާމ�ކަހަލަ ނޑ�ވަޅެއްގައ�ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަ ާކޮންމެ ާއަންނަ ާކަމެއް ާކޮންމެ ާކުރ  ާއެއްބަސްވެގެން ތް

ާއަސ ސީާ ާވަރަށް ާކަމެއްގެ ާއެ ާއެއީ ާރުހުން ާފަރ ތުގެ ާދެ ާގޮތުގައ� ާއޮންނަ ާއެނގ�ފައ� ާމ�ހ ތަނަށް ނޑަށް އަޅުގަ

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލީ.ާބައެއްާބޭފުޅުންާވ�ދ ޅުވޭާޕެންޝަ ާބައެއްާރުކުނެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމ�ާމައްސަލަާއަޅުގަ ާއޮފީހުގެ ންގެ

ާވަޒީފ  ާމ�ސ ލަކަށް ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާވ�ދ ޅުވޭ ާވެސް ާނުވަތަާާއ�ސްވެރ�ން ާނުވ ތީ ާކަމުގައ� އެއް

ާކަމުގައ� ާއެާމަޤ މެއް ާބައ�ވެރ�ނުވ ން ާވަކ ލ ތުާވ ތީ ާއަށް ާއެ ާވ ހަކަދައްކައ�ގެން ާޕެންޝަންގައ�ާމީހުން ާއެ ކޮށްގެން

ާކަމު ާނުވެއްޖެ ާއެާާވަނީާގައ�ބައ�ވެރ� ާހަމަ ާވެސް ާމުއައްސަސ ތަކުން ާއެހެން ާބައެއް ާއެހެން ާދައުލަތުގެ ނަމަ

ާހުއްޖަ ާއެ ާބައ�ވެރ�ާތްތައްާވ�ސްނުމުގައ� ާވެއްޖެާދައްކައ�ގެން ާކަމަށް ާއެހެން ާޢ އްމުާނުވެދ ނެ. ާގ�ނަ ާވަރަށް ާއްޔ 

ާއެހެނ�ހެންޖަމު ާކޮމްޕެނީާޢ�އްޔ ތަކުންނ އ� ާމީގަވެސް ާވެސް ާބައ�ވެރ�ތަކުން ާއެހެންކަމަށްނުއ� ާމާ�ާވެއްޖެވެދ ނެ. ނަމަ

ާފަނުޕެން ާދ ނީ ާމަސައްކަތް ާމ� ާއޮންނ ނެާާ.ފުލަށޭޝަންގެ ާދެން ާބ ކީ ާމީގައ� ާނެތ�ގެން ާމީހަކު ާބައ�ވެރ�ވ ނޭ ނުވަތަ

ނޑަށްާދަންނަވ ލެވެންާއޮތްާއެއްޗަކީާމ�ކަހަލަާމައްސަލަތަކުގައ�ާމ�އީާ އެއްޗެއްާނޯންނ ނެ.ާއެކަހަލަާވ ހަކަތަކުންާއަޅުގަ

ާރައް ާޔ�ތުންގެ ާވަނީކަމުާާކަމެއްާކުރެވޭފައ�ދ އަށްޓަކައ� ާޝައުޤުވެރ�ކުރުވަން.ާާގައ� ާރައްޔ�ތުން ާޖެހޭނެ ނަމަ

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގައާ�ރައްޔ�ތުންނަށްާމީތ�ާހުށަހަޅައ�ާރައްޔ�ތުންނަށްާފައ�ދ ާހުރ�ާގޮތަކަށްާޖެހޭނެ 6�ާދޭން.ާއަޅުގަ

ކުރުމުގެާނަާކުރ�ާމަސައްކަތުގެާއަގުވަޒަންއެއްގެާގޮތުގައ�ާނުވަތަާއޭމީހަކުާކުރ�ާމަސައްކަތެއްގެާނަތީޖ ާއަހަރުވީމަާއެ

ާއޭނަ ާވަގުތު ާހުންނަ ާގޭގައ� ާދޫކޮށްލ ފައ� ާވަޒީފ  ާއޭނ  ާދ�ރ�އުޅުމެއްގައ�ާާގޮތުން ާރީތ� ާއަނބުރުވެރ�، އަކީ

ާއެ ާދައުާގެންގުޅެދ�ނުމަށްޓަކައ� ާއުފުލަންތަނެއްގެ ާމަސްއޫލ�އްޔަތު ާވަނީާާޖެހޭާލަތުން ާވުރެާނަމަާކަމުގައ� ާމ ާާމ�އަށް

ނޑުމެންނަށްާނޭނގެނީ ާއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެބަހުރޭ.ާމ�އެއްޗެތ� ާޙަޤީޤަތުގައ� ާއުސޫލު ާކަމެއްާނޫނީާމ�އ ާާރީތ�

ާފައ�ސާ  ާއަތުން ާމީހުން ާކީއްކުރަންތޯ ާނޭނގެ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއް ާނުވ�ސްނެނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ މެދުގައ�

ާމ� ާކުއުޅެނީާނަގަން ާނުލ ހ�ކު ާއެއް. ާމުސ ރަ ާމ�ާާޑަކުޑަ ާރ އްޖޭގައ� ާމީހުންނޭ ާޢ އްމުާލ�ބޭ ގޮތެއްގައ�.ާާތ�ބީ

ހުންނަށްާރީތ�ާމީާކީއްކުރަންތޯާމީހުންާއަތުންާފައ�ސ ާނަގަނީ.ާޕެންޝަނުގެާގޮތުގައ�ާއެމީހުންާމުސްކުޅ�ވ ާދުވަހުާއެ

ާހޯދައ� ާދ�ރ�އުޅުމެއް ާނ�ކަން ާއެބަހުއްޓޭ ާކަންތައްތައް ާކުރަންވީ ާކ�ހ ދ�ނުމަށްޓަކައ� ާކ�ހ ާރަނގަޅަށް. ގ�ނަާާބޮޑެތ�،

ާނަގައ�ގެންާ ާއަގު ާބޮޑެތ� ާވަރަށް ާމ�ސ ލަކަށް ާމުޖުތަމަޢުގައ�. ާގެންދ  ާކުރަމުން ާއެބަހުރޭތޯ ާކަންތައްތައް ާލ�ބޭ ފައ�ސ 
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ާކުއްޔަށް ާހުންނ ނެ. ާތަންތަން ާތަމ ރ ތްއ�ދޭ ާލޯންޗު ާސެންޓަރުތައް. ާޓެކްސީ ާމީހުންާއް. ާމަތ�ންދ  ސެކްޝަންތައް.

ާމީ ާމ�ގެންގުޅޭ ާކުރަންޖެހޭާާހުން. ާކޮންމެހެން ާހަމަ ާމ�އީ ާނެގުމަކީ ާފައ�ސ  ާގޮތުގައ� ާޒަކ ތުގެ ާއަތުން މީސްމީހުންގެ

ާމީ ާމ� ާޒަކ ތް ާނޫން. ާބައެއް ާނަގަންޖެހޭ ާޒަކ ތް ާމ�އީ ާއެކަމަކު ާނަގަންޖެހޭކަމެއް. ާޒަކ ތް ާއަތުން ވެސްާާކަންހުންގެ

ާއ�ންދ ލަ ާދޮންކެޔޮކޮޅެއް ާރ އްޖެތެރޭގައ� ާނޭނގޭ. ާމީހުންއަސްލުގައ� ާއުޅޭ ާހައްދ ލައ�ގެން ާފަޅޯކޮޅެއް ާއަތުންާއ�ގެން ގެ

ާއޮންނަ ާނަގަން ާޒަކ ތް ާހަތަރު ާތ�ން ާބޮޑެތ� ާއއ�ާ�އ�ރުގައ� ާނަގައ�ގެން ާބުރ�އަށް ާބ ރަ ާދ�ހަ ިެތަންތަންާާމ ރ ތް،

ާމ��1،21ާ ާނުނަގ  ާއެއްޗެއް ާއެއްވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަތުން ާއުޅޭާމީހުންގެ ާދީގެން ާކުއްޔަށް ާބުރ�އެއް ހެންާހ ހަށް

ާމ� ާމ�ާދޫކޮށްލަންވީތޯ. ާސެންޓަރުތަކުން ާޓެކްސްސީ ާރުފ�ޔ ާއީކަންތައްތައް ާލައްކަ ާއެތައް ާމައްޗަށް އެއްާާދުވ ލެއްގެ

ާމީހުންގެާއަތުންާތަންތަން.ާހަމަާވަންނަ ާމީހުންާއެާޝެއަރާއޮންނަ ާދުއްވ  ާރ އްޖޭގައ� ާމަތ�ންދ ބޯޓު ވެސް.ާާއެހެން

ާފެރީާހަމަ ާކުރުމުގައ� ާދަތުރުތައް ާގ އ�މުކޮާއެހެން ާލޯާނ�ޒ މު ާއަދ� ާމީހުންނ އ� ާމ�އުޅޭ ާގ ށްގެން ނޑަކަށްާންޗުތައް ތްގަ

ނޑަށްާ ހ ހަކަށްާރުފ�ޔ .ާާ��ހ�ސ ބުންާރ.އަތޮޅަށްާޖައްސ ލަންާވެސްާާވެސްާއެނގ�ފައ�ާއެބަހުރ�ާމ�ދަތުރަކަށްާއަޅުގަ

ާއެއް ާދަތުރެކޭ.ާާމ�އީ ާގަޑ�އ�ރުގެ ާހަތަރު ާތ�ން ާދަތުރެކޭ. ާމ�ާ��ދުވަހުގެ ާރުފ�ޔ . ާނަގައ�ގެންާހ ސް ާކުލ� ާބޮޑެތ� ހ 

ާއަޅުގަާ ާވެސް ާތަންތަނުން ާހ�ންގ  ާކަންތައްތައް ާބޮޑެތ� ާޒަކ ތްއެކަހަލަ ާއެތަންތަނުން ނަގައ�ގެންާނޑުމެންނަށް

ާމައަޅުގަާ ާވަރުގަދަ ާވަރަށް ާދުވަހުާނޑުމެންނަށް ާގ�ނަ ާހަމަ ާކޮށްފައ� ާމަސައްކަތްތައް ާކުރެވ�ދ ނެ. ސައްކަތްތައް

ާމަސައްކަ ާގ�ތްސަރުކ ރަށް ާއެާކުރ� ާވަކ�ވަރަކުން ާމީހުންނަށް ާޚ�ދުމަތްކުރ� ާދައުލަތަށް ާދުވަހު މީހުންނަށްާާނަ

ާހޯދަ ާދ�ރ�އުޅުން ނޑުމެންނަށް ާމަސައްކަތްދެވ�ދ އ�އަޅުގަ ާދައުލަތަށް ާއަދ� ނޑުމެންާނެ. ާއަޅުގަ ާއެކަނ�ތޯ ާމީހުން ކުރ�

ހަމައެކަނާ�ާޖެހޭާމީހުންނަކީމ ނަގަންންޖެހޭާޒ�ންސްއޫލ�އްޔަތުާއަދ ކުރަމީގައ�ާހ�މަނަންޖެހެނީ.ާއެތަނެއްގެާދައުލަތުންާމަ

ާޚ�ދުމަތް ާއ�ންސ ނަކަދައުލަތަށް ާކޮންމެ ާދ�ރ�އުޅޭ ާމ�ާށްާވެސްާއެކުރ ާމީހުންނެއްާނޫނޭ.ާއެތަނެއްގައ� ާމީހުންާޖެހޭނެ

ާނުކުރ�ޒ�ން ާޚ�ދުމަތް ާދައުލަތަށް ާނަގަން. ާޚ�ދުމަތްާމ  ާއޭނަ ާމުޖްތަމަޢަށް ާވ�ޔަސް ާއޭނަގެކަމުގައ� ދަރ�ންާާކުރ ނެ.

ާޚ�ދުމަތް ާއެއްކުރ މުޖުތަމަޢަށް ާއެހެންވީމ ،ާކޮންމެހެން ާތަނެއްާނެ. ާއެވެސް ާވަޒީފ  ާއަދ ކުރ� ާމަޤ މެއް ާއަދ ކުރ�ާގައ� އް

ާކަމުގައ�މީހެ ާނޫން ނޑުމެާއް ާއަޅުގަ ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ނޑުމެންާއެވ�ޔަސް ާއަޅުގަ މީހަކ ާާންނަށް

ާމ� ާނަގަންޖެހޭ.ާމުސްކުޅ�ޒ�ންާދޭތެރޭގައ� ނޑުގެާމ  ާއަޅުގަ ާފަދައ�ން ާއަޅ ލ  ާމުސްކުޅ�ންނަށް ާއަޅ ލަންޖެހޭ. ާދުވަހު ވ 

ާހަމަާ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާގޮތުގައ� ާނުކުތ އެއްގެ ާއ�ންވެސްޓުާދެވަނަ ާމ�މ�ގޮތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާޒަކ ތުން ާކޮށްގެން

ާމ� ާނަގައ�ގެން ާޒަކ ތް ާތަންތަނުން ާއ�ންވެސްޓުާާދަންނަވ ލ� ާއަޅުގަާއ�ތުރުކޮށްގެން ާއެބަޖެހޭާކޮށްގެން ނޑުމެން

ނޑުމެންގެާޒުވ ނުންނަށްާވެސްާއެހީތެރ�ވ ން.ާކ�ތައްާމީހުންތޯާއެ 3�ާއެކަނ�ާތ�ބެނީާމީހުންނ ާނީދެވ�ފައ�.ާހަމަާއަޅުގަ

ާނަފްސުާއަހަރ30ާުއަހަރު،ާ ާއޭނަގެ ާއ�ންނަާވ�ޔަކަސް ާމީހަކ  ާގޮތުން ނޑުގެ ާހަށ�ގަ ާކެރ�ކުޅަދ ނަވީއޭނަގެ ާއޭނަ ާން

ާާކަމުގައ� ާއޭނަ ާވެސް ާކޮންމެާކޮންމެވ�ޔަސް ާއ�ނދެގެން ާމީހުންގެާދުވަހަކުާމީހަކ  ާތ�މ ގެ ގެާއަށްާާދުވަހަކުާއޭނަގެ

ާކ ާއަތުގައ� ނޑު ާރޭގަ ާކ ން، ާމެންދުރު ާދޭންތަނެާނ�ދ ނެާން،ހ�ފ ލ ފައ� ާގެާާ�އް ާނ�ދަންާބޭބެއެއްގެ މ�ހެނެއްާާއަށް
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ާއެހެންވީމ ،ާއެާ ާގެާާނޫޅެވޭނެ. ާވެސް ާއެާމީހުންނަށް ާއެޅުމ އ� ާާއެއް ާއެާވަޒީފ މީހުންނަށް ާލ�ބެންދެން މީހުންާާއެއް

ާރަނގަޅުާކަންތައްތަކެއް.ާކ�ތައްާމީހުންތޯ.ާޒުވ ނުާބެލެހެއްޓުމ އ�ާމ� ާކޮށްދޭން ާދައުލަތުން ންާމ ރ މ ރީާހުންނަނީާހަމަ

ާއަޅުގަނޑުމެާވ ހަކަާދ ހ�ންގަން ާވ ހަކަ ާތ�ބޭ ާޖެހ�ފައ� ާމަސްތުވ ތަކެތީގައ� ާޒުވ ނުން ާކީއްވެގެންތޯާއ އ� ާދައްކ އ�ރު ން

ާއެބަލައ� ާއެބަޖެހެއޭ. ާއެމީހުާލަން ާހޯދައ�ދީ ާދ�ރ�އުޅުމެއް ާރަނގަޅު ާހޯދައ�ާންނަށް ާވަޒީފ  ާއެމީހުންނަށް މީހުންާާދީ

ާމަސައްކަތްތަކެއް ާޕްރޮވައ�ޑުާކުރ ނެ ާހުށަހަޅައ�ދޭން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އެބަޖެހޭ ާއެހެންވީމ ، ކަންތައްތައްާާކޮށްދޭން.

ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރެއްޖެާކޮށްދ�ނުމަށްޓަކައ� ާވ�ސްނުންތެރ�ކަމެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަނީާާޙަޤީޤަތުގައ� ާކަމުގައ�

ާމީހުންގެާއަތުންާއެއްޗެއްާނުނަގ ާާކުރ ާމީހުންގެާއަތުންާއެތަކީާމީހުންާރ އްޖޭގެާމަސައްކަތްާނަމަާއެންމެާރަނގަޅުާގޮ

ާއެވ  ާއޮތ�އްޔ  ާކުޑަކުޑަާން ާވަރަށް ާދަންނަވ ލ�ހެން ާކުރ�ން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާޢ އްމުކޮށްާާމުސ ރަާގޮތަށް. އެއް

ާމ� ާއ�ތުރުކޮށްފ�ާމީހުންނަށް ާއެއްޗެއް ާއަދ� ާއޭގެތެރެއ�ން ާނަގައ�ާ�ކަމުގައ�ާާލ�ބެނީ. ާއެއެއްޗެއް މީހުންނަށްާާފ�އްޔ 

ާދ�ރ�އުޅުމަކަށް.ާއެހެންވީމ ، ާދަތ� ާވ ނީ ާވެސް ާދ�ރ�އުޅުން ާއުޅޭ ާމ�ާމ�ހ ރު ނޑު ާވ ހަކަތައްާއަޅުގަ ކޮމ�ޓީގެާާހުށަހަޅ ލ�

ާ ާރ�ޢ ޔަތްމަރުޙަލ ގައ� ާއުއްމީދުކޮށްދެމ�އަށް ާވައްސަލ މްާއްވ ނެކަމަށް ާނ�ންމ ލަން. ާވ ހަކަކޮޅު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާކުރަމުން

ާޢަލައ�ކުމް.ާޝުކުރ�އްޔ .

ާ

ާމްާމުއްޠަލ�ބުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ތޮޑ ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއ�ބްރ ހީފަރެސްމ 

ާ ާރައީސް،ާާއައްސަލ މް�ާ����ާ���ާ������ާ������ާ�ާ�����`. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޢަލައ�ކުމް.

ނ ާނ�ޒ މެާއަޅުގަ ާސެކ�އުރ�ޓީ ާސޯޝަލް ާޑުމެން ާއެބައޮތް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމީގައ� ާވ ހަކަދައްކ އ�ރުގައ� هللاާއްގެ

ާދުނ�ޔެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއުފައްދަވ ފައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަތަޢ ލ  ާފޮނުއްވ ފަާޞުބްޙ ނަހޫ ނޑުމެންނަށްާާއ�އަށް އަޅުގަ

ާފޮނުއްވ ފަ.ާއަޅުގަާސޯޝަލްާސެކ�އުރ�ޓީ ާވެސް ާމ�ނ�ޒ މެއް ާކީއްވެގެންތޯ ނޑުމެންނަށްާކަންބޮޑުާާނޑުމެން ާއަޅުގަ ވަނީ

ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތ�ބެގެން ާނުކުރެވ� ާކަންތައްތައް ާއަދ ކުރާ ާކުރަންވީ ާވަޒީފ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ވ ހަކަދައްކަނީ

އެހެންާނޫނީާކޮށްގެންާށްގެންާނޫނީާއެހެންާވ�ޔަފ ރ�ކޮތްބައެއްގެާނޫނީާބައެއްގެާޙައްޤުތައްާނަގައ�ގެންާއެއ�ންާމަސައްކަާ

ާއެއްގޮތަކަށް ާރައީސް،ާމ�އީކީ ާދ�ނުމަށް.ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޚ�ދުމަތް ާއޭގެ ާނުރުހުމުގައ�ާާބަޔަކަށް ާއެއްވެސްާމީހެއްގެ ވެސް

ާލ�ބޭާމުސ ރައ�މީހަކުާވަާއެ ާރުފ�ޔ ޒީފ ާއަދ ކޮށްގެން ާކަމެއްާނޫން.ާޙަޤީާގެާއެންމެ ާއޮތް ާވެސްާނެގެން ޤަތުގައ�ާއެއް

ާތ�އްބެވ�ާ ާމަޖ�ލީހުގައ� މެންބަރުންގެާވ�ސްނުންފުޅުާކ�ތަންމެާރަނގަޅަށްާހުރ�ާނަމަވެސްާމ�ާޤ ނޫނުާފ ސްކުރެއްވ�އ�ރު

ާޚ�ލ ފަށް ާއުސޫލުތަކ އ� ާއ�ސްލ މީ ާއޮތީ ާމީހެއްގެާާޤ ނޫނު ާއެއްވެސް ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދަންނަވަންޖެހޭ. ކަމުގައ�

ާއެާ ާނުރުހުމުގައ�ާނެގޭާކަމެއްާރުހުމުގައ�.ާއެމީހ ގެާާޙައްޤެއްާނެގޭނީ ާއްޔ ާއެއީާއ�ސްލ މީާއުސޫލުތަކ ާވެއްޖެާމީހ ގެ

ާާކަމެއްާގޮތްާއެއް ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނުދެންނެވޭނެ. ާކަމަކަށް ާއަهللا ާއެކަލ ނގެ ާވަތަޢ ލ  ށްާސުބުޙ ނަހޫ

ާ ާއެންގެވުމ  ާޝަރީކުނުކުރުމަށް ާމައ�ންބަފައ�ންނަށް ާއޮތީ ާއަންގަވ ފައ� ާދެން ާމައ�ންބަފައ�ންނަށްާއެކު ކ�ޔަމަންވުން.
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ާއެ ާކުރ�މަތީގައ� ާމައ�ންބަފައ�ންގެ ާއެހެންނަމަވެސްާާއޯގ ތެރ�ވުމަށް. ާނުބުނަން. ާވެސް ާއުފް ާމުސްކުޅ�ވ ދުވަހު މީހުން

ާމ� ާޤައުމު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާސަބަބުން ާނ�ޒ މުތަކުގެ ާނ�ޒ މުތަކުގެާާމ�ކަހަލަ ާމ�ކަހަލަ ާފަސ ދަވެފައ�. ވަނީ

ާމ� ނޑުމެންގެާސަބަބުން ާއަޅުގަ ާއަޅ ނުލައ�، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމައ�ންބަފައ�ންނަނަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ އަދު

ާމ�ާ ާދަރ�ން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަޅ ނުލައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެާމައ�ންބަފައ�ންނަށް ާސަރުކ ރުންާާބުނަނީ މީހުންނަށް

.ާމ�އީާމުޅ�ާނ�ޒ މުާކ ރުންާބަލަހައްޓ ނޭރުމީހުންާސަާ.ާއެއ�ނ ޔަތްާދޭނޭމީހުންނަށްާސަރުކ ރުންާާފައ�ސ ާދޭނެއޭ.ާއެާ

ާވަރަށްާާމ�ާހަލ ކުވެގެން ާސަބަބުން. ާކަންތައްތަކެއްގެ ާކުރ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަތުން ާއަމ�އްލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދަނީ

ާކަންކުރަންވީާ ާގޮތ އ�، ާގުޅެންވީ ާގޮތ އ�، ާއުޅެންވީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮވެމެާާރީއްޗަށް ާއަންގަވ ފައ� އެއަށްާާ�ގޮތް

ނޑު ާދުވަހަށްާއަޅުގަ ާދުވަހުން ާކަންތައްތައް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހަދައ�ގެން ާހަދަންއުޅެން ާގޮތްތަކެއް ާއަށް ާއަމ�އްލަ މެން

ާމ� ާއޮންނަާާޚަރ ބުވެގެން ާއެ ާވެސް ާނ�ޒ މަކީ ާއެ ާގ އ�މުކުރ އ�ރު ާނ�ޒ މެއް ާމ�ފަދަ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ދަނީ.

ާއުސޫލު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަތ�ން ާތަކުގެ ާއ�ސްލ މީ ާނ�ޒ މެއްތޯާޤަބޫލުކުރ  ާގ އ�މުކުރެވޭ ާމަތ�ން އުސޫލުތަކުގެ

ނޑުމެންާވަރަށްާފަޚުރުވެރ�ވެފައ�ާދައްކ ާ ނޑުމެންާވ�ސްނަންޖެހޭނެ.ާއެކަންާއަޅުގަނޑުމެންާބަލަންޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާ ާއެއް ާމީހުންނަށ6�ާާްވ ހަކަ ާމީހުންނަށ6�ާާްރުފ�ޔ ާދޭވ ހަކަ.�111ާާއަހަރު ާފެށުމުނ�111ާާްއަހަރު ާދޭން ރުފ�ޔ 

ާމުޖުތަމަޢުންދެ ާއެާން ާކ ކުތޯ ާމައްސަލަތައް ާކޮންާާނުކުތް ާވ�ސްނަނީ. ާއެކަމ  ާބޭފުޅެއްތޯ ާކޮން ާދައްކަނީ؟ ވ ހަކަ

ާއެކީގައ�،ާދަރ�ންނ އަހަރުާވީއ�ރުާވަރަށްާރީއްޗަށ6�ާާްބޭފުޅެއްތޯާއެކަމ ާޚ�ޔ ލުކުރަނީ.ާ އެކީގައ�ާއުޅެމުންާާޢ އ�ލ އ 

ާއެބަ ާމައ�ންބަފައ�ން ާގޮާާއައ� ާވަކ�ވެގެން ާވަލުތެރޭގައ�ާތ�ބ� ާމުޅ�ން ާޖަހައ�ގެން ނޑެއް ާޖ�ފުޓ�ގަ ާގޮއްސަ އްސަ.ާވަކ�ން

ާމ�އީާ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެބަތ�ބ�. ާވެސް ާމީހުން ާހ�ންގ  ާޢަމަލުތައް ާވ�ޔ ނުދ  ާމުޅ�ން ާދ�މ ކޮށްފައ�. އުޅެން

ާކަންތައްތައް. ާކުރެވޭ ާވ�ސްނ ނުލ ާކުރ ާކަންތައްތަކެއްގެާސަބަބުން ނޑުމެންާބަލ ނުލައ� ާވަރަށްާާއަޅުގަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާލ�ބޭ ާއެ ާބަޔަކު ާއައ� ާއުޅެމުން ާއ�111ާެރީއްޗަށް ާދެމަފ�ރ�ންނަށް ާާރުފ�ޔ ާނޫނީ ާރުފ�ޔ ާދަރ�ންނަށ4ާާްލ�ބޭ ހ ސް

ާމ� ާއޭރު ާއުޅެންފެށީ. ާމ� ާގޮއްސަ ާއެާނުދ�ނުމަށްޓަކައ� ާއައ�އ�ރު ާމ�ާހ�ސ ބަށް ާދަރ�ން ާއެާމީހ ގެ މީހާ ާއަންނަނީ

ޚަރަދެއްާކޮށްދެމުން.ާބޭނުންވ ާހުރ�ހ ާކަންތައްތަކެއްާކޮށްދެމުން.ާއެހެންވީމ ،ާމ�ފަދަާބަލަހައްޓަމުން.ާބޭނުންވ ާހުރ� ހާ 

ނޑުމެންާކަމެއްާ ނޑުމެންާވ�ސްނަންޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ ބެލެނީާާފަހަރަށްާމ�ާކުރ އ�ރުގައ�ާގ�ނަާނ�ޒ މުތަކ ާދޭތެރޭގައ�ާއަޅުގަ

ާޢަމަލުކުރަމުން ާމުސްލ�މުން ާމުާޣައ�ރު ާޣައ�ރު ާނޫނީ ާގޮތްތައް. ާއެާދ  ާގޮތް. ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާޤައުމުތަކުން ސްލ�މު

ާސަގ ޤައުމުތަ ާއ�ސްލ މީ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާއެާކަކީ ާކަންތައްތަކެއް ާގ�ނަ ާހ�މެނޭ ާތެރޭގައ� ާރަނގަޅުާާފަތުގެ ާވެސް މީހުން

ާއެާކަންތައްތަކެއް ާބަދަލުކޮށް ާއ�ތުރަށް ާއެކަންތައްތައް ާބަލައ� ާއެާކަމަށް ާމޮޑ�ފައ�ކޮށްގެން ާއ�ތުރަށް މީހުންާާމީހުން

ާމ� ާއަށް ާމ ާދުނ�ޔެ ާމ�އީ ާާދައްކަނީ ާބަލައ�ގަނެގެން ާއޭތ� ާކަމަށް. ާނ�ޒ މެއް ާމ�އަދުާރަނގަޅު ނޑުމެން އަޅުގަ

ާހަމަމަސައްކަތް ާދ�މ ކުރަނީ. ާމ� ާޤައުމަށްާާކުރަން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއުނ�ކަމަކީ ާހުރ� ާޤ ނޫނުގެ ާމ� އެހެންމެ

ާއަ ާއެއް ާއަންނަ ާމަސައްކަތްކުރަން ާނޫނީ ާވެސްާމަސައްކަތްާއަހަރަށްާ�ހަރު ާއަތުން ާމީހުން ާބޭރު ާއަންނަ ކުރަން
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ާނެގޭނެ ާާމ�ފައ�ސ  ާއެމީހ  ާއޮތުން. ާޤ ނޫނު ާމ� ާދ އ�ރުގައ�2ާާގޮތަށް ާހުއްޓ ލ ފައ� ާއަދ ކުރުން ާވަޒީފ  އަހަރުފަހުން

މަކުާނުވޭާއޭނަގެާމުސ ރަާއ�ންާއެންމެާރުފ�ޔ ާއެއްާވެސްާކަނޑަން.ާއެކަާއޭނަގެާޙައްޤުތައްާކޮބައ�ތޯ.ާއޭނަާބޭނުމެއް

ާއޮތް ާ%ާޤ ނޫނު ާއ�ން ާފައ�ސ  ާއޭނަގެ ާމަޖުބޫރުވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނޫނީާާ�ގޮތުން ާދޭން. ާސަރުކ ރަށް ނަގ ފައ�

ާހަމަ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޖަމ ކުރަން. ާފަންޑަކަށް ާއެާވަކ� ާމުދަލެއް ާމީހެއްގެ ާއެއްވެސް މީހެއްގެާާއެހެންމެ

ާފަނެގޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާވަޒީފ ާދޭާނުރުހުމުގައެއްާނު ާނުފަރ ތުގެ ާނެގޭނެ.ާޤ ނޫނުގައ�ާލ�ޔެފައ�ާއޮތްާއ�ސ ާއެއްާވެސް

ާކުރެވޭނެާކަމުގައ� ާއެއީާވެސް ާނުރުހުމުގައ�ާއެާކަމެއްާނޫން.ާއެާވ�ޔަސް ާގޮތެއްާާމީހ  ާދެވޭނެާއެއްވެސް މީހުންނަށް

ާމ� ާބަދަލުގައ� ާޓެކްސްގެ ާނ�ޒ މެއް. ާތަފ ތު ާމުޅ�ން ާއަކީ ާޓެކްސް ާާނޯންނ ނެ. ވަތަޢ ލާ ާސުބުޙ ނަހޫهللاާއޮންނަނީ

ނޑުމެންާާމީހެއްގެާމުދަލުންާނަގަންާމ�ާއެާާ�.�އަންގަވ ފައ�ާޒަކ ތް.ާ% ނޑުމެންާނުދެނީ.ާއަޅުގަ އޮތީ.ާކީއްވެތޯާއަޅުގަ

ާނޫންތޯ ާދެމެއް ާޒަކ ތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ާއ�ން ާދޭއްޗެއް.ާމުސ ރަ ާތަފ ތު ާމ�އީ ާމ�އ  ާއ އ� .ާއެހެންވީމ ،ާޓެކްސް

ާކޮންސެޕްޓު ާމީހެއްގެ.ާއ�ސްލ ރަނގަޅަށްާބައްލަވ ާއޭގެ ާކޮންމެާާމްދީނުގައ�ާއެއްވެސް ލަތެއްގައ�ާހ މުދަލެއްާނުނެގޭނެ

 ގޮތެއްާނޯންނ ނެ.....ާމީހެއްގެާމުދަލެއްާނެގޭނެާވެސްާއެ

 

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާދަންނަވ ލަންާއުޅުނީާ މަތ�ވެރ�ާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު،ާމަތ�ވެރ�ާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު،ާއަޅުގަ

44ާާ ާމ އްދ ގެ ާހަވަނަ ާޖަދުވަލު ާއޮތް 3ާވ ލ ދީފައ� ާމެންބަރަކ2ާާުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއޮންނ ނެ ާނަންބަރުގައ� ވަނަ

ާދައްކަވަމުން ާމެާވ ހަކަފުޅު ާއެ ާއުނދަގޫވ ގެންދަވަނ�ކޮށް ާމަނ ާންބަރަކަށް ާދެއްކެވުމަކީ ާވ ހަކަފުޅު ާކަމެއްާގޮތަށް

ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރެއްވުމަާކަމަށް. ާއެކަން ާނަސޭހަގޮތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދ އ�ރ ގެާށް ާފަރެސްމ ތޮޑ  ތްތެރ�ވަން.

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާވ ހަކަފުޅުާކުރ�އަށްާގެންދެވުމަށް.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމުއްޠަލ�ބުާމެންބަރުާއ�ބްރ ހީމްާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އ�ރ ގެ

ާހުރުމ  ާބަދަލުތަކެއް ާބޮޑެތ� ާގެންނަންޖެހޭ ާޤ ނޫނަށް ާއެހެންވީމ ،ާމ� ާރައީސް، ނޑުމެންާާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަޅުގަ އެކީގައ�

ާާޤަބޫލުކުރ  ާޤ ނޫނަށް ާމ� ާމ�ހ ރު ާއެނގެނީ. ާމ� ާމ�ންވަރު ާބަދަލުތަކެއްގެ ާގެންނަންޖެހޭ ާޤ ނޫނަށް ާމ� 4ާގޮތުގައ�

ާޖ�ލީހަށް....އ�ޞްލ ޙެއްާމ�ާމަ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޙުސައ�ންާމުޙައްމަދު. ާއ ދެ،ާނ�ޒ މީާމައްސަލަާއެއްާމަތ�ވެރާ�

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(
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ާ

ާމަތ�ވެރީާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޙުސައ�ންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާރައީސް،ާމ�ހ ރު ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާވ ހަކަދައްކަވަމުންޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއ�ބްރ ހީމްާާގެންދަވ  މެންބަރު

ާާމުއްޠަލ�ބު ާއޮތ36ާާީވ�ދ ޅުވެއްޖެ ާފ ސްކޮށްފައ� ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާޕެންޝަނ  ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ވަނަ

ާދީންވެރ�ކަމ އާ� ާއ�ނގޭތޯ.ާތ�މ ގެ ާބ ރެއްާނޫން ާލ�ބ�ގެންވ  ާމ�ާމަޖ�ލީހަށް ާޚ�ލ ފަށޭ.ާއެއީ ާއުސޫލުތަކ  އ�ސްލ މްދީނުގެ

ާދައްކަން ާާއަޅުވެރ�ކަން ާއ�ންޓަރެސްޓު ާއ�ނދެފައ� ާބޯޑުގައ� ާއެކަހަލަާނަވެގެން ާމ�ހ ރު ާއައ�ސް ާފ ސްކޮށްފައ� ގަން

ާކަހަލަާވ ހަކަތައްާވ�ސްނ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީާދެއްކޭނެާވ ހަކައެއްާާއެއްޗެހ�ާޙަރ މްކުރ ާމީހުންާދައްކ ާމ�

ނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ކަކަމަ ާށްާއަޅުގަ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާކަމަކަ ާއެއް ާމައްސަލަ ާނ�ޒ މީ ާދައްކަވަމުންާއ ދެ، ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނުގަންނަން. ާއެއް ާބަލަ ނޑު ާއަޅުގަ ާށް

ާބެހޭ ާވ ހަކަފުޅ  ާނެތް.ާާގެންދ  ާއެއް ާހަމަޖެހ�ފަ ާގަވ އ�ދު ާމަޖ�ލީހުގެ ާގޮތަކަށް ާނެގޭ ާމައްސަލަ ާނ�ޒ މީ ގޮތުން

މެންބަރުާވ ހަކަފުޅުކުރ�އަށްާގެންދެވުމަށް.ާ ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާމްާމުއްޠަލ�ބުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ތޮޑ ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއ�ބްރ ހީރެސްމ ފަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާދީނޭާބުނީމަ.ާއެއީ ާމީހުންާމ ޔޫސްވ ނެާއ�ސްލ މް ާބައެއް ާވަރަށްާބޮޑަށް ާރައީސް،ާމ�އީ ޢ�އްޒަތްތެރ�

ނޑުމެންާއަބަދުކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަމެއްާނޫން.ާއެކަންާއޮންނ ނެާގޮތްާ ވެސްާއެކަންާއޮންނ ނެާގޮތް.ާއެއީ.ާއެއީާއަޅުގަ

ނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ނެ ގޮތެއްާވ�ޔަސްާމ�ާޤ ނޫނުގައ�ާހުރ�ާާކަމެއްާނެތް.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާކޮންމެާއެކަމ ާއަޅުގަ

ާ ާމ�ތަނަށް ާދުވަސްތެރޭ ާމަހެއްހ  ާވޭތުވެދ�ޔަ ާމ� ާއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަށ4ާާްއުނ�ކަން ާމ� އ�ޞްލ ޙެއް

ާދ�ާހުށަހެޅ�ގެން ާއޮތްާދ�ޔަ ާފ ސްކުރައްވ ފައ� ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެ ާފުރ�ހަމަކޮށް ާކ�ތަންމެ ާޤ ނޫނު ާއަދ� އުން.

ާޤ ނޫާކަމުގައ� ާއެބަލ�ބޭ. ާފުރުޞަތު ާވ ހަކަދެއްކުމުގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޝަރީޢަތ ާވ�ޔަސް ާއ�ސްލ މީ ާނުއަސ ސީގައ�

ާޙައް ާދެއްކުމުގެ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ާއެއް ާވ ހަކަ ާކޮންމެ ާއެބައޮތްޚ�ލ ފުނުވ  ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާމ� .ާޤު

ާޢ�އްޒަތްތެރާ�އެހެންކަމަށް ާއަނެއް ާމެންބަރަކަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެއްވެސް ާވެސް ާއެކަކު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ވެއްޖެއްޔ 

ނުދެއްކޭނެ.ާކަާއެއްާމެންބަރެއްާދައްކ ާވ ހަކައަކަށްާއެއީާއ�ސްލ މްާދީނުގައ�ާއަސްލަކ ާޚ�ލ ފުނުވ ހ ާހ�ނދެއްގައ�ާވ ހަ

ާއެއ  ާާއަދ� ާރ�ޔ ސަތަކަށް ާމަނަލެދެކޮޅަކަށް ާއެކަމެއް ާރައީސް،ާވެސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާކުރެވޭނެ. ާނުވެސް ާވެސް އް

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމެއަކަސްާމ�ހުރ�ާމައްސަލަތަކ ާކޮން އެކީގައ�ާމ�ާޤ ނޫނަށްާއ�ޞްލ ޙުާގެނައުމުގެާމަސައްކަތްާއަޅުގަ

ާދ ާކަމަށް.ާއަދ�ާކުރ�އަށްާއޮތްާތަނުގައ�ާވެސްާމ�ކަންާފުރ�ހަމަވެގެން....ާއަށްއެކަންާމަޖ�ލީހުގައ�ާމ�ހ ރުާވެސްާކުރ�
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ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމެންބަރު.ާމ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއޮާޝުކުރ�އްޔ  ާއެދ�ވަޑައ�ގެންފައ� ާފުރުޞަތަކަށް ާނެތުމ ވަގުތު ާމެންބަރަކު ާއެއްވެސް ާތް

ާއެޖެންޑ ާ ާމ�އަދުގެ ާއެޖެންޑ ، ާމ� ާއަދ� ާނެތުއެއްކޮށް ާވެސް ާއެހެންކަމެއް ާފ�ޔަވައ� ާމ�ކަން ާގައ� ނޑުާމ  ާއަޅުގަ އެކު

ާމ� ާތ�ޔަާގަސްދުކުރަނީ ާގަލޮޅުާާހ�ސ ބުން ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނ�ޒ މ  ާއަރުވަން. ާހުސްވަގުތުކޮޅެއް ބޭފުޅުންނަށް

ާ.ާޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފުދެކުނުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްާ

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފުާގަލޮޅުާދެކުނު

ާކަންކަންާ ާހުރ� ާއެޖެންޑ ގައ� ާމ�އަދު ާއެނގޭ ާއެބަ ާވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  އ ދެ،

ާބައެއް ާވެސް ާކަންކަން ާމަތ�ންކަން ާގޮތުގެ ާއޮންނަ ާގަވ އ�ދުގައ� ާއެނގޭ ާވެސް ނޑަށް ފަހަރުާާހުސްވެއްޖެކަން.ާއަޅުގަ

ާގަވ އ�ދ ާޚ�ލ ފަށްާމީގެ ާއެޖެންޑ ކުރެވ�ގެންާކުރެވ�ފައ�ާދަނީ.ާމ�ާމަޖ�ލީހުގައ� ވ ތީާާކުރ�ންާވެސްާކަންތައްތަކެއްާހަމަ

ާމ� ާމ�ހ ރު ާއެދެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފުރުޞަތުގައ� ާމ� ާހަމަ ނޑު ާޢ�ޖުރ ާއަޅުގަ ާޖ�ނ ޢީ ާވެސްާތަނުގައ� ާޤ ނޫނު ާތުގެ

ާބަހުސް ާއޭގެ ާއޮތީމަ ާކުރ�އަށްމަރުާހުށަހެޅ�ފައ� ާނަމަވެސް ާފައްޓައ�ގެން ާމ�އަދު ާވެސްާާޙަލ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ގެންދަން.

ދައްކަނީ.ާއެކަމަކުާމީގެާކުރ�ންާގަވ އ�ދ ާޚ�ލ ފަށްާާއެނގޭާގަވ އ�ދ ާޚ�ލ ފަށްާކަމެއްާކުރަންޖެހޭާވ ހަކަާކަންނޭނގެާމ�

ނޑުމެންާބޭނުންވެގެާއެތައްާބައ�ވަރުާކަމެއްާމ� މ�އަދުާ� ކޮށްފައ�ާހުންނ ނީ.ާއެހެންވީމ ންާތަނުގައ�ާވެސްާހަމަާއަޅުގަ

ާމުހ�އްމު ާމ�ހ  ާމުޖުތަމަޢުގައ� ނޑުމެންގެ ާއ�ތުރުވެގެންާާއަޅުގަ ާއަށް ާއ�ންތ�ހ  ާއެއްޗެހ� ާކަންތަކ  ާމ ރ މ ރީގެ ކަމެއް

ާމ� ާވ ތީ ާކުރ�އަށްާގޮސްފައ� ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޮޑުާާކަމުގައ� ާވަރަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާހޯދުމަކީ ާގޮތެއް ދެވޭނެ

ާޝުކުރ�އްޔ .ާާއެދުމެއް.

ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަދ� ާނޫން. ާއެއް ާނުކުތ  ާނ�ޒ މީ ާނެންގެވ� ާދެންމެ ާމެންބަރު އ ދެ،ާޢ�އްޒަތްތެރ�

ނޑުާދަންނަ ވަގުތުާާވަންާއުޅުނީާމ�ދެއްކ�ާވ ހަކަާނ�މެންދެންާއަޑުާވެސްާނ އްސަވ ާނ�ޒ މީާނުކުތ ާނެންގެވީ.ާއަޅުގަ
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ާއެދ�ވަާ ާފުރުޞަތަކަށް ާމެންބަރަކު ާއ�ތުރު ާނެތުމ  ާމާ�ޑައ�ގަންފައ� ާނޫން. ާއެއް ާވ ހަކަ ާހުއްޓ ލ  ާޖަލްސ  އެއްކޮށް

ާތ�ޔަ ާބ�ލުާާޖަލްސ ގައ� ާމ� ާފަހުބަސް ާބުނަންޖެހޭ ާބ�ލަށް ާމ� ާފަހުން ާއޭގެ ާއަރުވ ފައ� ާހުސްވަގުތުކޮޅެއް ބޭފުޅުންނަށް

ާބު ާމެންބަރު ާއެހުމުގެާހުށަހެޅުއްވ� ާވޯޓަށް ާގެންދ ނެ. ާކުރ�އަށް ާހަމަ ާޖަލްސ  ާއަދ� ާއަރުވ ފައ� ާފުރުޞަތު ނުމުގެ

ާ ާއ�ބްތ�ދ ޢީ ާބ�ލެއްގެ ާއެހެން ާވ�ދ ޅުވީ ާނުކުތ ގައ� ާނ�ޒ މީ ާނެންގެވ� ާއެބައޮތް.ާދެން ާވެސް ާކުރ�އަށްާާބަހުސްކަންތައް

ާ ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ހަކަ. ާކ�ޔުގެންދަވ  ާފުރަތަމަ ާބ�ލަކީ ާހަވ ލ ދެއްވ� ާން ާއަދ� ާބ�ލެއް.ާާ�އ�އްވ�ތ  ާނުވ  ދުވަސް

ާ ާބުނަނީ ާގަވ އ�ދުގައ� ާބަހުސްާދުވަސްާ�މަޖ�ލީހުގެ ާއ�ބްތ�ދ ޢީ ާކަމަށް ާމ�ހ ފަހުން ާއ ދެ، ހ�ސ ބުންާާކުރެވޭނީ.

ާމ�ނެޓުގެާހުސްވަގުތުކޮޅެއްާއަރުވަން.21ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންނަށްާ

ާ

 ]އަށ32�11ާާްއ�ނ3��21ާާްހުސްވަގުތުކޮޅުާ[

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ ސަތުންާ

ާމަސައްކަތްާ ާދަންފަޅީގެ ާމ� ާގެންދަން. ާކުރ�އަށް ާފަށައ�ގެން ާމަސައްކަތް ާހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު .`

ާދ�އްގަރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނ ޒ�މުާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ާވ ާޤ ނޫނުާ ާކުރ�އަށްާގެންދ އ�ރުާމ�އޮތީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާޕެންޝ�119/0ާަނަންބަރު ާކުރ�އަށްާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާބަހުސް ާބ�ލުގެ ާގެނައުމުގެ ާއ�ޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ނ 

ާވަނީާ ާއ�ޢުލ ންކުރައްވ ފައ� ާރ�ޔ ސަތުން ާނ�މުނުއ�ރު ާދަންފަޅ� ާކުރީގެ ާފަހުބަސްާާ�ދެންާ�ގެންދ�ޔުން. އޮންނ ނީ

ާއެދ�ވަޑައ�ގެންފަާ ާފުރުޞަތަށް ާފަށ އ�ރު ާމަސައްކަތް ާދަންފަޅީގެ ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމަށް. ާބައެއްާވ�ދ ޅުވުން އ�ވ 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެކު، ާއެހެންކަމ  ާއޮތް. ާއެބަ ާބ ކީ ާވެސް ާވަގުތު ާއަދ� ާތ�އްބެވ�. ާއެބަ ާމެންބަރުން ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާއަރުވަން.ާ ާފުރުޞަތު ާފަހުބަހަށް ާއަރުވ ފައ� ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާއެދ�ވަޑައ�ގެންނެވ� ާފުރުޞަތު ގަސްތުކުރަނީ

ާމ�ހ � އެހެންވީމ  ާފުރަތަ ާއެންމެ ނޑު ާއަޙުމަދުާއަޅުގަ ާމެންބަިަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާމީދޫ ާދަންނަވ ލަނީ ާމ� ރު

ާޝ�ޔ މުާމުޙައްމަދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާޔ މުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރުާއަޙުމަދުާސ�މީދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަ

ާގެނައުމުގެާާ.�������ާ�ާ�����ާ�����ާ�����ާ`. ާއ�ޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޕެންޝަނ  ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ާއެކުާ ާއ�ޚުލ ސްތެރ�ކަމ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާދ�އްގަރު ާހުށަހެޅުއްވީތީ، ބ�ލު

ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާއ ދެ، ާޕެންޝަންާާ�ޝުކުރުދަންނަވަން. ާވެސް ާޤައުމެއްގައ� ާކޮންމެ ާއަންނަ ާކުރ�އަރަމުން އަދ�

ާރައްޔ�ތުންނަށްއޮ ާއެންމެހައ� ާތ�ބ� ާޤައުމެއްގައ� ާއެއީ ާރައްޔ�ތުންނަށްާާ�ތުމަކީ ާއެންމެހައ� ާއަދ ކުރަމުންދ  ާވަޒީފ  އަދ�

އެންމެާރައްކ ތެރ�ކަމ އ�،ާއެާމީހުންނަށްާލ�ބެންޖެހޭާއެންމެހައ�ާފައ�ދ ާއެންމެާރަނގަޅުާގޮތުގައ�ާވަޒީފ ާއަދ ކުރުމުގެާ



 78

ާރަނގަޅަ ާއެންމެ ާނ�މުމަށްފަހު ާމ�އ އެއްކޮށްާއުމުރު ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައ� ާގޮތެއް ާލ�ބޭނެ ާ�ށް

ާ ާބޭރުން ާއ�ން ާރ އްޖެ ާތެރޭގައ� ާޕެންޝަނުގެ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާާ�އަޅުގަ ާދުވަހަށް، ާދުވަހަށ3ާާްއަހަރު އަހަރު

ާމީހުންނަށް ާއަންނަ ާހަދައ�ގެން ާބައ�ވެރ�ވު� އެގްރ�މެންޓު ާޕެންޝަނުގައ� ާމ� ާމީހުންނަށް ނޑުާފޮރ�ން ާއަޅުގަ މަކީ

ާ ާއެބައ� ާއެދެކޭގޮތުގައ� ާވެސް ާނޫން.ާމީހުން ާކަމެއް ާބޭނުންވ  ާވެސް ާފަރ ތްތަކުން ާދޭ ާވަޒީފ  ާއަދ� ާނޫން. ާގޮތެއް ދޭ

ާބޭރުާ� އެހެންވީމ  ާގޮތަކުންނެއް ާއޮތް ާޤ ނޫނު ާމ� ާއަދ� ާނުގެންދެވޭނެ. ާތެރެއަކަށް ާމީގެ ާބަޔަކު ގަދަކަމަކުންނެއް

ވަޒީފ ާއަދ ކުރަމުންާއަންނަާމީހުންނަށްާމ�ާޕެންޝަންާސްކީމުގައ�ާބައ�ވެރ�ވުމުގެާސަބަބުންާއެާާ�ޤައުމުތަކުންާއަންނަ

ނޑައެޅ�ފައެއްާނެތް.ާވުމ ާއެއްކޮށް،ާ އަހަރުާދުވަހަށްާާ�މީހުންނަށްާއެާފައ�ސ ާދެވޭނެާގޮތެއްާމ�ާޤ ނޫނުގައ�ާއަދ�ާކަ

ާ ާބަދަލުގައ� ާފަސްކޮށްލުމުގެ ާބ�ދޭސީންނަށް ާޤ ނޫނު ާޕެންޝަން ާސްކީމުގައ�ާމ� ާމ� ާހ ލެއްގައ� ާއެއްވެސް ބ�ދޭސީން

ާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންާމ�ާދަންނަވ ލީ،ާމ�ާމީހުންނަކީާ ާވ ނެ ާމ�އީ،ާކުރެވ�ގެން ނޑުާދެކޭގޮތުގައ� ބައ�ވެރ�ވުމަކީާއަޅުގަ

ާދުވަހުގެ،ާނޫނ3ާާީ ާވ ހ�ނދުާ�އަހަރު ާބަޔަކަށް ާއަންނަ ާހަދައ�ގެން ާއެގްރ�މަންޓެއް ާދުވަހުގެ ާމީހުންާާ�އަހަރު 6ާމ�

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމީހުންނ  ާމ� ާއަދ� ާއެބަދޭ. ާއަނބުރ  ާރަށަށް ާމީހުން ާބައެއް ާނުވަނީސް ާވެސް ާދުވަސް މަސް

ާބައ�ވެރ�ވ ކަށްާ ާސްކީމުގައ� ާޕެންޝަން ާމ� ާބަޔަކު ާއެއްވެސް ާތެރެއ�ން ާމީހުންގެ ާމ� ާވ ހަކަދެއްކީމު. ބައްދަލުކޮށް

ާނުވޭ.ާއެހެންވީމ  ާއ�ޞް� ބޭނުމެއް ާބ�ލު ާމ� ާގޮތަށް ާދެންނެވ� ާކަމެއްާމ� ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ލ ޙުކުރުމަކީާއަޅުގަ

ާހޭލުންތެރ�ކަމ އާ� ާރައްޔ�ތުންނަށް ާއެއްޗެއްކަން ާވަރެއްގެ ާކ�ހ  ާސްކީމަކީ ާޕެންޝަން ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ކަމުގައ�

ާކުންފު ާމެންބަރުންގެާވ ޖ�ބެއް.ާކޮންމެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާއަދ� ާވ�ސްނައ�ދ�ނުމަކީާސަރުކ ރ އ� ންޏަކުންާއެއްކޮށް

ާފަރު ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާކޮންމެ ާއަދ� ާމ�ވެސް ާބައ�ވެރ�ވުމަކީާާދަކުާވެސް ާވ ނަމަ ާކަމުގައ� ާދ�ވެހ�ރައްޔ�ތެއް ސްކީމުގައ�

ާމާ� ާފެންނަމުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ�ހ ރު ާފ�ޔަވަޅެއް. ާހަރުދަނ  ާވަރަށް ާއެޅޭ ާމުސްތަޤުބަލުގައ� ާމީހުންނަށް އެބައ�

ާކުންފުނ�ތަކުގައ� ާރ އްޖޭގައ� ާމަ� ދަނީ ާޕްރައ�ވެޓުާކުންފުނ�ތަކުގައ� ާގޮސް އަހަރު،36ާާއަހަރު،3�ާާސައްކަތްކުރަމުން

ވެގެންާދ އ�ރުާއެާމީހ ާބަލ�ވެގެންާނުކުންނަާއ�ރުގައ�ާއޭނަާއަށްާއަޅ ލ ނެާއ�ތުރުާބަޔަކުާނެތް.ާއެާމަގުާާއަހަރ3�ާު

ާއެހެންވީމ  ާބަންދުވެފައ�. ާދ�ވެހ�� މ�އޮތީ ާސަބަބުން ާޤ ނޫނުގެ ާއައު ާއުފެދޭ ާތެރެއ�ންާމ� ާރައްޔ�ތުންގެ ރ އްޖޭގެ

އަދ�ާއެާާ�މަސައްކަތްކުރ ާކޮންމެާރައްޔ�ތަކަށްާއެާމީހުންާމުސްކުޅ�ވ ާދުވަހުާއެާމީހުންާބަލ ނެާމަގެއްާއޮންނ ނީާކޮށ�

ާގޮތްާ�މަގުން ާތ ޒ  ާހ�ނގުމުގެ ާމީހުންނަށް ާމީހުންނަށްާާ�އެ ާއެ ާފ ގަތ�ކަން ާއުފ  ާފުރ�ހަމަ ާއެންމެ ާއޭގެ އަދ�

ާއެންމެހައާ�ާލ�ބ�ގެންދ ނެކަން ާލޮބުވެތ� ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާމުސްތަޤުބަލަށްޓަކައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ�އީ، ޔަޤީން.

ާމ�ާ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާޤ ނޫނު ާމ� ާފ�ޔަވަޅެއް. ާހަރުދަނ  ާވަރަށް ާއެޅެމުންދ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ރައްޔ�ތުންނަށް

ާޤ  ާބ�ލު ާމ� ާއ�ޞްލ ޙުކުރެއްވުމަށްފަހުގައ� ާއ�ޞްލ ޙުތައް ާއެދުން.ާބުނެވ�ދ�ޔަ ާއެންމެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާވުމަކީ ނޫނަކަށް

ާހެޔޮާ ާޤ ނޫނުތަކުން ާމ�ކަހަލަ ާމުސްތަޤުބަލުގައ� ާއޮތް ާކުރ�އަށް ާރައްޔ�ތުންނަށް ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާއެދުމަކީ ނޑު އަޅުގަ

ާރައްޔ�ތުންގެާ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާވެސް ާފަރ ތްތަކުން ާވެރ�ކަންކުރ  ާރ އްޖޭގެ ާއަދ� ާމެދުވެރ�ކުރައްވައ� ގޮތްތައް
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ާބޮޑަށްާއަޑުއަ ާމ�ހ ރަށްވުރެ ާފުއްދުމަށްޓަކައ� ާމުހުތ ދު ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެ ާއ�ހުސ ސްތަކ އ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެ އްސަވައ�،

ާ.�������ާ�ާ�����ާ�����ާ�����ާމަސައްކަތްާކުރުން.

ާ

ާއ�ލްހ މުާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާގެމަނަފުށ�

ޢ�އް ރައީސް.ާޝުކުރ�އްޔާ  ނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލީ.ާމ�ާބ�ލުގެާބަހުޘްޒަތްތެރާ� ާކުރުކުރުމަށްޓަކައ�ާއަޅުގަ

ާ

ާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާބ�ލެތްދޫ

ާޤ ނޫނަށްާމ�ހ ރުާގެނެއުމަށްާހުށަހެޅ�ފައ�ާމާ�ާ`. ާޕެންޝަނ ާބެހޭ ޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއ ދެ،ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ާހަމަާ ާހ�ތުންާއެއީ ނޑު ާވޭ.ާއަޅުގަ ާތަފ ތުވެފައ� ާޚ�ޔ ލުފުޅުތައް ާމެންބަރުންގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބައެއް ާމެދު ާއ�ޞްލ ޙ  ވ 

ާމު ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާކަމެއް. ާޖެހޭނެ ނޑުމެންާވ ންވެސް ާއަޅުގަ ާހ�ތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާނ�ޒ މަކީ ާޕެންޝަނުގެ ޅ�

ާއައ�މު ާލ�ބެންޖެހެނީ.ާާ�ވަކ ލ ތުކުރަމުން ާޕެންޝަން ާނޫނޭ ާބޭފުޅުންނަކަށް ާއަދ ކުރައްވ  ާވަޒީފ  ާސަރުކ ރު ހަމައެކަނ�

ާހ�ތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް. ާލ�ބެންޖެހޭނެ ާޕެންޝަން ާބޭފުޅުންނަށް ާއުޅޭ ާވެސް ާވަޒީފ ތަކުގައ� އެާާއެހެނ�ހެން

ާޙަޤީޤަތަކަށްވެ ާމ�އަދު ާހުވަފެން ާއައ� ާދެކެމުން ނޑުމެން ާލ�ބޭާާ�އަޅުގަ ާމުސ ރަ ާފަރ ތުން ާދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނުގައ� މުޅ�

ާމަޖ�ލ�ސްާ ާރައްޔ�ތުންގެ ާތެރޭގައ� ާއެކަމުގެ ާބުނުމުން ާބައ�ވެރ�ވ ންޖެހޭނޭ ާސްކީމުގައ� ާޕެންޝަން ާބަޔަކު ހުރ�ހ 

ާ ާސުވ ލަށް ާކުރެވޭ ާމ� ާހ�މެނޭނެތޯ ާނުވަތަާމެންބަރުން ާތައްޔ ރުކުރެވ�ފައ� ާމ�ހ ރު ާމ�އަދު ާގުޅ�ގެން، ާޖަވ ބ  ދޭންޖެހޭ

ާނ�ޒ މުގެާ ާޕެންޝަން ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވަނީ. ާމ� ާއ�ޞްލ ޙު ާމ�ވ  ހުށަހެޅ�ފައ�

ާލ�ބ�ގެނެއްާނުވ ނެ.ާއަ ާޕެންޝަން ާތަފ ތު ާފަރުދަކަށް ާއެއް ާގޮތަކުން ާއެތަކެއް ާތަފ ތު ނޑުމެންާދައްކަމުންާދަށުން ޅުގަ

ާކަމުގައ�ާާ�އައީމު ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ާމައުމޫން ާއަލްއުސްތ ޛު ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ކުރީގެ

ާޕެންޝަންާ ާހުންނަވައ�ގެން ާމ�ނ�ސްޓަރަކަށް ާފ�ނޭންސް ާލ�ބ�ވަޑައ�ގަތުމ އ�، ާޕެންޝަން ހުންނަވައ�ގެން

ާ ާފ�ނޭންސް ާހުރ�ހާ ލ�ބ�ވަޑައ�ގަތުމ އ�،ާއަދ� ާމ� ާހުރެގެންނ  ާމ�ނ�ސްޓަރަކަށް ާޑ�ފެންސް ާހުރެގެންނ އ� މ�ނ�ސްޓަރަކަށް

ނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާލ�ބެމުންާދ�ޔައީ.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާ މަޤ މުތަކުންާޕެންޝަންާލ�ބެމުންާއައ�ާކަމަށްާއަޅުގަ

ާއެތަާ�މީގައ�ާ ާފަރުދަކަށް ާއެއް ާމަޤުސަދަކީ ނޑު ާމައ�ގަ ާމުހ�އްމު ނޑުމެންގެ ާލ�ބުންާއަޅުގަ ާޕެންޝަން ާގޮތަކުން ކެއް

ހުއްޓުވުން.ާހަމަާއެާގޮތުން،ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާކަމުގެާމަގ މުގެާފުރުއްވ ާބޭފުޅަކަށްާތަފ ތުާއެތައްާ

ާނޫން.ާ ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރ  ާހުށަހެޅުމުގައ� ާހުށަހެޅ�ފައ�ވ  ާމ� ާހ�ތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީކީ ާލ�ބުމަކީ ާޕެންޝަން ގޮތަކުން

ާއަދާ�އަޅު ާމަގ މު ާކަމުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާނުކުރަން. ާވެސް ާޤަބޫލެއް ާއަދ� ާނުކުރަން. ާތ އީދެއް ާވެސް ނޑެއް ގަ

ާއ އ�ާ ާމުސ ރަ ާލ�ބ�ވަޑައ�ގަންނަވ  ާއެބަ ާބޭފުޅަކަށް ާއަދ ކުރައްވ  ާމަގ މު ާނައ�ބުކަމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ

ާލ�ާ�އ�ނ ޔަތްތައްާ ާދޫކުރެއްވުމަށްފަހު ާމަގ މު ާއެ ާއެނގެންާނުވަތަ ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާއ�ނ ޔަތްތައް ބ�ވަޑައ�ގަންނަވ 
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ާއ�ރުގައ�ާ ާއޮންނަ ާއ�ތުރ6�ާާުއެބައޮވޭ.ާމ�ހެން ާލ�ބ�ވަޑައ�ގަންނަވ ާޕެންޝަނުގެާއ�ތުރަށް ާއ�ތުރަށްާއެ އަހަރުާވުމުން

ާމ�އީ،ާއަޅުާ ާދެކޭގޮތުގައ� ނޑު ާނުކުރަން.ާއަޅުގަ ާޤަބޫލެއް ާއަޅުގަނޑު ާކަމަކަށް ާލ�ބެންޖެހޭނެ ނޑުމެންގެާޕެންޝަނެއް ގަ

ތެރޭގައ�ާއޮންނަާހަމަހަމަކަންާގެއްލ�ގެންދ ނެާކަމެއް.ާހަމަާއެާގޮތުންާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާމ�ހ ރުާ

ާޤ ނޫނެއްާފަރުމ ކުރެވ�ފައ�.ާމ�ދެންނެވ�ާ ާގޮތުގައ� ާބ�ލުގެ ާއ�މްތ�ޔ ޒުގެ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ އެބައޮތް

ާވު ާޤ ނޫނަކަށް ާސްކީމުގައ�ާބ�ލު ާޕެންޝަން ާމ� ާމ�ހ ރު ާނަމަ ާބަލައ�ގެންފ� ާގޮތުގައ� ާޤ ނޫނެއްގެ ާއެއީ، މުން

ާނަމަ ާދަށުންާ� ބައ�ވެރ�ވަޑައ�ގެންފ� ާބ�ލުގެ ާއ�މްތ�ޔ ޒުގެ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލ�ސް ާމ�ދެންނެވ� ާއ�ތުރުން ޕެންޝަންގެ

ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާޕެންޝަނެއްާލ�ބ�ވަޑައ�ގަންނަވަންޖެހޭާގޮތަށްާއޮތުމަކީ ކަމެއްާނޫން.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާއަދާ�ާއ�ތުރު

ާއެާ ާވެސް ނޑ�ޔ ރުންނަކީ ާފަ ާކޯޓުގެ ާސުޕްރީމް ނޑ�ޔ ރ އ�، ާފަ ާއުއްތަމަ ާއ ދެ، ާކޯޓުގެ، ާސުޕްރީމް ާއެއ އެކު، ހަމަ

ާލ�ބ�ވަޑައ�ގަންނަވ ާ ާޕެންޝަން ާއަލުން ާފަނޑ�ޔ ރުންނަށް ާއެ ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާވަކ� ާވަކ�ވުމަށްފަހުގައ� މަގ މުން

ާ ނޑ6�ާާުާ�ވީއ�ރުބޭފުޅުން. ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާލ�ބެންޖެހޭނެ ާޕެންޝަން ާލ�ބެންޖެހޭ ާއެ ާބޭފުޅުންނަށްވުމުން އަހަރުގެ

ާގޮތްގޮތުންާ ާގ�ނަ ާވީހ ވެސް ާފަރުދަކަށް ާއެއް ާސުވ ލަކީ ާކުރެވޭ ާމ� ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނުކުރަން. ޤަބޫލެއް

ާނުވަ ާދ�ނުންތޯ ާޕެންޝަނެޕެންޝަން ާއެންމެ ާލ�ބޭނީ ާފަރުދަކަށް ާއެއް ނޑަށްާތަ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ އްތޯ.

ާލ�ބެމުންާއައާ� ާޕެންޝަންތައް ާމަގ މުތައްާފުރުއްވައ�ގެން ާއެންމެާޕެންޝަނަކޭ.ާކުރީގައ�ާވެސްާތަފ ތުާގ�ނަ ފެންނަނީ

ނޑުމެންނަށްާކުރީގައ� ނޑުާގޮވ ލަން.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާފަރ ތްތަކުންާއެާޕެންޝަންތައްާދޫކޮށްލުމަށްާއަޅުގަ

ާލ�ބ�ވަޑައ�ގަންނަވަންޖެހޭާ ާޕެންޝަން ާބޭފުޅަކަށް ާކުރީގައ� ާއުފެދުމުގެ ާސަރވ�ސް ާސ�ވ�ލް ާކުރީގައ� ާދ�ޔައީ ފެނ�ގެން

ާލ�ބޭާ ާމަގ މުތައް ާއެ ާބޭނުމަކީ ާއޭގެ ާތަން. ާދ�ޔަ ާލ�ބެމުން ާމަގ މުތަކެއް ާގ�ނަގުނަ ާއެތައް ާތަފ ތު ާބޭފުޅަކަށް ާއެ ނަމަ

ާއޮންނަ ާއެ ާދުވަހު ާއެާޕެންޝަންާހަމަވ  ާދ�ނުން.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާދުވަހު ާޕެންޝަން ާމަގ މުތަކުން ާގ�ނަގުނަ ހ 

ާމ�ހ ރުާ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާނޫން.ާވީއ�ރު،ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރެވޭނެާކަމެއް ާމ�އީ މ�ކަމަކީ

ާރަނގަ ާޤ ނޫނު ާޕެންޝަން ާމ� ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާޕެންޝަނުގެ ާހ�ންގަންފަށ ފައ�ވ  ނޑުމެން ާހ�ނގ ،ާއަޅުގަ ޅަށް

ާއ�ޖުތ�މ ޢީާރައްކ ތެރ�ކަންާ ާޤަބޫލުކުރ  ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑުމެންގެާރައްޔ�ތުން ާއަޅުގަ ާދަށުން ޕެންޝަންގެާނ�ޒ މުގެ

ާހުއްޓާ� ާފ�ޔަވަޅުގައ� ާމ� ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެފަދައ�ން، ާހަމަ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމުހ�އްމުކަމެކޭ. ލ�ބުމަކީ

ާއަދަ ާމަދު ާރ އްޖޭގައ� ާއަމ�އްލަާހުރެމެ، ާސަބަބުން ާނެގުމުގެ ާޕެންޝަިަން ާރައްޔ�ތުންނަށް ާލ�ބެމުންދ  ާމުސ ރަ ދަކަށް

ާމަޖ�ލީހުންާ ާރައްޔ�ތުންިެގެ ާމެދު ާކަމެއް.ާމ�ކަމ  ާހ�ތ މަކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމީ ާދ  ާކުޑަވެގެން ާއ މްދަނީ ާލ�ބޭ ާއެ އަށް

ާއެހެންކަ ާދެކޭގޮތް. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމީ ާވ�ސްނ ވަޑައ�ގަންނަވަންޖެހޭނެ ާބ�ލަށްފުންކޮށް ާހުށަހެޅ�ފައ�ވ  ާމ� � މުން،ާމ�ހ ރު

ާއ�ޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅ�ފައ�ވ  ނޑުާާ�މ�ހ ރު ާއަޅުގަ ާއ�ޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅ�ފައ�ވ  ާގެންނަން ާޤ ނޫނަށް ޕެންޝަނުގެ

ާހ ލު ާއ�ޤުތ�ޞ ދީާާ�ތ އީދުކުރ  ާޚ އްޞަކޮށް ާހަމަހަމަކަމ އ�، ާއ�ންސ ފުވެރ�ކަމ އ�، ާއޮންނަ މުޖުތަމަޢުގައ�
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ާވަސީލަ ނޑުމެންގެ ާރައްޔ�ތުންގެާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާބެހޭނެ ާމެދުގައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާގޮތުގައ� ާހަމަހަމަ ާވީހ ވެސް ތްތައް

ނޑުގެާވ ހަކަކޮޅުާނ�ންމ ލަން.ާ ާ.�����ާ������މަޖ�ލީހުންާވ�ސްނުންާބެހެއްޓެވުމަށްާގޮވ ލަމުންާއަޅުގަ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމ�ހ ރު �އްޔ . ާމެންބަރެއްާޝުކުރި� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެންމެ ާއޮތީ ާއެދ�ވަިަޑައ�ގެންފައ� ދެން

ާ ާމ�އަދު ާއ�ންނެވީ. ާއެހުނ3�21ާާްހ ޒ�ރުވަޑައ�ގެން ާވޯޓަށް ާބ�ލަށް ާމ� ާއޮންނ ނީ ާފުރުޞަތު ާދެންނެވުމުގައ� ވޯޓަށް

ާދަންނަވ ލުމަށްފަހު ާމ�ހެން ާވަންޏ . ާކަމަށް ާނ�ންމ ލެވ�އްޖެ ާމަސައްކަތް ާމ� ާކުރ�ން ާއޭގެ ނޑުާާ�އޮންނ ނީ އަޅުގަ

ާޢަބްދުއްރަޙީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.هللاާޢަބްދުާމެންބަރުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާދ އ�ރ ގެާހުޅަނގުާމ ފަންނު

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމުާވ ހަކަދެއްކެވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާޕެންޝަނ  ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� �119/0ާާޝުކުރ�އްޔ  ާގެނެވެން ާމ� ާއ�ޞްލ ޙަކީާއަށް އުޅޭ

ާބެހޭާ ާޕެންޝަނ  ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއ�ޞްލ ހެއް. ާވ�ސްނަންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއެާފަންޑަށްާފައ�ސ ާ ާފަންޑެއްާއެކުލަވ ލެވ� ާދަށުންާޕެންޝަންގެ ާކޮންޓްރ�ބ�އުޝަންާސްކީމެއްގެ ޤ ނޫނަކީާއެކްރޫވަލް

ާއަދ ކުާ ާވަޒީފ  ާހަމަޖެހ�ފައ�ވާ ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާގޮތުގައ� ާފަންޑެއްގެ ާޖަމ ކުރަންޖެހޭ ާފައ�ސ  ާމުވައްޒަފަކުމެ ާކޮންމެ ރ 

ާމައްސަލައެއްާ ާއުޅޭ ާދ�މ ވެގެން ާހެދީމ  ާސ�ސްޓަމެއް ާކަހަލަ ާވަކ� ާގޮތަށް ާއެ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ސ�ސްޓަމެއް.

ާދ�ވެހ�ރ އް ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ާބޮޑަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާޕެންޝަނ  �119ާޖޭގެ

ާފަހަރަކުާ ާއެތައް ާވެސް ާކުރ�ން ާއޭގެ ާވަނީ ާބ�ލު ާއެ ާއެކަންާފ ސްކުރ�އ�ރު ާހެދ�އ�ރުގައ�ާނުވަތަިަ އަހަރުާކުރީކޮޅުގައ�

ާމަޝްވަރ ކުރެވ�ގެންާ ާމެދުގައ� ާވުޒ ރ ތަކުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާވެސް ާގޮތްގޮތުން ާމަތ�ންާާ�އެތައް ާފަހަރު ާއެކ� މަޖ�ލީހަށް

ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ،ާ ާހަމަ ާއެބައޮތް ާވެސް ާއޭރު ާވެސް ާބަލައ�ލ އ�ރުގައ� ާހުށަހެޅުންތަކަށް ާހުށަހެޅ�ފައ�ވ  ހުށަހެޅ�ފައ�.

ާގޮތަށްާ ާބައ�ވެރ�ވ ންޖެހޭ ާސްކީމުގައ� ާޕެންޝަން ާމ� ާމުވައްޒަފަކުމެ ާކޮންމެ ާދެވޭ ާމުސ ރަ ާބަޖެޓުން ދައުލަތުގެ

ާކަންތައްތަކުގެާލ ޒ�މުކުރެވ�ފައ� ާދޭންޖެހޭ ާއ�ސްކަމެއް ާއެންމެ ާހެދުމުގައ� ާޤ ނޫނު ާނ�މޭއ�ރުގައ� ާހަދ  ާޤ ނޫނު .ާތެދެއް.

ާއަލ�އަޅުވ ލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްޗަށް ާމުހ�އްމުކަމުގެ ާތ�ބުމުގެ ާތެރޭގައ� ާއުސޫލެއްގެ ާހަމަހަމަ ާއެންމެން ތެރޭގައ�

ާވ ނީާޤ ނޫނުާހަދ ާފަރ ތްތަކ އ�ާޤ ނޫނުާ ާގޮތުންާއެންމެާބޭނުންވޭ.ާހަމަހަމަ ތަންފީޛުކުރަންާތ�ބޭާފަރ ތްތަކ އ�ާޤ ނޫނީ

ާނޫންާ ާއެހެން ާކަންކަންކޮށްގެން. ާހ ލުގައ� ާއ�ހުތ�ރ މުކުރ  ާޤ ނޫނުތަކަށް ާއެ ާވެސް ާބަޔަކު ާތ�ބ� ާބުނަން ާބަސް ފަހުގެ

ާތެރޭގައ�ާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާގެންނަން. ާއ�ޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާމ� ާޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަބަދު ާނަމަ،

އަހަރުާދައުރުގެާމަގ މުގ2ާާެތަާދައުރުގެާމަގ މުގެާވ ހަކަާނުވަާއަހަރުގެާ�ޤަބޫލުކުރެވ�ގެންާމ�އުޅޭާއ�ންތ�ޚ ބުާކުރެވޭާ

ާނަގަން ާޕެންޝަން ާމީހުން ާއެބައ� ާއައ�އްސަ ާނުޖެހޭނޭ،ާނުވަތަާާ�ވ ހަކަ ާކޮންޓްރ�ބ�އުޓުކުރ ކަށް ާސްކީމަށް ޕެންޝަން
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ާކޮށްފ�ާކަމަށްާވަންޏ ާއ�ންޞ ފުވެރ�އެއްާނުވޭ.ާއެއީ،ާއެބައ�ާމީހުންާޕެންޝަންާސްކީމަށްާކޮންޓް ާއެކު ރ�ބ�އުޓުކުރުމ 

އަހަރުާވީމައޭ.ާއެހެން،ާމ�ާމ ނަކުރެވޭާމ ނަކުރުންތަކުގެާސަބަބުނ6�ާާްއެާބޭފުޅުންނަށްާއެާފައ�ސ ާއަނބުރ ާލ�ބެނީާ

ނޑުާދެންނެވ�ންާމ�ާއ�ޞްލ ޙުާމ�އަދުާމ�ާޤ ނޫނަށްާއ�ޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ފައ�ާވަނީ.ާމ ލ�އްޔަތުާކޮމ�ޓީގައ�ާވެސްާއަޅުގަާ

ާވެސްާ ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުން ާސްކީމުގައ� ާޕެންޝަން ާއަދ� ާކަމަށ އ�، ާނުފެންނަ ާގެންނަން ާގޮތަށް މ�

ާބައ�ވެރ�ނުވެާކޮންތ ކުތޯާތ�ބެންވީ.ާމ�އީ،ާ ާޕެންޝަންާސްކީމުގައ� ާމަޖ�ލީހުން ބައ�ވެރ�ވ ންޖެހޭނެާކަމަށް.ާރައްޔ�ތުންގެ

ާކުރަން ނޑު ާބ�ލުގެާާއަޅުގަ ާއެ ާއ�ރުގައ� ާނ�މޭ ާބ�ލުާފ ސްވެ ާއ�މްތ�ޔ ޒުގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާސުވ ލެއް.ާރައްޔ�ތުން ބޭނުންވ 

ާވަޒީފ އެއްާ ާއެއްވެސް ާދައުލަތުގެ ާހަމަވުމަށްފަހުގައ� ާދައުރު ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ސަބަބުން

އ�ސ ގެާއ�ނ ޔަތްތައްާނުވަތަާބެނެފ�ޓެއްާގޮތުގައ�ާފައ�ސ ާއެކ�ާއަދަދުާއަދަދުންާފަ� އަދ ނުކުރަނީާކަމުގައ�ާވަނީާނަމަ

ާއަދ�ާ ާނެތް. ާވެސް ާމެންބަރަކު ާއެއްވެސް ާއ�ޢުތ�ރ ޟުކުރައްވ  ާއެކަމ  ާއެބަވޭ. ނޑައެޅ�ފައ� ާކަ ާޤ ނޫނުގައ� ާއެ ދޭން

ާނެތް.ާއެހެންވީމ ާ ާއެއް ާއ�ޢުތ�ރ ޟުކުރައްވ ފަ ާނެތް.ާއެކަމ  ާވެސް ާވުޒ ރ އަކުން ާދަ� ސަރުކ ރުގެ ނޑު ންނަވަންާއަޅުގަ

ނޑުމެންާރައްޔ�ތުންގެާ ނޑުމެންާކޮންޓްރ�ބ�އުޓުނުކޮށްާދައުލަތުގެާޕެންޝަންާފަންޑަށްާއަޅުގަ މ�އުޅޭާވ ހަކަާއަކީާއަޅުގަ

ާވެގެންާ ާނަގަން ާފައ�ސ  ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދައުލަތުން ާކީއްކުރަންތޯއޭ ާކޮންޓްރ�ބ�އުޓުނުކޮށް ާމެންބަރުން މަޖ�ލީހުގެ

ާއުޅެނީ.ާއަޅުާ ާމ� ާފައ�ސ ާޚ�ޔ ލުކޮށްގެން ާކޮންޓްރ�ބ�އުޓުކުރ  ާމ� ާމ�ހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޕެންޝަންގައ� ނޑުމެންމަށް ގަ

ާދަށުންާ ާޤ ނޫނުގެ ާއ�މްތ�ޔ ޒުގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުން ާދެކޭގޮތުގައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދޭ. ާއެބަ ާލ�ބ�ގެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަދ ނުކުރަނީ ާވަޒީފ އެއް ާއެއްވެސް ާދައުލަތުގެ ާދެން ާނ�މުމަށްފަހުގައ� ާގޮތަށްާާދައުރު ާއެ ާނަމަ،ާހަމަ ާވަނީ ކަމުގައ�

ާ ނޑ�ޔ ރުން ާފަ ާކޯޓުގެ ާާ��ސުޕްރީމް ާބޭފުޅުން ާވ  ާޢައްޔަންކުރެވ�ފައ� ނޑ�ޔ ރުކަމަށް އަހަރުގައ�،ާާ��އަހަރުގައ�،ާފަ

ާދެވޭާއަހަރުގައ�ާރ�ޓަޔަރކުރައްވަންޖެހޭނެާކަމަށްާއ�1ާޮ ނޑ�ޔ ރުންނަށް ާފަ ާކަމަކު ނ ޔަތެއްާނުވަތަާބެނ�ފ�ޓެއްާއ�ާތެއް

ނޑ�ޔ ރުންނ ާބެހޭާޤ ނޫނުން،ާާއ�ާއެބައެއްާކުރ�ންާރ�ޓަޔަރކޮށްފ�އްޔ ގޮތުގަާ ފައ�ސ ާދެވޭނެާއުސޫލެއްާރ�ޓަޔަރކުރ ާފަ

ާއެ ާޤ ނޫނުގެ ާބެހޭ ނޑ�ޔ ރުންނ  ާއެހެންވީމ ފަ ނޑައެޅ�ގެން. ާކަ ާކޮންޓްރ�ބ�އުޓުޢ�އްާ� ބައޮތް ާރައީސް، ނުކޮށްާޒަތްތެރ�

ާކޮންފަދަ ާނެގުމަކީ ާއެާފައ�ސ  ާކަމެއްތޯ؟ ާއެބަޖެހޭ� ހެންވީމ ނ އ�ންސ ފު ނޑުމެން ކުރަންާކޮންޓްރ�ބ�އުޓުާއަޅުގަ

ާވެސްާ ާމުއައްސަސ ތަކުން ާމ�ނ�ވަން ާނުވ�ތ ކަށް ާއަދ� ާވެސް ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާފަންޑަށް ޕެންޝަން

ާ ާމަޤ މުތަކެއްގެ ާހުރ�ހ  ާއެހެން ާކޮންޓްރ�ބ�އުޓުއ�ންތ�ޚ ބުކުރެވ�ފައ�ވ  ާއެބަޖެހޭ ާމ�އަބޭފުޅުން ާއ�ޞްލ ޙު ާމ� ދުާކުރަން.

ނޑ�ވަޅެއްގައ�ާާއުޅެނީާމ�ާޤައުމަށްާއ�ޤްތ�ޞ ދީާމ�ތަނަށްާހުށަހެޅ�ގެންާމ� އޮތްާދަ ގޮތުންާސުނ މީާއެއްާކުރ�މަތ�ވެފައާ�

ާމަސައްކަތް ާސަލ މަތްވ ންވެގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ�ޤުއެކަމުން ާރަނގަޅަށް ާވަގުތެއްގައ� ާކޮބައ�ކަންާކުރ  ތ�ޞ ދަކީ

ާކޮމ�ޓީ ާއ�ޤުގައ�ާތ�ބެއެނގޭާބަޔަކުާމ ލ�އްޔަތު ނޑ ލުމުގެާނ�ޔަނުގައ�ާހުށަހަޅ ފައ�ާއޮތްާގެންާހަމަާޤައުމުގެ ާފު ތ�ޞ ދު

ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބޭނުން. ާހުށަހެޅުމުގެ ާއ�ޞްލ ޙު ާމ� ާމ�އީ އެނގޭާާއ�ޞްލ ޙެއް.

ބޭރުވެގެންާއުޅޭތީކަން.ާއެާާއުޅެނީާބައ�ވަރުާދ�ވެހ�ާރުފ�ޔ ތަކެއްާނުވެގެންާމ�ހައްލުދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާޑޮލަރުގެާމައްސަލަާ



 83

%ާ ާއަދަދުގެ ާބޭރުވ  ާތެރެއ�ން ާރުފ�ޔ ތަކުގެ ާއެބަާ�ދ�ވެހ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއުޅޭކަން އެނގޭ.ާާހ�ފެހެއްޓެން

ޑޮލަރަށްާހުރ�ާޕްރެޝަރާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާކުޑަވެގެންާދ ނެކަންާާހ�ފެހެއްޓޭާކަމަށްާވަންޏ މާ�%ާއެ� އެހެންވީމ 

ާޤަބޫ ނޑުމެންނަށް ާއެއްކ�އަޅުގަ ާއެކަން ާއެކަމަކު ާގޮތުންާބައ�ލުކުރެވޭ. ާބޮޑުކޮށްލުމުގެ ާޕްރެޝަރު ާއެ ާބ އްވ ފައ� ގައ�

ނޑުމެން ާއަނެއްކ ާާއަޅުގަ ާފ ސްކޮށް ާއ�ޞްލ ހު ާނ�ޒ މެއްާމ� ާލ�ބޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފައ�ސ  ާއ�ތުރަށް ވެސް

ާމ� ާޤަބޫލުކުރ � އަންނަނީ.ާއެހެންވީމ ާގ އ�މުކުރެވ�ގެން ނޑު ާޤައުމުގެާގޮތުގައ�ާާއަޅުގަ ާގޮތެއްގައ� އެއީާދެމެހެއްޓެނ�ވ�

ާއ�ޤްޞ ދީާސުނ މީާދ�މ ވެފައ�ވ ާމ�ާ ާބ�ނ ކުރުމެއްާނޫން.ާއެއީ ާޤައުމުގެާއ�ޤުއ�ޤްތ�ޞ ދު އ�ތުރަށްާާތ�ޞ ދުހ ލަތުގައ�

ާއެހެންވީމ  ނޑ ލުން. ނޑު� ފު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާތ އީދުާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއ�ޞްލ ޙަށް ާމ� ާމާ�ގޮވ ލަން ނުކުރުމަށް.

ާއަދ�ާ ާކަމަށ އ� ާއ�ޞްލ ޙެއް ާގެނެސްފައ�ވ  ާގެންގުޅޭ، ާހ ސ�ލުކުރުމަށްޓަކައ� ާބޭނުމެއް ާވަކ� ާބައެއްގެ ާވަކ� އ�ޞްލ ޙަކީ

ާފަހަރެއްގައ�ާ ާމެންބަރުންނަށް ާޒުވ ން ާފަހަރެއްގައ� ާޒުވ ނުންނަށް ާކަހަލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސަބަބުން ާއ�ޞްލ ޙުގެ މ�

ާވަގުތީ ާކޮށްފ ނެ ާގޮތުން.ާއެކަމަާފައ�ދ ތަކެއް ާހ�މެނޭ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ާވެސް ާނުވަތަާއަހަރ61ާާަކު ާމަތީގެ 6�ާށްވުރެ

ާމާ�ާއަހަރަށްވުރެ ާނުކުރ ނެ. ާއ�ތުރަކަށް ާއެއް ާފައ�ދ  ާއެއްވެސް ާސަބަބުން ާއ�ޞްލ ޙުގެ ާމ� ާމެންބަރުންނަށް މަތީގެ

ާކަމަށް ާނުގެންފ� ާބަލައ� ާއެާއެާވަންޏ ާއ�ޞްލ ޙު ާފައ�ދ  ާއެހެންވީބޭފުޅުން ާފުރުޞަތު. ާކުރުމުގެ ނޑުާ� މ އް އަޅުގަ

ާ ާއެއްވެސް ާރައްޔ�ތުންގެާާކަމަކުންގޮވ ލަން ާވެސް، ާނައ�ބެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ާވެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ނޑ�ޔ ރެއްާވެސް،ާއަދ�ާސުމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރެއްާވެސް،ާއު ާފަ ާވެސްާއ�އްތަމަ ނޑ�ޔ ރެއް ާފަ ސްތ�އްނ ާޕްރީމްާކޯޓުގެ

ާދައު ާނުކުރެއްވޭނެ. ާބައެއް ާކަމަށްލަތުގެ ާނަންގަވ  ާފައ�ސ  ާމުވައްޒަފުން ާާޖެޓު ާހަމަހަމައޭ ާއެާވަންޏ  ވ ންޖެހޭނީ.

ހަމަާާ�ސަރުކ ރުންާވެސްާ%ފައ�ސ ާޕެންޝަންާސްކީމަށްާދައްކަންށޭާޖެހޭނީ.ާމ�އީާކުރީގެާާ�އުސޫލުގެާދަށުންާ%

ާދައު ާނ�ންމ ފައ�ވ ާނ�ންމުމެއް.ާމުޅ� ާނަގަންވެގެން ާއަތުން ާހުރ�ހ ާމުވައްޒަފުންގެ ނޑުމެންާލަތުގެ ާއަޅުގަ މ�އަދުާވެސް

ާބަދަލުކޮށްގެންާ ާއުސޫލު ާކ�ޔ ފައ� ާބަދަލުވ�އްޔޭ ާސަރުކ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތެރެއ�ން. ާއުސޫލުގެ ާއެ ގެންދަންޖެހޭނީ

ާދެންާ ާވަކ ލ ތުކުރަންޏ  ާކަމަށް ާބައ�ވެރ�ނުވ ނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތ�ބެގެން ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ�އަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނުވ ނެ.

ާކޮން ާޤައުމުގައ� ާނެތް.ާާމ� ާބަޔަކު ާއެއްވެސް ާބައ�ވެރ�ވ ނެ ާބައ�ވެރ�ވ ނީ. ާބައ�ވެރ�ވ ނީ، ާޤައުމުގައ� ާމ� ބައެއްތޯ

ާބައ�ވެރ�ވ  ާމ�ކަމުގައ� ާނުވޭ ާބޭނުމެއް ާފ�ކުރުބޭރުމީހުން ާދީނީ ާކަހަލަ ާބައެއް ާނުވޭާކަށް. ާބޭނުމެއް ާބޭފުޅުން ހުރ�

ާ ާބައ�ވެރ�ވ ކަށް. ާސްކީމުގައ� ާއެކްާޕެންޝަން ާމ�އުޅޭ ާސްކީމްާޗުމައްސަލަޖެހ�ގެން ާކޮންޓްރ�ބ�އުޝަން އަލް

ާމ� ާއެހެން ާބަދަލުކުރެވ�ދ ނެ. ނޑުމެންނަށް ާބަދަލުކުރެވ�ދ ނެއޭ.ާާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޤ ނޫނަކުން ދަންނަވަނީ

ާރ�ޓަޔަރކުރުމަށްާފަހުގައ�ާއެާ ބޭފުޅުންނަށްާއެާޕެންޝަންގެާފައ�ސ ާލ�ބ�ދޭނެާގޮތްތަކެއް.ާާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާފަރ ތްތައް

ާހަމަާއެއީ ާސަރވ�ސްާއަހަރުވުމަކުންނެއ6�ާާްއެކަނ� ާސ�ވ�ލް ާރ�ޓަޔަރކުރަންނޫން. ާމުވައްޒަފުން ާއުމުރަކީާގެ 6�ާޖެހޭ

ބޭފުޅުންނަށްާއެާޕެންޝަންާލ�ބޭނެާާބޭފުޅުންނަށްާރ�ޓަޔަރކުރެވ�ދ ނެ.ާއެާއަހަރުގައ�ާވެސްާއެާ��އަހަރު.ާއެކަމަކު،ާ

ާރައީ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއ ދޭ. ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާއެބަ ާބޭގޮތްތަކެއް ާރައީސް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ނުންވޭކަށްާސް،
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ނޑުމެންާބަހުސްާ މެދުގައާ�ާނ�ންމ ލ ފައ�ާމ�އަދުާމ�ާބ�ލ ާމެދުގައ�ާއ�ންސ ފުކުރުމަށް.ާއެކަމަކު،ާމ�އަދުާމ�ާބ�ލ އަޅުގަ

ކަމަށް ާ...ާވަންޏ ާއ�ންސ ފުކޮށްފާ�

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނ ޅަން. ާބ ރެއް ާކަމަކަށް ާއެއްވެސް ާގޮތަކަށް ާވަކ� ާރ�ޔ ސަތުން މަޖ�ލީހުގެ

ާލ�ބ�ވަޑައ�ގެންފައ�ވ  ާބަހުސްާމެންބަރުންނަށް ާބޭނުންކުރައްވ  ާމަޖ�ލީހުގެާވަގުތުގެ ާގެންދ�އުމަކީ ާކުރ�އަށް ކުރެއްވުން

ާއެހެންވީ ާނޫން. ާގޮތެއް ާބޭނުންވ  ާވަކ� ާޢ�އްޒަތް� މ ރ�ޔ ސަތުން ާގެތެއެކަން ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުގެ ނައީ.ާރ�

ާވަގުތުާ ާލ�ބ�ވަޑައ�ގެންފައ�ވ  ާއަށް ާޕ ޓީ ާހ�މެނ�ވަޑައ�ގެންފައ�ވ  ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަދ� ާމެންބަރަށް ޢ�އްޒަތްތެރ�

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާާފުރ�ހަމަ ާގޮތުގައ�ާބޭނުންކުރެއްވުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމުާވ ހަކަދެއްކެވުން:هللاާބްދުމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން ނޑަށްާބަހުސްާާއަޅުގަ ގެާފުރުޞަތުާދ�ނުމުގެާކުރ�ންާރައީސްާއ�ޝ ރ ތްކުރެއްވ�ާވަނީާއަޅުގަ

ކަމަށްާވ ހަކައެއްގެާމައްޗަށް.ާމ�ާބަހުސް ާމ�އަދުާވޯޓަށްާއެހޭނެއޭާމ�ާބ�ލަށްާވެސް.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާާވަންޏ ާނ�ންމ ލައ�ފާ�

ާހުށަހެޅާ� ާމ ލ�އްޔަތުާކޮމ�ޓީންާނ�ންމައ�ގެން ރައީސް،ާމ�ާބ�ލ ާމެދުގައ�ާވ�ސްނުމަށްާވަރަށްާގ�ނަާފަރ ތްތަކުން،ާމ�އީ

ާާއ�ޞްލ ޙެއް ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާވ�ދ ޅުވެފައ�. ާވަނީ ާމުޤައްރ�ރު ާކޮމ�ޓީގެ ާމާ�ކަމަށް ކޮމ�ޓީގައ�

ާބޮޑަށްބަހުސް ާވަރަށް ާއޮތީ ާފުރުޞަތުތައް ާވަކ�ާކުރުމުގެ ާހަމަ ާނ�ންމައ�ގެންާހަނ�ކޮށްފައ�. ރައްޔ�ތުންގެާާގޮތަކަށް

ާގޮތުންާ ާހޯދުމުގެ ާވޭއައުޓެއް ާދެން ާތ�ބެ ާނ�ންމައ�ގެން ާބައ�ވެރ�ނުވ ން ާސްކީމުގައ� ާޕެންޝަން ާމެންބަރުން މަޖ�ލީހުގެ

ާރައްޔ�ތުންގެ ާސަބަބުން ާޤ ނޫނުގެ ާބެހޭ ާޕެންޝަނ  ާޤ ނޫނ އ� ާބެހޭ ާވަޒީފ އ  ާއ�ޞްލ ޙެއް. ާ މަޖ�ލީހުގެާާހުށަހެޅ�

ގޮތަކަށްާއެކަންާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައ�ާހުށަހެޅ�ާއ�ޞްލ ޙެކޭާާމެންބަރުންނަށްާލ ޒ�މުކުވ ނެާކަމަށްާމ ނަކުރެވޭތީވެާއެނޫން

ާދައުއަޅުގަާ ާކުރ�ން ާމީގެ ާދަންނަވ ނީ. ާއޮތްާނޑު ާލ ޒ�މުވެފައ� ާޕެންޝަން ާމައްޗަށް ާމުވައްޒަފުންގެ ާހުރ�ހ  ލަތުގެ

ާރައްާ ާކީއްވެތޯ ާބެހޭވަގުތެއްގައ� ާއެކަމ  ާނުވީ. ާބައ�ވެރ� ާސްކީމުގައ� ާޕެންޝަން ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާޔ�ތުންގެ

ާރައްޔ�ތުންގެާ ާނުވ ން. ާބައ�ވެރ� ާނ�ންމ�ތޯ ާމެންބަރަކު ާއެއްވެސް ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާއައ�ސްގެން ާސ�ޓީ ގޮތުން

ާ ާދ އ�ރ އެއްގައ� ާފުޅ  ާއެ ާމެންބަރުންނަށް ާއެާާލ�ބ�ފައ�ވޭތޯ.ާމަޢުލޫމ ތުާއެންމެހައ�މަޖ�ލީހުގެ ާއަށް ާކޮމ�ޓީ މ ލ�އްޔަތު

ާ ާއެންމެާދ�ޔަސ�ޓީ ާބ އްވ ފައ� ާސ�ޓީ ާއެ ާއޭާގޮތަށް ާފަހުން ާމ3�ާ�ާޕްރ�ލް ާއ�ޞްލ ޙު ާޤ ނޫނެއްގެ އަންނަންވ އ�ރަށް

ާގެންނަން ާއ�ޞްލ ޙު ާމާ�ާގެނައީ.ާޤ ނޫނެއްގެ ާހައ�ސ�އްޔަތުން ާމުޤައްރ�ރުގެ ާކޮމ�ޓީގެ ާމ�ާގޮވ ލަނީ.ާމ ލ�އްޔަތު ވެގެން

ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަނީާ އަހަރުވީމަާމ6�ާ�ާއ�ޞްލ ޙުާހުށަހަޅައ�ގެން.ާމ�އެއްާނޫންާމ�ކަންާކުރަންޖެހޭނެާގޮތަކީ.ާއަޅުގަ

ާވ  ާކަމަށް ާނޫން ާއެއްޗެއް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާޕެންޝަނަކީ ާއެއަށްވުރެާާކަމަށްާލ�ބޭ ާރ�ޓަޔަރކުރައްވ ާާވަންޏ  ކުރ�ން
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ާއަޅުގަނ ާގޮތެއް ާލ�ބޭނެ ާފައ�ސ  ާއެ ާމަހަށްތޯާބޭފުޅުންނަށް ާމަހުން ާލ�ބޭނީ ާފައ�ސ  ާއެ ާހަމަޖައްސަންވީ. ޑުމެން

ާމަ ާތ�ން ާނޫނ�އްޔ ނޫނ�އްޔ މުން ާމަހުންތޯ ާއެއް ާނ�ާހުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާމަހުންތޯ. ާއެއް ާމަހުން ންމަންވީާދެ

ާއެހެންވީމ  ާއެ� ގޮތްތަކަކީ. ާހުރ� ާއ�ޞްލ ޙުޤ ނޫނުގައ� ާމ އްދ ތަކަށް ާދައުގެންނަހެނ�ހެން ާބަންވީ. ޖެޓުންާލަތުގެ

ާއެާ ާއަދ� ާބައ�ވެރ�ވެ ާސްކީމުގައ� ާޕެންޝަން ާލ ޒ�މުވ ނެ. ާޕެންޝަން ާހަމަ ާމުވައްޒަފުންނަށްމެ ާހުރ�ހ  މުސ ރަދެވޭ

ލަތުގެާހުރ�ހާ ކުރ�ންާވެސްާޕްރޮވ�ޑެންޓްާފަންޑުާސްކީމެއްާއޮތްއ�ރުގައ�ާވެސްާދައުާޕެންޝަންާސްކީމުގެާދަށުންާމީގެ

ާވަ ާބައ�ވެރ�ވެފައ� ާއެކަމުގައ� ާމެންބަމުވައްޒަފުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާޕްރޮވ�ޑެންޓުާނީ. ާއޮތް ާވެސް ރުންނަށް

ާއެހެނ�ހެންާފަންޑު ާއޮވޭ ާބޭފުޅުންނަށް ާތ�އްބަވ  ާމަޖ�ލީހުގައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާއޭރުގައ� ާއަދ� ާބައ�ވެރ�ވެފައ�. ގައ�

� އ�ވެރ�ވެފައ�.ާއެހެންވީމ ގައ�ާބަމަޤ މުތަކުގައ�ާތ�އްބަވައ�ގެންާއެާމަޤ މުތަކުގެާގޮތުންާވެސްާވަނީާޕެންޝަންާސްކީމު

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޕެންޝަންގެާާޢ�އްޒަތްތެރ� ާގެނެސްގެން ާމ�ތަނަށް ާއ�ޞްލ ޙު ާމ� ވަނީ

ާ ާޤައުމުގެ ާޖަހ ލ  ާމ�ފުށަށް ާއެފުށް ާއެއްކޮޅުން ާމުޅ�ން ާމ�އަށްވުރެޤ ނޫނު ާާހ ލަތު ާވައްޓ ލަންާހ ނ ޒުކު ލަތަކަށް

ާޢަލައ�ކުމް.ާާއ�ޞްލ ޙުާވީހ ާވެސްާއަވަހަކަށްާބޭރުކޮށްލައްވ ށޭ.ާވައްސަލ މްާނުކުރައްވ ށޭ.ާމ�ކަތްމަސައް

ާ

ާ:އ�ންާމަނ�ކުާވ ހަކަދެއްކެވުންގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނ�ހ ނުާޙުސަވ�ލ�މ ފަންނުާދ އ�ރ 

ނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަން.ާޝުކުރ�އްޔ .ާ ާވަގުތުާސަލ މަތްކުރުމުގެާގޮތުންާއަޅުގަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ ސަތުންާ

ނޑުާއ�ތުރުާމެންބަރަކުާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާއެދ�ވަޑައ�ގެންފައ�ާވަނީ.ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އ�ރ ގެާ ޝުކުރ�އްޔ .ާއަޅުގަ

މެންބަރުާޝ�ފ ޤުާމުފީދު.ާއަޅުގަނޑުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރަށްާފުރުޞަތު ާއަރުވަން.ާާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާމެންބަރުާޝ�ފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އ�ރ ގެާ

ާހުށަހެޅުއްވ�ާ ާއ�ޞްލ ޙު ާއެ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާއ�ޞްލ ޙެއް ާބެހޭާޤ ނޫނަށް ާރައީސް.ާޕެންޝަނ  ޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�

ާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާދ�އްގަރު ާމެންބަރު ާއަޙުޢ�އްޒަތްތެރ� ާއ�ޚްލ ސްތެރ�ކަމ މެންބަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާނ ޒ�މަށް ާމަދު

ާ ާއ�ޞްލ ޙަކީ ާމ�ވ  ާހުށަހެޅ�ފައ� ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާމ ރުކޭޓުގައާ�ޢ އެކު ާވަޒީފ ގެ އްމުކޮށް

ާސަރވ�ސްގެާމުވައްޒަފުންގެާވ ހަކަާާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާމީހުންނ ާބެހޭާއ�ޞްލ ޙެއްާނޫން.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާސ�ވ�ލް

އެއްާވެސްާާކުންފުނ�ތަކުގައ�ާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާމީހުންގެާވ ހަކަާއ�ފ ތަކ އްމުާއެހެނ�ހެންާވަޒީޢ އެއްާވެސްާނޫން.ާއަދ�ާ

ާމ� ާބަޔ ންކުރެވ�ގެން ާމީގައ� ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާާނޫން. ާބޮޑު ާއެންމެ ާވެރ�ކަމުގެ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ބ ރުގ2ާާެވަނީ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާ ާނައ�ބ އ�ާާ�އ އ�ާާވ ހަކަ. ާމެންބަރުންނ އ�ާ�ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާ�ރައްޔ�ތުންގެ
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ާސު ާއަދ� ނޑ�ޔ ރ އ� ާފަ ާބ�ލުގައ�ާއުއްތަމަ ާމ� ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވ ހަކަ. ނޑ�ޔ ރުންގެ ާފަ ާކޯޓުގެ ޕްރީމް

ާމުސ ރަ ާފަރ ތްތަކަށް ާމ�ވ  ާކަންކަންާާރައްކ ތެރ�ކަމ ާއ�،މ ޔަތ ހ�ާއ�،ނ ޔަތ ާއ�އ�،ާއ ާބަޔ ންކޮށްފައ� ާއެހެނ�ހެން އަދ�

ާވެގެ ާވެސް ާދަނީކީ ާސ�ވ�ލްޢ ން ާނުވަތަ ާފަރުދުންނެކޭ ާއެހެނ�ހެން ާއެއްާސްާސަރވ�ާއްމު ާމުވައްޒަފުންނެކޭ ގެ

ާމާ� ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާއަދ� ާނޫން. ާމ�ނެކ�ރައ�ގެނެއް ާތަރ ދަކުން ާއެއް އުސޫލަކުން

ާބ�ލުގަ ާމ� ާފަރ ތްތަކަށް ާމ� ާފ ސްކުރުމަކުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަޔ ންކުއ�ޞްލ ޙު ާމ� ާރ�ޓަޔަރމަންޓުާއ� ާފަރ ތްތައް ާރ 

ާވެގެންާދަނީކީާވެސްާނޫން.ާާކީބ ާވެގެންާޕެންޝަންާސްކީމުގެާތެރެއ�ންާއެއްާފަރ ތް

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމެންބަރު.ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާާޝުކުރ�އްޔ  ނޑައެޅ�ފައ�ވ  ާކަ ާހަމަވީ.ާފަހުއަށް ާވަގުތު ާވ�ދ ޅުވުމުގެ ގޮތުންާބަސް

ާފުރުޞަތު ާމުޤައްރ�ރަށް ާކޮމ�ޓީގެ ާއަދ�ާމ ލ�އްޔަތު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާދ�އްގަރު ނޑު އަރުވ ނަން.ާާއަޅުގަ

ާބޭނުންފުޅުވ އެާޢ�އްޒަތްތެ ާމެންބަރު ާބ�ލުާާކަމަށްާރ� ާމ� ާމ�ހ ރުާއަރުވ ފައ�ާވޯޓަށް ާފުރުޞަތު ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ވ ނަމަ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާބޭނުންފުޅުވ ާގޮތަކަށްާާގެންދެވ�ދ ނެާނުވަތަާމ�ާވޯޓަށްާފަހު އަޅުގަ

ނޑުާމ�ކަންާގެންދ ނީ.ާ ާއަޅުގަ

ާ

ާނ ޒ�މްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމަދުއަޙުާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާދ�އްގަރު

ނޑުާއެމ�ހ ރުާފަހު ާދެނީ.ގޮތަށްާއެާބަސްާބުނެފައ�ާމ�އަދުާވޯޓަށްާގެންދެވުނ�އްޔ ާރަނގަޅުވ ނެތީާއަޅުގަ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާފަހު ާއެހެންވީމ ، ާނޫންޝުކުރ�އްޔ . ާބޭނުންފުޅު ާވ�ދ ޅުވ ން ާއެއްޗެއް ާާބަހަށް ާބަލައ� ނޑު ާއަޅުގަ އެޖެންޑ ާކަމަށް

ާމ� ާނ�މުނީާާއައ�ޓަމު ާާހ�ސ ބުން ާމ�ހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމ� ާބެލީ. ާމ� ާމ3:21�ާކަމަށް ާމަތ�ން ާގޮތުގެ ާޢަމަލުކުރ  ގައ�

ާއައ�ޓަމު.ގެންދަނީ.ާ ާމައްސަލަާނ�ޒ މ ާ..އެޖެންޑ  ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާބެހޭ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު އެއް

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޢަބްދުއްރަޙީމުهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު
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ކަމަށްާވ�ދ ޅުވީމަާާބަސްާވ�ދ ޅުވ ންާބޭނުންވ ޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާމ�ާފަހުާދ އ�ރ ގެާާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާދ�އްގަރުާ

ކަމަށްާވ�ދ ޅުވެާކުރ�އަށްާތ�ދަނީާާވެސްާރައީސްާތ� ާގެންދަނީ.ާއެހެންާނަހައްދަވ .ާާފަހުބަސްާވ�ދ ޅުވ ންާބޭނުންނުވާ 

ާ

ާ

ާާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާމައްސަލަާކުރ�އަށްާގެންދެވުން()ނ�ޒ މީާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޢަބްދުއްރަޙީމުهللاާމެންބަރުާޢަބްދުާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އ�ރ ގެ

ާ...ށްާއަހަންާބޭނުންާވެއްޖެއްޔ މ�ހ ރުާވޯޓަ

ާ

ާ

ާާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމެންބަރުާއ�ށީނދެވަޑައ�ގަންނަވ .ާޢ�އްޒަތް ާމެންބަރު،ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމެންބަރުާއ�ށީނދެވަޑައ�ގަންނަވ .ާޢ�އްޒަތްތެރ� ތެރ�

ާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާހުޅަނގު ާޢަބްދުމ ފަންނު ާމެންބަރު ާهللا ނޑުާޢަބްދުއްރަޙީމު ާއަޅުގަ އ�ށީނދެވަޑައ�ގަންނަވަން

ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާޢަބްދުާދަންނަވަން. ާމެންބަރު އ�ށީނދެވަޑައ�ގަންނަވ .ާާޢަބްދުއްރަޙީމުهللا

ނޑަށްާވ�ސްނުނުާގޮތުގައ�ާބޭނުންފުޅުާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނ ޒ�މުދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާާދ�އްގަރު ވީާމ�އަދުާމާ�ާއަޅުގަ

ާ ާނޫނ3:21ްބ�ލު ާބޭނުންފުޅު ާވ�ދ ޅުވަން ާއެއްޗެއް ާއ�ތުރަށް ާގެންދ�އުމަށް. ާވޯޓަށް ާހ�ސ ބުން ާމ�އޮތް ކަމަށްާާގައ�

ނޑަށްާވ�ސްނުނީ.ާއެކަންާމަޖ�ލީހަށްާތަންކޮޅެއް ނޑުާދ�އްގަރުާދ އ�ރ ގެާާއަޅުގަ ރަނގަޅަށްާސ ފުކޮށްލަދެއްވުމަށްާއަޅުގަ

މެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން. ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމަދުާނ ޒ�މުދ�އްގަރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙު

ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް ާގޮތުގައ� ާފަހުބަހުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާާއ ދެ، ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއުޅުނީ. ޤަބޫލުކުރަނީާވެގެން

ާނ�މެންދެކަށް.ާ ާދަންނަވ  ާފަހުބަސް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާލަސްކޮށްލަނީ ާވަގުތު ާއަހ  ާވޯޓަށް ާމ� ާރައީސް ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާކަމަށް ާއަހ  ާވޯޓަށް ާވަގުތުގައ� ާއަހ  ާވޯޓަށް ާދެންނެވީ.ާއެހެންނަމަވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުާާއެހެންހީކޮށް ާއަޅުގަ ވަންޏ 
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ާފަހުާ ާވޯޓަށް ާހަމަ ާބުނަން ާޝުކުރ�އްޔ ާާފަހުބަސް ާރަނގަޅު. ާއެންމެ ާހަމަޖެއްސެވ�ޔަސް ާގޮތަށް ާގެންދ  ކުރ�އަށް

ރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއަބަދުާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގަސްތުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާޝުކުރ�އްޔ . ާގޮތަށްާޢަވެސް ާގެންދ  މަލުކުރަމުން

ާއަޅުގ3�21ަ ާއެޖެންޑ ާއައ�ގައ� ާކުރ�އަށްއ3�ާާަޓަމްާނޑުމެން މަލުކުރ ތީާޢަގޮތަށްާާވެސްާއެ.ާއެއީާއަބަދުދ ނީާއ�ގެން

ާ ާއައ�ޓަމް ާއެޖެންޑ  ާނުފެންނ ތީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާގެންނަންޖެހޭ ާބަދަލެއް ާކޮންމެހެން ނ�މުމަށްފަހ3�ާާުއެއަށް

ާޢ�އްޒަތް ާދ އ�ރ ގެ ާދ�އްގަރު ނޑު ާއަޅުގަ ާދަށުން ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާއެހެން ާނ ޒ�މަާތެރ�އ�ތުރު ާއަޙުމަދު ށްާމެންބަރު

ާފަހުބަސްާވ�ދ ޅުވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާ

ާާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާާ ާއައ�ޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމ�ދަނީ ާމ�ހ ރު ނޑު ާހުރ�ހާ �3އަޅުގަ ާއެހުން. ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާއެހުމަށްހުރ� ާވޯޓަށް .

ާކ ޑުކޮޅުާ ާއ�ށީނދެވަޑައ�ގަތުމަށްފަހު ނޑ�ކޮޅުތަކުގައ� ާގޮ ާއ�ށީނދެވަޑައ�ގެން ާވެސް ާމެންބަރުން ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާ)ވަގުތުކޮާ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް 3�.3ާޅަކަށްފަހު( ާއައ�ޓަމް ާއެޖެންޑ  މ�އޮތީ.3�.3ާާ.

ާސ�ސްޓަމު ާއުޅޭާާގައ�އަމީންޢ އްމު ާއެއް ާމ�ާމައްސަލަ ާވޯޓަށްާާކަމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ވ�ދ ޅުވަނީ.

ާާމ ާއައ�ޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމުފީދ3�.3ާުި�ދަންނަވ ލަނީ ާޝ�ފ ޤު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު .ާ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާހ�ންގުމުގެާާ�/�131ހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ާގެނައުމު ާއ�ޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާބަލައ�ގަތުމ  ާމަޖ�ލީހުން ާބ�ލު ާފެނ�ވަޑައ�ގަންގެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނަވ ާމެދު

ާގޮތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުމަށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޝ�ފ ޤުާމުފީދު.ާާާހުށަހެޅުއްވ�ާމެންބަރު:ާ

ާ
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�3ާާހ ޒ�ރުވެވަޑައ�ގެންާތ�އްބެވ�ާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

69ާާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

ާާާާާާާ--ާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

ާާާާ--ާާ  ާވަކ�ގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

 

 

ާާާާާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވު:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައ�ވެރ�ވ� 69ާވޯޓުގައ� .ާ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  2�ާފ ސްވުމަށް .ާ 69ާޖުމްލަ އެހެންކަމުން،ާ.

ާދ އ�ރ  ާމެދު ާޝ�ފ ޤުފުވައްމުލަކު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާާގެ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާ��/�131މުފީދު

އ�ދ ރީާދ އ�ރ ތައްާލ މަރުކަޒީާހ�ންގުމުގެާޤ ނޫނަށްާއ�ޞްލ ޙުާގެނައުމުގެާބ�ލުާމަޖ�ލީހުންާބަލައ�ގަތުމަށްާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާ

ާފ ސްވުމ ާ ާގަވ އ�ދުގައ�ާާފ ސްވެއްޖެ.ާމ�ގޮތަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާގޮތުގެާއެކު ާމާ�ާވ  ާއަށް ާކޮމ�ޓީ ާސަލ މަތުގެ ާޤައުމީ މަތީން

ނޑައަޅަން.ާާބ�ލުާފޮނުވ�އްޖެ ނޑުާދެންާވޯޓަށްާމ�ކަމަށްާރ�ޔ ސަތުންާކަ ދަންނަވ ލަނީާމަޖ�ލީހުންާފ ސްކުރައްވާ ާއަޅުގަ

ާ ާފޮނުވުނ93ާާުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަރ�ހަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ާދަށުންާތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ާމ އްދ ހެާ)ހ(ގެ ވަނަ

ާފޮ ާމަޖ�ލީހަށް ާވ�ސްނުމަށް ާއަލުން ާބ�ލު ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާރަށް ާވެރ�ކަންކުރ  ނުއްވ ފައ�ވ ާމައްސަލަ.ާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތަކުގެ

ާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހެންވޭރު ާހުށަހަޅުއްވައ�،މެދު ާޢ�އްޒަާޢ ޒ�މު ާދ އ�ރ ގެ ާޢަބްދުކެލ  ާމެންބަރުން هللاާތްތެރ�

ާމަޢުޞޫ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާފ ސްކުރައްވ  ާމަޖ�ލީހުން ާހުށަހެޅުން ާތ އީދުކުރައްވ ފައ�ވ  ާ)ހ(ގ93ާާެމް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާތަޞްދީޤުކުރެ ާރަށްާދަށުން ާވެރ�ކަންކުރ  ާދ އ�ރ ތަކުގެ ާއ�ދ ރީ ާފޮނުވުނު ާއަރ�ހަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  އްވުމަށް

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާ ާފ ސްކުރެއްވުމަށް. ާއޮތްގޮތަށް ާބ�ލު ާއެ ާނުގެނެސް ާބަދަލެއް ާއެއްވެސް ާބ�ލަށް ނޑައެޅުމުގެ ކަ

ާމެންބަރުންނަށްާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާޒ�މް.ާޢ މެދުހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާާާހުށަހެޅުއްވ�ާމެންބަރު:ާ

ާމް.މަޢުޞޫهللاާކެލ ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާާތ އީދުކުރެއްވ�ާމެންބަރު:ާ

ާ

�3ާާހ ޒ�ރުވެވަޑައ�ގެންާތ�އްބެވ�ާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

29ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:
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�9ާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

13ާާާާާާާ  ާވަކ�ގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

 

 

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއަދަދުާ ާމެންބަރުންގެ ާބައ�ވެރ� ާއަދަދ60ާުވޯޓުގައ� އެހެންކަމުންާމަޖ�ލީހުންާ.60ާޖުމްލަާ.29ާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގ93ާާެފ ސްކުރައްވ  ާތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ާގެދަށުން ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެާ ާނުގެނެސް ާބަދަލެއް ާއެއްވެސް ާބ�ލަށް ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާރަށް ާވެރ�ކަންކުރ  ާދ އ�ރ ތަކުގެ ާއ�ދ ރީ ާފޮނުވުނު ާއަރ�ހަށް

ާބ�ލުާއޮތްާގޮތަށްާފ ސްކުރުމަށްާމަޖ�ލީހުންާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމ� ާމ�ހ ރު ނޑު ާާއަޅުގަ ާއައ�ޓަމް ާއެޖެންޑ  ާދަށުންާާއަށް.33ާދަނީ ާމ�އައ�ޓަމުގެ ާކަންކަން، ާހުށ ހަޅ  ކޮމ�ޓީތަކުން

ާމ�އަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ގެާދަށުންާމ�އަދަކުާކުރ�އަށްާގެންދަންާއޮތީާދ�އްގަރުާޓަމުއ�ާއ�ތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައް.ާމ�އަާާ.32އެޖެންޑ ާއައ�ޓަމްާ

ާއަޙުދ އ� ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާރ ގެ ާނ ޒ�މު ާމަދު ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގ�119/0�ާާެހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ 

ާާޕެންޝަނ  ާއ�ޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާމ�ބެހޭ ާގެންދ�އުން. ާކުރ�އަށް ާބ�ލު ާާގެނައުމުގެ ާއޮތީާބ�ލުގެ ާމ�ހ ރު މަސައްކަތުގައ�

ާފުރުޞަތުފަހު ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާވ�ދ ޅުވުން. ާދ އ�ާބަސް ާދ�އްގަރު ނޑު ާއަޙުއަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� މަދުާރ ގެ

ާނ ޒ�މަށްާއަރުވަން.ާ

ާ

ާން:ާވ ހަކަދެއްކެވުާމަދުާނ ޒ�މުދ�އްގަރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙު

ޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް. ާއ ދެ،ާޝުކުރ�އްޔާ 
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ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާނުގެއްލޭ ާކޯރަމް ާނުކުމެވަޑައ�ގަތުމަށްާާމަޖ�ލީހުގެ ާދޫކުރައްވ ފައ� ާތަޅުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ގޮތަށް

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ދ�އްގަރުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާމެންބަރަށްާއަޅުގަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާމަދުާނ ޒ�މުދ�އްގަރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙު

ާރައީސް.ާމ�ާބ�ލަކީާފަހުބަސްާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ�ާބުނުމަށްާވަރަށްާފަސޭހަާއ ދެ،ާޝުކުރ�އްޔ  ާބ�ލެއް.ާސަބަބަކީ ާވެސް

ާމަ ާވ ހަކަފުޅުޟޫޢައުބ�ލުގެ ާާށް ާމަދުކަން.ދެއްކެވ� ާމ�ާމެންބަރުންގެ ާމައުާއ ދެ، ާއަސްލު ށްާޟޫޢަބ�ލުގެ

ާމ�ާވ ހަކަދައްކަވ ފައ� ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރެއްކަން ާމަދު ާވަރަށް ާމަޤުާވަނީ ާޙަޤީޤީ ޞަދަކީާބ�ލުގެ

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާާހަމައެކަނ� ާމ�06ާގޮތުގައ� ާާބޭފުޅަކު ާވ ހަކަ ާއ�ސްތ�ސްނ ކުރުމުގެ ާމ�ާޤ ނޫނުން ނޑު ާއަޅުގަ

ާމެންބަރުންނ އ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެއީ ނޑ�ޔ ރުންނ އ�ާާޕްރީމްސުާ�ދައްކަނީ. ާފަ އަދ�ާާ�ކޯޓުގެ

ާއެހެންކަމަށްވުމ ާ�އ އ�ާާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާނައ�ބު. ާމާ�ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން އެކު

ނޑުާމ�އަާކަމަށްާވ ހަކަދައްކަނީާމަދުާބައެއްގެާާއ�ސްތ�ސްނ ކުރ ާވ ހަކަާމ� ދުާފ ހަގަކުރަންާޕެންޝަންާވ އ�ރުާއަޅުގަ

ާމ�ހ ރުސްކީމު ާސަރުކ ރުގެާާގައ� ާމުސ ރަދައ24111ާުވެސް ާބައ�ވެފައ�24111ާދޭ،ާާލަތުން ވ ކަން.ާއަދާ�ާފަރ ތެއް

ާ ާސްކީމުާފަރ ތެއ6111ާްއ�ތުރު ާމ� ާމ�ހ ރު ާއެދ�ފައ�ވެސް ާބައ�ވެރ�ވުމަށް ާމެވަާވ ކަމަށްާގައ� ާއަދ� މަހުންާާއ�ނީ.

ާފެށ� ާއ�ތުރު ާހުށަހަޅ ފައ���111ާގެން ާއެޕްލ�ކޭޝަން ާވެސް ާމ�ހ ރު ާބައ�ވެރ�ވުމަށް ާސްކީމުގައ� ާމ� ާވ ާާމުވައްޒަފަކު

ާއެހެންކަމަށްވުމ  ާލ�ބ�ފައ�. ާމަޢުލޫމ ތު ާވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮފީހުން ާއެޑްމ�ނ�ސްޓްރޭޝަން ާޕެންޝަން އެކު،ާާކަމަށް

ާއ�ސްތ�ސްނ ކުރަން ާޤ ނޫނުން ާމ� ާއެހެންކަމ ާމ�ާނ�ސްބަތުން ާފަރ ތްތަކެއް. ާމަދު ާސްކީމުާާއުޅެނީ ާމ� ގެާއެކު،

ާއ�ޞް ާމ� ާދޭތެރޭ ާޝައްކެތްކ މ�ޔ ބީއ  ާއެއްވެސް ާސަބަބުން ާއ ދެ،ާާލ ޙުގެ ާނުދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް އުފެދޭ

ތަށްާބައެއްާގޮާމ ާދޭތެރޭގައ�ާވެސްާވަރަށްާގ�ނަާއޮޅުންތަކެއްާއޮޅޭޤ ނޫނ އ�ާއަދ�ާޕެންޝަންގެާމަފްހޫާޕެންޝަނ ާބެހޭ

ނޑުމެންާމ�ާކ�ޔަނީާއ�ންމެންބަރުންާވ ހަކަ ާކުރަމުންާސ ނެއްގެާހަޔ ތުގައ�ާމަސައްކަތްާދެއްކެވ�.ާއ ދެ،ާޕެންޝަނޭާއަޅުގަ

ާއެ ާއެާގޮސް ާއައުމަށްފަހު ާވަގުތު ާއަޞްރުގެ ާހަޔ ތުގެ ާއެކަށީގެންވ ާމީހ ގެ ާއަށް ާއ�ޖުާމީހ  ާގޮތުންާގޮތަށް ތ�މ ޢީ

ާޙައް ާލ�ބ�ދެވޭ ާގޮތަކަށް ާކ�ޔ ާއުޅެވޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައްކ ކުރުމަށް ާފައ�ސ  ާއެކަމަށްޓަކައ� ާނަމެއް. ާކ�ޔ  ޤަކަށް

ާއެ ާމުވައްޒަފުން ާޕެންޝަނަކީ.ާއ ދެ،ާއެކަމަށްޓަކައ� ާމަސައްކަތްާނަމެއް ާއެމީހުން ާއުމުރުގައ� މީހުންނަށްާާކުރަމުންދ 

ާވެސް ާދައުލަތުން ާއެއަށް ާރައްކ ތެރ�ކޮށްދީގެން ާބައެއް ާލ�ބޭ ާއ މްދަނީން ާމ�ންވަރަށްާާއެާާލ�ބޭ ާރައްކ ކުރ  ާމީހ 

ާސްކީމު ާމ� ާކޮންޓްރ�ބ�އުޓުކޮށްގެން ާވެސް ާއެހެންކަމަށްވުމ ސަރުކ ރުން ާދަނީ. ާމ� ާކުރ�އަށް ާމަސައްކަތް އެކު،ާާގެ

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާާއަޅުގަ ާސްކީމު ާމ� ާކ މ�ޔ ބުކަމ ގޮތުގައ� ާމެންބަރުންާާވަރަށް ާމަޖ�ލ�ސް ާއ ދެ، ާކުރ�އަށްދ ނެ. އެކު
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ނޑުާކުރ�ންާވެސްާދަންނަވ ލ�ން.ާދެންާމ�ާބ�ލަށްާބައެއްާބޭފުޅުންާހުށަހެޅުއްވ�ާ އ�ސްތ�ސްނ ކުރަންޖެހޭާސަބަބުާއަޅުގަ

ާބޭފުޅުންާ ާބައެއް ާތ�ބޭ ާމަޤ މުތައް ާދައުލަތުގެ ާއެހެން ާއަދ� ާކައުންސ�ލަރުންނ އ� ާތެރޭގައ� ޚ�ޔ ލުފުޅުތަކުގެ

ާބ� ާމ� ާއެހެންވީމ ، ާދެކެވުނު. ާވ ހަކަ ާމަރުޙަލ ގައ�ާއ�ސްތ�ސްނ ކުރ  ާކޮމ�ޓީގެ ާއ އ� ާމަރުޙަލ  ާއ�ޞްލ ޙުކުރުމުގެ ލު

އެކަންކަމަށްާރ�ޢ ޔަތްކޮށް،ާއެކަންާއެާބަދަލުތައްާގެނައުމުގެާފުރުޞަތުާމަޖ�ލ�ސްާމެންބަރުންނަށްާހުޅުވ�ފައ�ާއެބައޮތް.ާ

ާނަމަވެ ާނުކީ ާނަން ާޕެންޝަނެއްގެ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖ�ލ�ސް ާބ�ލުން ާއ�މްތ�ޔ ޒުގެ ާމަޖ�ލ�ސް ާއެލަވަންސެއްާއަދ� ސް

ާކަމެއް ާހ�ތްޕުޅުހަމަޖެހ�ވަޑައ�ނުގަންނަވ  ާމެންބަރުން ާބައެއް ާވެސް ާފުރ�ހަމަާާދ�ނުމަކީ ާއެކަމުގެ ާވ�ދ ޅުވ�. ކަމުގައ�

ާކޮމ�ޓީާ ާވަނީ ާމ�ހ ރު ާވެސް ާބ�ލު ާއެ ާސަބަބަކީ، ާއެބައޮތް. ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖ�ލ�ސް ާހަމަ ާވެސް އ�ޚުތ�ޔ ރު

ާއައު ާއަނބުރ  ާބ�ލު ާއެ ާދެާމަރުޙަލ ގައ�. ާނުވަތަ ާދައުރު ާއެއް ާދައުރު، ާއެކ� ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖ�ލ�ސްގެ ާއެ މުން

ާއެާ ާއުމުރަކަށް ާކޮން ާދޭނީ ާޕެންޝަން ާމެންބަރުންނަށް ާމުވައްޒަފުންނަށް، ާއަދ ކުރ  ާދައުރު ާތ�ން ާނުވަތަ ދައުރު

ާ ާއެބައޮތް. ާމަޖ�ލީހަށް ާމ� ާވެސް ާއ�ޚުތ�ޔ ރު ާފުރ�ހަމަ ާނ�ންމުމުގެ ާއެ ާދ�ޔައީމަތޯ އެކު،ާާއެހެންކަމަށްވުމ މެންބަރުން

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާގެނައުމަކުން ާޤ ނޫނަށް ާއ�ސްތ�ސްނ  ާމ� ާގެނައުމަކުން ާއ�ޞްލ ޙު ާމ� ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާމަޖ�ލީހަށްާ ާހަމަ ާވެސް ާއ�ޚުތ�ޔ ރު ާފުރ�ހަމަ ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާއެއްޗެއް ާލ�ބޭ ާއެ ާނެތޭ. ާވެސް ާއެއްޗެއް ާލ�ބޭ އ�ތުރަށް

ާއެންމެާއަވަސްާފުރުޞަތެއްގައ�ާއަނބުރ ާގެނެސްާމ�ާމ�ާބ�� އެބައޮތޭ.ާއެހެންވީމ  ލުާކޮމ�ޓީާސްޓޭޖަށްާގެންގޮސްާވީ

ާ ާޤަބޫލުކުރ ފ ސްބ�ލު ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރ�ހަމަކަމެއްާާކޮށްދ�ނުމަކީ ާއ�ތުރު ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޕެންޝަނ  ާމ� ގޮތުގައ�

ާކަމެއް.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާލ�ބ�ގެންދ ނެ

ާ

ާން:ރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވު

ާމ� ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދެާޝުކުރ�އްޔ  ާވޯޓަށް ާއޮންނ ނީ ާދެން ާބ�ލު ާއެ ާބަލައ�ގަތުމ ާހ�ސ ބުން ާބ�ލު ންނެވުން.

ާދުވަހަކު.ާއެޖެންޑ ާއައ�ޓަމްާާގޮތުން.ާއެކަންާއޮންނ ނީާދެންާމަޖ�ލީހުގެާޖަލްސ ބެހޭާ ހ�ސ ބުންާާމ�32ާއެއްާބ އްވ 

ާމ�ާނ�މުނީ.ާ

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ ސަތުންާ

ާމަޖ�ލީ ާދެން ާހުސްވީ. ާމ�އަދަށް ާއެޖެންޑ  ާދެން ާއޮންނ ނީ ާއެއް ާޖަލްސ  ާއ33ާޭހުގެ ާދުވަހ�133ާުޕްރ�ލް ާހޯމަ ވ 

ާގައ�.9�11ާހެނދުނުާ

ާ
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