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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 18 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  ބުދަ، 2011 އޭޕްރީލް 13 : ތާރީޚު 

 1432 ޖުމާދަލްއޫލާ 9 

  އިަގ 9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި   11:07ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި   13:08 ން 12:29 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  14:31މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 14ރާއި ަގޑިއި 4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް ރިޔާސަތު: 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10ހުގެ ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީ 

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން    56އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   49މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން.  68ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު   ،މެންބަރުން

 
 ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު  : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ލޫފް ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ  

 ެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާ  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ  

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  



 III 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ލީ ރިޒާޢަ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

  މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ ދާއިރާެގ 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ރިޤް ޠާމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނުގރަ  

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބް 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

  ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 



 IV 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މެންބަރު ޢަބްދުމުލަކު ދާއިރާެގ  

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީ 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  މާވަށު ދާއިރާެގ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެން 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 



 V 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 އިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާ 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މަޖިލިސް ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  ވަޑައިންތިއްބެވި މެންބަރުން: 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒްއަލިފުށި ދާއިރާެގ މެން : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

   

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

  

އެންވަޔަރަންމަންޓް   : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  އަލްފާޟިލް މިނިސްޓަރ 

 މުޙަންމަދު އަސްލަމް 
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ވަނަާޖަލްސ .28ާދައުރުގާ�ާފުރަތަމަވަނަާއަހަރުގ3122ާ�ާ

ާދުވަސް.ާާބުދ3122ާަާޕްރީލްއ24ާޭ

ާ

  



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

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

ާށުނީ.މަޖިލިސްާފ�ާ.����

ާ

 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

 މ�ންބަރުން.20ާމިާވަގުތުާޖަލްސ އަށްާހ ޒިރުވ�ވަޑައިގ�ންާތިއްބ�ވީާ

 

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާ.�2033/3/3އޖމިއަދުގ�ާއ�ޖ�ންޑ ގ�ާނަންބަރަކީ،ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާއ�ންގުން. ާއަންގ  ާާރިޔ ސަތުން ާގަވ އިދުގ� ާމަޖިލީހުގ� ާމަތިނ32�ާާްރައްޔިތުންގ� ާގޮތުގ� ާވ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ނޑައަޅުއްާ ާކަ ާނިންމަވ ނ�ާސުންގަޑި ާކޮމިޓީތަކުން ާއ� ާމައްސަލަތައް ާކޮމިޓީތަކަށްާފޮނުވޭ ނޑަށްާމަޖިލީހުގ� ވައި،ާއަޅުގަ

ވަނަާމ އްދ ގައިާވ ާގޮތުންާޢިއުލ ންކުރުން.32�ާާއަންގަވ ފައިވ ާކޮމިޓީތަކ އިާއ�ާސުންގަޑިތައްާމަޖިލީހުގ�ާގަވ އިދުގާ�

ާކަމަށްާ ާސުންގަޑިއ�އް ާނިންމަވ ނ� ާބިލު ާސިޔ ސަތުގ� ާމުސ ރައިގ� ާދައުލަތުގ� ާކޮމިޓީން، ާއިޤްތިޞ ދީ ާގޮތުން މި
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ާވަނީ،ާ ނޑައަޅުއްވ ފައި ާޖ�ނަރަލްާކަމަށ2033ްއޯގަސްޓ3�ާާްކަ ާކޮމިޓީން،ާއޮޑިޓް ޢައްޔަންކުރ�އްވުމަށްާ .ާމ ލިއްޔަތު

ާ ާވަނީ، ާއަންގަވ ފައި ާކަމަށް ާނިންމަވ ނ� ާދިރ ސ ކުރައްވައި ާނަންފުޅުތައް ާފޮނުއްވ ފައިވ  3�ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ނިޔަލަށް.2033ާއޭޕްރީލްާ ާގާ�

ާ

ާނަންބަ ާއައިޓަމު ާއ�ޖ�ންޑ  ާއ ދ�، ާާ-�ރު ާސުވ ލަކީ ާމިއަދު ާރިޔ ސުވ ލު. ާމ�ންބަރު ާދ އިރ ގ� ރަޝީދު،ާާޟުވިލުފުށި

ާއ�ންވަޔަރ ާއ�ންޑް ާހައުސިން ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާމުޙަމަންޓް ާއަސްލަމ އްއަލްފ ޟިލް ާސުވ ލުާާމަދު .ާކުރައްވ 

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާސުވ ލުާކުރ�އްވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 ރަޝީ�ު ވާހަ�ަ�ެއް�ެވުދް:ރިޔާޟު  މެދްބަރު �ާއިރާގެ ވިލު�ުފި

ާވިލުފުށިސުދާމީ �ާރިސާއަފް�ަހުކ ތ.  2004ޑިސެމްބަރ  �2ޝު�ުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. .ާ�����ާ�����

ާވިލުފުށްޓަށްާވަނީާރައްޔިތުންާވިލުފުށީާއ ރ ސްތުކުރުމަށްފަހުާއަލުން ާއ�ވ�.ާމިހ ރު ރަށުާރައްޔިތުންާާއ�ާބަދަލުކޮށްފަ

ާބަދަ ާރަށަށް ާޢ އިލ ތަކަށްއ� ާބޮޑ�ތި ާލިބިފައިާލުވިއިރު ާގޯތިތަކ�ާާވ�ސް ާކުދި ާވަރަށް ާމަސްވ�ރިާާކ�ވ�.ާވިލުފުށްޓަކީވަނީ

ާއ�ބައިާމީހުންނަށްާޖ ގައ�އްާވ�ސްާހުސްާކުރ�ވޭވަރުގ�ާމަސައްކަތްާބޭނުންވ ާދިރިއުޅުމަށްާއ�ާމީހުންގ�ާރަށަކަށްވުމުން

ރަށުންާބިންާާމަސައްކަތްތ�ރިންނަށްާއ�ާށ އި،ގ�ާމަސްވ�ރިންނަރަށުާއަދިާސަރުކ ރުންާއ�ާނ�ތ�ވ�.ާގޯތިތ�ރޭގައިާލިބުނު

ާބިންާދޫކޮށްފައިާނުވަނީާާފަރ ތްތަކަށްާމިއަދ ާހަމައަށްާވިދ ޅުވ�ފައިވީާނަމަވ�ސް،ާއ�ާއްވ ނ�ާކަމަށްދ�ާކުއްޔަށްާ ވ�ސް

ޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާކީއްވ�ގ�ންތޯ؟ ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާކ�ވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްާ

ޢިާ ާއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރު.ާޢިއްޒަތްެ�ތ�ރިާވަޒީރުާޖަވ ބުދ�އްވުމަށްާދަންނަވަން.ޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާއަސްލަމުާމުޙައްމަދުާމަންޓްއ�ންވަޔަރާއ�ންޑްާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާސުނ މީާ ާތ.ވިލުފުށީގައި ާސުވ ލުގައި ާކުރ�އްވި ާތި ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއ�ާ ާސަބަބުން ާސައިޒުގ� ާއ� ާސައިޒ އި، ާދ�ވިފައިވ  ާގޯތި ާރަށުގައި ާއ� ާއ ބ ދުކުރ�ވުނުއިރު ާރަށް ާއ� ކ ރިސ އަށްފަހު

ާއާ� ރަށުގ�ާރައްޔިތުންގ�ާދިެިރިއުޅުމަށްާއ މްދަނީާހޯދުމަށްާކުރ ާމަސައްކަތްކުރުމަށްާޖ ގަާނ�ތްާވ ހަކަާއ އި،ާކީއްވ�ތޯ

ނޑައ� ާކަ ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާސިނ ޢީ ާފުރަތަމަާރަށުން ާޖަވ ބުގައި ާސުވ ލުގ� ާނ�ތީ. ާދޫކޮށްފައި ާބިންތައް ޅިފައިވ 

ނޑުާދަންނަވަންާއޮތީ،ާވިލިފުށިާއ ރ ސްތުކުރުމަށްާސަރުކ ރުންާނިންމ�ވިއިރުާނިންމަވ ފައިާއޮތްާސިޔ ސަތަކީ،ާ އަޅުގަ
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ާ ާރ�000ާަވިލުފުށްޓަކީ ާއ� ާވިލުފުށި ާތަރައްޤީކުރުމަށް. ާވިލުފުށި ާކަމަށް ާއ ބ ދީއ�އް ާއޮރިޖަނަލްާމީހުންގ� ާއޭގ� ށް

ާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާވިދ ޅުވިހ�ންާރަށުގ�ާރައްޔިތުންނަށ1ާާްސައިޒަށްވުރ� ާވ އިރު،ާރަށުގ�ާތި ގުނަާއިތުރަށްާބޮޑުކޮށްފައި

ާވަނީާ ާދޫކޮށްފައި ާގޯތި ާމ�ނޭޖުކޮށް،2000ާާއ ބ ދުވުމަށް ާބިން ާގޮތަށް.ާއ�އީ،ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ� ާހިމ�ނޭ ާޖ ގަ އަކަާފޫޓުގ�

ނޑަ ާކަ ާބަޖ�ޓު ާރަށްތައްާބިމުގ� ާއ� ާމަތިން ާގޮތުގ� ާވ  ާއ�އްގޮތް ާޕްލޭނ  ާޔޫސް ާލޭންޑު ާޤ ނޫނ އި ާބ�ހޭ ާބިމ  އަޅައި،

ާދޭންވ ނީާ ާގޯތި ާޢ އްމުާއުސޫލ�އްގ�ާގޮތުން ާދ�މ�ހ�އްޓުމަށްޓަކައި ާފޫޓަށްވުރ�ާބޮޑުނުވ ގޮތަކަށ2000ާާްތަރައްޤީކޮށް އަކަ

ާވ ނ�،ާ ނޑު ާޕްރޮވިނ2030ާްއަޅުގަ ާއޭރުގ� ާތ�ރޭގައި ާމަހުގ� ާއިދ ރ ތަކަށްާޖ�ނުއަރީ ާޤައުމީ ާމިހ ރުގ� ާއޮފީސްާއަދި ސް

ާގޮތަށް.ާ ާވ ނީާމިދ�ންނ�ވިާސައިޒަށްާއ�އަށްވުރ�ާބޮޑުނުވ  އަންގ ފަ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއ�ާރަށުގައިާވ�ސްާގޯތިާދޫކުރ�ވިފައި

ާބިންާ ާރަށުން ާއ� ާމަސައްކަތްތ�ރިންނަށް ާމަސްވ�ރިންނ އި ާރަށުގ� ާއ� ާކީއްވ�ގ�ންތޯއޭ ާސުވ ލުގައި އ�އްސ�ވި

ނޑަާ ނޑަށްާކަ ާއަޅުގަ ާކައުންސިލުން ާވިލުފުށި ާއޮފީހުން، ާވިލިފުށި ާނުވަނީ. ާދޫކޮށްފައި ާއ�ކަން ާވީނަމަވ�ސް އަޅ ފައި

ާ ާރަށުގ� ާއ� ާއައިއިރު ާމިހ ތަނަށް ާމަޢުލޫމ ތަކީ ާހުރި ާބިނ35ާާްލިބިފައި ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާމަހުގ� ފަރ ތަކަށް

ގޯތިާދޫާވ�ސްާކޮށްލ ފައިާވ ާކަމަށް.ާމިދ�ންނ�ވިާކޮންމާ�ާފަރ ތަކުންާއ�ާ�ދޫކުރ�ވިފައިވ ާކަމަށް.ާއަދިާއޭގ�ތ�ރ�އިންާ

ާ ާވ�ސް ާމިނަކީ ާބޮޑު ާބިނ2000ާާްބިމ�އްގ� ާސުވ ލުގައި ާކުރ�އްވި ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ�ހ�ންވީމ ، ާފޫޓް. އަކަ

ާއަޅު ާއޮފީހުން ާވިލުފުށި ާނޫން.ާއ�ކަން ާވ ހަކަާއ�އް ާޞައްޙަ ާމުޅިން ާނުވަނީާކީއްވ�ގ�ންތޯއޭ.ާއ�އީ ނޑަށްާދޫކޮށްފައި ގަ

މ ރޗ1ާާްކަށަވަރުކޮށްދީފައިާއ�ބައޮތް.ާވިލުފުށީގައިާއަދިވ�ސްާއ�ބަހުރިާޖ ގަާއ�ކިާމަސައްކަތްތަކަށްާބިންާދޫކުރުމަށް.ާ

ާސިނ ޢ2005ާާީ ާއ�ކިއ�ކި ާވިލުފުށީގ� ާކޮށްފައި ާއިޢުލ ނ�އް ާވ ނ� ާސ�ންޓަރުން ާމ�ނޭޖްމ�ންޓު ާޑިޒ ސްޓަރ ގައި

ރަންާބޭނުންފުޅުވ ާފަރ ތްކަށްާއ�ފަދަާބިންާހޯދުމަށްާއ�ާބޭފުޅުންާޕްރޮޕޯޒަލްާމަސައްކަތްތަކަށް،ާވިޔަފ ރީގ�ާމަސައްކަތްކު

ބިމ�އްާރައްޔިތުންނަށްާދޫކުރ�ވިފައ35ާާިހުށަހަޅުއްވައިާއ�ާބިންާހޯއްދ�ވުމަށް.ާއ�އ ާގުޅިގ�ންާއޭގ�ާފަހުންާމިދ�ންނ�ވިާ

ާއ�ކަން ާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސް ާޖަވ ބުގައި ާސުވ ލުގ� ާއ�އްސ�ވި ާއ�ހ�ންވީމ ، ާވަނީާާވަނީ. ާއ�ކަން ާކީއްވ�ގ�ންތޯ، ނުކޮށްއޮތީ

ޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް. ާކޮށްފަ.ާއ�ކަންާހިނގަމުންާއ�ބަދޭ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމިނިސްޓަރު.ާސުވ ލުާކުރ�އްވިާމ�ންބަރުާވިލުފުށިާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރިޔ ޟުާރަޝީދު.

ާ

 ރަޝީ�ު ވާހަ�ަ�ެއް�ެވުދް: ރިޔާޟު މެދްބަރު ގެ�ާއިރާ ވިލު�ުފި

ނޑުާމިާސުވ ލުާމިާތަނަށްާ ނޑުާވަޒީރ ކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީާއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާނުލިބޭތީވ�.ާ ާއ�އްބ ރުލުން ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާމި ާއިހުތިޖ ޖުކުރަމުން. ާވަޒީރުންދަނީ ާފޮނުވިއިރުގައި ފުރަތަމަ

ާވިދ ޅުވިާއ�ހ� ާތި ާތ ރީޚ�އްގައިތޯ ާކޮން ާސުވ ލަކީ ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާމިއީ. ާސުވ ލ�އް ާކުރީގ� ާވަރަށް ންވީމ ،
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ާނުކުރޭ.ާ ާދުލ�އް ާބިމ�އް ާއޭރު ާފޮނުވިއިރުގައި ާމަޖިލީހަށް ާސުވ ލު ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާދޫކުރ�އްވީ؟ ާބިން ފަރ ތްތަކަށް

ާ ާވިދ ޅުވ  ާތި ާދ�އްވަފ ނ�ތޯ ާވިދ ޅުވ� ާދޫކުރ�ވުނީާފ35ާައ�ހ�ންވީމ ، ާބިން ާފަރ ތްތަކަށް ާއ� ާއަދި ާއ އި ާކޮބައިތޯ ރ ތަކީ

ާކޮންާތ ރީޚ�އްގައިތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރާރައީސް.

ާ

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާއަސްލަމުާމުޙައްމަދުާމަންޓްއ�ންވަޔަރާއ�ންޑްާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާވަކިވަކި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާބިންތައްާާޝުކުރިއްޔ  ާދ�ންނ�ވި ާމި ާގޯތި މީސްމީހުންނަށް

ތ ރީޚުތައްާ ނޑުާއަތުގައިާމިާވަގުތަކުާނ�ތް.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާވަކިވަކިންާއާ� ދޫކޮށްފައިާހުރިާތ ރީޚުތަކުގ�ާމަޢުލޫމ ތުާއަޅުގަ

ނޑަކަށްާނޭނގ�.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާ ާއަޅުގަ ާދ�ވުނ35ާުދަންނަވ ކަށް ާއ�ޑްރ�ހ  ާނަމ އި ގޯތީގ�ާާފަރ ތ�އްގ�،ާއ�ާމީހ�އްގ�

ާފޮނުވ ފައިާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއިން ާކައުންސިލުގ�ާއިދ ރ  ާވިލުފުށީގ� ާފ ހަގަކޮށްފައި،ާކޮޅުމަޑުލު ާއ�ކީގައި ބޮޑުމިނ 

ާއަރުވަފ ނަން.ާ ާކަރުދ ސް ާއ� ާމ�ންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ބައޮތް. ާއަތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�އް ާފ�ކްސް އޮތް

ާއަ ާމ�ންބަރުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާތަނަށްާދ�ން، ާމި ާސުވ ލުތައް ާކުރައްވ  ނޑ  ާއަޅުގަ ާއ�ނގޭ، ާވ�ސް ނޑަށް ޅުގަ

ާމިފަދަާ ާއުއްމީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާދުވަހުންކަން. ާގިނަ ާވަރަށް ާއަންނަނީ އ�ޖ�ންޑ ކުރ�ވިގ�ން

ާސުވ  ާމި ާވަގުތުގައި ާފުރިހަމަ ާއޭގ� ާމަޢުލޫމ ތު ާއ� ާހަމައަށް ނޑ  ާއަޅުގަ ާކުރ�އްވުމުގައި ާމިާސުވ ލުތައް ާއައިމަ ލުތައް

ާމ ާ ާސުވ ލުތައް ާމިފަދަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާލިބޭނ�. ާފަރ ތުން ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާޖަވ ބު ާބޭނުންވ�އްލައްވ  ާޖަވ ބު އޭގ�

ާވަގުތުންާ ާބައްދަލުކުރައްވ ފައިާއ�ާސުވ ލުގ� ާއަޅުގަނޑ  ާނޫނީ ނޑުގ�ާހަމަާއޮފީހަށްާވަޑައިގ�ން ފަސޭހަފުޅުވ ނ�ާއަޅުގަ

ާމަސް ާމަސް،ާދ� ާއޭރުން ާކަމ�އްާ،ާހޯއްދ�ވީމަ. ާމި ާގޮތަކަށް ނޑޭ ާކ� ާމުޢ ލ ތް ާއޭގ� ާގޮސް ާކަމުގައި ާމި ާމަސް ތިން

ާނުވ ނ�.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.

ާ

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ޠަ�ާ މުޞް މަ�ުއްމުޙަ މެދްބަރު �ާއިރާގެ ތިމަރަ�ުފި

ާކޮށްލަން ާސުވ ލު ާމިނިސްޓަރ  ާޢިއްޒަތްތ�ރި ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާތ.މަޑިފުށީގ�ާާޝުކުރިއްޔ  ބޭނުންވަނީ

ާއަތޮޅުގައިާ ާއ� ާމަނިކުފ ނަށް ާނިމ�ންދ�ން ާމައްސަލަ ާތ.ވިލިފުށީގ� ާއ އި ާމައްސަލަ ާމި ާއ އި މައްސަލަ

ާމަޑުކޮށްލ�ވިދ ނ�ތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާއަސްލަމުާމުޙައްމަދުާމަންޓްއ�ންވަޔަރާއ�ންޑްާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާޢިއްޒަތްތ� ާއަދ ކުރުމުގައިާޝުކުރިއްޔ  ާވަޒީފ  ާހަވ ލުކުރައްވ ފައިވ  ނޑ  ާއަޅުގަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރައީސް. ރި

ާމިހިރީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނަމަ ާހަމަޖައްސަވައިފި ާކަމަށް ާތ.ވިލުފުށި ާނޫނީ ާތ.މަޑިފުށި ާތަނަކީ ާހުންނަންޖ�ހޭނ� ނޑު އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް. ާއ�ކަންާކުރަންާތައްޔ ރަށް.ާޝުކުރިއްޔާ 
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ާ

 އަޙުމަ�ު ވާހަ�ަ�ެއް�ެވުދް:އިލްހާމު  މެދްބަރު �ާއިރާގެ ފިގެމަދަ�ު

ޝު�ުރިއްޔާ ޢިއްްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަދޑުގެ ސުވާލަ�ީ މަސްވެރި�ަމަފް ބިދް �ެއްވިއިރުގައި �ަރަދްޓު ލިބޭދެ 

އަމިއްލަ  މަގެއް�ަހި �ޮފް�ެއްވިދްތޯ؟ އަޅުގަދޑު ވިލު�ުފްޓަފް �ަތުރު�ުރިދް �ާ�ި �ަހުދް. �ަރަދްޓު ދުލިބޭތީ

ާޖަދެރޭޓަރު ބޭދުދް�ުރާތީ. މި ސުވާލު ޖަވާބު �ެއްވައި�ިއްޔާ ވަރަފް އު�ާވާދެ. އެހެދްވެ �ަދްދަވާލީ. 

ާ

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާއަސްލަމުާމުޙައްމަދުާމަންޓްއ�ންވަޔަރާއ�ންޑްާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާޚި ާކަރަންޓުގ� ާބިންތަކަށް ާވަކިވަކި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާވިއުގައިގ�ާޝުކުރިއްޔ  ާކަރަންޓުގ� ާރަށުގ� ާއ� ދުމަތް

ާދަތި.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ނޑަށް ާއ�ކީގައިާބުނަލަދޭންާއަޅުގަ ާހުރިާކަންާކަށަވަރުކަމ  ާފޯރުކޮށްދ�ވިފައި ތ�ރ�އިން

ާރައީސް.

ާ

 ރަޝީ�ު ވާހަ�ަ�ެއް�ެވުދް: މަ�ުއްމުޙަ މެދްބަރު �ާއިރާގެ �ެ�ުދު މައްޗަދްގޮޅި

ހަމަ ސުވާލު�ޮފްލަދް ބޭދުދްވަދީ މިދިސްޓަރާ. ސުދާމީގެ ހާ�ީސާގައި އެ�ަމާ ބެހޭ �ޮމިޓީގެ ޝު�ުރިއްޔާ. އަޅުގަދޑު 

މުޤައްރިރު އަޅުގަދޑަފް ހީވަދީކ �ުދަ�ޫގައި އެ އޮތް ތެޔޮ ތާދްގީއާ އެއްޗެހި އެ ތަދުދް އޮޔާ ގޮސްކ ދަމަވެސް  

ރާގައި ހިމެދޭ ގޮތަފް އެ ތެޔޮ ތާދްގީތައް ތ.އަތޮޅު ތިމަރަ�ުފިކ ދުވަތަ އެ �ާއިރާގައި ހިމެދޭ ދުވަތަ ވިލި�ުފި �ާއި

ހަރު�ޮފް�ީ�ިއްޔާ އަޅުގަދޑަފް ހީވަދީ ހުރިހާ ސުދާމީގެ �ަދްތައްތައް ދިމުދީ �ަމަފް. އެހެދްވީމާކ އެ �ަދްތައްތައް 

 ހަމަޖެއްސި�ާދެތޯ ތި �ަރާތަފް؟

 

 ރިޔާސަތުދް ވާހަ�ަ�ެއް�ެވުދް:

 �ާއިރާ އަފް �ެތޭ ބައިތަ�ަފް ޖަވާބު �ެއްވުމަފް. އާ�ެކ ޢިއްޒަތްތެރި މިދިސްޓަރު މިއަ�ުގެ ސުވާލުގެ

 

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާއަސްލަމުާމުޙައްމަދުާމަންޓްއ�ންވަޔަރާއ�ންޑްާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ނޑަކަށްާ ާއަޅުގަ ާބަދަލުކުރުމަށް، ާތ ނގީތަކ�އް ާތ�ޔޮ ާވިލުފުއްޓަށް ާތ.އަތޮޅު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ޝުކުރިއްޔ 

ާނުވި ާގުޅުވައިގ�ންާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސް ާސުވ ލ  ާމިއަދުގ� ާޖަވ ބުދޭން ނޑު ާއަޅުގަ ާސުވ ލަށް ާއ� ާއިނގޭތޯ ސްނުނު

ާޖަވ ބުދޭނ�ާގޮތ�އް.ާމަޢ ފުކުރައްވ ތި.

ާ

 ޒުބައިރު ވާހަ�ަ�ެއް�ެވުދް: މަ�ުއްމުޙަ މެދްބަރު �ާއިރާގެ �ުވާ�ަރު
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`ާ .�����ާ�����ާ ސްޓަރަފް. ޝު�ުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝު�ުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މިދި.

ސުދާމީއަފް�ަހު �ަދ�ޮޅު�ޫ ރައްޔިތުދް �ުވާ�ަރަފް ބަ�ަލުވި އިރު ބައެއް ބޮޑެތި ޢާއިލާތަ�ަފް އެ ޢާއިލާއެއްގެ 

ދިސްބަތުދް ވަދީ ގެ�ޮރު ލިބި�ަ. އެހެދްދަމަވެސްކ ހަމަ އެ�ަ�ަ ބައެއް ޢާއިލާތަ�ަފް ގެ�ޮރު ވަދީ އަ�ި 

ޢާއިލާތަ�ަފް ގެ�ޮރުގެ �ަދްތައްތައް ހަމަޖެހޭދީ �ޮދް �ުވަހަ�ުދްތޯއޭ؟  ހަމަދުޖެހި�ަމަފްވާތީކ އަޅުގަދޑުގެ ސުވާލަ�ީ އެ

 ޝު�ުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުދް ވާހަ�ަ�ެއް�ެވުދް:

 މިއަ�ުގެ ސުވާލުގެ �ާއިރާއިދް ޖަވާބު�ެއްވުމަފް �ެދިވަޑައިގަދްދަވާ ދަމަ ޖަވާބު�ެއްވުމަފް.

 

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާއަސްލަމުާމުޙައްމަދުާމަންޓްއ�ންވަޔަރާއ�ންޑްާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ނޑުާހަނދ ންވަނީާމިާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ދ�ތިންާދުވަސްކުރިންާއަޅުގަ ނޑުާމީގާ� ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްެ�ތ�ރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާކަންތައްާ ާބޯހިޔ ވ�ހީގ� ާޢ އިލ ތަކަށް ާވިދ ޅުވި ާތި ާދުވ ފަރުގ� ާދަންނަވައިފިން، ާހުރ�ގ�ން ާފްލޯރގައި ާމި މަޖިލީހުގ�

ާދަންނަވަންާދަތި.ާސަރުކ ރުންާހަމަ ާހުރ�ގ�ންާއ�ހ�ން ނޑުާމިާތަނުގައި ާއަޅުގަ ޖ�އްސައިދޭނަމޭ.ާދ�ން،ާސީދ ާދުވަހ�އް

ޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް. ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

 ރަޝީ�ު ވާހަ�ަ�ެއް�ެވުދް: މަ�ުއަޙު މެދްބަރު �ާއިރާގެ ހޯރަ�ުފި

އަރިހުގައި �ޮފްލަދް ބޭދުދްވާ ސުވާލަ�ީ ޝު�ުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަދޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މިދިސްޓަރު 

ޙަޤީޤީ މާދައިގައި �ުވަހެއްގައި ޒަމާދެއްގެ �ޮޅުދް ވެސް ތ.އަތޮޅުގެ ގޯތިގެ�ޮރުގެ �ަދްތަ�ާކ މި ޢިއްޒަތްތެރި 

މެދްބަރު މިދިސްޓްރީ އަފް ގޮސް �ުވަހަ�ު ވެސް މަސައް�ަތެއް �ުރައްވާ�ައިވޭތޯ؟ އެއީކ އަޅުގަދޑު �ެ�ޭގޮތުގައި 

ފް �ަސޭހަ�ަމެއް. ރައްޔިތުދްދަފް �ައް�ާލުމަފްޓަ�ައި �ޮދްމެ �ުވަހަ�ު ވެސްކ އެއް �ުވަހު ހަމަ އަހަރުގެ މިއީކ ވަރަ

ހުރިހާ �ުވަހަފް ސިޓީތަ�ެއް ލާ�ައި ހުފަހެޅި�ާދެ. އެހެދްވީމާކ އޮޅު�ިލުވާލަދް ބޭދުދް ވަދީ �ުވަހެއްގެ ޒަމާދެއްގައި 

ސް ރައްޔިތުދްދަފް ލުއި �ަސޭހައެއް ހޯއް�ެވުމަފް ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މާދައިގައި މިދިސްޓްރީ އަފް ގޮ

 މަސައް�ަތް�ޮފް�ައި އޮތްތޯ؟

 

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާއަސްލަމުާމުޙައްމަދުާމަންޓްއ�ންވަޔަރާއ�ންޑްާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާހަމަޔަ ާއ�ކީގައި ާޔަޤީންކަމ  ާވަރަށް ާހަމަ ާއ ދޭ، ާހަނދ ނަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ޤީނުންާޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާވަޑައިގ�ންނ�ވި.ާދ�ންާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާ ާއަށްާއ� ނޑުގ�ާމިނިސްޓްރީ ާއަޅުގަ ވ�ސްާއ�އްާދުވަހު
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ާތ�ރޭގައިާ ާހަފްތ ގ� ާދ�ތިން ާވޭތުވ�ދިޔަ ާޖަވ ބު ާސުވ ލުތަކުގ� ާއ�ފަދަ ާސުވ ލުގައި ާކުރ�އްވި ާތި ާމ�ންބަރު ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާޢި ާމި ނޑ  ާއަޅުގަ ާވ�ސް ާސުވ ލުތަކުގ�ާހަމަޔަޤީނުން ާކުރ�އްވި ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ� ާމަޖިލީހުގައި އްޒަތްތ�ެ�ރި

ާސީދާ  ާހޯއްދ�ވުނީސް ާމަޢުލޫމ ތު ާއ� ާފަރ ތުން ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާފ އިތުނުވަނީސް ާވަގުތު ާއ� ާއ�ކަމުގ� ާއ�އަށްވުރ� ޖަވ ބު

ާނަމަވ�ސް ާގުޅުއްވ ފައި ާނޫނީ ާބައްދަލުކޮށް ނޑ  ާއަޅުގަ ާނޫނީ ާމިނިސްޓްރީން ނޑުގ� ާމަޢުލޫމ ތުާާއަޅުގަ ާއ� އ�ކަން

ާހޯއްދ�ވިާނަމަ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.

ާ

 މިރު ވާހަ�ަ�ެއް�ެވުދް:ޢާ މަ�ުއަޙު މެދްބަރު �ާއިރާގެ �ުޑަހުވަ�ޫ

ޝު�ުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަދޑު ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު އަރިހުދް ސާ�ު�ޮފްލަދް ބޭދުދްވަދީ ސުދާމީ 

ފް ލިބުދު ގެއްލުދް އަލުދް އާރާސްްތު�ުރުމަފް�ަހު ވިލު�ުފީ ރައްޔިތުދްދަފް ގޯތިކ �ިދްއިރުގައިކ �ާރިސާގައި ވިލު�ުއްޓަ

�ުޑަ ގޯތިތަ�ެއް �ީ�ައި އެ ތަދުދް �ުއްޔަފް ބިދް �ޭދެ ވާހަ�ަ ވި�ާޅުވެ�ައި ދު�ޭ�ަމާކ ގުޅޭ ގޮތުދް ވިލު�ުފި �ާއިރާގެ 

�ަދްދަވަދީ ސުދާމީ �ާރީސާއަފް�ަހު ހާލުގައި ޖެހުދު  މެދްބަރު �ުރައްވާ�ައިވާ ސުވާލާ ގުޅޭ ގޮތުދްކ އަޅުގަދޑު

އެހެދިހެދް ރަފްތަ�ަފް ވެސްކ މި ގޯތިތައް އެހެދް ރަފްރަފުގެ �ަތި�ަދް ލިބުދު ރަފްރަފުގެ ރައްޔިތުދް އެހެދް 

 ރަފްރަފަފް ބަ�ަލުވުމަފްޓަ�ައި އެއްވެސް �ަހަލަ ޕްލޭދެއް...

 

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާއަސްލަމުާމުޙައްމަދުާޓްމަންއ�ންވަޔަރާއ�ންޑްާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާސ ފ�އްނުވި. ާސުވ ލު ާމުޅިއަކުން ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާގ�ންގުޅ�ންތޯއޭ. ާޕްލޭނ�އް ާދިނުމުގައި ާގޯތި ާއ� ާވ�ސް ާރަށްރަށުގައި ާއ�ހ�ން ާއުޅުއްވީ ާއައްސަވަން ހީވަނީ

ާާވ ނ� ާއަންގ ފައި، ާއޮފީސްތަކަށް ާޕްރޮވިންސް ާއޭރުގ� ާއިދ ރ ތަކަށް، ާރ އްޖޭގ�2030ާާޤައުމީ ާތ�ރޭގައި ާއަހަރު ވަނަ

ނޑައަޅ ފައިާއޮތްާސިޔ ސަތު.ާއ�ާސިޔ ސަތ ާއ�އްާގޮތްާ ރަށްރަށުގ�ާބިމުންާގޯތިާދޫކުރުމ ާބ�ހޭާގޮތުންާސަރުކ ރުންާކަ

ނޑުމ�ންގ�ާއ�އްވ�ސްާއިޢުތިރ ޟ�އްާނ�ތްާކަމަށްާވ ާގޮތުގ�ާމަތިންާރަށްރަށުންާގޯތިެިާދޫކުރަމުންާގ�ންދި އުމުގ�ާއަޅުގަ

ާޔޫސްާ ާލޭންޑު ާއ� ާހ�ދުމަށްފަހު ާޕްލޭނ�އް ާޔޫސް ާލޭންޑު ާބ�ހޭ ާހަދައި،ާބިމ  ާބަޖ�ޓ�އް ާވ ނ�.ާއ�އީ،ާބިމުގ� އަންގ ފައި

ާއ�ޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު ާމިނިސްޓްރީ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާޕްލޭން ާޔޫސް ާލޭންޑު ާމަތިން ާގޮތުގ� ާވ  ާޤ ނޫނުގައިާާޕްލޭނުގައި އ�

%ާ ާޖ ގައިގ� ާބިމުގ� ނޑައ�ޅިފައިވ  ާކަ ާދިނުމަށް ާގޯތި ާއ�ޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު ާއޮތްގޮތް. ާގޯތ�0ާާިއ�ކަން ާވަރަށް ވ 

ާވ ނ�.�0ާާދޫކުރިޔަސްާމައްސަލައ�އްާނ�ތްާކަމަށް.ާއަނ�އްާ% އަދިާގޯތީގ�ާރިޒ ވ�އްގ�ާގޮތުގައިާބޭއްވުމަށްާއަންގ ފައި

ޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް ާ.ޝުކުރިއްޔާ 

ާ

 ޤަސަމް ވާހަ�ަ�ެއް�ެވުދް: މުޙައްމަ�ު މެދްބަރު �ާއިރާގެ ތިދަ�ޫ
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ޝު�ުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވިލު�ުފި �ާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ރިޔާޟު ރަޝީ�ުގެ އެދްމެ ބޮޑު ޝަ�ުވާ 

އްގައި އެބަހުރިތޯއޭ އަ�ީ ބޮޑެތި ޢާއިލާތަ�ަފް ބޮޑެތި ގޯތި ދު�ޭ މައްސަލަ. އަޅުގަދޑު ސުވާލަ�ީ އެއްވެސް ޒަމާދެ

 ޢާއިލާގެ ދިސްބަތުދް އެ ގޯތިތަ�ުގެ ސައިޒަފް ބަ�ަލެއް ގެދެއްސަ؟ އެ ގޮތުދް ގޯތި �ެއްވާ�ައި އެބައޮތްތޯއޭ؟

ާ

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާއަސްލަމުާމުޙައްމަދުާމަންޓްއ�ންވަޔަރާއ�ންޑްާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ނޑަކަށްާއ� އްވ�ސްާލިޔ�ކިޔުމަކުންާއ�އްވ�ސްާތ ކުންާފ�ންނ ކަށްާނ�ތް،ާގޯތިާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާއ�އްޗ�އްާ ާގޮތުންާއޮންނަ ާގުޅޭ ާޢ އިލ ގ�ާސައިޒްާއ�އީ،ާގޯތީގ�ާސައިޒ  ާއުސޫލުތަކުގ�ާތ�ރޭގައި ނޑައ�ޅޭ ާކަ ދިނުމުގައި

ާ ާގޯތި ާބޮޑ�ތި ާވަރަށް ާއ�ބަހުރި ާދޫކޮށްފައި ާގޯތި ާއިހުޒަމ ނުގައި ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، 30000ާ،20000ާާ،�000ކަމ�އް.

ނޑައ�ޅިފައިާ ާކަ ާއުސޫލުތަކ�އް ާއ�އީ ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާދޫކުރ�ވިފައި. ާރަށްރަށުގައި ާއ�ބަހުރި ާވ�ސް ާގޯތި ާފޫޓުގ� އަކަ

ާމީހުންާ ާރަށްރަށުގ� ާބޮޑުވ�، ާއ ބ ދީ ާރ އްޖޭގ� ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާގޮތް ާއޮތް ާއ�ކަން ާޒަމ ނ�އްގައި ނ�ތް

ާމަދުވަމުންާ ާޖ ގަ ާބިމުގ� ާމ�ނޭޖުކުރ�ވޭާގިނަވ� ާބޭނުންކުރުމުގައި ާބިން ާރަށުގ� ާއ� ާޒިންމ އ�އް ާސަެަރުކ ރުގ� ާވަރަށް ދ 

ނޑައަޅ ފައިާވަކިާ ގޮތަކަށްާއ�ކަންާކުރަމުންާގ�ންދިއުން.ާއ�ާސަބަބަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާވަނީާގޯތީގ�ާސައިޒުތަކ�އްާކަ

ާދަން ާމިހ�ން ާދ�ން، ާދޫކުރުމަށް. ާގޯތި ާގޮތަކަށް ާބޮޑުނުވ ނ� ާވުރ� ާވ�ސްާވަރަކަށް ާއޭގ�ތ�ރ�އިން ާއަދި ާވ�ސް ނަވ އިރު

ާބައ�އ2000ާާް ާމިންވަރަކީ. ާހުއްދަކުރ  ާމިހ ރު ާދޭން ާގޯތި ާސައިޒަކަށް ާބޮޑު ާއ�ންމ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�އީ ާފޫޓު އަކަ

ާގޯއްޗަށްާ ާރައްޔިތުން ާއަދި ާމިންވަރަކުން ާހުރި ާޖ ގަ ާއ�ރަށުގ� ާއ�އީ ާނުދ�ވިދ ނ�. ާވ�ސް ާމިންވަރަށް ާއ� ރަށްރަށުގައި

ާނިސްބަތަކުން.ާބޭނުންވ� ާހުރި ާގްރޯތު ާޕޮޕިއުލޭޝަން ާރަށުގ� ާއަދި ާނިސްބަތަކުން. ާއ ބ ދީގ� ާރައްޔިތުންގ� ާތިބި ފައި

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާމ ފަންނުާދ�ކުނުާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާޢިއްޒަތްތ�ރި ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ެ�ރި ާބޭނުންވ ާާޝުކުރިއްޔ  ާކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއަރިހުން ވަޒީރު

ާފަޅުތ�ރޭގައިާ ާއަދި ާނަޖިސްވ�ފަ. ާވަނީ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފަޅުތ�ރ� ާއ�އޮތް ާކުރިމަތީގައި ާމަސްމ ރުކޭޓު ާމ ލޭ ސުވ ލަކީ،

ާއ�ާ ާއަދި ާވ ތީ، ާހަރ ބުވ�ފައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކޮށް ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާފ ޚ ނ ކުރުމ އި ާއޮޑިފަހަރުން ާއަޅ ފައިވ 

ާސުވ ލަކީާ ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާސ ފުކުރަނީ. ާއ� ާމައްޗަށް ާމަސްތަކުގ� ާމަސްމ ރުކޭޓުގައި ާގ�ނ�ސް ފ�ންތައް

ާނަމަާ ާނުވަނީ ާގޯސްކަމުގައި ާލަފ  ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުންގ� ާތި ާޔުނިޓ�އް ާއ�ޖ�ންސީ ާޕްރޮޓ�ކްޝަން އ�ންވަޔަރމަންޓު

ާމިނިސްޓްރީާއަށްާއޭގ�ާޖަރ ސީމ ާބ�ހޭާ....އޭގ�ތ�ރޭގައިާހިމ�ނޭ.ާފުޑުާއ�ންޑްާޑްރަގުާއޮތޯރިޓީންާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:
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ާމިއަދުގ�ާސުވ ލުގ�ާދ އިރ ގ�ާތ�ރ�އިންާޢިއްޒަތްތ�ރިާމިނިސްޓަރުާޖަވ ބުދ�އްވުމަށް.ާ

ާ

ާާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާއަސްލަމުާމުޙައްމަދުާމަންޓްއ�ންވަޔަރާއ�ންޑްާހައުސިންާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާޢިއްޒަތް ާސުވ ލުގ�ާޝުކުރިއްޔ  ާކުރައްވ  ާމ�ންބަރުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ނޑ  ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާރައީސް. ތ�ރި

ނޑުާ ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާއަޅުގަ ާދަތިވޭ. ާވަރަށް ާފަހަރު ާބައ�އް ާކުރަން ާއ�ކަން ާއަށް ާއަމިއްލަ ާގ�ންނަން ާގުޅުން ސީދ 

ާފުޅ ކޮ ާވަރަށް ާސުވ ލުތައް ާކުރައްވ  ާމ�ންބަރުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާގިނަ ނޑުާހަމަ ާއަޅުގަ ާބަލަން. ާޖަވ ބުދ�ވޭތޯ ށްލ ފައި

ާމިއަދުގ�ާސުވ ލުގ�ާނުގުޅޭާސުވ ލ�ކޭާދ�ންނ�ވުންާވަރަށްާމަދުާފަހަރ�އްގައިާނޫނިއްޔ .ާ ކުރ ހިތްވ ާކަމ�އްާނޫން،ާތިއީ

ާވ�ސްާ ާބައްލަވަންޖ�ހޭނ� ާއޮތޯރިޓީން ާއ�ންޑް ާފުޑް ާވަނީ. ާފ ހަގަކުރ�ވިފައި ނޑަށްވ�ސް ާއަޅުގަ ާކަންތައް ާވިދ ޅުވި ތި

ާއޮވޭ.ާކަ ާދަށުގައި ާމިނިސްޓްރީގ� ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާއ�ޖ�ންސީ ާޕްރޮޓ�ކްޝަން ާއ�ންވަޔަރމަންޓް ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، މ�އް.

ާއިރ ދަކުރ�އްވިއްޔ ާ ާމިންވަރު ާހުރި ާފީކަލްކޮލިފޯމްސް ާތަނުގ� ާއ� ާގޮތަށް ާއ�ދިވަޑައިގ�ންނ�ވި ާމ�ންބަރު ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާބަލ ފައިާޢި ާމުއައްސަސ ާމ�ދުވ�ރިކޮށް ނޑުާއ� ާއޮތޯރިޓީާއަށްާއަޅުގަ އްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރަށް،ާއަދިާފުޑްާއ�ންޑްާޑުރަގު

ާވ�ސްާއަންގައިދޭނަން.ާދ�ންާއ�ާބޭފުޅުންާއ�ާހިސ ބުންާއ�އަށްާފިޔަވަޅުއަޅުއްވ ނ�.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާ ާސުވ ލ�އް ާމިވަގުތު ާމިނިސްޓަރު. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމ�ންބަރަކުާޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ�އްވ�ސް ކުރުމަށް

ާއ�ދިވަޑައިގ�ންފައިާނުވ ތީ،ާމިާހިސ ބުންާސުވ ލުގ�ާވަގުތުާނިމުނީ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ނޑު ާާމިާއަޅުގަ ާނަންބަރު ާއ�ޖ�ންޑ  ާމޭޒުންާއަށް.ާ�ދަނީ ާރައީސްގ� ާއ ދ�،ާާމަޖިލީހުގ� ާކަންތައްތައް. ހުށަހަޅ 

ާ ާގަވ އިދުގ� ާމަޖިލީހުގ3��ާ�ާމަޖިލީހުގ� ާހަމަވ  ާޝަރުެުތުތައް ާ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާގައި ާ)ރ( ާމ އްދ ގ� ވަނަ

ާމަތީންާ ާގޮތުގ� ާވ  ާގަވ އިދުގައި ާމަޖިލީހުގ� ާހ�ނދުނު ާމިއަދު ާމ�ންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމައްސަލައ�އް އިމްތިޔ ޒުގ�

ާ ާފ�ށުމުގ� ާމައްސަލަާމިނ�3�ާޖަލްސ  ާއިމްތިޔ ޒުގ� ާއ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާދ�އްވ ފައިވޭ. ާނޯޓިސް ާކުރިން ޓު

ާމ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފާ  ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާތިމަރަފުށީ ހުށަހ�ޅުމުގ�ާފުރުޞަތުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާމ�ންބަރު

ާމ�ންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.އަށްާއަރުވަން.ާނިޒ މީާމައްސަލައ�އްާވިލުފުށީާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާާވިލުފުށީާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާ ާގަވ އިދުގ� ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާނ�ގީ ާމި ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ ާނިޒ މ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ވަނ3��ާާަޢިއްޒަތްތ�ރި

ާ ާއޮންނަނީ ާބުނ�ފައި ާދަށުން.ާއޭގައި ާ)ހ(ާގ� ާދޭންވ ނޭ.3�ާާމ އްދ ގ� ާނޯޓިސް ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގ� ާކުރިން މިނ�ޓު

ާމައްސަލަާ ާއ� ާއުސޫލުން ާބިލުގ� ާއ�އީ. ާމައްސަލައ�އް ާލީ ާދުވަހު ާމީގ�ކުރީ ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި އ�ހ�ންނަމަވ�ސް،

ާމ�ންބަ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ� ާއ�ހ�ންވީމ ، ާވ ނީ. ާބޭރުވ�ފައި ާތ�ރ�އިން ާމައްސަލައިގ� ާއިދ ރީ ާމިތަނުން ާވ ނީ ރުާމިހ ރު

ާމިާ ާހުށައ�އްނ ޅުއްވ ، ާމައްސަލަ ާއ� ާވީނަމަވ�ސް ާކަމުގައި ާއިންނ�ވި ާމިތ  ާވަޑައިގ�ން ާއިރުނ ރަނީސް މިތަނަށް

ާނޭޅޭނ�.ާދ�ންާ ާދ�ން ާހުށައ�އް ާއ�ާމައްސަލަ ާގޮތުގައި ނޑުާޤަބޫލުކުރ  ގަވ އިދުގައިާބުނ ާގޮތަކަށް.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާހިގައްޖ� ނޑިގ�ން ާކ� ާމިހ ރު ާވ�ސް ާމުޢ ލ ތް ނޑުނީމަ،ާއޭގ� ާކ� ާމިކަނ3��ާާް.ާމުޢ ލ ތް ާބުނޭ ާއ�ބަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާކަމަކީާ ާމިހ ރުާާ�ކުރ�ވ�ންޖ�ހޭނ�ާޝަރުތުތައް.ާމި ާއޮންނ ނ�.ާއ�ާދުވަސް ާމުއްދަތ�އްގ�ާތ�ރޭގައިާހިނގ ފައި ދުވަހުގ�

ާއ�އީ ާރިކޯޑިންއ�އް. ާއުޅ�ނީ ާފ�ނިގ�ން ާމ�ންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ� ާދ�ން ާހިނގައްޖ�. ާކުރީގ�ާާފ އިތުވ�ގ�ން މ 

ރިކޯޑަށްާބިނ ކޮށްާމައްސަލަ... ާރިކޯޑިންއ�އް.ާއާ�

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާދަންނަވައިފިންާ ނޑު ާއ�ދ�ން.ާއަޅުގަ އ ދ�،ާނިޒ މީާމައްސަލައ�އްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާއިށީދ�ވަޑައިގ�ންނ�ވުން

ާ ާމައްސަލައަކީ ާޝަރުތުތައ3��ާްއ� ާވ  ާގައި ާ)ރ( ާމ އްދ ގ� ާއ�ާާވަނަ ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއ�ކަން ާމައްސަެަލައ�ކޭ. ހަމަވ 

ާއޮތީާއ�ާގޮތަށްާނިމިފަ.ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގ�ންދ�ވުންާއ�ދ�ން.

ާ

މ�ންބަރު ވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގާ� ާފާ 

ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާހަމަޖައްސައިދީފަ.ާޝުކުރިއްޔ  ާވ ނީ ާފ�ސިލިޓީސް ާކްރ�ޑިޓް ާމިހ ރު ާއަޚަށް ނޑުގ�

ާހުށަހަޅަނީ،ާ ާމި ާމައްސަލަ ާއިމްތިޔ ޒްގ� ާމި ާމައްސަލަ، ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދަނީ. ކުރިއަށް

ާމ ާބޮޑުާއަބުރަކ އިާޤަދަރަކ އިާޢިއްޒަތަކ އިާ ާކުރިމަތީގައި ކަރ މަތ�އްާލިބިގ�ންވ ާރައްޔިތުންގ�ާމަޖިލީހަކީާރައްޔިތުންގ�

ާހަމަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހައިރ ންވަނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާނަމަވ�ސް، ާނަމަވ�ސް، ާނޫން. ާޤަބޫލުކޮށްގ�ނ�އް ާކަމަށް ތަނ�އް

ާޢ އްމުކޮށްާ ާކުރިމަތީގައި ާރައްޔިތުންގ� ާކަމަށް، ާބަގީޗ އ�އް ާހައިވ ނު ާމަޖިލީހަކީ ާރައްޔިތުންގ� ާމި ހައިރ ންވަނީ،

ާ ާއޭނަގ� ާއަކީ ާބޭފުޅ  ާކުރިމަތީާއިޢުލ ންކުރި ާރައްޔިތުން ާނުކޮށް ާދިރ ސ އ�އް ާވަރަކަށް ާއ�އްވ�ސް ާނަފްސު އަމިއްލަ

ާދިރ ސ ނުކޮށްާ ާކަންކަން ާމި ާހައިރ ންވަނީ ނޑު ާވަނީ.ާއަޅުގަ ާވ�އްޓިފައި ާދަރަޖައަށް ާމި ާމަނިކުފ ނު ާއ� ކިހ ވަރަކަށްތޯ
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ނޑުމ�ންގ�ާމިާމަޖިލީހަށް،ާމިާޢިއްޒަތްތ�ރިާމަޖިލީހުގ�ާމ�ންބަރުންގ�ާއަބުރ އިާޢިއްޒަތ އިާކަ ރ މ ތްާގ�އްލޭާގޮތަށްާއަޅުގަ

ާކުރިމަތީގައިާދ�އްކީތީ...ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާހުށަހ�ޅުމަށްާ ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމައްސަލަ ާހުށަހ�ޅުމަށް. ާމައްސަލަ ާބުނަނީ ާގަވ އިދުގައި ާމ�ންބަރު،ާމަޖިލީހުގ� ޢިއްޒަތްތ�ރި

ނޑުާފުރުޞަތުާއ�ރުވީ.ާ ާއަޅުގަ

ާ

ާންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގ�ާމ�

ާވ�ސްާ ާކ�ތް ާއ�ނގޭ، ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވަރަށް ާހުށަހަޅ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވ�ސް ާމައްސަލަ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާ ާގަވ އިދުގ� ާމަޖިލީހުގ� ާރައީސް،ާރައްޔިތުންގ� ާއ ދ�،ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާނުކުރ�ވޭނ�ކަން. ާހަޖަމުވ�ސް �1ާނުކުރ�ވޭނ�ކަން.

ާމ  ާވަނަ ާދަށުންނ އި ާގ� ާ)ހ( 3�4ާާއްދ ގ� ާގަވ އިދުގ� ާއ� ާދަށުންނ އި ާ)ހ(ާގ� ާމ އްދ ގ� ާމ އްދ ގ�3��ާާވަނަ ވަނަ

ާ ާގ� ާހިނގ 1ާާ)ރ( ާމި ާމައްސަލަ. ާއިމްތިޔ ޒްގ� ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުންގ� ާހުށަހަޅ  ާދަށުން ާނަންބަރުގ� ވަނަ

މ ލޭާހިތްފަސޭހަާމައިޒ ނުގައިާއ�ާޕ ޓީާއަށްާ،ާވަނަާދުވަހުގ�ާރޭ،ާޑީ.އ ރު.ޕީގ�ާފަރ ތުންާކަމަށްާބުނ�ާ�އޭޕްރިލްމަހުާ

ާއ�ލަޔަންސްގ�ާ ާޕީޕަލްސް ާވ ހަކަފުެުޅުދައްކަވަމުން ާޖަލްސ އ�އްގައި ާޢ އްމު ާބޭއްވި ާމ�ންބަރުން ާބައ�އް ނިސްބަތްވ 

ާޢަބްދު ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާމުލަކު ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުންގ� ާރައީސް ާވަނީާهللا ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔ މީން

ާވ ހަކަދައްކަވަމުންާރަ ާޖަލްސ ގައި ާމި ާވިދ ޅުވ�ފަ. ާމުޠުލަޤަށް ާކަމަށް ާބަގީޗ އ�އް ާހައިވ ނު ާމަޖިލީހަކީ އްޔިތުންގ�

ާޢަބްދު ާސިފަކޮށް، ާކަމަށް ާބަގީޖ އ�އް ާހައިވ ން ާމަޖިލީހަކީ ާމަޖިލީހަކީާهللا ާރައްޔިތުންގ� ާމިހ ރުގ� ާވިދ ޅުވީ ޔ މީން

ާސަރުކ  ާމިއަދުގ� ާހ�ދީ ާކަމަށް ާބަގީޗ އ�އް ާސަރުކ ރުންާހައިވ ން ާމިއަދުގ� ާކަމަށ އި، ާމ�ންބަރުން ާނިސްބަތްވ  ރަށް

ާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހުގ�ާއަބުރ އިާޢިއްޒަތ އި،ާޤަދަރަށްާ ކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާދައުލަތުގ�ާއ�އްބ ރުކަމުގައިާވ 

ާޢި ާއިޢުލ ނުކޮށް ާދައްކ  ާވ ހަކަތައް ާއ�ފަދަ ާއ�އްވުމ�އްގައި ާޢ އްމު ާގޮތަށް ާއަންނަ ާމަޖިލީހުގާ�އުނިކަން އްޒަތްތ�ރި

ާއަށްާ ާޕ ޓީ ާޑިމޮކްރ�ޓިކް ާދިވ�ހިރައްޔިތުންގ� ާހިމ�ނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާއަދި ާވ ތީ، ާގ�އްލުވ ލ ފައި ާޢިއްޒަތް ޤަދަރ އި

ާމަޖިލީހުގާ� ާމަޖިލީހ އި ާމުޅި ާޚ އްޞަކޮށް ާމ�ންބަރުންނ އި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުންގ� ނިސްބަތްވ 

ާއަރަ ާޢިއްޒަތަށް ާރައްޔިތުންގ�ާމ�ންބަރުންގ� ާވ ތީ، ާގ�އްލުވ ލ ފައި ާޢިއްޒަތް ާއަބުރ އި ާމ�ންބަރުންގ� އިގަނ�،ާމަޖިލީހުގ�

ދަށުންާއިމްތިޔ ޒްގ�ާމައްސަލައ�އްގ�ާގޮތުގައިާމިާމައްސަލަާހުށަހަޅަމ�ވ�.ާޝުކުރިއްޔ . ާމަޖިލީހުގ�ާގަވ އިދުގާ�

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:
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ވަނަާމ އްދ ގ�ާ)ކ(ާގައިާވަނީާމިފަދަާމައްސަލައ�އ3��ާާްޖިލީހުގ�ާގަވ އިދުގ�ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރު.ާމަ

ާއ�ހުމުގ�ާ ާވޯޓަށް ާއ�ހ�ންވީމ ، ާއ�ހުމަށް. ާވޯޓަކަށް ާފ�ނޭތޯ ާބަހުސްކުރަން ާމ�ދު ާމައްސަލައަކ  ާއ� ާނަމަ ހުށަހ�ޅިއްޖ�

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާދަންނަވަން. ާއަޅުގަނޑު ާރަނގަބީލުޖ�ހުމަށް ާޖަހަންޖ�ހޭ ާމ�ންބަރުންާކުރިން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ ދ�، .

ާމިާ ާވޯޓަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއ ދ�، ާއ�ދ�ން. ާޗ�ކްކޮށްލަދ�އްވުން ާކ ޑުކޮޅު ާއަދި ާއ�ދ�ން.  އިށީދ�ވަދައިގ�ންނ�ވުން

ާގަވ އިދުގާ� ާމަޖިލީހުގ� ާމުޞްޠަފ ،ާރައްޔިތުންގ� ާމުޙައްމަދު ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާތިމަރަފުށީ ދަންނަވ ލަނީ

ާއ�ާގަވ އިދުގ�ާާވަނ3�4ާަ ާދަށުންނ އި ާ)ހ(ާގ� ާ)ރ(ާގ�3��ާާމ އްދ ގ� ާމ އްދ ގ� ާދަށުނ1ާާްވަނަ ާނަންބަރުގ� ވަނަ

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ާގޮތަކަށް ާފ�ނިވަޑައިގަންނަވ  ާގ�ންދަން ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާމައްސަލަ ާއިމްތިޔ ޒްގ� ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 

ާމ�ންބަރުންާވޯޓުދ�އްވުންާއ�ދ�ން.

ާ

ާ]ވޯޓުދ�އްވުންާ[

ާ

ާގ�ާނަތީޖ :ވޯޓު

މ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ .ާާހުށަހ�ޅުއްވިާމ�ންބަރު: ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގާ�

ާ

4�ާާހ ޒިރުވ�ވަޑައިގ�ންާތިއްބ�ވިާމ�ންބަރުންގ�ާއަދަދު:

23ާާާާވޯޓުާދ�އްވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދ�އްވ :

03ާާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދ�އްވ :

ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

.ާއަދިާވޯޓުާމ22ާި.ާއ ދ�،ާމިއަދުާމިވޯޓުާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދަކ42ާީއިވ�ރިާމ�ންބަރުންގ�ާއަދަދުާވޯޓުގައިާބަ

ާގަސްތުކުރަނީާ ާވޯޓުދޭން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައި. ާމި ާއ�ބަޖ�ހޭ ާވޯޓުދޭން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާއ�އްވަރުވ�ފަ. ވަނީ

ާބޭާ ާފ ސްވުމަށް ާއ�ހ�ންކަމުން ާކަމަށް. ާފ�ންނަ ާބަހުސްކުރަން ާއަދަދަކީ 22ާނުންވ  ާޖުމްލަ ާމ42ާި. ާއ�ހ�ންކަމުން، .

ާފަރ�ސްމ ތޮޑ ާ ާމައްސަލައ�އް ާނިޒ މީ ާބަހުސްކުރުމަށް... ާމައްސަލަ ާމި ާއ ދ�، ާފ ސްވ�އްޖ�. ާބަހުސްކުރުމަށް މައްސަލަ

ާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަ(
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ާ

މ�ންބަރު ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާފަރ�ސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގާ�

ާ ާރައީސް، ާމަޖިލީހަށްާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާއޯޑިއޯ ާނޫނީ ާވީޑިއޯ ާކުރިން ާބަހުސްކުރުމުގ� ާމައްސަލައިގައި މި

ާއަޑުއިއްވަންޖ�ހޭނ�.ާއ�ހ�ންނޫނީާމިާމައްސަލައިގައިާމިާމަޖިލީހުގައިާބަހުސ�އްާނުކުރ�ވޭނ�.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާނި ާނޫން. ާމައްސަލައ�އް ާމީގ�ާޒ މީ ާމައްސަލަތަކުގައި ާމިފަދަ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާފ ސްވި ާބަހުސްކުރުމަށް ާމިއަދު އ ދ�،

ާ ާއ�އް. ާމައްސަލަ ާއޮތް ނޑައ�ޅިފައި ާކަ ާޕްރ�ސިޑ�ންޓ�އް ާބަހުސްކުރ�ވި ާމަޖިލީހުގައި 32ާާކުރިން ވަނ2030ާާަޖުލައި

ާ ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާދ�ކުނު ާގަލޮޅު ާބ�ހޭާދުވަހު ާމައްސަލައަކ  ާމިފަދަ ާހުށަހ�ޅުއްވި ާމަޚްލޫފު އަޙުމަދު

ާއަދިާ ާއ�ބައޮތް. ާޕްރ�ސިޑ�ންޓ�އް ާއޮތް ނޑައ�ޅިފައި ާކަ ާގޮތުން ާބ�ހޭ ާއ�ކަމ  ާބަހުސްކުރ�ވި، ާމަޖިލީހުގައި ގޮތުން

ާ ާގަވ އިދުގ� ާގޮތުން ާބަޔ ންކުރ  ާގަވ އިދު ާމައްސަލައިގައ3��ާާިމަޖިލީހުގ� ާމި ާބަޔ ންކުރަނީ ާމ އްދ ގައި ާވަނަ

ާނިސްބަތްނުވާ  ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ސީ ާލީޑަރުންނަށ އި، ާޕ ޓީތަކުގ� ާސިޔ ސީ ާއަށް ާމައްސަލަ ބަހުސްކުރުމަށް.

ާ ާޕްރ�ސިޑ�ންޓަކީ ާއޮތް ާކަނޑައ�ޅިފައި ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ާވަގުތުދިނުމަށް. ާހަމަހަމައަށް ާ�މ�ންބަރުންނަށް

ާލީޑަރުންނަށ އި،ާއަ ާޕ ޓީތަކުގ� ާފުރުޞަތ�އްާސިޔ ސީ ނޑައަޅ ާމ�ންބަރަކަށްާމިނ�ޓުގ� ާކަ މިއްލަާމ�ންބަރުންގ�ާފަރ ތުން

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ާހުށަހ�ޅުއްވި ާމައްސަލަ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ާއ�ކު،ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންކަމަށްވުމ  އ�ރުވުން.

ާ ާމ�ންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާތިމަރަފުށި ާމައްާ�މ�ންބަރު ާބ�ހޭ ާނިޒ މ  ާފުރުޞަތ�އް. ސަލައ�އް،ާމިނ�ޓުއިރުގ�

ޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފު.ާ ާގަލޮޅުާދ�ކުނުާދ އިރ ގާ�

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

މ�ންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފުާގަލޮޅުާދ�ކުނު ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާދ އިރ ގާ�

ާނޫން.ާއަނ�އް ާރައީސ�އް ާރައީސަށް،ާތި ާވ�ސް ާއިއްޔ�ގައި ނޑު ާރައީސް.ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ރައީސަށްާާޝުކުރިއްޔ 

ާފުރުޞަތަށްާ ާބަހުސްކުރުމުގ� ާމައްސަލައިގައި ާކުއްލި ާނޫންނަމަ ާއ�އްޗ�އްސަށް ާޤަރ ރު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ދ�ންނ�ވިން

ާމިާ ާއ�ހ�ންވ�ގ�ން ާވ�ސްާނޭނގޭތީވ� ާޙަޤީޤަތުގައި ާޖަވ ބ�އް ާމި ނޑުމ�ންނަކަށް ާހިސ ބަކުންތޯ.ާއަޅުގަ އ�ދ�ންޖ�ހޭނީާކިހ 

ާއަހ ލަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ
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 ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާއ�އީާ ނޑައ�ޅިފަ. ާކަ ާގޮތަކަށް ާވަކި ާގަވ އިދުގައި ާމިއޮތީ ާމައްސަލައިގައި ާމި ާނޫން. ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ އ ދ�،ާނިޒ މ 

ބޭފުޅުންާޚިޔ ރުކުރައްވ ާމ�ންބަރަކުާކަމަށް.ާ ލީޑަރުންކަމަށ އި،ާއަމިއްލަާމ�ންބަރުންގ�ާފަރ ތުންާއާ� ސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުގާ�

ާމަ ާމި ާބ�ހޭާއ�ހ�ންވީމ ، ާނިޒ މ  ާމ�ންބަރު، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާތިމަރަފުށި ާނުނިކުމޭ. ާސުވ ލ�އް ާތި އްސަލައަކު

ާމައްސަލައ�އް،ާގ�މަނަފުށިާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާއިލްހ މުާއަޙުމަދު.ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާގ�މަނަފުށިާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ނޑު ނޑުއުާާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާރިޔ ސަތުން ާފަހުންާާއްމީދުކުރަން ާއޭގ� ާކަމަށް. ާއައްސަވ ނ� ާހަމަ ާވ ހަކައ�އް ާދަންނަވ  މި

ރަނގަޅު.ާ ނޑުދ�ންާާޖަވ ބުދ�އްވައިފިއްޔާ  މައްސަލައ�އްާާއަޅުގަ ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިާމައްސަލަ،ާނޫނީާކޮންމާ�

ާލ�ވި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމ ދަމ  ާމިސ ލަކަށް ާވިޔަސް، ާލީމ ާކަމުގައި ާއ�އްޗ�އް. ާގޮތުން ާބ�ހޭ ާބޭފުޅަކ  ާކޮންމ�ވ�ސް ދ ނ�

ާކަމ�އްތޯާއ�އީ.ާ ާނުހިނގ  ާހިނގިާކަމ�އްތޯ ާއ�އީ ާއޮންނަާޓީމަކުން ާމިާތ ނގައި ާނުވަތަ ާޓީމުން، ާލީގަލް ކިހ ވަރަކަށްތޯ

ށްާމިާއަހަނީ.ާވީާކަމ�އްތޯާނުވ ާކަމ�އްތޯާބަލ ފައިތޯާއ�ޖ�ންޑ ކޮށްފައިާނުވަތަާބަހުސަށްާމިާހުޅުވ ލ�ވ�ނީ،ާނުވަތަާވޯޓަ

ާ ާލ�ވިދ ނ�. ާއ�އްޗ�އް ާވ�ސް ާމ ދަމ  ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ނޑުއ�ހ�ން ާކަމ�ކޭާާއަޅުގަ ާހިނގި ާކަމަކީ ާމި ނުދަންނަވަން

ނޑުނުހިނގ ާކަމ�ކޭ.ާއ�ހ�ންވ�އްޖ�އްޔ ާ ާނުވަންޏ ،ާމިާއަޅުގަ ާކޭހަކަށް ާރަނގަޅު ާވ�ސް ާކޭހަކީ ާލީ ާމި ާމުޞްޠަފ  މ�ން

.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާކިހ ވަރަކަށްާބަލ ފައިތޯާރިޔ ސަތުންާއ�ޖ�ންޑ ކުރައްވަނީ.ާހަމަާތ ނގައިާބަހުސްކުރުމުގ�ާމ ނައ�އްާނ�ތްތ 

ނޑުާއ�އީާ ާގ�ާސުވ ލަކީ.ާއަޅުގަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާނޫން.ާ ާމައްސަލައ�އް ނޑުނިޒ މީ ާާއަޅުގަ ާމި ާދ�ންނ�ވިން ާހުށަހަޅަމުން ާމައްސަލަ ާ)ރ(ާގައ3��ާާިމި ާމ އްދ ގ� ވަނަ

ާމައްސަލައ�އްާބަޔ ންކުރ ާޝަރުތުތަ ާއ�ާފުރުޞަތ�އްާނ�ތް.ާނިޒ މީ ާއ�އްކޮށް ާމައްސަލައ�ކޭ.ާއ�ހ�ންކަމަށްވުމ  އްާހަމަވ 

ޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާ ާމައްޗަންގޮޅިާދ�ކުނުާދ އިރ ގާ�

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

މ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން: ާމައްޗަންގޮޅިާދ�ކުނުާދ އިރ ގާ�
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ާއ�މް.ޑީ.ޕީގާ�ޝު ާލީޑަރ�އް.ާއ�އީ ާއ�ންމ� ާމިާފ�ންނަނީ ާމިތަނުން ާމިހ ރު ނޑަށް ާރައީސް.ާއަޅުގަ ކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރި

ާފ�ނޭ.ާ ާއ�ބަ ާލީޑަރުން ާނައިބު ާނުފ�ނޭ. ާލީޑަރުންނ�އް ާޕ ޓީގ� ާއަނ�އް ާމަނިކު. ާމޫސ  ާރީކޯ ާލީޑަރު ޢިއްޒަތްތ�ރި

ކަންތައްތައްާހަމަޖ�އްސ�ވު ާންާއޮންނަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާއ�ހ�ންވީމ ،ާކިހިނ�އްތޯާއާ�

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ނިޒ މީާމައްސަލައ�އްާނޫން.ާމަޖިލީހުގ�ާގަވ އިދުާވަރަށްާސ ފު.ާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާވ ހަކަފުޅުާ

ާކުރިއަށްާގ�ންދ�ވުމަށް.ާ

 

މ�ންބަރު ވ ހަކަދ�އްކ�މުޙައްމަދުާމުޞްާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގާ� ާވުން:ޠަފާ 

ާބޭފުޅުންތަކ�އްާ ާއިސް ާޑީ.އ ރު.ޕީގ� ާވ�އްދުމަށް ާމިތަނަށް ާމައްސަލަ ާމި ނޑު ާރައީސް.ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ޝުކުރިއްޔ 

ާރަނގަޅުާރީތިާ ާއަންގައިދޭ ާދ�ފުށްކ�ހ�ރިކަން ާވަޑައިނުގަތުމަކީ ާބޭފުޅުންާމިތަނަށް ާއ� ާވ�އްދީމ  ބ ރުއަޅުވައި،ާމައްސަލަ

ނޑުާމ ާގިނަާވ ހަކަދައްކ ކަށްާގަސްތ�އްާނުކުރަން.ާއ�އީާމިސ ލ�އް.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާ މިާމައްސަލައިގައިާއަޅުގަ

ާމިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ކަމަށްޓަކައި ާހުޅުވ ލީތީ، ާފްލޯރ ާބަހުސްކުރުމަށް ާމި ާވޯޓުދީ ާކަމަށް ާމި ާރައީސް ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާޝުކުރުއަދ ކުރަ ާއ�ކަމަށް ާނ�ތީތީ ާވ ހަކައ�އް ާގިނަ ާމ  ާދައްކ ނ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންާބަހުސްގައި ނޑު ާއަޅުގަ މުން

ާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުާދ�ން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވިލުފުށިާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާމ�ންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާތިމަރަފުށި ާއ ދ�، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޝުކުރިއްޔ  އައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

މަޖިލީހުގ�ާއަބުރ އި،ާކަރ މ ތްާގ�އްލޭާގޮތަށްާމުލަކުާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާާހުށަހ�ޅުއްވިާމައްސަލަާއަކީ،ާމި

ާމިާهللاާޢަބްދު ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ާމައްސަލައ�އް. ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާގުޅިގ�ން ާވ ހަކަފުޅަކ  ާދ�އްކ�ވި ޔ މީން

ާރައްކ ތ�ރިކޮ ާހިމ ޔަތްކޮށް ާޢިއްޒަތް ާއަދި ާޝަރަފް ާއަބުރ އި ާމ�ންބަރުންާމަޖިލީހުގ� ާމަޖިލީހުގ� ާމި ށްދ�އްވުމަށްޓަކައި

ާހަމައ�ކަނިާ ާމަޖިލީހަކީ ާއަދި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތަށް ާގ�ންދަވ  ކުރައްވަމުން

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ާހިމ�ނިވަޑައިގަންނަވ  ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާދަނީ ާމިއަދު ާނަގ ލަމުން ާޢިއްޒަތް ާއަބުރ އި މަޖިލީހުގ�

ާމަނިކުާމ�ންބަ ާމޫސ  ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާވ�ސް،ާހުޅުހ�ންވޭރު ާމީޑިޔ ގައި ާނޫން.ާމިއަދު ާވ�ސް ރުންނ�އް

ާވިދ ޅުވ ާފަދައިންާމީޑިޔ ގައިާވ�ސްާވަކިާބަޔަކުާމުޅި....ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:
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ޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރު މަނިކު.ާާނިޒ މ ާބ�ހޭާމައްސަލައ�އް،ާހުޅުހ�ންވޭރުާދ އިރ ގާ� ާމޫސާ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

މަނިކުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާހުޅުހ�ންވޭރުާދ އިރ ގ� ާމ�ންބަރުާމޫސާ 

ާކުރީ ާމީގ� ާހުށަހ�ޅުމުން ާމައްސަލައ�އް ާކުއްލި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާބަހުސްކުރަނ3ާާްގައި ގަޑިއިރު

ނ ޑަށްާކުޑަކޮށްާއޮޅުންއަރައިގ�ންާމިާއުޅ�ނީާކިހިނ�އްވ�ގ�ންތޯާފުރުޞަތުާދ�އްވ ފައިާއ�ބައޮތް.ާދ�ން،ާދ�ންމ�ގައިާއަޅުގަ

ާމިހ ރުާވަކިާއ�ހ�ންާގޮތަކަށްާބަދަލުކުރ�އްވީތޯ،ާޕ ޓީތަކުގ�ާލީޑަރުންގ�ާވ ހަކައ�އްާވިދ ޅުވިހ�ންާހީވީމަ.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާމައްސަލައ�އް ާކުއްލި ާމައްސަލައަކީ ާނޫން.ާމި ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ ާބ�ހޭާާނިޒ މ  ާމައްސަލަާއަކީާއިމްތިޔ ޒ  ނޫން.ާމި

ާ ާގަވ އިދުގ� ާމަޖިލީހުގ� ާމިއީ ާއޮތ3�1ާާްމައްސަލައ�އް. ާބަޔ ންކުރ�ވިފައި ާސ ފުކޮށް ާފ�ށިގ�ން ާއިން ާމ އްދ  ވަނަ

ާމައްސަލައ�އް.ާވިލުފުށިާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގ�ންދ�ވުމަށް.ާ

ާ

ާރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ވިލުފުށިާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަ

ާވ�ސްާ ާގޮވީ ާފުރަތަމަ ާއ�ންމ� ާވަލުޖަނަވ ރުންނަށް ާމަޖިލީހަށް ާމި ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންކަމުން އ ދ�،

ާމިއީާ ާމައްސަލަތަކަކަށްފަހުގައި ާކުރިމަތިވި ާވަޒީރުކަމުގައި ާއ ދ�، ާބޭފުޅަކު. ާނިސްބަތްވ�ވަޑައިގަންނަވ  ާއަށް އ�މް.ޑީ.ޕީ

ާމ�ންބަރ�އް.ާވަލުޖަނަ ާނިސްބަތްވ�ވަޑައިގަންނަވ  ާސަރުކ ރަށް ާމި ާއިޢުލ ނުކުރ�އްވީ ާކަމަށް ާތަނ�އް ާތިބި ވ ރުން

އ�ހ�ންކަމުން،ާމިއަދުާހަމަާއ�ާޕ ޓީާއަށްާނިސްބަތްވ�ވަޑައިގަންނަވ ާބޭފުޅަކުާއ�ކަމ ާކަންބޮޑުވ�ގ�ން،ާއ�ހ�ންާބޭފުޅަކުާ

އ�އްާހުށަހ�ޅުއްވީމަާއަދިާމިާމައްސަލަާބަހުސްކުރަންާމަޖިލީހުންާއ�ާވ ހަކަާދ�އްކީމަާކަންބޮޑުވ�ގ�ން،ާމިފަދަާމައްސަލަ

ާއަބުރުާ ނޑުމ�ންާކުރަންޖ�ހޭ.ާއ ދ�،ާކުރިއަށްާއޮތްތ ނގައިާވ�ސްާމިާމަޖިލީހުގ�ާކަރ މ ތ އި ާއަޅުގަ ބަލައިގަތީމަާމިކަން

ާބަހުސްކުރ�ވ� ާކަންތައްތަކ  ާއ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކ ، ާކުރ  ާމިހ�ން ާމިާނަގ ލުމަށްޓަކައި ާއ ދ�، ންޖ�ހޭނ�.

ނޑުމ�ންާ ާއަޅުގަ ާހިމ ޔަތްކުރުމަކީ ާމުއައްސަސ  ާމި ާމަޖިލީހުގ� ާމި ާތަނ�އް. ާލިބިގ�ންވ  ާކަރ މ ތ�އް މަޖިލީހަކީ

ނޑުމ�ންާކުރަންޖ�ހޭނ�.ާމ ދަމ ާމިތ ާހުންނ ނީާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގާ� މ�ންބަރުންގ�ާމައްޗަށްާލ ޒިމުކަމ�އް.ާއ�ކަންާއަޅުގަ

ާމު ާމ�ންބަރު ާތިބޭނީާޢިއްޒަތްތ�ރި ާގޮތުގައި ާމ�ންބަރުންގ� ާމަޖިލީހުގ� ާމި ާމ ދަމ  ާއަދި ާނޫން. ާއ�އް ާމުޞްޠަފ  ޙައްމަދު

ާވ�ސްާ ާމ�ންބަރުންނ�އް ާއ�ހ�ން ާތިއްބ�ވި ާމި ާމިތ ނގައި ާނޫން.ާއަދި ާވ�ސް ާމ�ންބަރ�އް ާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރި ވިލުފުށި
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ާ ާބަޔަކު ާވައްޓ ލުމަށްޓަކައި ާއަގު ާމުއައްސަސ ގ� ާމި ާއ�ހ�ންވީމ ، ާމިާނޫން. ާވ ހަކަތަކުން ާމިދ  ާދައްކަމުން މީހުން

ާކަމ�އް.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާ ާކުރަންޖ�ހޭނ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހިމ ޔަތްކުރުމަކީ ާމުއައްސަސ  ާމި ާހިމ ޔަތްކުރުމަކީ މަޖިލިސް

ާއ�ބަ.ާ ާއުފ�ދޭ ާސުވ ލު ާދޭތ�ރޭގައި ާހުށަހ�ޅުމ  ާހުށަހ�ޅުއްވި ާމި ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއަޚް، ާއ� ނޑުމ�ންގ� އަޅުގަ

ާދ�ރަާޢިއް ާއ�އީ ާކަމ�ކޭ. ާކުރ�އްވި ާބަޔަކު ާނިސްބަތްވ�ވަޑައިގަންނަވ  ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާވިދ ޅުވ�އްޖ� ާމ�ންބަރު ޒަތްތ�ރި

ހިތ މަހުރިާކަމ�އް.ާއ�އީާޑީ.އ ރު.ޕީއ ާކޯލިޝަންާހަދައިގ�ންާއުޅޭާއ�ާމީހުންގ�ާޕ ޓްނަރަކ ާދޭތ�ރޭގައިާމިފަދަާނޭއްގ ނީާ

ާއ�ކަމ  ާކުރ�އްވީތީވ�، ާފަރ ތުން ާއ� ނޑުާާކަމ�އް ާއަޅުގަ ާމީހުން ާބައިވ�ރިވި ާއ�ކަމުގައި ާއަދި ާހިތ މަކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ާއަވަހަށްާ ާވަރަށް ާމައްސަލައ�އް ާއިމްތިޔ ޒުގ� ާބ�ހޭ ާމީހުންނ  ާއ� ާހޯދައިގ�ން ާނަންތައް ާމީހުންގ� ާއ� ކުށްވ�ރިކުރަން.

ާއުއްމީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާލ ނ� ާމ�ންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ�ހ�ން ާކޮންމ�ވ�ސް ާމިކަހަލަާމިތަނަށް ާއޭރުން ދުކުރަން.

ާމިއަދުާ ާކަމ�އް. ާކަންބޮޑުވ ންޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާއިމްތިޔ ޒުގ� ާހަމަޖ�ހިގ�ންދ ނީ. ކަންތައްތައް

ާމީހުން.ާ ާހިތްހަމަނުޖ�ހޭ ާދޭތ�ރ� ާމަޖިލީހ  ާމި ާމިދަނީ ާފ�ނިގ�ން ާވ�ސް ާދިމ ލަކުން ާހުރިހ  ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

ނުހޮވުނުާމީހުންގ�ާދަރިންނ އި،ާއ�ާމީގ�ތ�ރޭގައިާރައްޔިތުންގ�ާމަ ޖިލީހަށްާކުރިމަތިލ ފައިާނުހޮވުނުާމީހުންނ އިާއަދިާއާ�

ާމިާ ާމަޖިލީހުގ� ާމި ާމިއީ ާކަމ�އް ާކުރަމުންދ  ާވ�ގ�ން ާއ�ންމ�ން ާގޮތަށް.ާމި ާބުނ  ާސަރުކ ރުން ާދަރިންނ ،ާމި ދަރިންގ�

ާމިއަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާމަސައްކަތް. ާމިދ  ާކުރަމުން ާނަގ ލުމަށްޓަކައި ާވަރަށްާއަބުރު ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާކުރ�ވުނީ ާމި ދު

ާއޮތްތ ނގައިާ ާކުރިއަށް ާމިކަންާކޮށްދ�އްވީމަ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރު ާދ އިރ ގ� ރަނގަޅުކަމ�އް.ާކޮންމ�އަކަސްާތިމަރަފުށި

ތ�ރޭާމިާމަޖިލީހ ާބ�ހޭާގޮތުންާމިާމުއައްސަސ އ ާބ�ހޭާގޮތުންާމިާމުއައްސަސ ގ�ާއަގުާވައްޓ ލަންާކުރ ާކަންތައްތަކ ާދޭ

ާކުރ�ވ�ންހުރިާހުރިހާ  ާހިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ާމުއައްސަސ  ާމި ނޑުމ�ންާކުރިއަށްވުރ�ާބޮޑަށްާސަމ ލުވ ނަން.ާއަދި އަޅުގަ

ާމަޖިލީހުގާ� ާމި ާދަންނަވަން ާމިއަދު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�ކަން ާގަދައަޅ ކުރ ނަން. ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ މަސައްކަތ�އް

ާވައްޓ ލަ ާއަގު ާމަޖިލީހުގ� ާމި ާމައްސަލަާމ�ންބަރުންނަށ އި ާމި ާއ�ހ�ންކަމުން، ާފަރ ތްތަކަށް. ާމަސައްކަތްކުރ  ން

ާމ�ންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާތިމަރަފުށި ާހުށަހ�ޅުއްވި ާމި ާމ�ންބަރު، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާވ�ސް ާކުރިން ހުށަހ�ޅުމުގ�

ާރ�ކޯޑަށްޓަކައި ާމިއަދުގ� ާއޮތީތީވ� ާގޮސްފައި ާއަތްދަށުން ާމުހިއްމުކަމ�އް ާވަރަށް ޔައުމިއްޔ އަށްޓަކައިާާކުރައްވަންޖ�ހޭ

ާގ ދިއްފުށީގ�ާ ާދ އިރ ގ� ާނިސްބަތްވ�ވަޑައިގަންނަވ  ާމަނިކުފ ނު ާއ� ާގ ދިއްފުށި، ާއ�އީ ާދަންނަވ ނަން. ނޑު އަޅުގަ

ާގޮތ�އްާ ާކިޔ�ވޭނ� ާކިޔަވ ކުދިންނަށް ާތިބި ާރަށުގައި ާއ� ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާހ ލ�އްގަ. ާނިކަމ�ތި ާވަރަށް ާތިބީ ރައްޔިތުން

ތ�އްާނ�ތް.ާމިއަދުގ�ާސަރުކ ރުންާއޮތީާއ�ާކުދިންާކޮންމ�ާދުވަހަކުާހ�ނދުނުާތިމަރަފުއްޓަށްާނ�ތް.ާސްކޫލަށްާދ�ވޭނ�ާގޮ

ާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސްާ ާއ�ކަމަކ  ާމަނިކުފ ނު ާއ�ކަމަކު، ާގޮތަށް. ާގ�ންނަ ާނިމުނީމަ ާސްކޫލް ާއަނބުރ  ާއަލުން ގ�ންގޮސްފައި

ާތ� ާމައްސަލަތަކުގ� ާއިމްތިޔ ޒުގ� ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނުލ�އްވި. ާވ�ސް.ާއަޅުއްވައ�އް ާއ� ާމައްސަލައ�އް ާބޮޑު ާހިމ�ނޭ ރޭގައި

ާމީހުންާ ާގ ދިއްފުށީ ާދަންނަވަން ާއ�އްކޮށް ާއިޚުލ ޞްތ�ރިކަމ  ާވަރަށް ާމ�ންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ނޑު ާއަޅުގަ އ�ހ�ންވީމ ،

ާނިކަމ�ތިކަމ�އްާ ާއ�ހ ާބޮޑު ާފަރ ތްތަކަށް ާވަރަށްާނިކަމ�ތިާހ ލުގަ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމަނިކުފ ނުގ�ާސަރުކ ރުންާއ� ލިބޭާތިބީ
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ާވ�ސްާ ާހުށަހަޅުއްވައިގ�ން ާމައްސަލަ ާމި ާގޮތުގައި ާމައްސަލައ�އްގ� ާކުއްލި ާއޮތީމަ ާގޮސްފައި ާކަންތައްތައް ާއ� ގޮތަށް

ާހައްލުކޮށްދ�އްވ ާ ާމައްސަލަ ާމި ާވ�ސް ާގ�ނ�ސްގ�ން ާމިތަނަށް ާޝިފ  ާދިން ާރުހުން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާދުވަހަކު އިހަށް

ާކިޔަވ ކު ާއ�ރަށުގ� ާރައްޔިތުންނަށް ާމީހުންާގ ދިއްފުށީގ� ާއ� ާމުސީބ ތުން ާއޮތް ާކުރިމަތިވ�ފައި ދިންނަށް

ާމިާ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާއަރިހުން. ާމ�ންބަރުގ� ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ ދޭސްދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ދި ސަލ މަތްކޮށްދ�އްވުމަށް

ާޑިމޮކް ާބަލައިގަތުމަށްޓަކައި ާހުށަހ�ޅުން ާމި ާއަދި ާތ އީދުކުރަން. ާފުރިހަމައަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ރަސީގާ�ހުށަހ�ޅުމަށް

ާއ�ލަޔަންސްގ�ާ ާޕީޕަލް ާރިޔ ސަތުން. ާމަޖިލީހުގ� ާފ�ނިގ�ންދިޔައީ ނޑުމ�ންނށް ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާމިސ ލ�އް ާރީތި ވަރަށް

ާބަހުސްކުރަންާ ާފުރުޞަތ�އްގައި ާލިބުނު ާލީޑަރަށް ާނައިބު ާޕ ޓީގ� ާއ� ާމައްސަލައ�އްގައި ާހުށަހ�ޅުނު ާދ�ކޮޅަށް ލީޑަރ 

ާމިއަދުާ ާއ�އީ ާނިންމިނިންމުމަކީ ާކަމަށް ާމ�ންބަރުާފ�ންނަ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާދިއްގަރު ާއިންނ�ވި ާރިޔ ސަތުގައި ގ�

ާޖަލްސާ  ާމި ާއަދި ާމ�ންބަރުންނަށ އި ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުންގ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާފަރ ތުން ާނ ޒިމުގ� އަޙުމަދު

ާދުވަހ�އް.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާ ާފ�ނިގ�ންދިޔަ ާމިސ ލ�އް ާރީތި ާމީހުންނަށްާޑިމޮކްރަސީގ� ާދިޔަ އ�ކަންާކުރައްވ ށޭ.ާބައްލަވަމުން

ާވ�ސްާ ާބޭފުޅުން ާތަމްސީލުކުރ  ާސަރުކ ރު ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާވ�ސް ާކަންތައްތަކުގައި ާއަންނަ ާއިދިކޮޅަށް ސަރުކ ރ 

ނޑުމ�ންނަށްާއަބަދުވ�ސްާފ�ނިގ�ންދަނީ،ާފ�ނިގ�ންދަނީ.... ާވޯޓުދ�އްވ ށޭާއ�ކަހަލަާކަންތައްތަކުގައި.ާއަޅުގަ

ާ

މަނިކުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާހުޅުހ�ންވޭރުާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާ ާމޫސާ 

ާހުރިހާ  ާމަޖިލީހުގ� ާހިފ�ހ�އްޓުމަކީ ާޤަދަރު ާކަރ މ ތ އި، ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުންގ� ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމިާ ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގ� ާފަހަކަށްއައިސް ާމި ާއ�ނގޭ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމ�އް. ާކުރަންޖ�ހޭނ� ާވ�ސް މ�ންބަރުން

ާބޮ ާވަރަށް ާއުޅ�،ާވަނީ ާހޮވ�ން ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއަދި ާމުއައްސަސ ތަކ އި ާއ�ކިއ�ކި ާދައުލަތުގ� ާއަމ ޒަކަށްވ�ފައި ޑު

ާއ�ކަން.ާ ާއ�ނގޭ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާގ�ންދިޔަ. ާކުރަމުން ާމިކަން ާހިތްހަމަނުޖ�ހިގ�ން ާއ�ކަމ  ާވ�ސް ާމީހުން ނުހޮވިދިޔަ

ާޚުދުމުޚުތ ރުާސަރުކ ރ�އްގައިާ ާއޮތް ާގްރޫޕަށްާާއަދިާއ�އ އ�ކީގައިާކުރީގައި ާޚ އްޞަކޮށްާއ�މް.ޑީ.ޕީގ�ާޕ ލަމ�ންޓަރީ އޮއްވ 

ނިސްބަތްވ ާމީހުންާމިާމަޖިލީހުގައިާއޭރުާދ�އްކިާވ ހަކައިގ�ާސަބަބުންާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާބަދަލުވ�،ާމިާމަޖިލީހަށްާ

ާބ ރުތަކުގަާ ާއުޅ�ފައި ާއޭރުގ�ާސަރުކ ރަށްާނިސްބަތްވ ާއޭރުގ�ާސަރުކ ރުގައި ާމީހުން،ާއައިސްފައިވ ާބަދަލުތަކަކީ ާތިބި އި

ާއ�ާ ާއ�ނގޭ. ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާއ�ކަން ާވ ހަކަ. ާބުނ�ފ ނ� ާވ�ސް ާއ�އްޗ�އް ާކޮންމ�ފަދަ ާހަމަ ާދިމ ލަށް ާމަޖިލީހ  މި

ާސޮއިކޮށްލުމަށްފަހުގައިާ ާއ�ގްރީމަންޓުތަކުގައި ާމިކަހަލަ ާތ�ޔޮ ާނުވަތަ ާގޭސް ާދުވަސްވަރ�އްގައި ާވަކި ބޭބޭފުޅުންނަކީ

ާމިނަރަލްވޯ ާޓޭންކަށް ާގޭ ާމިނިސްޓަރުކަމުގައިާއަމިއްލަ ާޓްރޭޑު ާބޭބޭފުޅުން. ާގ�ންދިޔަ ާފ�ންވަރަމުން ާއަޅ ލައިގ�ން ޓަރ

އިސްވ�ރިޔ ގ�ާކޮއްކޯފުޅުންގ�ާގޮތުގައިާތިއްބަވައިގ�ންާކަންކުރަމުންދ އިރުގައިާމިކަހަލަާ ތިއްބަވ ާއަދިާދައުލަތުގ�ާއ�ންމާ�

ާހ ލަތ�އްގައ�އްާވ�ސްާކަންތައްތައްާދިމ ވީމަާހިތުގައިާޖ�ހިގ�ންާފަހަރުގައިާއ�އްޗ�ހިާބު ނ�ވިދ ނ�.ާއަދިާނުބުނ�ވޭާކަހަލަ

ާމިހ�ންާބުނ�ފ ނ�.ާ ާޕ ޓީގ�ާހ ލަތުގައި ާބޭފުޅ ގ�ާއަމިއްލަ ާމައްޗަށްާދަޢުވ ކުރަމުންގ�ންދ ާބޭފުޅަކުާއ� ނޫން.ާޑީ.އ ރު.ޕީގ�
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ާމ�ންބަރުން ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުންގ� ާއ�ދ�ން ާއ�ކީގައި ާއަދަބުވ�ރިކަމ  ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމީގާ�އ�ކަމަކު، ާދިމ ލަށް ނ 

ާހުންނ�ވިާ ާފަހުން ާއ�ންމ� ާކުރީގައި ާމީގ� ާމިނިސްޓަރު ާޑިފ�ންސް ާއޭރުގ� ާގޮތ�އްގައި ާނުސީދ  ާކޮންމ�ވ�ސް ކުރީގައި

ާއޮތްއިރުގައިާ ާއ�ކަން ާއ�ހ�ން ާގޮތް. ާއުޅުއްވި ާބޭބޭފުޅުން ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާބުނ�ގ�ން ާއ�އްޗ�އް ާމިނިސްޓަރު ޑިފ�ންސް

ާމ�ންބަ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ�އްކުމަކީާމަޖިލީހުގ� ާވ ހަކައ�އް ާދަށުދަރަޖައިގ� ާއ�ހ  ާބޭފުޅަކު ާއިންނ�ވި ާގޮތުގައި ރ�އްގ�

ާޚ އްޞަކޮށްާ ާކަމ�އް. ާފިޔަވަޅުއަޅަންޖ�ހޭނ� ާހިތ މަކޮށް ާއ�ކަމ  ާމަޖިލީހުން ާމުޅި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ހަމަގައިމުވ�ސް

ާވ�ގ�ންދަ ާއ�ކަން ާނޫން ާގޮތަކުން ާކުރ  ާކަންކަން ާގްރޫޕުން ާޕ ލަމ�ންޓަރީ ނޑުމ�ންނަށްާއ�މް.ޑީ.ޕީ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ނީ.

ާމިތަނަކީާ ާވ�ސް ާފަހަރ�އްގައި ާވ�ގ�ންދަނީ. ާއ�ކަން ާގޮތުންކަން ާކުރ  ާކަންތައް ާގްރޫޕަކުން ާޕ ލަމ�ންޓު ާކޮން އ�ބަފ�ނޭ

ާއ�އްޗ�ހިާ ާއ�ކަހަލަ ާވިއްޔ  ާވަނީ ާކަމަށް ާވިސްނޭ ާކަމަށް ާރިޔ ސަތު ާބޭބޭފުޅުގ� ާކަމަށް ާތަނ�އް ާބޭބޭފުޅުގ� އަދިވ�ސް

ާއަާ ާވިދ ޅުވ�ދ ނ�. ާލަދުވ�ސްގަނޭ ާވަރަށް ނޑުމ�ން ާއިނދ��00ާާޅުގަ ާއ�ޅިގ�ން ާތުހުމަތ�އް ާބޮޑު ާޑޮލަރުގ� މިލިޔަން

ާލަދުގަނޭ.ާ ނޑުމ�ންާއ�ކަމ  ާއަޅުގަ ާދ�ވޭތީވ� ާނަން ާނަމުން ާވަގުންގ� ާހ�ދިވ�ސް.ާއ�އީ ާބޭފުޅުންނ  ާއިންނަވ  ނޑީގައި ގޮ

ނޑުމ�ންާއ�ކަމ ާހިތ މަކުރަންާއ�ފަދަާބަދުނ މުާބޮލުގައިާއ�ޅިފަ ތިއްބަވ ތީވ�...ާއަޅުގަ ާއިާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންާމިާތަންތާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާނިޒ މ ާބ�ހޭާމައްސަލައ�އް،ާގަލޮޅުާދ�ކުނުާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

މ�ންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފުާގަލޮޅުާދ�ކުނު ާ:ވ ހަކަދ�އްކ�ވުންާދ އިރ ގާ�

ާއ�ހ�ންާ ާމަނިކު ާމޫސ  ާރީކޯ ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާހުޅުހ�ންވޭރު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމިލިއަންާޑޮލަރު...23ާމިލިޔަންާޑޮލަރުގ�ާވ ހަކަދައްކަވ ތީ،�00ާާބޭބޭފުޅުންާ

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާމ�ން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާނޫން. ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ ާމައްސަލައ�އްާނިޒ މ  ާނިޒ މީ ާގުޅިގ�ން ާވ ހަކަފުޅަކ  ާދައްކަވ  ބަރަކު

ާނުނ�ގޭނ�.ާ

ާ

މަނިކުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން: މ�ންބަރުާމޫސާ  ާހުޅުހ�ންވޭރުާދ އިރ ގާ�
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މިލިޔަންާޑޮލަރުގ�ާމައްސަލަާހިލިގ�ންާއަންނަންާފ�ށިާފަހުން،ާޑީ.އ ރު.ޕީާދ�ާބަޔަށްާބައިކޮށްާއޭގ��00ާާޚ އްޞަކޮށްާ

ާޕ  ާތަފ ތު ާއަމިއްލަފުޅަށްާތ�ރޭގައި ާއިންނަވ އިރުގައި ާނަންގަވައިގ�ން ާދިދަ ާއަމިއްލަފުޅަށް ާއުފ�އްދުމަށްޓަކައި ޓީތައް

ާތިބޭ،ާނިކަމ�ތިވ�ފައިާތިބޭާ ާގޮސްފައި ާހ ލަތު ާއަށް ނޑުާފ ހަގަކުރަން.ާމިާދަރަޖަ ާވ�ސްާއަޅުގަ އިހުސ ސްނުކުރ�ވޭކަން

ާވ�ސް.ާއ�ހ�ންވީ ާވ ހަކައ�އް ާފަދަ ާކޮންމ� ާދައްކަފ ނ� ާރައްޔިތުންގާ�ބަޔަކު ާއ�ދ�ން ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންނަށް، މ ،ާއަޅުގަ

ާމިާ ާއަށް ާއަމިއްލަ ާތިމ މ�ން ާވިސްނ ވަޑައިގަތުމަށް. ާކަންތައްތަކ  ާމިކަހަލަ ާވ�ސް ާމ�ންބަރުން ާހުރިހ  މަޖިލީހުގ�

ާދ� ާފ ހަގަކުރ�ވޭ ާގޮތް. ާގ�ންދ  ާކުރަމުން ާކަންކަން ާމި ާއަމިއްލައަށް ާތިމ މ�ން ާތިއްބަވައިގ�ން ންމާ�ތަންތަނުގައި

ާހުށަހ�ޅުއްވިާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާވިލުފުށި ާދ�އްކ�ވި، ާވ ހަކަފުޅު ާމ�ންބަރު ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާ ާގ�ނައި ާމިތަނަށް ާމުޤައްރިރު ާކޮމީޓީގ� ާމ ލިއްޔަތު ާއަދި ާއ�އްޗ�އް. ާއ�ކަހަލަ ާވ�ސް ާބިލަކީ ހ ސ20ާާްއިމްތިޔ ޒުގ�

ގ�ާމަޖިލިސްގ�ާއަބުރ އިާޢިއްޒަތްާދުއްވ ލުމަށްޓަކައިާރ ވައިގ�ންާކުރ�ވިފައިވ ާރުފިޔ ގ�ާމައްސަލަާއަކީާވ�ސްާރައްޔިތުން

ާމިތަނަށްާމައްސަލަާ ާއ�ބަާފ ހަގަކުރ�ވޭ.ާއ�އީ ނޑުމ�ންނަށްާމިހ ރު ާއަޅުގަ ާބ�ލުންތަކުން ާކޮމިޓީގ� ާޢ އްމު ާކަމަށް ކަމ�އް

ާނިސްބަތްވ  ާބަޔަކަށް ާވަކި ާތިބި ާތިބިއްޔ  ާރަށުގައި ާމުޅި ާއ�ކީގައި ާލަވަމުންާާވ�އްދުމ  ާޖަމ ވ�، ާމިތަނަށް މީހުން

ނޑިޔ ރުންނަށްާބޭނުންވ ާވަރަކަށްާމުސ ރަާ ނޑުމ�ންނަށްާއ�ނގޭ.ާއަމިއްލަފުޅަށްާފަ ގ�ންދިޔަާހަޅޭކުގ�ާސަބަބުންާއަޅުގަ

ނޑައަޅުއްވައިދ�އްވ ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއ އިާޚ އްޞަކޮށްާޕީ.އޭއ ާގުޅިގ�ންާމިކަންާމިާމަޖިލިސްާތ�ރޭގައިާހިންގ ފައިާ ކަ

ާމިކަހަލަާވ  ާހުންނަވައިގ�ން ާއިސްވ� ާރައީސް ާނައިބު ާތަނުގ� ާމި ާނުދަންނަވ ނަން ނޑ�އް ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރ�ވޭ. ކަން

ާކަންތައްތަކ ާ ާމިކަހަލަ ާމަނިކުފ ނަކީ ާއ� ާއ�ނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވ�ސް ކަމ�އްާކުރައްވަފ ނ�އ�ކޭ.ާދ�ންމ�،ާދ�އްވިާވޯޓުން

ާމަސައްކަތްކުރ ނ� ާވަޑައިގަތުމަެަށް ާދުރަށް ާގިނަާާވީހ ވ�ސް ާވަރަށް ާގޮތްހުސްވީމަ ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ބޭފުޅ�އްކަން.

ފަހަރުާވަރަށްާގިނަާމީހުންާކަންކަންާކޮށްފައިާހުންނ ނ�.ާއ�އީކީާއަދިާމައްސަލައ�އްާވ�ސްާނޫން.ާއ ދ�،ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ

އަމިއްލައަށްާގަޛުފުގ�ާާމަޖިލީހުގ�ާމ�ންބަރުންގ�ާތ�ރޭގައިާކަންކަންާކުރަމުންާމިއަދުާގ�ންދ�ވިފައިާހުރިާވަރަކީާތިމ މ�ން

ާވީޑިއޯާ ާބ�ހޭ ާމައްސަލަތަކ  ާއ�ކަހަލަ ާގ�ންދ އިރުގައި ާވ ހަކަދައްކަމުން ާއަޅުވ  ާބޮލުގައި ާމީހުންގ� ާމައްސަލަތައް ބޮޑ�ތި

ާކަންކަމުގ�ާ ާއަމިއްލަާއަށް ާތިމ  ާވީމަ ާކަމ�އް ާޤަބޫލުނުކުރ  ާގ�ންނ ކަށ�އްާނޭދޭ.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާތިމ  ާމަންޒަރު އ އި

ާކޮބައި ާޢަބްދުވީޑިއޯ ާވ ހަކަދައްކ އިރުގައި ާކިޔައިގ�ން ާހޭ ާޑީ.އ ރު.ޕީގ�ާهللا ާނުވަތަ ާޕީ.އޭގ� ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔ މީން

ާވިދ ޅުވިާ ާކަމަށް ާބަގީޗ އ�އް ާހައިވ ނު ާމަޖިލީހަކީ ާރައްޔިތުންގ� ާހުންނަވ  ާޖަލްސ އ�އްގައި ާފަޅިއ�އްގ� ާއ�އް ކޮންމ�ސް

ާނީއްާ ާތަނުގައި ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާކޮންމ�ހ�ން ާދ އިރ ގ�ާވިދ ޅުވުން ާތިމަރަފުށި ާއ�ނގިވަޑައިގ�ން ާއ�ކަން ާކަމަކު ވިއ�އް

ޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާމުޞްޠަފ ާވ�ސްާއ�ާމައްސަލަާހުށަހ�ޅުއްވީ.ާކޮންމ�އަކަސްާމިާމަޖިލީހަކީާމިއަދުާމިާމަޖިލިސްާ

ނަާމަޖިލީހ�އްާގޮތުގައިާތ�ރޭގައިާތިބިާބަޔަކުާކަންާކުރަމުންާގ�ންދ ާގޮތަކުން،ާމަޖިލީހަށްާވަރަށްާހުތުރުާލިބ�މުންާއަން

ާއ�ާ ާބަޔަކު ާކުރަމުންދ  ާމި ާމިކަން ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާތިއްބ  ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާނޭނގި ާމިކަން ާއޮތީ. ާމި ވ�ފައި

ާޢަބްދު ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާފަޅ އ�ރީމަ ާއ�ކަން ާނިކުމ� ާޒ ތުގައި ާއަމިއްލަ ާމީހުން ޔ މީންާهللا
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ާހުންނަވަ ާއިސްވ� ާގޮވ ލަންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ. ާކަމ�އްކަން ާގ�ންދ  ާހިންގަމުން ާތ�ރޭގައި ާޕީ.އޭ އިގ�ން

މިފަދަާބުއްދިފަސްވ�ފައިާތިބިާބޭބޭފުޅުންނަށްާމިކަމުގައިާނަސޭހަތްތ�ރިވ�،ާ މަޖިލީހުގ�ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާވ ހަކަދައްކާ 

ާމަޖިލީހުގ�ާއަބުރ އި،ާކަރ މ ތ އި،ާޢިއްޒަތްާހިފ�ހ�އްޓުން.ާއަދިާއ� ާތިާބޭބޭފުޅުންާާމި ބޭބޭފުޅުންނަށްާހަނދ ންކޮށްދ�ން

ާކަންކަންާ ާބޮލުގައި ާމީހުންގ� ާއ�ހ�ން ާބިރުގައި ާފަޅ އަރ ފ ނ�ކަމުގ� ާމައްސަލަތައް ާޚިޔ ނ ތުގ� ާވައްކަމ އި ާހުރި ކޮށްފައި

ާމަސްތުވ ތަކ�ތި ާއަރުވ ،ާއޭގައި ގ�ންގޮސްާާނ ޅުވ ށޭ.ާއަމިއްލަފުޅުާކ ރުގައިާރ ާގ�ންގޮސްާއ�ހ�ންާމީހ�އްގ�ާކ ރަށްާރ 

ާމިހ ރުާ ާމީހުންނަށް ާތިބި ާރޭވިފައި ާމިކަންކަމުގައި ާކުރުމަށްފަހުގައި ާކަންތައް ާއަރުވ ،ާމިފަދަ ާކ ރަށް ާމީހ�އްގ� އ�ހ�ން

ާދ ދިާ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާވ ކަން ާޙަޤީޤަތްތަކ�އް ާބޮޑ�ތި ާވަރަށް ާވ�ސް ާމީގައި ާއ�ބަފ�ނޭ. ާވ�ސް ާދ ތަން އ�ވޯޑުދ�މުން

ާގ�ންދަާ ާފަޅ އަރަމުން ާމި ާޢިއްޒަތްާފަހުން ާއަބުރ އި، ާމަޖިލިސްގ� ާރައްޔިތުންގ� ާގޮތުގައި ާއ�ހ�ންވީމ ،ާފ ހަގަކުރ�ވޭ ނީ.

ާއަބުރ އިާ ާމަޖިލީހުގ� ާމި ާމަސައްކަތްކުރަންޖ�ހޭނ�.ާއ�ހ�ންނޫންކަމަށްވަނީވިއްޔ  ާވ�ސް ާމ�ންބަރުން ާހުރިހ  ހިފ�ހ�އްޓުމަށް

ހިތްވަރުގަދަާޕ ލަމ�ންޓަރީާގުރޫޕ�އްާއޮންނަާބައ�އް.ާޢިއްޒަތްާގ�އްލިާހިނގައިދ ނ�.ާއ�މް.ޑީ.ޕީާއަކީާއަބަދުވ�ސްާވަރަށްާ

ާއަދިާ ާހައިވ ނުންނަށް ާނޫން ާމައްސަލައ�އް ާބޮޑު ާމ  ާތ�ރ�އަކަށް ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާބައ�އް. ދ�ގޮތ�އްނުވ 

ބަލ ފައިާއ�ާާއ�ހ�ންާއ�އްޗަކަށްާގޮވިާކަމުގައިވިޔަސް.ާމުޅިާމަޖިލީހަށްާގޮވީމަާހިތުގައިޖ�ހޭ.ާމިއީާމައްސަލައ�އް.ާމިކަން

ދޭތ�ރޭގައި.... ާބޭބޭފުޅުންނާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާމ�ންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާފަރ�ސްމ ތޮޑ  ާފަރ ތުން ާމ�ންބަރުންގ� ާއަމިއްލަ ާމ�ންބަރު. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާ

ާ

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ބުާތޮޑ ާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިފަރ�ސްމ 

އައްސަލ މްޢަލައިކުމްާޢިއްޒަތްތ�ރިާ.ާ�ާ����ާ���ާ������ާ�����ާ�ާ������� �����ާ������ާ�ާ���

ާޢިއްާ ާބޭނުންވީ،ާރައީސް. ާބަލައިލަން ާވީޑިއޯއ�އް ާނޫނީ ާއ�އް ާއޯޑިއޯ ާމައްސަލައިގ� ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ޒަތްތ�ރި

ާއަޑުނ ހަ ާވ ހަކައ�އް ާމި ނޑ�އް ާރ އްޖޭގައިާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިއްތިފ ޤުން ާރޭގައި ާބޭއްވި ާޖަލްސ  ާވިދ ޅުވި ާއ� ން.

ާދިމ ލަށްާ ާބަޔަކ  ާނޫނީ ާތަޙުޤީޤ�އް ާއ�ނގ�ންޖ�ހޭ. ާއ�ބަ ާގޮތ�އް ާއޮތް ާއިބ ރ ތް ާމި ާއ�ހ�ންވީމ ، ނ�ތިން.

ާއަޑުއިވޭ ާވ�ސް ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ�ނގ�ންޖ�ހޭ. ާއ�ބަ ގަޛުފުގ�ާާވ ހަކަދ�ކ�ވޭއިރުގައި

މައްސަލައިގައިާމިާތ ނގައިާދ�ކ�ވޭއިރުާއ�ކަންާހުއްޓުވުމަކީާމަޖިލީހުގ�...  މައްސަލަ.ާގަޛުފުގާ�

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:
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ާނިޒ މ ބ�ހޭާމައްސަލައ�އްާމައްޗަންގޮޅިާދ�ކުނުާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާ:ދ�ކުނުާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުންާމައްޗަންގޮޅި

ާވ ހަކަދައްކަން....ނޭނގޭއިރުގައިާދ�ންާކޮންމ�ހ�ންާމިާކަމ�އްާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވަހަކަދ�އްކ�ވުން:

ދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގ�ންދ�ވުމަ ާށް.ނިޒ މ ާބ�ހޭާމައްސަލައ�އްާނޫން.ާފަރ�ސްމ ތޮޑާ 

ާ

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުފަރ�ސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާ

ާމަޖިލީހުގ�ާ ާހުއްޓުވުމަކީ ާއ�ކަން ާވ ތީ ާކަމަށް ާވ ހަކަތައް ާޚިލ ފު ާޝަރީޢަތ  ާއިސްލ މީ ާއ�އީ ާމައްސަލަތައް ގަޒުފުގ�

ާދ�އްކިއްޖ� ާވ ހަކައ�އް ާއ�ފަދަ ާޒިންމ އ�އް. ާބޭފުޅ�އްގ� ާއިންނަވ  ާޝަރީޢަތަށްާރިޔ ސަތުގައި ާމައްސަލަ ާއ� އްޔ 

ާރައީސް،ާ ާއ�އް.ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޒިންމ  ާރިޔ ސަތުގ� ާމަޖިލީހުގ� ާވ�ސް ާބ�ލުމަކީ ާވ�ސް ާސ ބިތުވޭތޯ ާއ�ކަން ފޮނުވައިގ�ން

ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބުނުާގޮތުގައިާމިާވ ހަކަާބިނ ކުރ�އްވިާއިރުގައިާއާ� ނޑުާވ ހަކަދައްކަންާމިާބޭނުންވީާއަޅުގަ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާވިދ ޅުވީާދ�ންާމިާބުނަނީއޭ،ާރައްޔިތުންގ�ާާމ�ންބަރުާމިާދ�ންނ�ވީާމުލަކުާދ އިރ ގ�ާާޢިއްޒަތްތ�ރި

ާއައީ.ާ ާމި ާއިބ ރ ތ�އް ާމިކަހަލަ ާހ�އްޔޭ. ާބައ�އް ާކޮން ާހ�ދީ ާބަގީޗ އަކަށް ާހައިވ ނު ާބަގީޗ އ�ކޭ. ާހައިވ ނު މަޖިލީހަކީ

ާޢިއްޒަ ާމި ާނޫނީ ާއ�ނގިގ�ން ާއިބ ރ ތް ާއ� ާގޮތުންާއ�ހ�ންވީމ ، ާބ�ހޭ ާއ�އ  ާމ�ންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގ� ތްތ�ރި

ާވ�ސް،ާ ާބަޔަކު ާގޮތުގައިާކޮންމ� ާގަބޫލުކުރ  ނޑު ާދ�ންނ�ވީ.ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާއ� ނޑު ާއަޅުގަ ގޮތ�އްާނިންމުންާދަތިވ ނ�ތީ

ާވ ހަކަދައްާ ާމީހ ގ� ާއަނ�އް ާނޫނިއްޔ  ާކުރ�ވޭއިރު ާތުހުމަތ�އް ާމީހ އަށް ާއަނ�އް ާވ�ސް، ާމީހަކު ާއ�ާކޮންމ� ކ އިރުގައި

ާއިތުރުާ ާސަބަބުން ާއ�ކަމުގ� ާބުނ�ވިއްޖ�އްޔ  ާގޮތަކަށް ާނޫން ާގޮތަކަށް ާބުނ  ާއ� ާނޫނީ ާގޮތަށް ާއޮންނަން އިބ ރ ތް

ާގޮތުންާ ާބ�ހޭ ާމިކަމ  ާއަޑުއަހ ލަން ާބޭނުންވީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ކީ ާއ�ހ�ންކަމ  ާނުދ ނ�. ާއުފ�ދިގ�ނ�އް ާނޫނީ ފިތުނައ�އް

ާއިބ ރ ތަ ާއޮތް ާބުނ�ފައި ާސީދ  ާވ�ސްާކިހިނ�އްތޯ ނޑު ާދ�ންނ�ވީ.ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވ�ގ�ން ާކޮބައިތޯ. ކީ

ާހުރިހ ާކަމ�އްގައިާ ނޑުާބައިވ�ރިވި ާވ ހަކަދ�ކ�ވޭއިރުގައިާއަޅުގަ ާއިމްތިޔ ޒ ާބ�ހޭާގޮތުން ާމަޖިލީހުގ� ާގޮތުގައި ގަބޫލުކުރ 

ާވ�ސްާ ާދުވަހ�އްގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދިފ ޢުކޮށްފަ. ާމަޖިލިސް ާހުންނ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހަށްާާވ�ސް ރައްޔިތުންގ�

ާއިންސަލްޓުކޮށްފައިާ ާވ�ސް ާމ�ންބަރަކަށް ާވަކި ާއ�އްވ�ސް ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުން ާނުހުންނ ނ�. އިންސަލްޓުކޮށްފައ�އް

ާވ�ސްާ ާގޮތަށް ާގ�އްލޭ ާކަރ މ ތް ާޢިއްޒަތ އި ާމ�ންބަރ�އްގ� ާއ�އްވ�ސް ާއ�ހ�ންމ� ާހަމަ ާނުހުންނ ނ�. ވ ހަކަދައްކ ފައ�އް
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ާނޯ ާގޮތުގައިާވ ހަކަދައްކ ފައ�އް ާމ�ންބަރ�އް ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުން ާވަނީ ާބޭނުން ާއަބަދުވ�ސް ނޑު ާއަޅުގަ ންނ ނ�.

ާޤަދަރުާ ާޢިއްޒަތ އި ާކަރ މ ތ އިެި ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުން ާމ�ންބަރުން، ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުންގ� ާހުންނ ތީ، ނޑު އަޅުގަ

ާކު ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތ�އް ާހުރިހ  ާކުރަންޖ�ހޭ ާވ�ސްާހިފ�ހ�އްޓުމަށްޓަކައި ާހުންނ ނީ ާވ�ސް ާމިހ ތަނަށް ރ ނަން.ާއަދި

ާމ�ންބަރުންގ�ާ ާއ� ާމ�ންބަރުން ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުންގ� ާބޭނުންވީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ�ސް ާމިއަދު ާއ�ހ�ންވީމ ، ކޮށްފަ.

ާއ�ނގިާ ާކަންތައްތައް ާމި ާސ ބިތުކަމ އި ާހުރި ާވ ހަކައިގައި ާދ�ކ�ވޭ ާއ އި ާމަޢުޟޫ ާވ ހަކަދ�ކ�ވޭ ާމި ވ ހަކަދައްކ އިރުގައި

ާދ�އްކޭނީ.ާތި ާވ ހަކައ�އް ާބިނ ކުރަނިވި ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާއޭރުންނޭ ާހިނގ ށޭ. ާވ ހަކަދައްކަމ  ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ބ�ގ�ން

ާދައްކަނީ.ާ ާމި ާމިއަދު ާވ ހަކަ ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ މުސްތަޤުބަލުގައި

ާހުއްޓުވުމަށްޓަ ާވ ހަކަތައް ާމި ާނޫނިއްޔ ާއ�ހ�ންކަމަށްވ�އްޖ�އްޔ  ާބަލައިގ�ން ާމިކަން ާމިންވަރަށް ާމިދ�ންނ�ވި ކައި

ާގަބޫލުކުރަންާ ާވ�ސް ނޑު ާއަޅުގަ ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާމިކަން ާއަދި ާނުހުއްޓުވޭނ�. ާމިކަމ�އް ނޑުމ�ންނަކަށް އަޅުގަ

ާމަޖިލީހުގަ ާރައްޔިތުންގ� ާފަރ ތްތަކ އި ާއަމިއްލަ ާއަދި ާސަރުކ ރ އި ާއަދި ާރޭޑިއޯތަކުންނ އި ާހިމ�ނޭާޓީ.ވީތަކުންނ އި އި

ާމަޖިލީހުންާ ާހުއްޓުވުމަށް ާމަސައްކަތްތައް ާކުރ  ާއަގުވައްޓ ލުމަށް ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގ� ާމ�ންބަރުންނ އި ބައ�އް

ާދުވަހުާޓީ.ވީާއަށްާއަދިާ ާއ�އް ާވ�ސް ާއޮތީާކޮންމ�ާމަހ�އްގ� ާއ� މަސައްކަތްކުރަންޖ�ހޭތީާމަޖިލީހުންާމިހ ރުާނިންމ ފައި

ާއ�ހ� ާދިނުމަށް. ާދ�ކ�ވޭާނޫސްކޮންފަރ�ންސ�އް ާމި ާދ އިރުގައި ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާމަޖިލީހުން ާގޮތަކަށް ާމިފަދަ ންވީމ ،

ވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާދ�އްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ ނޑުާއާ� ވ ހަކަތައްާއ�ނގިާތިބ�ގ�ންާވ ހަކަދ�އްކުމަށްޓަކައިާއަޅުގަ

ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާޢިއްޒަ ާޝުކުރިއްޔ  ާގަވ އިދުގ� ާމަޖިލީހުގ� ާއ ދ�، ާމ�ންބަރު. ާމ3�1ާާިތްތ�ރި ާބުނަނީ ާ)ށ( ާމ އްދ ގ� ވަނަ

ާލީޑަރުންނަށ އިާ ާޕ ޓީތަކުގ� ާސިޔ ސީ ާގޮތ�އްގައި ާހަމަހަމަ ާއަރުވަންޖ�ހޭނީ ާފުރުޞަތު ާވ ހަކަދ�އްކުމަށް މައްސަލައިގައި

ާކަމަ ާމ�ންބަރަކަށް ނޑައަޅ  ާކަ ާނިސްބަތްނުވ ާމ�ންބަރުން ާޕ ޓީތަކަށް ާވަޑައިގ�ންާސިޔ ސީ ާޖަލްސ ާއަށް ާވަގުތު ށް.ާމި

ނ�ތް،ާއިތުރުާސިޔ ސީާޕ ޓީއ�އްގ�ާލީޑަރ�އް.ާއ�ހ�ންކަމަށްވުމ އ�ކުާއ�ހ�ންވީމ ،ާމިާހިސ ބުންާމިާމައްސަލައިގ�ާބަހުސްާ

ާމައްސަލަާމިހ ާ ާވ�ސްާނ�ތީމަ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމި ާހުށަހ�ޅުމ�އް ާތ އީދުކުރ�ވިފައިވ ާއ�އްވ�ސް ނިމުނީ.ާސަބަބަކީާހުށަހ�ޅި

ާސ ބުންާނިމުނީ.ާނިޒ މ ާބ�ހޭާމައްސަލައ�އްާގ�މަނަފުށިާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާއިލްހ މުާއަޙްމަދު.ހި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާ:އަޙްމަދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުންާނަފުށިާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާއިލްހ މުގ�މަ
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ާ ާލިބ�ންޖ�ހޭ ާމ�ންބަރަކަށް ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުންގ� ާރައީސް، ާލީޑަރުާޢިއްޒަތްތ�ރި ާނުގަނ�ވޭނ� ާނިގުޅައި ޙައްޤ�އް

ާގަބޫލ�އްާނުކުރަންާ ނޑު ާއޮންނ ނީާފުރުޞަތަށްާއ�ންމ�ާފުރަތަމަާވ�ސްާއ�ދިފަ.ާއަޅުގަ ނޑު ވަޑައިގ�ންނ�ތުމުން.ާއަޅުގަ

ާމިތަނުންާ ާއ�ހ�ންވ�އްޖ�އްޔ  ާކަމަކަށް. ާނުލިބ�ންޖ�ހޭނ� ާފުރުޞަތު ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާވަޑައިގ�ންނ�ތަސް ާލީޑަރު މިތ 

ާއ� ާމަޖިލީހުގައިާލިބޭ ާރައްޔިތުން ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނ�ތިގ�ން. ާލީޑަރު ާމަޖިލީހުގ� ާނުވ ނ� ާކުރ�ވިގ�ން ާކަމ�އް އްވ�ސް

ާގޮތަކަށް.ާރައްޔިތުންާމިއީާކިހ ާމަޖ ާޖޯކުާ ާނުކުރ�ވޭނ� ާކަންތައް ާކިޔ ފައި،ާމި ާނ�ތޭ ާޕ ޓީގ�ާލީޑަރު ނޑުމ�ންގ� އަޅުގަ

ާގަބޫލ�އްާ ާއަޅުގަނޑު ާއ�ހ�ންވިއްޔ  ާމިއީ. ާވަޑައިގ�ންާާވ ހަކައ�އްތޯ ާލީޑަރު ާގޮތުގައި ާގަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ނުކުރަން.

ާވިދ ޅުނުވަންޏ ،ާ ާބޭފުޅަކު ާވަކި ާލީޑަރު ާދޭންޖ�ހޭނ� ާފުރުޞަތު ާކަމ�އް. ާއ�ހ�ން ާމުޅިން ާނުއިންނ�ވުމަކީ އިންނ�ވުމ އި

ާއަ ާނުކުރަން. ާގަބޫލ�އް ނޑު ާއަޅުގަ ާތަރުތީބުން. ާފުތަމަ ާއ�ންމ� ާދޭންޖ�ހޭނ� ާފުރުޞަތު ާމީހ އަށް ނޑުާއ�ދޭ ޅުގަ

މިާދަންނަވ ލީ. ނޑުާމިާއ�ދުނީާވ�ސްާއ�ާވ ހަކަ.ާއ�ހ�ންވާ� ކުރިންާއަޅުގަ ާމަނިކުފ ނުާދ�ންމ�ާރޫލިންާނ�ރުއްވުމުގާ�

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާގަވ އިދުާމިާކަމުގައިާއޮތްާގޮތްާވަރަށްާސ ފު.ާނިޒ މާ  ާބ�ހޭާމައްސަލައ�އްާނޫން.ާސަބަބަކީާމަޖިލީހުގ� އ ދ�،ާނިޒ މ 

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާމައްސަލައ�އްާތޮއްޑޫާދ އިރ ގ�ާބ�ހޭ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ޙީތޮއްޑޫާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާޢަލީާވަ

ާތ އީދުކުރަން.ާމަޖިލީހުގައިާ ާވ ހަކައަށް ާދ�އްކ�ވި ާނައިބުާލީޑަރު ނޑުމ�ންާޕ ޓީގ� ާއަޅުގަ ނޑު ޝުކުރިއްޔ .ާއ ދ�،ާއަޅުގަ

ާކުރ�ވޭ.ާާރައީސ  ާއ�ކަން ާޑ�ޕިއުޓީއަށް ާރައީސަށް ާނައިބު ާކަންތައްތައް ާނުވ  ާރައީސަށް ާތިބޭއިރު، ާރައީސ�އް ނައިބު

ާޤ ނޫނީާ ާގޮތަކަށް ާއ�އްވ�ސް ާޞައްޙަވ ނ�ތީ ާއ�ކަން ާޑ�ޕިއުޓީއަކަށް ާހ ލަތުގައި ާނުހުންނަ ާލީޑަރަކު އ�ހ�ންވ�އްޖ�އްޔ 

ާނީ.ގޮތުންާބ ރުހުރިާވ ހަކައ�އްާނޫންާމަނިކުފ ނުާތިާދައްކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާބ ރުތަކަކީާ ާރައީސްގ� ާނައިބު ާރައީސ އި ާމަޖިލީހުގ� ާނުކުރަން. ާގަބޫލ�އް ާކަމަށް ާމައްސަލައ�އް ާނިޒ މ ބ�ހޭ އ ދ�،

ވަނަާމ އްދ ގ�ާ)ށ(3��ާާގަވ އިދުގައިާވަކިާގޮތަކަށްާބަޔ ންކުރ�ވިފައިވ ާބ ރުތަކ�އް.ާމިކަމ ާބ�ހޭާގޮތުންާއޮތްާމ އްދ ާ

ާވަރަ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާއޮތީ ާފޮނަދޫާދ އިރ ގ� ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ ާމިާދަނީާނިޒ މ  ނޑުާމިހ ރު ާސ ފުކޮށް.ާއ ދ�،ާއަޅުގަ ށް

ާهللا.މ�ންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާ
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ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

މ�ންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގާ�

ާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޝުކުރިއްޔ  ާޕ ޓީގ�ާއ ދ�، ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާނ�ގީ ާމި ާމައްސަލައ�އް ާނިޒ މީ ނޑު އަޅުގަ

ާމިާ ާމަނިކުފ ނު ާއ� ާއ�ހ�ންވީމ ، ާދ�ން ާރިޔ ސަތުގަ. ާމަޖިލީހުގ� ާއިންނ�ވީ ާވަގުތު ާމި ާލީޑަރު ާގްރޫޕުގ� ޕ ލަމ�ންޓަރީ

ނޑުާގަބޫލުކުރަނީ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާކޮންމ�ވ�ސްާއުސޫލ� އްާއޮންނަންވ ނ�ާތ ނގައިާވަޑައިގ�ންާއ�ބަާއިންނ�ވިާކަމަށްާއަޅުގަ

ނޑުމ�ންާޕ ޓީއަށްާމިާފުރުޞަތުާލިބޭނ�.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާ ާކަމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއ ދ�، ާނޫން. ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ ާާނިޒ މ  ާނަންބަރު ާއ�ޖ�ންޑ  ާދަނީ ާބ�ހޭާާ.�މި ނިޒ މ 

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު.ާމައްސަލައ�އްާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގ�

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

މ�ންބަރުާއަޙްމަދުާ ާ:މިރުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުންޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގާ�

ާ ާގަވ އިދުގ� ާމަޖިލީހުގ� ާނ�ގީ ާމި ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ ާނިޒ މ  ާވ�ސް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ވަނ3��ާާަޢިއްޒަތްތ�ރި

ާސިޔ ސީ ާބުނަނީ ާމި ާ)ށ(ގައި ާމ�ންބަރުންގާ�ާމ އްދ ގ� ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ސީ ާލީޑަރުންނ އި ޕ ޓީތަކުގ�

ާލީޑަރުންނ�އްާ ާލީޑަރުންނަކީ ާނައިބު ާސުވ ލަކީ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާމ�ންބަރަކަށޭ.ާއަޅުގަ ނޑައަޅ  ާކަ ތ�ރ�އިން

ާނޫންތޯ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާނުކު ާބ�ހޭ ާނިޒ މ  ާނ�ންގ�ވީ ާތި ާމިއީ، ާނައިބުާއ ދ�، ާސަބަބަކީ ާނުގަންނަން. ާބަލައ�އް ާއަޅުގަނޑު ާކަމަކަށް ތ އ�އް

ާމައްސަލައ�އްާ ާމިހ ރު ާވަންޏ ،ާއ�ވ�ސް ާބޭފުޅުންާތިބިާކަމަށް ާގިނަ ާވުރ� ާބޭފުޅަކަށް ާއ�އް ާވ�ސް ާތ�ރޭގައި ލީޑަރުންގ�

ނޑުާބަލައ�އްާނުގަންނަން.ާ ާކަމުގައިާބ�ލ�ވޭނީ.ާނިޒ މ ާބ�ހޭާމައްސަލައ�އްާކަމަކަށްާއަޅުގަ

ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ނޑުާމިާދަނީ ނަންބަރުާާއ ދ�،ާއަޅުގަ ާށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖ�ހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.ާ.ާމަޖިލީހަ�އ�ޖ�ންޑާ 

ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާނަންބަރުާާފަރ�ސްމ ތޮޑ  ާޤ ނޫނު ވ 

.ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ�ާޕ�ންޝަނ ާބ�ހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގ�ނައުމުގ�ާބިލުގ�ާފުރަތަމަާކިޔުންާއިއްވުމުގ�ާގޮތުންާ�/2005

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއިއްވުން. ާމަޖިލީހަށް ާސުރުޚީ ާބިލުގ� ާޤ ނޫނަށްާާ�/2005އ� ާބ�ހޭ ާޕ�ންޝަނ  ދިވ�ހިރ އްޖޭގ�

ާއިޞްލ ޙުާގ�ނައުމުގ�ާބިލު.ާ

ާާއ�ޖ�ންޑ  ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާގ2ާަ.�ނަންބަރު ާމަޚްލޫފު ާއަޙްމަދު ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާދ�ކުނު ލޮޅު

ާ ާގަވ އިދުގ� ާމަޖިލީހުގ� ާއިތުރުކުރުމަށްޓަކައ3�ާާިރައްޔިތުން ާމުއްދަތު ާހިނގ  ާދައުރު ާފުރަތަމަ ާދަށުން ާމ އްދ ގ� ވަނަ

ާ ާގަވ އިދުގ� ާމަޖިލީހުގ� ާާވަނ342ާަރައްޔިތުން � ާގަވ އިދުގެ� ާއ� ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާދަށުނ344ާާްމ އްދ އަށް ާމ އްދ ގ� ވަނަ

ާރައްޔިތުންާ ާއިއްވުން. ާމަޖިލީހަށް ާސުރުޚީ ާޤަރ ރުގ� ާއ� ާގޮތުން ާއިއްވުމުގ� ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާޤަރ ރުގ� ހުށަހަޅ 

ާމުއްދަތުާއިތުރުކުރުމ3�ާަމަޖިލީހުގ�ާގަވ އިދުގ�ާ ާމ އްދ ގ�ާދަށުންާފުރަތަމަާދައުރުާހިނގ  ށްޓަކައިާރައްޔިތުންގ�ާވަނަ

ާ ާގަވ އިދުގ� 342ާާމަޖިލީހުގ� ާގަވ އިދުގ� ާއ� ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމ އްދ އަށް ާހުށަހަޅާ 344ާވަނަ ާދަށުން ާމ އްދ ގ� ވަނަ

ާޤަރ ރު.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާއ�ޖ�ންޑ ާ ާނ�ތް.ާތަާ.ާކުރިންާ�ނަންބަރު ާމިއަދަކު ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއ�ފަދަާކަމ�އް ާކުށ�އް ާބިލ�އްގ� ޢ ރަފުކުރ�ވިފައިވ 

ާނިޒ މ ާބ�ހޭާމައްސަލައ�އްާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ .

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

މ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާ ވ ހަކަދ�އްކ�ވުންދ އިރ ގާ� ާ:ޠަފާ 

ާވ ހަކަދައްކަމުންާ ާމިއަދު ނޑު ނޑުގ�،ާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާނ�ގީ ާމި ާނިޒ މީާމައްސަލައ�އް ނޑު ާރައީސް،ާއަޅުގަ ޢިއްޒަތްތ�ރި

ނޑުގ�ާއަޚްާނ�ގިާޙަޤީޤަތ ާޚިލ ފުާވ ހަކައަކ ާގުޅޭާގޮތުން... ާދިޔަާހިނދު،ާއަޅުގަ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާނޫން. ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ ާއ�އްޗ�އްާާނިޒ މ  ާމަޖިލީހުގައި ާގޮތުން ާބ�ހޭ ާވ ހަކައ  ާދައްކަވ  މ�ންބަރުން

ބުތިދ ޢީާބަހުސް.ާ.ާއ5ިއ�ޖ�ންޑ ާނަންބަރުާ،ާވިދ ޅުވުމުގ�ާފުރުޞަތ�އްާނޯންނ ނ�ާނިޒ މީާމައްސަލައ�އްގ�ާދަށުން.ާއ ދ�

ބ�ހޭާމައްސަލައ�އްާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞް ާޠަފ .ނިޒ މާ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދ�އްކިއިރު ާގޮތުން ާބ�ހޭ ާސްކޫލ  ާގ ދިއްފުށީގ� ާތ.އަތޮޅު ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތ�ރި

ނޑުާރ އްޖޭގ�... ާބަދުނ މުކޮށްފައިާވ ހަކަދ�އްކިާހިނދު،ާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާއިށީދ�ވަޑައިގ�ންނ�ވުންާ ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާނޫން. ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ ާނިޒ މ  ާނޫން. ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ ނިޒ މ 

ާއ�ދ�ން.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާ ާނަންބަރު ާބ5ައ�ޖ�ންޑ  ާއިބްތިދ ޢީ ާދ އިރ . ާފަރ�ސްމ ތޮޑ  ާމުއްޠަލިބުާހުސް. ާއިބްރ ހީމް ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ގ�

.ާމަޢ ފުދިނުމ އިާއަދަބުާލުއިކޮށްދިނުމުގ�ާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގ�ނައުމުގ�2030/2ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާދައުރުގ�2033ާާއ�ޕްރީލ4ާާްބިލު.ާމިާބިލުގ�ާފުރަތަމަާކިޔުންާއިއްވ ފައިާވަނީާ ލްސ ގަ.ާވަނަާޖ31ާަގައިާފުރަތަމަ

ާމުއްޠަލިބުާ ާއިބްރ ހީމް ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާފަރ�ސްމ ތޮޑ  ާހުށަހަޅުއްވައިދ�އްވުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާބިލު މި

ާޕޯޑިއަމަށްާވަޑައިގ�ންދ�އްވުންާއ�ދ�ން.

ާ

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާމ�ންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރ�ސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގ�

ާ .`�����ާ�ާ��ާ�������� .�����ާ������ާ���ާ�����ާ���� ����ާ���ާ������� ������.ާ

މަޢ ފުދިނުމ އިާއަދަބ2030/2ާާުއައްސަލ މްޢަލައިކުމްާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ
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ހުށަހ�ޅީ،ާމިާާވަނަާއިޞްލ ޙުާގ�ނައުމުގ�ާބިލު،ާއަޅުގަނޑުާމިާޢިއްޒަތްތ�ރިާމަޖިލީހަށ3ާްލުއިކޮށްދިނުމުގ�ާޤ ނޫނަށްާ

ނޑުާތ އީދުކޮށްފައިާ ބިލަކީާކުރިންާވ�ސްާމިާމަޖިލީހަށްާހޯރަފުށީާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާހުށަހަޅުއްވައިާއަޅުގަ

ާކުރިއަށްާ ާއަލުން ާބިލު ާމި ާވ ތީ، ާބިލަކަށް ާގ�ންދަވ ފައިވ  ާވަގުތު ާފަހު ާއ�ންމ� ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ� ވަނިކޮށް

ާއަޅުާ ނޑުގ�ންދިއުމަށް ާޢިއްާގަ ާމީހުންނަށްާބޭނުންވ ތީ. ާހަމަލ ދީ ާއ�އްޗ�ހިން ާތޫނު ާމ�ރުމ އި ާރައީސް،ާމީހުން ޒަތްތ�ރި

ާޤ ނޫނުާއޮތްާ ާދިއުމ އި،ާމިހ ރު ާމަރުވަމުން ާބަޔަކު ާގ�އްލުންތަކުގ�ާސަބަބުންާއ�ތައް ާމިފަދަ ާދިނުމ އި ބޮޑ�ތިާގ�އްލުން

ާ ާއޮތުމ އ2�ާިގޮތުން ާގޮތަށް ާބަދަލުކުރ�ވޭނ� ާޙުކުމް ާމަރުގ� ާމީހާ ،ާއަހަރު ާއ� ާބަދަލުކުރުމުން ާއ�ގޮތަށް ާއަށް ާމީހ  އ�

ާއިސްލ މީާ ާއ އި ާމ�ރުމުގ�ާފުރުޞަތުާލިބިގ�ންދ ތީ ާއިތުރުާމީހުން ާނިކުމ� ާމުޖުތަމަޢަށް ާއަނ�އްކ  ކޮންމ�ވ�ސްާގޮތަކުން

ާ ާމ ތް ާމ�ރުމަކީ ާމީހުން ާގޮތުން ާޤިޞ ޞްހިފުމުގ� ާމީހުންނަށް ާމީހުންމަރ  ާޝަރީޢަތުގައި އަންގަވ ފައިވާ هللا

ާކަމަށްާކަމަކަ ާދިރުމ�އް ާމީސްތަކުންނަށްވ  ާއ�އީ ާކަމަށ އި ާނޫން ާމ�ރުން ާމީހުން ާމ�ރުމަކީ ާމީހުން ާމިފަދަ ށްވ އިރު،

ާމުހިއްމުކަމ�އްާ ާފަރުމ ކުރުމަކީ ާޤ ނޫނު ާގޮތަށް ާފުރިހަމަކުރ�ވޭނ� ާއ�ންގ�ވުން ާމި ާހިނދު، ާއަންގަވ ފައިވ  އ�ކަލ ނގ�

ާމީހު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ�ކޭތީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާޤައުމުތައްާކަމަށް ާއިސްލ މީ ާމީހުންނަށް ާމީހުންމަރ  ާމ�ރުމ އި ން

ފިޔަވައިާތަރައްޤީވ�ފައިވ ާބޮޑ�ތިާޤައުމުތައްާކަމަށްވ ާއ�މ�ރިކ ާއ އިާއަދިާޔޫރަޕުގ�ާބައ�އްާޤައުމުތަކުގައިާވ�ސްާމަރުގ�ާ

ާ ާއ�އަށްވުރ� ާކުރުމަކީ ާކަމ�އް ާމިފަދަ ާޤައުމުގައި ާއިސްލ މީ ާމި ާއަޅުގަނޑުމ�ންގ� ާދ�ވޭ. ާމާ އަދަބު ާއަދި ާލ އިޤު، މ 

ާދިގުާ ާމ  ާހުށަހަޅަމުން ާބިލު ާމި ާއ�ހ�ންކަމ އ�ކީގައި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ�ކ�ން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކަމ�އް އ�ދ�ވޭ

ާ ާމިއީ ާސަބަބަކީ ާނުކުރަން. ާގަސްތ�އް ނޑު ާއަޅުގަ ާދައްކަން ާޢިއްޒަތްތ�ރ1ާާިވ ހަކަތަކ�އް ާމި ާވަންދ�ން ގަޑިއިރު

ާބަހުސްކުރ�ވިފައިާ ާކުރަކޮށްލ ނަން.ާާމަޖިލީހުގައި ާވަގުތު ާހުށަހަޅ  ާބިލު ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ކު ާވުމ  ާބިލަކަށް އޮތް

ާވީހ ވ�ސްާ ާކުރުކޮށްލައްވައި، ާމ�ންބަރުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާވ�ސް ާވަގުތު ާބަހުސްކުރ  ާބިލުގ� ާއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު އަޅުގަ

ާއަ ާފުރުޞަތު ާގ�ނައުމުގ� ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާމި ާބަލައިގަނ�، ާބިލު ާމި ާއ�ންމ�ހައިާއަވަހަކަށް ނޑުމ�ން ޅުގަ

ާމ ތް ާފަހިކޮށްދ�އްވުން. ާމ�ންބަރުން ާވައްސަލ މްާهللاާޢިއްޒަތްތ�ރި ާރަޙުމަތްލައްވ ށި. ާހ�ޔޮ ާއ�ންމ�ންނަށް ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާهللا.ާޢަލައިކުމްާވަރަޙުމަތު

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާއަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޝުކުރިއްޔ  ާދިޔަާ`. ާމި ާހުށަހ�ޅިގ�ން ާގޮތުގައި ާޔަޤީންކުރ  ާހަމަ ާވ�ސް ނޑު ޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާބިލ�އް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާއޮތް، ާގޮވަގޮވ  ާހަމަ ާދުލުން ާހ ލުގ� ާޤައުމުގ� ާދިވ�ހި ާވަގުތު ާމި ބިލަކީ

ާއަޅުގަ ާދަންނަވަންޖ�ހ�ނީ ާއ�އްކޮށް ާހިތ މައ  ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާމިާދަންނަވަން. ާވ�ސް ނޑު

ާދިޔައޭ.ާ ާބަހުސްކުރ�ވިގ�ން ާވަގުތު ާވަރަށްގިނަ ާހުށަހ�ޅީމޭ. ާކުރިން ާތަންކޮޅ�އް ާބިލު ާމި ާމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާދިވ�ހިރ އްޖޭގައިާ ާބޭފުޅުންނ އި ާޤ ނޫނީ ާހިމ�ނިވަޑައިގަންނަވ  ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ނޑަށް ާއަޅުގަ އ�ހ�ންނަމަވ�ސް
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ާޢިލްމީ ާމިާ،ާހިމ�ނިވަޑައިގަންނަވ  ާލިބުނުާމަޢުލޫމ ތުން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފަރ ތުން ާބޭފުޅުންގ� ާފުންނ ބުއުސް ދީނީާގޮތުން

ޢިއްޒަތްތ�ރިާމަޖިލީހުންާކުރަންޖ�ހޭާމަސައްކަތްތަކ�އްާކުރުމ އިާއަދިާޤ ނޫނީާގޮތުންާމިާރ އްޖޭގ�ާޖިނ ޢީާއިޖުރ އަތުގާ�

ާފ ސްވ�އްޖ� ާބިލު ާމި ާކުރިން ާބަދަލުތަކ�އްގ� ާއަންނަންޖ�ހޭ ާބަޔަކަށް،ާާނިޒ މަށް ާލިބ�ންނުޖ�ހޭ ާއިންޞ ފު ނަމަ،

ާކުރަންނުވާ  ާދަންނަވަނީ ާމި ނޑު ާއ�ކޮޅުކޮޅުން.ާއ ދ�،ާއަޅުގަ ާލިބުމުގައި ާއިންޞ ފު ާބޭފުޅުންނަށް ާލިބ�ންވީ އިންޞ ފު

ާލިބިގ�ން ާއަނިޔ އ�އް ާފަރ ތަކަށް ާއ�ހ�ން ާބަދަލުގައި ާމީހުންގ� ާކުށްކުރ  ާބޮޑ�ތި ާމިފަދަ ާމަސައްކަތްކޮށް ާގޮތަކަށް ާއ�ހ�ން

ާޖިނ ޢީާ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް ާހިމ�ނޭނ� ާތ�ރޭގައި ާބިލުާނ�ގީ.ާސަބަބުތަކުގ� ާމި ާއަޅުގަނޑު ހިނގައިދ ނ�ާކަމަށްޓަކައި

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ާމި ާޤ ނޫނު ާބ�ހޭ ާހ�އްކ  ާއ�ހ�ންމ� ާހަމަ ާއޮތީ. ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާބިލު އިޖުރ އަތުގ�

ާއޮތީ.ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ�ާޖަލުތަ ާބ�ހޭާބިލުާމިާޢިއްޒަތްތ�ރިާމަޖިލީހުގައިާއޮތީ.ާކުށްކުރުންާހުއްޓުވުމ ާބ�ހޭާމަޖިލީހުގައި ކ 

ބިލުާމިާޢިއްޒަތްތ�ރިާމަޖިލީހުގައިާއޮތީ.ާކުށްކުރުންާހުއްޓުވުމ ާބ�ހޭާބޭފުޅުންނަށްާޚ އްޞަާފިޔަވަޅުތަކ�އްާއ�ޅުމ ާބ�ހޭާ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ�ހ�ންމ� ާހަމަ ާދަންނަވަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިާކ53/5ާުބިލު ާބިލު ާބ�ހޭ ާޙައްޤުތަކ  ޑަކުދިންގ�

ާއޮތީ.ާ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާބިލު ާބ�ހޭ ާހުއްޓުވުމ  ާކުށްތައް ާގޭންގު ާއޮތީ.ާމިގޮތަށް ާމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާމީހާ  ާމ�ރި ާމީހ  ާއ�އީކަން ާބޭފުޅަކު، ާއ� ާމ�ރިމީހ  ާމީހަކު ާދަންނަވަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްނުކޮށް ާބިލުތައް މިހުރި

ާޤ ނޫނ�އްާސ ބި ާކަންތައްތަކަށް ާމިާބ ވަތުގ� ާއ�ވިޑ�ންސ  ާފޮރިންސިކު ާއ އި ާޤަރީނ  ާހ�އްކ އި ާބޭނުންވ  ތުކުރުމަށްޓަކައި

ނޑުމ�ންނަށްާ ނޑުމ�ންނަށްާފ�ންނަާކުޑަކުޑަާމިންވަރަކުންާމީހ މ�ރިާމީހ އޭާބުނ�ާއަޅުގަ ގަވ އިދ�އްާނ�ހ�ދި،ާހަމަާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނ ާއިއްވުމަށް ާޙުކުމް ާމަރުގ� ާވ�ސްާމީހ�އްގ� ާބިލު ާހުށަހ�ޅި ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުނުކުރ ތީ ާޟަމީރު ާހިތް ޑުގ�

ާވ ހަކަފުޅުާދ�އްކ�ވިާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާއ�ާވިދ ޅުވީ.ާ އުވިގ�ންާދިޔައީ.ާތ�ދުފުޅ�އް،ާމިާޢިއްޒަތްތ�ރިާމަޖިލީހަށްާއ�

ާހަ ާހުށަހ�ޅީމު. ާބިލު ާމި ާފޯރީގައި ާޖޯޝ އި ާވަރަށް ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ނޑު ނޑުާއަޅުގަ ާއަޅުގަ މައ�ހ�ންމ�

ނޑުާ ނޑަށްާޕަބްލިކުންނ އިާއަދިާރ އްޖޭގ�ާރައްޔިތުންގ�ާއިހުސ ސްތަކ ާދ�ކޮޅަށްާއަޅުގަ ދ�ކޭގޮތުގައިާމިާބިލުާމީާއަޅުގަ

ާއ�އީާ ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުން ާލޮބުވ�ތި ާޤައުމުގ� ާމި ާހަމަ ާވ�ސް ާސަބަބަކީ ާނަގަންޖ�ހުނު ާބިލު މި

ާހިތްވަރުގަދަ ނޑުގ� ާހުށަހ�ޅިގ�ންާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއ�ހ�ންމ� ާރައީސް،ާހަމަ ާދ�ކ�ން.ާޢިއްޒަތްތ�ރި ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ކަން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދ�ކ�ން.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ�ސް ާކަމަށް ާޤައުމަށްާބޭނުންތ�ރިާބިލ�އް ާމި ާމިއަދު ާބިލަކީ ާވ  މި

ާ ާމަރުތަކަށް ާހިނގ ފައިހުރި ާޤައުމުގައި ާމި ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާފ�ށިގ�ނ200�ާާްބަލ އިރުގައި ާއަހަރުން ވަނަ

ާ ާއޮތް ާއިއްވިގ�ނ3�ާާްހިނގ ފައި ާޙުކުމް ާޖަލުގައި ާއިނީކީ ާހިނގ ފައި ާމަރ�އް ާއ�އްވ�ސް ާތ�ރ�އިން މަރުގ�

ާ ާމި ާނޫން. ާދޫކޮށްލ�ވިގ�ނ�އް ާބޭފުޅަކު ާހުރި ާތަޙުޤީޤ3�ާާީބަންދުކުރ�ވިފައި ާފުލުހުންގ� ާއޮތީ، ާހިމ�ނިފައި ާވ�ސް މަރު

ާ ާއ އި ާދަންނަވަންާމަރުޙަލ  ާއ�އްކޮށް ާހިތ މައ  ާހަމަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާތ�ރ�އިން. ާބޭފުޅުންގ� ާދޫކުރ�ވުނު ާދޭތ�ރޭގައި ކޯޓ 

ނޑުމ�ންނަށްާހިނގ ދިޔަާމަރުތަކުގ�ާތ�ރޭގައިާހިނގ ފައިާހުރިާބޮޑ�ތިާމަރުާހިނގ ފައިާހުރީާ މިފަހަކަށްާއައިސްާއަޅުގަ

ާޤ ޟީާ ާބައ�އް ާބޭނުމ�އްގައި ާޖ�އްސުމަށް،ާސިޔ ސީ ާބައ�އްާސަރުކ ރަށް ާދަންނަވަނީ ާމި ާކ�ރިގ�ން ާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ން
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ާކައިރީގައިާ ާމިނިސްޓަރު ާހ�ލްތު ާހޯދަން ާލިޔުމ�އް ާއޮތް ާކޯޕަރޭޝަންގައި ާހ�ލްތު ާޖ�އްސުމަށް ާސަރުކ ރަށް ޤ ޟީން

ާދޫކޮށްލީ ާބޭފުޅުން ާކުށްކުރި ާބޮޑ�ތި ާބ ވަތުގ� ާމި ާދައްކަވ ފައި ާވ ހަކަފުޅުތަކ�އް ާދޯދިޔ  ާބުނ�،ާމިކަހަލަ މަ،ާއ�ދިގ�ންނޭ

ނޑުާހަމަާ ހަމަާނުކުމ�ާއަނ�އްާމީހ ާމަރ ލީ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމިގޮތުންާމިާބ ވަތުގ�ާކަންތައްތައްާހިނގ ފައިހުރިކަންާއަޅުގަ

ާއޮތްާ ާނުފޫޒު ާބ ރ އި ާމަޖިލީހުގ� ާމިޢިއްޒަތްތ�ރި ާމިއަދު ާމަޖިލީހުގ�، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާއ�ހ�ންމ� ާހަމަ ދަންނަވ ލަން.

ާމ�ންބަރުން ާގިނަ ާއ�ންމ� ާއ�އްކޮށްާާމަޖިލީހުގ� ާޒިންމ ދ ރުކަމ  ާބޭފުޅުން ާޕ ޓީގ� ާއިދިކޮޅު ހިމ�ނިވަޑައިގަންނަވ 

ާކަމ�އްާ ާޝައްކުނުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހ�ދިގ�ންދ ނ�ކަމީ ާޤ ނޫނުތައް ާދ�ންނ�ވި ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާނަމަ، މަސައްކަތްކޮށްފި

ާޤ  ާބ�ހޭ ާހ�އްކ  ާމިދ�ންނ�ވީ ާމިހ�ން ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދަންނަވަން. ާޢިއްޒަތްތ�ރިާކަމަށް ާމި ނޫނު

ާ ާމިހ ރު ާވ ތ  ާހުށަހ�ޅިފައި ާދ�2ާާމަޖިލީހަށް ާއަދި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާވ�އްޖ�. ާދުވަސް ާގިނަ ާވުރ� އަހަރަށް

ާބޭފުޅުންާ ާއ� ާބިލުާފ ސްވ�އްޖ�އްޔ  ާމި ާވަނީ ާބައްދަލުވުމ�އްާނޫނީާބޭއްވިފައ�އްާނ�ތް.ާސަބަބަކަށް ާތިން ބައްދަލުވުމ�އް

ފުޅުންގ�ާތ�ރ�އިންާބަޔަކުާސިޔ ސީާމަގުސަދުތަކަށްޓަކައިާގ�ންގޮސްާޖަލުގައިާހައްޔަރުކޮށްފ ނޭާވިދ ޅުވ ާގޮތުގައިާއ�ާބޭ

ާމިާ ާނަފްސު ާބަޔ�އްގ� ާއ�ހ�ން ާދިފ ޢުކުރުމަށްޓަކައި ާނަފްސު ާއަމިއްލަ ާއުޅ�ނީ ާމި ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ބުނަނީ.

ާއަ ާތ�ރ� ާނުރައްކަލުގ� ާނަފްސު ާރައްޔިތުންގ� ާއ�ހ�ން ާދިރިތިބި ާޢިއްޒަތްތ�ރިާޤައުމުގައި ާމި ާޙައްޤ�އް ާވައްޓ ލުމުގ� ށް

ާމުޤައްރިރުާ ާކޮމިޓީގ� ާއޮތް ާބިލު ާމި ާޤ ނޫނު ާބ�ހޭ ާހ�އްކ  ާނޯންނ ނ�.ާއ�ހ�ންކަމުން ާމ�ންބަރަކަށް ާއ�އްވ�ސް މަޖިލީހުގ�

ާއ ދޭހ  ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއަރިހުން ާމ�ންބަރުންގ� ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާއަވަހަށްާހަނިމ ދޫ ާބިލު ާމި ާއ�ދ�ން، ާއ�ކު

ާއަޑ އި،ާފޮޓޯއ ާ ާމަންޒަރ އި، ާފ�ންނަ ާލޮލަށް ާމިއަދު ނޑުމ�ންނަކަށް ާއަޅުގަ ާނ�ތިއ�އް ާބިލު ާމި ާއ�އީ ފ ސްކޮށްދ�އްވ ށޭ.

ާމީހާ  ާއ� ާކަމ�އް ާމީހ  ާއ� ާނުކޮށްދ�ވ�އޭ. ާސ ބިތ�އް ާޝަރީޢަތަކަށް ނޑުމ�ންނަކަށް ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކޮށްގ�ން މިއ�އްޗ�ހި

ާޙަޤީޤަތުގަ ާވ�ސް ާޤ ޟީން ާއ�ހ�ންވީމ ، ާހުށަހ�ޅިގ�ން،ާމަރ ލީ. ާބިނ ކުރ�ވިގ�ން، ާމަރުޙަލ ގައި ާތަޙުޤީޤު ާފުލުހުންގ� އި

ާހ�ކިާސ ބިތުނުވަނީާ ާކ�ރޭވަރަށް ނޑައ�ޅިގ�ންާއިއްވަން ާކަ ާޙުކުމ�އް ާނިމިގ�ންާހުށަހ�ޅ�މުންދ ާމައްސަލަތަކުގައި ތަޙުޤީޤު

ާ ާއޮތް ާހ�ދިފައި ާގަވ އިދުތައް ާޤ ނޫނުތަކ އި ާކުރ�ވ�މުންދ  ާބޭނުން ާޤައުމުގ� ާމި ާރައީސް.ާމިހ ރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ގޮތުން

ާއ�ބަޖ�ހޭ.ާ ާޒިންމ ދ ރުވ ން ާބޮޑަށް ާވުރ� ާމިއަށް ާމަޖިލިސް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ މިހ�ންކަމުން

ާ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާހިތ މަކުރަމޭ ނޑު ާމަޖިލީހާ –އަޅުގަ ާއ�ހ�ންމ� ާހަމަ ާދ ތީ. ާމިހ�ން ާމަސައްކަތްތައް މަޖިލީހުގައި

ާބުނަން ާމިހ�ން ާރައީސް.ާާދިމ އަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާކުރ ނީ ާކީއްތޯ ާލަދުގަންނަންޖ�ހޭ.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ނޑު ާއަޅުގަ ވ�ސް

ާދުވަހުންާ ާދިން ާމ�ޖޯރިޓީ ާމަޖިލީހުގ� ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާއަށް ާޕ ޓީ ާއިދިކޮޅު ާރައްޔިތުން ާލޮބުވ�ތިެި ާޤައުމުގ� ދިވ�ހި

ާއ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮޔ .ާމިއީ ާދަނީ ާމި ާމަޖިލިސް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާފުރަތަމަާފ�ށިގ�ން ާއ�ންމ� ާދައުރުގައި ާފުރަތަމަ ންމ�

ނޑަށްާމަޖިލީހުގ�ާރިޔ ސަތުންނ އިާމިާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ޖަލްސ ގައިާވ ހަކަދައްކަމުންާވ�ސްެްާބުނިާވ ހަކައ�އް.ާއ�އީާއަޅުގަ

ާޖ�ހިގ�ންާ ާފަރ ތަކަށް ާއ�އް ާބޮޑަށް ާމ  ާވަކި ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާފަރ ތުން ާބޭފުޅުންގ� ާއިސް މަޖިލީހުގ�

ާމަޖިލީހުގާ�މަސައްކަތްކުރަމު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާފ�ނުމުން ާމަންޒަރު ންދ 
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ާހަމަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާލަދުގަނޭ. ާނިކުމ�އުޅ�ން ާމަގުމައްޗަށް ާވ�ސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާވީތީ، މ�ންބަރަކަށް

އްޗ�ހިާކިޔަމުންާބ�ވ�މުންާދިޔަާހ ލަތުގައިާމިކަންާދަންނަވަންާމިާޢިއްޒަތްތ�ރިާމަޖިލީހަށްާމިާދޭތ�ރ�އިންާމީޑިޔ ގައިާއ�

ާރަޝީދުާ ާރިޔ ޟު ާބިލަކީ ާއިމްތިޔ ޒުގ� ާވިދ ޅުވ  ާއ� ާނުބުނޭ. ާއ�އްޗ�އް ާބޭފުޅަކު ާއ�އްވ�ސް ާދިމ އަށް ާމ�ންބަރ  ކުރި

ާ ާމަޖިލީހުގ� ާމުޅި ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާބިލ�އް. ާއ�ހ�ންނަމަާ��ހުށަހ�ޅުއްވި ާއ�ޅިގ�ންދިޔައީ. ާބޮލުގައި ވ�ސްާމ�ންބަރުންގ�

ާމ�ންބަރުގާ� ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާހުށަހ�ޅުއްވި ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙު ާވ  ާމި ާހުށަހ�ޅިފައި ާމިއަދު ާދަންނަވަން ނޑު އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ާމި ާސަބަބުތަކަށްޓަކައި ާމިދ�ންނ�ވި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ދ�ން ާއ�އްކޮށް ާއިހުތިރ މ  ާއ ދޭހ އި ާވަރަށް އަރިހުގައި

ޖިނ ޢީާއިޖުރ  ާއަތުގ�ާބިލ އިާއަދިާކުޑަކުދިންގ�ާޙައްޤުތަކ ާބ�ހޭާބިލ އިާއަދިާޕ�ރޯލުގ�...މަޖިލީހަށްާހުށަހ�ޅިފައިވާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާމ�ންބަރުާ ާދ އިރ ގ� ާހޯރަފުށީ ާހަމަވ�އްޖ�. ާކޯރަމް ާއ ދ�، ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާގ�އްލިއްޖ�. ާކޯރަމް ާމަޖިލީހުގ� އ ދ�،

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގ�ންދިއުމަށް.

ާ

ާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާހޯރަފުށީ

ާބިލުާ ާމި ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންމ� ާހަމަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބޮޑ�ތިާ ާބ ވަތުގ� ާމި ާއަދި ާޤައުމުގ�ާރައްޔިތުންނ އި ާމި ާވ�ސް ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރު ކުށްތަކުންާހުށަހ�ޅިފައިާވަނީާއ�

ާއަމ ންާ ާހުރި، ާޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާދިރިއުޅޭ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާއަމ ންކޮށް، ާމަގުތައް ާޤައުމުގ� މި

ާދަންނަވަނީ،ާ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�އްކޮށް ާހިތ މައ  ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާމަޤުޞަދުގައިކަން. ާޤ އިމުކުރުމުގ� ާވ�އްޓ�އް އޮމ ން

ާވިސްނައިފިއް ާމ ނައިގައި ާޙަޤީޤީ ާދައްކ އިރުގައި،ާމީގ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ނޑުމުގ� ާބޯކ� ާމީހ�އްގ� ާމީހަކަށް ޔ ،

ާއޮތީާ ާމި ާގަވ އިދުތަކ  ާޤ ނޫނުތަކ އި ާހުރިހ  ާއ�ހ�ން ާހަދަންޖ�ހޭ ާސ ބިތުކުރަން ާމީހ ކަން ާޖ�ހޭ ނޑަން ާބޯކަ އ�އީ،

ާކުރު ާޙުކުމ�އް ާނުކުރ�ވޭނޭ. ާޙުކުމ�އް ނޑ ކަށް ާބޯކަ ާމީހަކު ނޑުމ�ންނަކަށް ާއަޅުގަ ާނުހ�ދިއޭ. ާކުރިން ޚަސްމުނ2ާާްމުގ�

ާގޮތަކަށްާޤ ނޫނީާނިޒ މ2ާާުކުރ�،ާ ާހުށަހ�ޅިގ�ންދ ާހ�އްކ އިާޤަރީނ ާސ ބިތުކުރ�ވޭނ� ޚަސްމުންާޝަރީޢަތުގ�ާމަޖިލީހަށް

ާއ�އީާ ާނުވ ނ�. ާކަމަކަށް ާހަމަޖ�ހޭ ނޑައ�ޅުމަކީ ާކަ ާދޭން ާއަދަބ�އް ާބ ވަތުގ� ާމި ާނޫނީ ާދިއުމަށްފަހު ބައްޓަންވ�ގ�ން

ާއިސްލ މް ާލިބުނުާމ ތްވ�ގ�ންވ  ާއަނިޔ  ާއަދި ާފަރ ތުން ާލިބޭ ާދަޢުވ  ާމައްސަލަތަކުގައި ާބ ވަތުގ� ާމި ާވ�ސް ދީނުގައި

ާރަނގަޅަށްާ ާވަރަށް ާމިހ�ންކަމުން ާނޯވޭ. ާދ�ވޭކަށް ާމިއަދަބު ާވިޔަސް ާކަމުގައި ާއިންކ ރުކުރި ާމީހަކު ާއ�ންމ� ފަރ ތުން

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާމ ލޭގައިާމިާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާސ ބިތުކުރ�ވ�ންޖ�ހޭާކަމަކަށްާވުމ ާއ�އްކޮށްާހަމަާ އ�ހ�ންމ�ާއަޅުގަ

ާމަސްއޫލިއްޔަތުާ ާކުއްޖ  ާދ�ރަ ާނިކަމ�ތި، ާހުންނަ ާގްރޫޕުގައި ާޙަޤީޤަތުގައި ާމ ރ މ ރީތަކުގައި ާގްރޫޕު ާހިނގ  ބ ވަތުން

ާފުލުހުންާ ާއ�އްބަސްވީމ ، ާއ�އްބަސްވަނީ. ާވަނީ. ާއިޤުރ ރު ާކިބައިގައި ާފުލުހުންގ� ާގޮސް ާނަގައިގ�ން ޒިންމ 
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ކޮށްދޭންޖ�ހޭާއ�އީާއަކީާާނޫނޭ.ާކަންކުރިާމީހ ާހުރީާފިލައޭ.ާމ ލ�ތ�ރޭގައޭ.ާއ�އީާފޮރ�ންސިކްާއ�ވިޑ�ންސ އިާއ�ާސ ބިތު

ާހ ލަތ�އްގައިާ ާޤަބޫލުނުކުރ�ވޭ ާމަރުޙަލ ގައި ާޝަރުޢީ ާތަކ�ތި ާމި ާރިޢ ޔަތްކޮށް، ާހ�އްކަށް ާފ�ންނަ ާމ ޙައުލުން ކުށްކުރި

ާކަމުނުދ ކަމަ ާދިއުމަކީ ާފ ސްވ�ގ�ން ާބިލ�އް ާވ�ސްާމިފަދަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށްާވ ތީ ާދ�ކޮޅުނުޖ�ހޭ،ާހަމަނުޖ�ހޭ ކަށް،ާއަދި

ނޑުާހިތ މައ ާއ�އްކޮށްާދަންނަވަނީާ ހުށަހ�ޅިާބިލުާވ�ސްާއަނބުރ ާނ�ގީ.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސްާއަޅުގަ

ާމަ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާވަނީ ާމި ާހުށަހ�ޅިފައި ާބިލު ާމި ާގޮތަކަށް ާޖަޒުބ ތީ ާވަރަށް ނޑުާއަނ�އްކ ވ�ސް ާއަޅުގަ ޖިލީހަށް.

ާބިލުާ ާމި ާއިއްތިފ ޤުން ާއޮއްވައޭ. ާނުވ� ާއަނ�އްކ ވ�ސް ާފުރިހަމަ ާމަރުޙަލ  ާފުރިހަމަކުރަންޖ�ހޭ ާކުރިން މިދ�ންނ�ވި

ާކުރިންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާއައިކަން ާއަށް ާފްލޯރ ާއަނ�އްކ ވ�ސް ާތ�ރޭގައި ާދުވަހުގ� ާހަފުތ އ�އްހ  ހުށަހ�ޅިތ 

ާޢިއް ާމި ާބިލުތައް ާކަމަށްާމިދ�ންނ�ވި ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމަޤުޞަދަށްޓަކައި ާސިޔ ސީ ާވަނީ ާޕ ކުކޮށްފައި ާމަޖިލީހުގައި ޒަތްތ�ރި

ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ ނޑުާމި ާހަމަާހ�ކިވ�ާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކ�ރިގ�ންާދިވ�ހިރ އްޖޭގ�ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ނޑު އަޅުގަ

ާއިންޞ ފުާބޭނުމިއްޔ ާދ�ންވ�ސްާޑީ.އ ރު.ޕީާއަ ާޤައުމަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައްޔިތުންާމި ނޑިއ�އްާވ�ސްާމި ާއ�ންމ�ާގޮ ށް

މަޖިލީހުންާނުދޭށޭ.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާމަޖިލިސްގ�ާމ�ޖޯރިޓީާދިނުމުންާރައްޔިތުންާތަހައްމަލުކުރަމުންދ ާދައްޗ އިާތަކުލީފުާ

ޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް. ާމިއަދުާތިާލޮބުވ�ތިާރައްޔިތުންނަށްާމިާއޮތީާހ މަކޮށްާފ�ންނ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާއަޙްމަދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާށީާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާއިލްހ މުގ�މަނަފު

މަޢ ފުދިނުމ އިާއަދަބުާލުއިކޮށްދިނުމުގ�ާޤ ނޫނަށްާއ�އ2030/2ާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ނޑުާވަނަާއިޞްލ ޙުާބިލު،ާފަރ�ސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާހުށަ ހ�ޅުއްވީތީާއަޅުގަ

ާއ�އީާ ާގ�ންދ�ވުމަކީ. ާބިލު ާއަނބުރ  ާބޭފުޅަކު ާނޫން ާމައްސަލައ�އް ާލިބުމުގ� ާމ�ޖޯރިޓީ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީގ�

ާއ�އީާ ާއިރުއިރުކޮޅުން. ާބަދަލުވަނީ ާޚިޔ ލު ާއ�އީ ާގ�ންދަވ ނީ ާއަނބުރ  ާބިލު ާނޫން. ާމައްސަލައ�އް ނޑުމ�ންގ� އަޅުގަ

ާމައްސަލަ ނޑުމ�ންގ� ާމަޖިލީހަށްާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާވ�ސް ާކުރީގައި ާހިތ މަކުރަން ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. އ�އް

ާފަރ�ސްމ ތޮޑ ާ ާމިއަދު ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާކަންތައް ާމި ާޙަޤީޤަތަކީ ާގ�ންދ�ވީމަ. ާއަނބުރ  ާބިލ�އް ާމުހިއްމު ލ ފައިވ 

ާހުށަހަޅުއްވ ފަާ ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާކަންތައްާދ އިރ ގ� ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިއީ ާކަމަކީ ާމި އިވ 

ާތަބ ވ ންޖ�ހޭާ ާފަރ ތަކަށް ާއ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާފަހިކުރުމަށްޓަކައި ާނިޒ މ�އް ހުއްޓުވޭނ�

ާ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާފޮނުވިާهللا ާއަށް ާދުނިޔ� ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާވ ތީ. ާކަމަށް ާފަރ ތް ާއަޅުކަންކުރަންޖ�ހޭ ކިބައަށް

ާމިއީާފަރ ތްކަމަށް ާވަނީ. ާމި ާފަރުމ ކޮށްފައި ާއިޞްލ ޙު ާމިއަދުގ� ާނިންމ�ވުމ�އް ާނިންމަވ ފައިވ  ާފަރ ތުން ާއ� ވ 

ާވިލުފުށީާ ާޙަޤީޤަތަކީ ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާމ�ންބަރުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާވ�ސް ާގޮތުން ާބ�ހޭ ާބިލ  ާއިމްތިޔ ޒުގ� ޙަޤީޤަތަކީ.

ާއަމިއްލަފުޅަ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާނުވ�ސްާދ އިރ ގ� ާކަމ�އް ާވ�ސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާއ�ންމ� ށް

ާއ�ންމ�ާމ�ންބަރ�އް.ާވޯޓުާދ�އްވ ނީާއ�ންމ�ާމ�ންބަރ�އް.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާ ނިންމ�ވޭނ�.ާއޭނައަކީާވ�ސްާވަކިާފަރުދ�އް.ާއަދި
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ާވަރަށްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދ�އްކީތީ ާގޮތަކަށް ާވ  ާގ�އްލުން ާޢިއްޒަތަށް ާއަނބުރ އި ާސީދ  ާވ�ސް ާމަނިކުފ ނުގ� އ�

ާބިލ�އްާހިތ  ާއިމްތިޔ ޒުގ� ާނުނިންމ�ވޭނ�.ާމިހ ތަނަށް ާކަމ�އް ާއ�އްވ�ސް ާއ�ކަނި ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާޙަޤީޤަތަކީ މަކުރަން.

ާއަދިާ ާތ އީދުލިބިގ�ން. ާވ�ސް ާޑީ.އ ރު.ޕީގ� ާއ އި ާއ�މް.ޑީ.ޕީ ާވ ނީ ާނިންމ ފައި ާވ�ސް ާއ�އްޗ�އް ާއ�ހ�ން ާއަދި ވ�ސް

ާޙަޤީ ާމި ާލިބިގ�ން. ާވ�ސް ާމ�ންބަރުންގ�ާތ އީދު ނޑުމ�ންާމިނިވަން ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތަކީ ާއ�ބަޖ�ހޭ.ާދ�ން ާޤަބޫލުކުރަން ޤަތް

ާހިޔ�އްާނުވޭާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހަށް ާމ�ންބަރަކުާވިދ ޅުވ1ާާިރައްޔިތުންގ� ާވ�އްޖ�ހ�ނ�އް.ާދ�ންމ�ާޢިއްޒަތްތ�ރި އަހަރު

ާޒަމ ން ާވަރަށް ާއޮންނަތ  ާހުށަހ�ޅިފައި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާވ�ސް ާޤ ނޫނު ާބ�ހޭ ާހ�އްކ  ާވ�އްޖ�.ާވ ހަކަފުޅުގައި ތަކ�އް

ނޑަށްާއ�ނގިފައ�އްާނ�ތްާއަދިާމިާމަޖިލީހަށްާ ނޑަށްާއ�ނގިފައ4ާާިއަހަރ1ާާުއަޅުގަ އަހަރުާވ�ގ�ންާދިޔަކަމ�އް.ާއަޅުގަ

އޮތީާވަރަށްާކުޑަާދުވަސްކޮޅ�އް.ާމިާމަޖިލީހަށްާއަދިާމ ާގިނަާދުވަހ�އްާނުވޭ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއ�އީާވ�ސްާޙަޤީޤަތ ާޚިލ ފުާ

ާދަ ާކަމުގައި ާމިާވ ހަކައ�އް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކުގައި ާހުށަހ�ޅޭ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާޙަޤީޤަތަކީ ންނަވަން.

ނޑަށްާފ�ންނަނީާރ�ކޯޑުާއަދަދަކަށްާ މަޖިލީހުންާމިހ ތަނަށްާރ�ކޯޑުާއަދަދަކަށް،ާތ ރީޚަށްާބަލައިލިކަމަށްާވިޔަސް،ާއަޅުގަ

ާ ާއ�ބަ ާމަސައްކަތްތައް ާހުރި ާކޮށްފައި ާމަޖިލީހުން ާމި ާވިޔަސްާމިހ ތަނަށް ާބ�ލިކަމުގައި ާތ ރީޚަށް ާދިވ�ހި ާއ�އީ ފ�ނ�އޭ.

ާއުފ�ދިގ�ންާ ާމަޖިލިސްތަކުގައި ާމި ާރ އްޖޭގ� ާމަޖިލީސްތަކުގައި ާރައްޔިތުންގ� ާދަނީ ާމި ާފ�ނިގ�ން ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

ާމަޖިލީހ�އް.ާ ާމަސައްކަތްކޮށްފައިވ  ާއަދަދަކަށް ާރ�ކޯޑު ާމަޖިލީހަކީ ާމި ާވ�ސް ާބަލައިލ އިރު ާތ ރީޚަށް ާމި އައިސް

ާ ނޑު ާރޭގަ ާގޮތަށް ާވަޑައިގަންނަވ  ާހ�ނދުނު ާބޭބޭފުޅުން ާތ�ރ�އިން ނޑުމ�ންގ� ާއ5ާ،30ާ�ާ،ާ�އަޅުގަ ާގ�އަށް ޖަހ އިރު

ާމިާ ާޖަލްސ ތައް ާބުދައިގައޭ ާއަންގ ރ، ާހޯމަ، ާއަރައިގ�ންފ ނ� ާހިތްޕުޅަށް ާބޭފުޅުންނަށް ާބައ�އް ވަޑައިގަންނަވަނީ.

ާ ާޖުމްލަ ާފައިސ 1ާާއޮންނަނީ. ާެޮށްފައޭ ާމަސައްކަތް ާރައްޔިތުންގ�ާާދުވަހު ާއ�އީ ާނޫން. ާއ�އ�އް ާޙަޤީޤަތަކީ ނަގަނީ.

މަޖިލީހުގ�ާމިާޖަލްސ ާކުރިއަށްާދ ވަގުތުާއ�ާފ�ންނަނީ.ާއަދިާކޮމިޓީގ�ާމަސައްކަތްާއ ދިއްތަ،ާހުކުރު،ާހޮނިހިރުާހުރިހާ 

ންގ�ާރައްޔިތުންގާ�ދުވަހ�އްގައިާވ�ސްާކޮމިޓީގ�ާމަސައްކަތްާދ ނ�.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅޭގޮތަށްާއަޅުގަނޑުމ�

ާ ާކަމ�އް. ާކަންބޮޑުވ  ާދ�ރަވ� ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދ�އްކުމަކީ ާއ� ާމ�ންބަރުން ާއ�މަޖިލީހުގ� ގޮތަށްާާޙަޤީޤަތުގައި

ާމިއަދުާވ ހަކަ ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ނބުރިލ ނަން. ާބިލަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދ�ން ާނުވ ނ�. ާރަނގަޅ�އް ދ�އްކުން

ާމައްާ ާދިމ ވ�ފައިވ  ާމި ނޑުމ�ންނަށް ާމައްސަލައ�ކޭ.ާމިއަޅުގަ ާވަރަށްާކަންބޮޑުވ ންޖ�ހޭ ާޙަޤީޤަތުގައި މައްސަލަާާސަލައަކީ

ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާާނުވަތަ ާހަތިޔ ރު ާތޫނު ާހިންގުމ ބޭނުންކޮށްގ�ން، ާމ ރ މ ރީ ާނުވަތަ ާމ�ރުމ އި މީހުންގާ�ާއި،މީހުން

ާއ�ބަޖ� ާހައްލުކުރަން ާގޮތަކަށް ާކޮންމ�ވ�ސް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމައްސަލަ ާނަގަމުންދ  ާއ�ކަންތައްާފުރ ނަ ހޭ.

ާބަލ އިރު ާފުރަތަމަ ާކޮބައިތޯ ާގޮތަކީ ާކުރ�ވޭނ� ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންާާހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ާއަޅުގަ ވ�ސް

ާ ާބަލަންޖ�ހޭނީ ާޤުރުއ ނަށް، ާކީރިތި ާޙަދީޘަށް، ާރަސޫލ ގ� ާމިއަދުާهللا ާއުސޫލުން ާއ� ާއ�ންގ�ވުމަށް. އަންގަވ ފައިވ 

ާހުށަހަޅުއްވ ފަާ ާމި ާމުއްޠަލިބު ާމިއިބްރ ހީމް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާއިޞްލ ޙު ާއ�ާއިވ  ާމީހަކުާވަނީ. ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ އީ

ާމަރުގ�ާާފިއްޔ ާމިމަރައި ނޑުމ�ންާ.ާއ�ހ�ންވީވަނީާކަންތައްާކޮށްފައިާމިާދަބު.ާއ�ާއުސޫލުންާމިއައޮންނަނީ މ ،ާއަޅުގަ
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ާހިތް ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއިޞްލ ޙ�ާާއަޅުގަ ާކޮންމ� ާއަދި ާފ ސްވ�ގ�ން ާވ�ސް ާއިޞްލ ޙު ާމި ާފ ސްވ�ގ�ންާއޮތީ ާނަމަވ�ސް އް

ާއި ާކަމަކަށް ާލީޙަޤީޤަތަކީ ާބިލ�އްާ،ވިޔަސްާާކަމުގައިޞްލ ޙ�އް ާކުރިކަމުގައިާާލީކަމުގައިާއަދި ާކަމ�އް ާއ� ާއަދި ާވިޔަސް

ވަންޏ ާމ ރ މ ރީާާވިޔަސްާއ�ކަމ�އްާއ�ާކުރ�ވ�ނީާއޭގ�ާރަނގަޅުާނަތީޖ ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި.ާމ ރ މ ރީާހިންގ ާކަމަށް

ާހުއްޓު ާހިންގުން ާހ�ލްތުވޯވުން. ާވަޒީފ އ�އީ ާތަންތަނުން ާއ�ާކަރުން ާހަމަޖ�އްސުން،މީާއިން ާގޮތް ާތިބ�ވޭނ� މިއީާާހުން

ާއ� ާއިޞްލ ޙަކީ ާޤަބޫލުކުރ�ވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއިޞްލ ޙ�އް ާއޮތް ާލ ފައި ާއުސޫލުން ާއ� ގޮތުންާާޙަޤީޤަތަކީ.

ާފ ސްވ�އްޖ� ާވ�ސް ާއިޞްލ ޙު ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ނޑުާ،ނަމަާއަޅުގަ ާމަރ�އްާއަޅުގަ ާއ�ތައް ާރ އްޖޭގ� މ�ން

ާމި ާފ�ނިގ�ން ނޑުމ�ންނަށް ާހިނގައިދ ނ�.ާއަޅުެުގަ ާސަލ މަތްވ� ާފުރ ނަ ާބައ�އްގ� ާއ�ތައް ާނުވަތަ ދަނީާާސަލ މަތްވ�ގ�ން

ާމަންޒަރު ާމަރުވަމުންދ  ާމަގުމަތީގައި ާރައްޔިތުންތަކ�އް ާނ�ތް ާކުށ�އް ާއ�އްވ�ސް ޅަކުދިންތަކ�އް،ާާ.ހަމަ

ާޒުވ ންކުދިންތަކ�އް ނޑު، ާމުސްތަޤުބަލުގައިއަޅުގަ ާނުވަތަާާމ�ންގ� ާކުދިންތަކ�އް ާތިބި ާތަރައްޤީކުރަން ޤައުމު

ާމިާ ާމަރުވަމުން ާކުދިންތަކ�އް ާމަޢުޞޫމު ާކުށ�އްނ�ތި ާއ�އްވ�ސް ާމިއަދު ާމިާޒުވ ނުންތަކ�އް ކަންތައްތައްާާދަނީ.

ާމި ާބޮލުގަާހައްލުކުރުމަކީ ާމަޖިލީހުގ� ާއ�ޅިފައިވ ާމަސްއޫޢިއްޒަތްތ�ރި ާމަސައްކަތްކުރަމުންާގޮާލިއްޔަތ�އް.ާއ�އި ތުންާމި

ާމި ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތުގައި ާހިތްއޮތީ،ާމި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާސަބަބުންާާދަނީ ާއިޞްލ ޙ�އްގ� ގ�ނ�ވޭ

� ާކޮށްފ ނޭވެ� ާފައިދ ތަކ�އް ާހަމަ ާސަބަބުންސް ާއިޞްލ ޙުގ� ާގ�ންނަ ާއ�ބަހުރޭ ާޤައުމަތަކުން ާބައ�އް ާނުބާ ާ. ވ�ސް

ާއަާ ާކޮށްފައި. ާމިއަސަރުތަކ�އް ާނުދަންނަވަން ނޑު ާނަތީޖާ ާޅުގަ ާރަނގަޅު ާއ�ންމ� ާސަބަބުން ާކުރުމުގ� ކަންތައް

ާހުއްޓުވޭނާ� ާމިކަން ާވ�ސް ާފ ސްކޮށްގ�ން ާވ�ސް ާއިޞްލ ޙު ާމި ާއ�ބަޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�ކަމަކު، ނިކުމ�ދ ނ�އ�ކޭ.

ާބިކަވ�ގ�ންދ  ާޢ އިލ ތައް ާބައ�އް ާފ�ނޭ ާއ�ބަ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާފަހިކުރ�ވޭތޯ. ާހުންނަާާ.މަންޒަރުާނިޒ މ�އް ޢ އިލ ގައި

ާދިޔައިމަ ާމަރުވ�ގ�ން ާގޮސް ާކުއްޖ  ާހުންނަ ާބޮޑަށް ާދިޔައިމަާާ،އ�ންމ� ާނިޔ ވ�ގ�ން ާކުރާ ާއ�ާ،ނުވަތަ މީހުންނަށް

ނޑުމ�ންާމިމީހުންާތަހައްމަލްާއ�ާއި،އަސަރ  ނޑުާާކުރަމުންދ ާވޭން.ާވީމ ،ާއަޅުގަ ކަންތައްާހައްލުކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުގަ

ާމިއަ ާމިދަންނަވ ނީ ާބަލައިލ އިރުާާދު ާތ�ރ�އަށް ާކުރަންާއ�ބަޖ�ހޭ.ާއަތޮޅު ާފ�ނިގ�ންާާކަންތައް ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ވ�ސް

ާމި ާފ�ނިގ�ން ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާދުވަހަކަށް ާދުވަހ�އް ާޢ އްމުވ�ާާމިދަނީ ާކުށްކުރުން ާދަނީ ާޢަމަލުތައް، ކުރުންާފ ހިޝް

ާކުރ�ވ�މުންދ ާ،ޢ އްމުވ� ާކަންތައްތައް ާޒ ތްޒ ތުގ� ާއުޅޭާާފ ޑުފ ޑުގ� ާވ�ގ�ން ާޢ އްމު ާކަމ�އް ވައްކަމ އި،ާމ ރ މ ރީާއ�ތައް

ާމި ާމިާމަންޒަރު. ާމިއަދު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުއްޓުވުމަކީ ާމުހިާކަންތައްތައް ާއ�ންމ� ާކަންތައްތަކޭ.ާއްޤައުމުގ� މު

ާމި ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަާހަމައ�އ އ�ކު، ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާދައްކ އިރު ާރައްާވ ހަކަ ޔިތުންނަށްޓަކައިާއ�އ އ�ކު

ާވިސްނ ލަން ާވަރަށް ާކޮށްދޭއިރުގައި ާމުހިއްކަންތައްތައް ާއ�ންމ� ާނުކުތ ޖ�ހޭ ާއ�އް ނޑުމ�ންގ�ާާމު ާއަޅުގަ ާމިއަދު އަކީ

ާބޮޑުވ�ފަާކ ބޯތަކ�ތީގ�ާއަގުާމި ާދިރިއުޅުމުގ�ާވަނީާއިންތިހ ާއަށް ނޑުމ�ންގ� ވަނީާބޮޑުވ�ފައި.ާާޚަރަދުތައްާމިާއި.ާއަޅުގަ

ާބޮޑުވ�ާާމި ާމިކަންތައްތައް ާހަމައ�ކަނި ާވ�ސްާާގ�ންދ އިރު ާނިންމުމަކުން ާމިކަންތައްތައް ާލައިގ�ން ބިލު

ާމި ނޑުމ�ންނަކަށްާނުފުދޭ.ާއ�ކަމަކު، ާމިާއަޅުގަ ާހ ލުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާފ ސްކުރަންޖ�ހޭ ވ ހަކަާާބިލު
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ާޑޮލަރުާާމި ާތ�ރޭގައި ނޑުމ�ންގ� ާބޮޑުވުމ ދަންނަވަނީާއަޅުގަ ާވިޔަފ ރިވ�ރިންނަށްާާގުޅިގ�ންާމިއަދުާއަގު ާފަންތީގ� މ�ދު

ާމިކަންތައްާ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާމައްސަލަތަކ�އް. ާނ ޒުކު ާވަރަށް ާމިއަދު ާވ�ސް ާމައްސަލަތަކަކީ ާހުރި ޖ�ހިފައި

ާމިާމަޖިލީާހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ާހަމަ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްވ�ސް ާބިލ�އްާލައިގ�ން ނޑުާހުން ާއަޅުގަ ކޮށްދ�އްވުމަށް

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންކަމުގައިއ�ދ�ން. ާ ާއ�ބައޮތް. ާވ ޖިބު ާއ� ާހަމަ ާޕ ޓީތަކުގ�ާާވ�ސް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ވިޔަސް

ާމަ ާހައްލުވުމަށްޓަކައި ާމައްސަލަ ާމި ާކޮށްދ�އްވ ށޭ ާމަސައްކަތްތައް ާއ� ާހަމަ ާމިއ އ�ކު،ާސައްކަތްލީޑަރުން ކޮށްދ�އްވ ށޭ.

ާމުހިއް ާބޭނުންވޭ ާނުކުތ ފ ހަގަކޮށްލަން ާާމު ާމ ރ އަކީ ާާމ ރީޙަޤީޤަތުގައި ާމިކަހަލަާއ އި ާގ�ންގުޅުމ  ާހަތިޔ ރު ތޫނު

ާމިާކަންތައްތަކަށް ާކިހިނ�އްތޯާއިންސ ނުން ާއަށް.ާއަންނަނީ ާތިމ  ާސުވ ލ�އް.ާއ�އީ ާއުފ�ދޭ ާމ ޔޫސްާމިއީ ކަމ�އްގ�ާލިބޭ

ާތިމ  ާމައްސަާގ�ސަބަބުން، ާޖ�ހޭ ާތ�ރޭގައި ާސަބަބުންޢ އިލ ގ� ާލައ�އްގ� ،ާ ާތިމ ގ� ާސަބަބުންނުވަތަ ާނ�ގުމުގ� ާ،ވަޒީފ 

ާތަފ ތު ާކަމ�އްާާ.ހުރ�ާސަބަބުތަކ ާނުވަތަ ާކޮންމ�ވ�ސް ާދިރިއުޅުމަށް ާގޮތުގައި ާވިދ ޅުވ  ާބޭފުޅުން ދިރ ސ ކުރައްވ 

ާމިާާއިާގޮތަށްާބަލ އިރުގަާދަނީ.ާއ�ާާދިމ ވ�ގ�ންާއ�މީހ ާކޮންމ�ވ�ސްާކަމަކަށްާމިާއ�ނބުރި ނޑުމ�ންނަށްާފ�ނިގ�ން ާއަޅުގަ

ާގ�އްލިގ�ން ާވަޒީފ  ާނޭނގިާާ،ދަނީ ާކަމ�އް ާއ�ނބުރުމުގ�ކުރ ނ� ާމަގުމަތީގައި ާމީހުންނ ާގ�ން ާބައ�އް ާވ�ސް ާސަބަބުން

ާމި ާބަލ އިރުގައި ނޑުމ�ންނަށްާއ�ބަފ�ނޭ.ާއ�ގޮތަށް ާއަޅުގަ ާމަންޒަރު ާކުރ�ވޭ ާކަންތައްތައް ދަންނަވ ލަންާވ ހަކަާާގުޅިގ�ން

ނޑުމ�ންގ�ާތ�ރ�އިންާމިއަދުާއަާ،ކޯޕަރޭޝަނ�އްާއުފައްދ ާާންނަށްާއަޑުއިވިގ�ންާދަނީާހ�ލްތުބޭނުންވަނީާއަޅުގނަޑުމ� ާޅުގަ

ާހ�ލްތުނުާންކަރުހ�ލްތުވޯ ާކޮމިއުނިޓީ ާމިވަތަ ާމިއަދު ާބޭކ ާވޯކަރުން ާނ�ތި، ާމަސައްކަތ�އް ާކުރ ނ� ާމިހ ރުާރުވ�ފަވަނީ .

ާއ� ާއ�ާހޮޅުއަށިތަކުގައި ާނިދަމުން ާއަާމީހުން ާސަރވިސް ާސިވިލް ާއ�ދަނީ. ާނޭނގ� ާވ�ސް ދޭތ�ރޭގައިާާމީހުންނ ާކަށް

އަދިާކައުންސިލްާއިދ ރ އަކަށްާާ.އަދިާރަށުާއޮފީހަކަށްާވ�ސްާނޭނގ�ާކަންތައްާކުރަންވީާގޮތ�އްާ.ޢަމަލުކުރަންވީާގޮތ�އްާ

ާޞި ާމިހ ތަނަށް ާޙަޤީޤަތުގައި ާގޮތ�އް. ާކުރަންވީ ާކަންތައް ާނޭނގ� ާކުރިއ�ރުމުގައިާއްޙީވ�ސް އަތޮޅުތަކަށްާާދ އިރ 

ާހ�ލްތު ާއަދ ކޮށްފައިވ ާކޮމިއުނިޓީާން،ވޯރކަރުބަލ އިރު ާވޯކަރުން ާކަމަށްާާހ�ލްތު ާދައުރ�އް ާމުހިއްމު ާއ�އީ ދައުރަކީ

ާމި ާޤަބޫލުކުރަންޖ�ހޭ. ނޑު ާމިާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން ާާވ ހަކަ ާވަޒީފ  ާމ ރ މ ރީޖ�ހ�ނީ ާގުޅިގ�ންނޭ ާމިާގ�އްލުމ  ާތަކަށް

ާމ ރ މ ރީއަންނަނީ ާގުޅިގ�ންނޭ ާމ ޔޫސްވުމ  ާމިހ  ާފިރިމީހ . ާތިމ ގ� ާއަންނަނީ. ާހިސ ބުންނޭާާ،ތަކަށް ާވަރިކުރ  ތިމ 

ާމިމައްސަ ާކުރިމަތިވ�ގ�ން ާމައްާލަތަކ�އް ާތަފ ތު ާއ�ކަހަލަ ާގޮތުންއަންނަނީ. ާއިޖުތިމ ޢީ އިންސ ނުންާާސަލަތަކ އި

ާމައްސަތަކ ދިރިއުޅުމު ާތަފ ތު ާދިމ ވ  ާދަނީ.ާާގައި ާފ�ންމަތިވ�ގ�ން ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކޭ ާއަންނަ ގުޅިގ�ން

ނޑުމ�ންާމުސްތަޤުބަލުގައިާޙަޤީޤީާފަރުވ  އަކީާޤ ނޫނުާއޮތްާާމީހުންާމ�ރުމ�އްާވ�ސްާނޫން.ާޙަޤީޤީާފަރުވ އަކީާާއަޅުގަ

ާފަރުވ  ާޙަޤީޤީ ާޢަމަލުކުރުން. ާރައްާގޮތަށް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާޕްރޮގްރ މުއަކީ ާހޭލުންތ�ރިކުރުމުގ� ާހިންގ ާޔިތުންނަށް ތައް

ނޑުމ�ންގ�ާރައްޔިތުންާާރައްޔިތުންނަށްާއ�ާއަށްާއަހުލުވ�ރިކުރުވުން.ާޙަޤީޤީާފައިދ  ދިރިއުޅުމުގ�ާފ�ންވަރުާގ�ާއަކީާއަޅުގަ

ާފައިދ ާރަނގަޅު ާބަޔަކުތޯ؟ާކީއްވ�ގ�ންތޯ؟އަާކުރުން،ާޙަޤީޤީ ާކޮން ާކުރަނީ ާއ�ކަން ާއ�ާކީ ާއ�ކަންކުރ ާާކޮބައިތޯ މީހުން

ާދިނުން ާވ�ކްސިން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�އަށް ާބަލ ފައި ާކަންތައްތަކ�އްާާ.ސަބަބަކީ ާބޭނުންވ  ާއަށް ާއ� ނުވަތަ
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ާދަންނަާ ާއ�ހ�ން ާމިފޯރުކޮށްދިނުން. ާާވ ލަން ާބައ�އް ާޖ�ހ�ނީ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާބައ�އްާތަންތ ނގައި ާދިޔައީ ފ�ނިގ�ން

ާބަލ އިރު ާރަށްރަށަށް ާބޭނުންކުރ  ާކަންތައްތައް ާހަތިޔ ރ އި ާތޫނު ާތަންތަނަށްާ،ކަންތައް ާބަލ އިރުާާބައ�އް އ ބ ދީތަކަށް

ާނިޒ މު ާއ�ކުޅިވަރުކުޅ�ވޭނ� ާއަދި ާކުރ�ވޭނ�ާތަކ އި ާކަންތައްތައް ާމިޙަމ ާމީހުންނަށް ާދިޔައިމަ ާފަހިވ�ގ�ން ާއުލު

ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާމަދު.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ ާއަރ ލ�އްާވ�ސް ާފުރުޞަތުާފަހިވ�ގ�ންާާކަންތައްތައް ާމި ކަންތައްތަކަށް

ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�އ އ�ކު ާގޮތުންނޭ. ާކުރ�ވޭ ާކަންތައް ާތ�ރޭގައި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާމިާާދަނީ ވަނީ

ާހިތްާއިޞްލ ޙަށް ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާތ އީދުކުރަން. ާއަށް ާފުރިހަމަ ާހަމަ ާމ�ންބަރުންާާއަެަޅުގަނޑު ާހުރިހ  އޮތީ

ނޑުާއުއްމީދުކުރަންާމިފަހަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާމިާއިޞްލ ޙުާާ.ވ�ސްާމިާއިޞްލ ޙަށްާވޯޓުާދ�އްވ ނ�ާކަމަށް އަޅުގަ

ާއ�ހ� ާޕ ޓީން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާކަމަށް. ާނުގ�ންދަވ ނ� ާފުރުޞަތުާއަނބުރ  ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅުންނަށް ން

ނޑުާދޫކޮށްލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ ާއަޅުގަ

ާ

މ�ންބަރުާއަޙުމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން: ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގާ�

ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމަޢ ފުާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހ�ޅިފައިވ  ާމިއަދު ާއ ދ�، ާލުއިކޮށްދިނުމ އި ާޤ ނޫނަށްާދިނުމުއަދަބު ގ�

ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާފަރ�ސްމ ތޮޑ  ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހ�ޅި ާއިޞްލ ޙު ާއަެަޅުގަމުއްޠަާއ�އްވަނަ ނޑުާލިބަށް

ނޑުާހަމަާކަންބޮޑުވ ާމައްސަލަާ ާއ�ކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ�ންމ�ާފުރަތަމަވ�ސްާއަޅުގަ ާހިތުގ�ާއިޚްލ ޞްތ�ރިކަމ  ހަމަ

ާޢިއްާ ާދ އިރ ގ� ާކަމާ އަކީާގ�މަނަފުށީ ާގ�ންގޮސްދ ނ� ާއަނބުރ  ާވ�ސް ާބިލު ާވިދ ޅުވިފަދައިން،ާމި ާއ� ާމ�ންބަރު ޒަތްތ�ރި

ާބ ވަތުގާ� ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާކަމ�އް. ާއ�ދޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަގައިމުވ�ސް ާނުކުރުމަކީ ާއ�ކަން ާއ�ހ�ން ދޭތ�ރޭގަ.

ާ ާމީހ�އް ާދީނީ ނޑުމ�ންނަކީ ާއަޅުގަ ނޑުމ�ން، ާއަޅުގަ ާކުރިން ާކުރުމުގ� ާބޭފުޅުންނާ މަސައްކަތްތައް ާދީނީ ާނަމަ ނޫން

ާމަޖިލީހުގާ� ާނަމަ ާކޮށްފި ާމިކަންކަން ާމަޝްވަރ ކޮށް، ާބޭފުޅުންނ  ާޤ ނޫނީ ާނަމަ ާނޫން ާމީހ�އް ާޤ ނޫނީ މަޝްވަރ ކޮށް،

ާކަންކަންާ ާމިކަހަލަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާކަމ�އް. ާކުރ�ވޭނ� ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާގައިމުވ�ސް ާހަމަ ާސަލ މަތްކުރުމަކީ ވަގުތު

ާޤަބޫ ާހަމަ ނޑަށް ާއ�ފަދަާއަޅުގަ ާފޮނުވ ލުމަށްފަހު، ާއަނބުރ  ާމަޖިލީހުން ާމި ާބިލަކީ ާމި ާއޮތީ ާހިތް ލުކުރ 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާބިލ�އް ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާހޯދައިގ�ން ާލަފ  ާފަރ ތުން ާބޭބޭފުޅުންގ� ާއ�ފަދަ މަޝްވަރ އ�އްކޮށް

ާކަމަކީ ާމި ާހިތްއޮތީ ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާހިނދު ާއ� ާޤަބޫލުކުރަން. ާކޮންމ�ހ�ންވ�ސްާާހަމަގައިމުވ�ސް ހަމަ

ކަމ�އްާކަމަށް.ާއ ދ�،ާމީހަކުާމަރ ލ ފައިާސަލ މަތުންާއަނ�އްާމީހ އަށްާދުނިޔ�މަތީގައިާއުޅ�ވިގ�ނ�އްނުވ ނ�.ާ ކުރަންޖ�ހޭނާ�

ާއޮވ�ގ�ންނުވ ނ�.ާ ާވ�ސް ާޤ ނޫނ�އްާނުހ�ދި ާހަދަންޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާބިރުގަނ�ގ�ން ާޤ ނޫނުތަކަށް ޤ ނޫނ�އްާނ�ހ�ދިގ�ން

ާމަޖިލީހުން ާޚިޔ ލުކުރާ ާމި ާހަދަން ާއަދި ާޤ ނޫނުތަކަށ އި ާހަދަމުންދ  ާޤ ނޫނުތަކަށ އި ާހ�ދޭ ާހަމަ ާޤ ނޫނުތަކުގައި ހަދ 

ާއ�ބަފ�ނޭ.ާ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާތަން ާދ  ާލިޔ�ވ�މުން ާމ އްދ ތަށް ާޤ ނޫނުތަކުގައި ާރިފަރކޮށްފައި، ޤ ނޫނުތަކަށް

ާއ� ާވ�ސް ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނީާއ�ހ�ންވ�އްޖިއްޔ  ާތިއްބ�ވި ާމި ާމިތ  ާހަމަ ާލިޔުމަކީ ހ�ން
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ާމިއަދުާ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާކަމ�ކޭ. ާކުރ�ވިދ ނ� ާމަތިން ާމަޝްވަރ ގ� ާބޭފުޅުންގ� ާހޯދ  ާލަފ  ާޤ ނޫނީ ާއަދި ބޭފުޅުންނަށ އި

ާއ�ކަންކަންާ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާމިންވަރުން. ާއޮތް ާހ ލަތު ާޢ އްމު ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާކަންބޮޑުވ ންޖ�ހޭ ާއ�ބަ ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ނޑުމ�ންނަށްާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާމިކަންާމިާކުރަނީ.ާާފަހަރ�އްގައިާވ�ސްާނުޙައްޤުާގޮތުގައިާމީހަކުާމަރ ލ ކަށ�އްާއަޅު ގަ

ާމިކަންާ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާ ާނޫން. ާވ�ސް ާދަންޖައްސ ކަށް ނޑައ�ޅިގ�ން ާކަ ާމީހަކު ާއިނަސ�ންޓު ާހަމަ ާއަދި ނޫން.

ާތ�ރޭގައި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންނަށްާއ�ބަާއ�ނގޭ ާއ�ތައްާާއަޅުގަ ާގިނަވ�،ާމީހުންާމ�ރުންާގިނަވ�،ާއ�ތައް މ ރ މ ރި

ާއ�ބަާ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިކަން ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއ�ހ�ންވ�އްޖ� ާކުރިމަތިލަމުން. ާދަނީ ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ކަންބޮޑުވުންތަކ 

ާޙުކުމް ާކޯޓުންާމީހަކަށް ާގޮތުންާސުޕްރީމް ާބުނ  ާޤ ނޫނުގައި ނޑުާދަންނަވ ނީާމި ކޮށްފިާނަމަާކުރަންޖ�ހޭ.ާދ�ންާއަޅުގަ

ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދިއުމަށްފަހު. ާފަހަނައަޅ  ާމަރުޙަލ ތަކ�އް ާކޯޓުގ� ާއޮތީ ާމި ާތަންފީޛުކުރުމަށް ާޙުކުމް އ�

ާވ�ސްާ ާފަހުވަގުތުގައި ާއ�ންމ� ާހަމަ ާޙުކުމްކުރުމަށްފަހު ާމަރަށް ާމީހަކު ާބިރުގަންނަންވީ. ާކޮންކަމަކ ތޯއޭ ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާހިސ ބުން ާމަޅިއ  ާދަންޖައްސ  ާވަންޏާ ާއޭނަ ާކަމަށް ާއ�ހ�ންވ�އްޖ� ާއ�ބައޮތް. ާފުރުޞަތު ާސަލ މަތްވުމުގ� ާއޭނަ ވ�ސް

ާތިމ ގާ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާދަރިޔަކު ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާމިކަމ  ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހިޔ�އްާނުވޭ ނޑުމ�ންނަކަށް އަޅުގަ

ާއ�ކަ ާމަރުވ�ދ ނ�ތީ، ާރައްޓ�އްސަކު ާގ ތް ާވަރުގ� ާކަންބޮޑުވ  ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންާމީހަކު ާއަޅުގަ ާކަންބޮޑުވ�ގ�ން މ 

ާތަފުޞީލުކޮށްާ ާމިދ�ންނ�ވީ ާމިހ�ން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�އީ ާނުދ�ކ�ން. ނޑ�އް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ވ ހަކަދައްކަންޖ�ހޭނ�

ނޑަކީާދީނީާޢިލްމުވ�ރިއ�އްާނޫން.ާދީނުގ�ާހަމަތަކުގ�ާމަތިންާމިކަންާއައިއްސަާއޮތްާގޮތްާހަމަާ ނުދ�ންނ�ވިޔަސްާއަޅުގަ

ާމުސްލި ނޑުާގައިމުވ�ސް ާއަޅުގަ ާތަކުރ ރުކޮށް ާއ�އީ ާާއ�ހ�ންވީމ ، ާއ�ނގ�ންޖ�ހޭ. ާވ�ސް ާމީހަކަށް ާކޮންމ� ާވީތިވ� މަކަށް

ާޙުކުމްކުރުމަކީާ ާމަރަށް ާމައްޗަށް ާމީހ�އްގ� ާމަރ ލައިފި ާމީހަކު ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނޫން. ާއ�އްޗ�އް ދަންނަވަންޖ�ހޭ

ާއަޅު ާކަމަކަށް ާކަމ�އް ާބިރުގަންނަންޖ�ހޭ ާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސް ނޑުމ�ން ާދ�ންާއަޅުގަ ާނުދ�ކ�ން. ާގައިމުވ�ސް ާހަމަ ނޑު ގަ

ނޑުާ ާވ ހަކަ.ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނ�އްގ� ާބ�ހޭ ާހ�އްކ  ާޤ ނޫނ�އް ާފ ހަގަކުރައްވައިފި ާމ�ންބަރުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާބައ�އް މިތަނުގައި

ާނޫނޭ.ާ ާނ�ތިގ�ނ�އް ާޤ ނޫނު ާބ�ހޭ ާހ�އްކ  ާއުޅ�ނީ ާމި ާވ�ގ�ން ާމައްސަލައަކަށް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ދަންނަވ ނީ

ނޑުމ�ން ާޤ ނޫނުާނުނިމިގ�ންނ�އްާނޫނޭ.ާއަޅުގަ ާބ�ހޭ ާވ�ގ�ންާމިާއުޅ�ނީާހ�އްކ  ާވ�ސްާމައްސަލައަކަށް ނަށްާާކޯޓުތަކަށް

ާޤ ނޫނުާނުނިމިގ�ނ�އްނޫނޭ.ާމިާ ާވ�ސްާހ�އްކ ާބ�ހޭ ާކަންކަންާނުކުރ�ވ�ނީކީ ާތަޙުޤީޤުގ�ާމަރުޙަލ ގައި ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

ާޢަމަލުކުރަންފ�ށު ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާފ�ހި ާމި ާނުކޮށް.ާމަޖިލީހުން ާވަނީ ާކަމ�އް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާކުރަންޖ�ހޭ މަށްފަހު

ާމިންވަރުން،ާ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާމިންވަރުން، ާއ�ނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ އ�ހ�ންވީމ ،

ާ ާއ�ބަ ނޑައ�ޅިގ�ން ާކަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާނޯންނ ނ�.ާމި ާކަމ�އް ާއ�އްވ�ސް ާނުކުރ�ވޭނ� ާމިާޤ ނޫނ�އްާނ�ހ�ދިގ�ން ބުނޭ

ާއ�ކަމ�އްާ ާއ�ކަމަކު ނޑައަޅ ފަ. ާކަ ާާއުސޫލުތަކ�އް ާކަންކުރަންޖ�ހޭނ� ާމ�ދު ާކަންތައްތަކ  ާތަޢ ރަޟުވ  ޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާދ އިރާ  ާޝަރުޢީ ާއ�ހ�ންވ�އްޖ�ކަމަށްވަންޏ  ާނުދ�ކ�ން. ނޑ�އް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާކަމ�އް ާާވީ ާމަޖިލީހަކުން ާމި އަދިވ�ސް

ާތަޙުޤީޤުކުރ ާފަރ ތުން ާއަދި ާވ�ސް ނޑުާާއިން ާއޮތްާކަމަކަށްާއަޅުގަ ވ�ސްާއ�ކަންކަންާނުކުރ�ވޭނ�ާއ�އްވ�ސްާސަބަބ�ން
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ާބޭފުޅަކުާ ާއ�އް ާގޮތްގޮތަށް، ާތަފ ތު ާހަމަ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާތަނުގައި ާމި ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނުދ�ކ�ން. ާގައިމުވ�ސް ހަމަ

ާކުރިއަރު ާމަޖިލީސް ާރައްޔިތުންގ� ާބޭފުޅަކު ާއަނ�އް ާދިފ ޢުކޮށް، ާމަޖިލީސް ާގޮތަކަށްާރައްޔިތުންގ� ާމިކަހަލަ ވައި،

ާމިކަންާ ާނުކުރ�ވޭނ�. ާމިކަންކަމ�އް ާގޮތ�އްގައި ާޒިންމ ދ ރު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިތަނުގައި ާއަދި ވ ހަކަދ�އްކިޔަސް

ާޤ ނޫނީާ ާއަދި ާޚިޔ ލ އި، ާޢ އްމުންގ� ާތ�ރ�އިން ާމިންގަޑުތަކުގ� ާއިޖުތިމ ޢީ ާޢ އްމު ާކުރ�ވޭނީ ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމ�ންާއ�އްތަނ�އްގައިާއިށީންދ�ގ�ންާމަޝްވަރ ކޮށްގ�ންާބޭފުޅުންގ�ާޚިޔ ލ އި،ާދީނީާބޭފު ޅުންގ�ާޚިޔ ލ ާއ�އްކޮށްާއަޅުގަ

ާނިސްބަތްނުވާ  ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާގ�ންގުޅ�ވިގ�ން. ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއުސޫލުން ާނިންމ  ާކަންކަން ާމޭޒުދޮށުން މަޝްވަރ ގ�

ާއ� ާއ�ާމީހުން ާމިންވަރަކަށް ާވަކި ާއޮންނަނީ ާމި ާތަނުގައި ާވީމ ،ާމި ާކަންތައްާމީހ�އް ާގޮތަކަށް ކަހ�ރިކުރުވ ފަ.ާއ�ކަހަލަ

ާޕ ޓީތަކ ާބ�ހޭާ ާއ�ންމ�ާމުހިއްމުާޤ ނޫނުާކަމަށްވ  ާހަދަންޖ�ހޭ ާމަޖިލީހުގައި ާކޮބައިތޯާއަދިވ�ސްާމި ކޮށްގ�ނ�އް،ާއ�ކަމަކު

ާމައްސަލައ�އްާ ާހުރިހ  ާމި ާދަންނަވ ލަން. ާތަކުރ ރުކޮށް ާއަދިވ�ސް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުހ�ދޭ. ާއަދިވ�ސް ޤ ނޫނު

ާރ އްޖޭގ�ާހައް ާމ ލޭގަޔ އި ާމ�ންބަރުން ާޕ ޓީތަކުގ� ާވ�ގ�ން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާއ� ާބިލު، ާބ�ހޭ ާޕ ޓީތަކ  ލުވ�ގ�ންދ ނީ

ާހައްލ�އްާނުވ ނޭ.ާމިކަމުގ�ާ ާޤ އިމުކުރ�ވިގ�ންނޭ.ާއ�ހ�ންނޫނިެިއްޔަކ ާމިކަންކަން ާހަމަތަކ�އް ާއުޅޭނ� އ�ކިކަންކޮޅުތަކުގައި

ާބޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބ�ހޭާތ�ރ�އަށް ާހ�އްކ  ާނިންމުމަކީ ާއަވަހަށް ާވ�ސް ާޤ ނޫނު ާއ� ާކަމ�އް ނުންވ 

ާވަކިާ ާމިހ ރު ާގޮތުން ާޙައްޤުގ� ާއ�ކަންކަން ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާއޭރުންނޭ ާޤ ނޫނ�ކޭ. ާމުހިއްމު ާމ  ޤ ނޫނަށްވުރ�

ާދ އިރ ގައި ާތަޙުޤީޤުގ� ާއަދި ާވ�ސް ާދ އިރ ގައި ާޝަރުޢީ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާވ�އްޖ� ާމ�ންބަރަކަށް ާމިާާޕ ޓީއ�އްގ� ވ�ސް

ނޑ�އްާޤަބޫލ�އްނުކުރަން،ާއ�ހ�ންކަމަށްާއޮންނަންޖ�ހޭނީ.ާއިވ�މުންދަނީާވަކިާ ނޑަކަށްާނޭނގ�ާއަޅުގަ އިވ�މުންދަނީާއަޅުގަ

ާއުސޫލުތަކަކ އިާ ނޑައ�ޅޭނ� ާކަ ާއ�ކަންވ�ސް ާނަހަދ ށޭ ާއ�ހ�ން ާވ ހަކަ. ާއޮންނަ ާރައްކ ތ�ރިކަމ�އް ާހިމ ޔަތްތަކަކ އި ކަހަލަ

ާބަޔ ންވ�ގ�ންވ ނީ ާމިއީާހަމަތަކ�އް ާމިކަންކަން ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނިންމައިގ�ންނޭ. ާޤ ނޫނު ާއ� ާބަޔ ންކުރ�ވޭނީ، .

ާފ ސްކޮށްާ ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާހަމަ ާޤ ނޫނަކީ ާމި ާކަމ�އް. ާވ ންޖ�ހޭނ� ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރ އގޮތުގައި ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ނޑުާދަންނަވަން ނޑުމ�ންާމިާމަޖިލީހުންާހަމަާކުރަންޖ�ހޭނ�ާކަމ�އްާކަމުގައިާއަޅުގަ ާޝުކުރިއްޔ .ާާއަޅުގަ

ާ

މ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ ާޠަފ ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ދ އިރ ގާ�

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާމިާބިލުާދ�ވަނަާފަހަރަށް،ާނުވަތަާމިާއިޞްލ ޙުާވައްޓ ލިާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރަށްާ

ނޑުާފަށްފަށުންާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސްާއަޅުގަާ ާމ ޙައުލުާއޮތްާއަޅުގަ ނޑުމ�ންގ�ާރ އްޖޭގައިާމިއަދުގ�

ާބިރަކަށްވ�ފަ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާ ާބޮޑު ާވަނީ ާދިރިއުޅުން ާބިންމަތީގައި ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާފ ސްނުކޮށް ާއިޞްލ ޙު ާމި ގޮތުން

ނޑުމ�ންާ ާއަޅުގަ ާނިޒ މ�އް ާތަންފީޛުކުރ�ވޭނ� ާޤ ނޫނު ާމި ާރ އްޖޭގައި ާމި ާދިޔައީ، ާގޮވަމުން ާތަކުރ ރުކޮށް ނޑު އަޅުގަ

ާވ ކ ލ ތުކުރަމުން،ާ ާވ�ސް ާކުރީގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާހިނގ ށޭ. ާއ�ކަންކުރަމ  ާބަހުން ާޢަމަލ އި ާހިނގ ށޭ. ގ އިމުކުރަމ 

ާވ ހަކަާ ާޙައްޤުތަކުގ� ާއިންސ ނީ ާމިާދައްކަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާގޮތުގައި.ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ� ާދިޔައީ ވ ހަކަދައްކަމުން
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ނޑުމ�ންާތ ރީޚުގ�ާތ�ރ�އިންާބަލައިލަންވީ،ާއ އިސިޔ ސީާމަދަނީާވ ހަކަތަކ�އްާދައްކަމުންާދ ހި ވަނ200�ާާަނދު،ާއަޅުގަ

ާ ާއަދަބ3�ާާުއަހަރުގ� ާމަރުގ� ާބައްދަލުވުމުން ާއޮތް ާއ�ސ�މްބްލީގައި ާޖ�ނ�ރަލް ާއދ.ގ� ާދުވަހުގައި ާވަނަ ނޮވ�މްބަރު

ތ�ރޭގައިާ ނޑައ�ޅިގ�ންާވޯޓުާދިންާޤައުމުތަކުގާ� ޤައުމުާއ�އްކޮޅަށް.55ާާތަންފީޛުކުރުންާމަދުކުރުމަށްާމޮރިޓޯރިއަމްގައިާކަ

�2ާާ ާދ�ކޮޅަށް. ާޖަލްސ ގައ11ާާިޤައުމު ާމި ާދުނިޔޭގައި ާއަހަރުގައި، ާއ� ާހަމަ ާނުދޭ. ާވޯޓ�އް ާވަކިކޮޅަކަށް ޤައުމު

ާނިންމ ފަ.ާާ ާޙުކުމްާވަނީާތަންފީޛުކޮށް ާމީހުންގ� ާއަދަދ�އްގ� ާގިނަ ާޤައުމުތަކުންާވަރަށް ާގިނަ ވަނ2005ާާަބައިވ�ރިވި

ާ ާއ�މ�ރިކ ގައި �2ާާއަހަރުގައި ާޢަރަބިއްޔ ގައި ނޑ ފައިވޭ.ާސައުދީ ާކަ ާބޯ ާވަނީ.�5ާާމީެީހުންގ� ނޑ ފައި ާބޯކަ މީހުންގ�

ާޤައުމުތަކުގައިާ ާދޭ ާޢުޤޫބ ތް ާމަރުގ� ާޤައުމުތަކުގައި، ާއިއްވ  ާޙުކުމް ާމަރުގ� ާތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި. ާޙުކުމް މަރުގ�

ރަށްާގިނަާކަންތައްތައްާއ�ބަހުރި.ާއޭގ�ތ�ރޭގައިާހަމައ�ކަނިާޢުޤޫބ ތްދ�ނީާދުނިޔޭގައިާމީހަކުާމަރައިފިާމީހަކަށްާނޫން.ާވަ

ޑްރަގުާވިޔަފ ރިކުރުން،ާމީހަކުާގަސްތުގައިާމަރ ލުން،ާޤައުމުގ�ާސިއްރުތައްާބޭޒ ރުކުރުން،ާޤައުމަށްާޚިޔ ނ ތްތ�ރިވުން،ާ

ާވަރަށްާގިނަާކަންތައްތަކުގައިާބައ�އްާޤައުމުތަކުގައިާ ވަރަކަށ30ާާްކަންތަކަށް،ާނުވަތަާާ�ކަންތަކަށް،ާާ�މިހ�ންގޮސް

ާޙައްޤުތަކ އ،ާ ާއިންސ ނީ ާދަންނަވަނީ ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާދ�މުންދޭ. ާޢުޤޫބ ތް ާމަރުގ� ާއ�ބައޮތް ކަންތައް

ާވ ހަކަދައްކ އިރުގައިާ ާޙައްޤުތަކުގ� ާކުޑަކުދިންގ� ާޙައްޤުތަކ އި ާމަދަނީ ާއަދި ާސިޔ ސީ ާޙައްޤުތަކ އި ސިޔ ސީ

ނޑުމ�ންާބަލަންާއ�ބަޖ�ހޭާއަޅުގަނޑުމ� ނޑުމ�ންާމިާތިބީާއ�އްާދީނަކަށް،ާއ�އްާއަޅުގަ ންގ�ާތިބީާތަބ ވ ާދީނ�އްގަ.ާއަޅުގަ

ނޑުމ�ންާ ާއަޅުގަ ާތިބ�ގ�ން، ާޤައުމުގައި ާއަމިއްލަ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކ ، ާބަހަކުން ާއ�އް މަޒުހަބަކަށް

ާދ�ކޭގޮތުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާއިސްލ މްދީން. ާމ ތްވ�ގ�ންވ  ާގ�ންދަނީ ާމި ާޤައުމުގައިާކުރިއަރުވަމުން ާމި އި

ާއ�އްވ�ސްާ ާސަމ ވީ ާ ާދީނ�އްގައި ާއ�އްވ�ސް ާބޮޑަށް ާވުރ� ާދީނަށް ާއިސްލ މް ާއިސްލ މްދީން. ކުރިއަރުވަންޖ�ހޭނީ

ނޑައަޅ ާ ާކަ ާސ ފުކޮށް ާމިހ  ާމޮރޮޓޯރިއަމްތައް ާމިދަފަ ާދ�ންނ�ވިހ�ން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ�ސް ާކުރީގައި ދިނ�އްގައި

ނޑައަޅ  ާކަ ާދީނުގައި ާއ� ާނުވޭ. ާޤ ނޫނ�އްާބަޔ ންކޮށްފައ�އް ނޑުމ�ންނަކަށް ާއަޅުގަ ާމޮޅަކަށ�އް ާވުރ� ާވަރަށް ފައިވ 

ާވަނީ.ާ ާދައްކ ފައި ާވ ހަކަތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާވ�ސް ާކުރީގައި ާމައްސަލައިގައި ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ނ�ހ�ދޭނ�.

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއަނ�އްކ . ާވ�ސް ާމިފަހަރު ާނ�ތިން ާދިގުކުރ ކަށް ާވ ހަކަ ނޑުގ� ާމިާއަޅުގަ ގޮވ ލަނީ

ާސަލ މަތ އިާ ާޤައުމު ާމި ާއ�އްބައިވ�ގ�ން ާއ�ންމ�ން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހިނގ ށޭ ާމ�ންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ހުރިހ 

ާމިާ ާގ�ންދިއުމަށްޓަކައި ާހަމައަށް ާދަރިންނ  ާދަރިންގ� ާދަރިންނަށް. ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއައްސޭރިއަކަށް ރައްކ ތ�ރިކަމުގ�

ާތަންފީޛު ާޙުކުމް ާމަރުގ� ާމިކަންާޤައުމުގައި ާގޮވ ލ  ާސަރުކ ރަށް ާއ�އްބ ރުލުން، ާސަރުކ ރަށް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ކުރުމަށް

ާޤ ނޫނުާ ާާމި ާހ ލ�އްގައި ނޑުމ�ންާނުޖ�ހޭާއ�އްވ�ސް ާޤ ނޫނުާއަޅުގަ ާާމި ާނުޖ�ހޭ ނޑުމ�ންނ�އް ކުރަމ ާހިނގ ށޭ.ާއަޅުގަ

ާނަ ާއ�އީ ާބަލައިގ�ން ާކަމ�އް ާކުރ ހ  ާބަޔަކު ާތަނ�އްގައި ާދުނިޔޭގ� ާހ ލ�އްގައި ާބަލ ކަށ�އް،ާއ�އްވ�ސް ާކަމަށް ާއ�އް މޫނ 

ާގޮތ އިާ ާދިރިއުޅ�މުންދ  ާބަޔަކު ާޤައުމ�އްގ� ާއ� ާދަނީ ާހ�ދިގ�ން ާޤ ނޫނުއަސ ސީތައް ާޤ ނޫނުތަކ އި ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާމައްޗަށްާ ާއ�އްބައިވަންތަކަމުގ� ާބައ�އްގ� ާއ� ާސަގ ފަތ އި ާބައ�އްގ� ާއ� ާހަމަޖ�ހުމ އި ާއޮންނަ ާއ�ތ�ރޭގައި ާބަޔ�އްގ� އ�
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ާރައީސް.ާޑިމޮކްރަސީާއަކީާބިނ ކޮށްގ�ން ާއޮންނަާއ�އްޗ�އް،ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާގޮތަށް ާއ�ާޤައުމުގައިާއ� ާއަކީ .ާޑިމޮކްރަސީ

ާއޮންނަާާ ާގޮތަކަށް ާއޮންނަ ާޤައުމ�އްގައި ާއ�އް ާހަމައ�ކަނި ާއޮންނަ، ާގޮތަކަށް ާއޮންނަ ާޤައުމ�އްގައި ާއ�އް ހަމައ�ކަނި

ާމިދ�ންނ�ވިާ ާބައ�އްގ� ާއ� ާއަކީ ާޑިމޮކްރަސީ ާނޫން. ާކަންތައްތަކަށްާއ�އްޗ�އް ާއޮންނަ ާމި ާތ�ރޭގައި ާބައ�އްގ� ާއ� ހ�ން

ާޙަޤީޤަތ�އް.ާ ާނ�ރ�ންޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާފިކުރުކޮށްފައި، ާއ�ކަންކަމ  ާވިސްނައިގ�ން ާއ�ކަންކަމަށް ބަލައިގ�ން

ާތަކުރ ރުކޮ ާގޮވ ލަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމިނިވަންކަމ�އް ާދޭންޖ�ހޭ ށްާރައްޔިތުންނަށް

ނޑަކަށްާ ާއަޅުގަ ާޤައުމުގައި ާމި ާގ�ންދަނީ. ާމި ާވަކ ލ ތުކުރަމުން ާގ�ންދަނީ ާމި ާބުނަމުން ާވ ހަކަދައްކަމުން ނޑު އަޅުގަ

ާބޭފުޅުންގާ� ާއ� ާނުޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާނޫނިއްޔ . ާތަންފީޛުކޮށްގ�ން ާއަދަބު ާމަރުގަ ާޤައުމުގައި ާމި ާނ�ތޭ ހަމަޖ�ހުމ�އް

ާމަދު ާބަޔަކު ާތިބޭ ނޑުމ�ންާާފަލްސަފ ާޤަބޫލުކޮށްގ�ން ާއަޅުގަ ާއަށް ާބަޔަކު،ާދައްކ ާވ ހަކަ ާތިބި ާމިާމަޖިލީހުގައި ބަޔަކު

ާތަބ ވ�ގ�ންާ ާއ�އަށް ާހަދައިގ�ން ާބަޔަކަށް ާޢިލްމީ ާބޮޑު ާމ  ާމީހުންނަކީ ާއ� ާކިޔަމަންގަނ�ގ�ން. ާއ�އަށް ބޯލަނބައިގ�ން

ނޑުމ�ންގ�ާ ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންާބަލަންޖ�ހޭނީ ާރައީސް.ާއަޅުގަ ާއިސްލ މުާދީނުގައިާތިބޭކަށްނުޖ�ހޭާޢިއްޒަތްތ�ރި މ ތްވ�ގ�ންވ 

ާމީހަކުާ ާސ ބިތުވ ން ާއޮތީ، ާއ� ާނަސްލުން ާޤުރުއ ނުގ� ނޑައ�ޅިގ�ން ާކަ ާބަލަންވ ނީ. ާޙުކުމްތަކަށް ނޑައަޅ ފައިވ  ކަ

ާނަސްލުންނ އި،ާ ާޤުރުއ ނުގ� ާއިތުރަށް ާއޭގ� ާއައިއްސަ. ާޙުކުމް ާއޮތީ ާއ� ާކޮބައިކަން. ާއަދަބަކީ ާމީހ�އްގ� މަރައިފި

ާސުންނަތުންނ  ާސ ބިތުވޭ.ާރަސޫލ ގ� ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާގޮތް ާކުރައްވ  ާއ�ކަންކަން ާއިޖުމ ޢުން ާބޭކަލުންގ� އި،ާދަންނަ

ާބަޔަކުާ ާތަންފީޛުކުރަން ާޙުކުމް ާމި ާއުޅ�ނީ ާމި ާރ އްޖޭގައި ާމި ާކީއްވ�ގ�ންތޯއޭ ާސުވ ލަކީ ނޑުގ� ާއަޅުގަ އ�ހ�ންވީމ ،

ާގ�ންގޮ ާމީހަކު ާމަގުމަތިން ާނޫޅޭ ާބިރަކުން ާއިރުގައި ާއުޅޭ ާބިރުން ާމަރަމުންާބިރުން. ާމީހަކު ާދުވ ލަކު ާޤަތުލުކޮށް، ސް

ާރީތިާ ާމީހަކު ާބިރުގަންނަނީ ާމި ާއ�ކަމަކު ާނޫޅ�. ާތަންފީޛުކުރ ކަށް ާއ�އް ާއ� ާދ އިރަކު. ާލަމުން ާފަސްދަށަށް ވައްޓަމުން

ރީއްޗަށްާހުރިާއިންސ ނަކުާމަރ ލ ފައި،ާއޭނަާފަސްދަށަށްާލ ފައިާއަނ�އްާމީހ ާދިރިާހުންނަންާދޫކޮށްލަން.ާއޭނ ާހޭންާ

ާކޮބައިތޯާ ާއުސޫލ�އްތޯ، ާދ�ންނ�ވިން،ާކޮން ާވ�ސް ާކުރިން ނޑު ާއަޅުގަ ާނުގަނޭ. ާބިރ�އް ާއިރުގައި ާހުންނަ ދޫކޮށްލުމަށް.

ާމަރ ލ ފައި،ާ ާކުރިމަތީގައި ާބަޔަކު ާއ�ތައް ާމަރ ލ  ާއިންސ ނަކު ާހުރި ާދުނިޔޭގައި ާރީއްޗަށް ާރީތި އިންޞ ފަކީ،

ާލ ފައި،ާއަނ�ންާމީހ ާހޭންހުރު ާވ�ސްާވައްޓ ލ ފައި،ާފަސްދަށަށް ާދުނިޔޭގ�ާއުސޫލ�އްާނޫން.ާދީނީާއުސޫލ�އް މަކީ.ާއ�އީ

ާބުނަން.ާ ާކައިރީގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއަންނ ށޭ ާކައިރީ ާމީހަކު ާއ� ާބުނ ނަން. ާގޮންޖަހ ފައި ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ނޫން.

ނޑުމ� ާއަޅުގަ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާކަމަކަށް ާހުރިހ  ާމި ާދީނުގައި ާއިސްލ މު ާމ ތްވ�ގ�ންވ  ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ންާއ�ހ�ންވީމ ،

ާމިކަންކަމުގ�ާ ާއ�ހ�ންވ�ގ�ން. ާއޮތީ ާއ� ނޑައަޅ ފައި ާކަ ާކަމަށް ާމި ާއިލ ހު ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ހައްދަވައިގ�ންގުޅުއްވ 

ާތިބިާ ާމިތ  ާމ�ންބަރުންނޭ ާދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދޭސްކޮށްފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީ. ާއ� ާބަޔ ންކޮށްފައި ޙުކުމްތައް

ާތިބި،ާމަދު ާތަބ ނުވ ށޭ.ާހ�ޔޮނުވ ނާ�ާހުޅަނގުގ�ާފަލްސަފ ާޤަބޫލުކޮށްގ�ން ާބޭފުޅުން ާތި ާއަށް ާވ ހަކަ މ�ންބަރަކުާދައްކ 

ާމ ތް ާތަބ ނުވ ށޭ. ާމިާهللا ާވިއްޔ  ާނޫން ާހަދައިގ�ން ާގޮތް ާއ� ާތަންފޫޛުކުރަމ . ާހިނގ ށޭ ާޤައުމުގައި ާމި ާޙުކުމް ގ�

ނޑުމ�ންާޤަބޫލުކަމ�އްާފަސްމަތީގައިާއަޅުގަނޑުމ�ންނަށްާސަލ މަތްކަމ އިާރައްކ ތ�ރިކަމ ާއ�ކުާދިރިއ�އްާނޫޅ�ވޭނ�.ާއަޅުގަ
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ާމީހ�އްާ ާ ާޕ ޓީގ� ާނިސްބަތްވ  ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުގ� ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާހ ލ�އްގަ. ާއ�އްވ�ސް ނޫނޭ

ާވިކިގ�ންާ ާސަރުކ ރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކުގައި ާމިފަދަ ާހ ލ�އްގައި ާއ�އްވ�ސް ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާވިޔަސް ކަމުގައި

ާނޫން. ާމީހ�އް ާބޭނުންވ  ާވ ހަކަދައްކަމުންާާހުންނަށް ާމިއަދު ާއަޚް، ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާނުވިކޭނަން. ާ ނޑ�އް އަޅުގަ

ާއިޞްލ ޙުތަކ ާ ާޤަރ ރުތަކ އި ާހުރިހ  ާމި ާނޫނޭ ާއ�އްޗ�ކޭ ާއ�އްވ�ސް ާމައްސަލައިގައި ާސްކޫލުގ� ާގ ދިއްފުށީ ވިދ ޅުވ�އްޖ�،

ާއ�އްޗ�ހި...ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާއ ދ�،ާޖަލްސ ގ�ާކޯރަމްާގ�އްލިއްޖ�.ާ

ާ

ާވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު()

ާ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާސްކޫލުާ ާގ ދިއްފުށީ ާވިދ ޅުވި ާއަޚް، ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާމ�ންބަރު، ާއިންނ�ވި ާމި ާގޮސް ާވ ހަކަދައްކަމުން ާވ�ސް މިއަދު

ނޑުގ�ާބޮލަށްާ ާބަދުނ މުާއަޅުގަ ާއޭގ� ާއ އި ާނުދ ާވ ހަކަ ާބޮލަކަށްާއ�ާބަދުނ މ�އްާކުދިން،ާސްކޫލަށް ނޑުގ� ޖ�ހީ.ާއަޅުގަ

ނޑުގ�ާރައްޔިތުންނ ާބ�ހޭާގޮތުންާވ ހަކަދައްކ ފަ.ާ ނޑުާވ ނީާއަޅުގަ ނުޖ�ހޭނ�.ާމިއަދުގ�ާސަރުކ ރުގައިާތަކުރ ކޮށްާއަޅުގަ

ާކަންތައް ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގ� ާއ�ހ�ންވީމ ، ާވ ހަކަދައްކައިފިން. ާއ�އްކޮށް ާއަސަރ  ާވ ހަކަދައްކައިފިން. ތައްާރޮއ�ފައި

ާއ�ހ�ންވީމ ،ާ ާބުނ�ވޭނީ. ާއ ދޭސްކުރ�ވޭނީ، ާދ�ންނ�ވޭނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކަމ�އް ާކުރ ނ� ނޑު ާއަޅުގަ ނުކުރުމަކީ

ާވިޔަސްާ ާކަމުގައި ާމީހަކު ާހުރި ާޕ ޓީގައި ާނިސްބަތްވ  ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުގ� ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާރައީސް ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާ ާނޫން. ާމީހ�އް ާވިކިފައިވ  ާސަރުކ ރަށް ނޑަކީ ާދުލުންާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ޅުގައި ާއ�އްޗ�އް ާހުރި ާބުނަން ނޑު އަޅުގަ

ާއަދަބުާ ާމަރުގ� ާމި ާގޮވ ލަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާބަޔ ންކުރ ނަށް ބުނ ނަށް.

ާޙުކުމްާ ާމަރުގ� ާރ އްޖޭގައި ާމި ާމީހަކީ ާބ ރުނ ޅ  ާމިއަށް ާބ ރުއަޅަމ . ާތަންފީޛުކުރުމަށް ާހިނގ ށޭ ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާދީނުގ�ާ ާއިސްލ މް ާއ�އީ ާދަންނަވަން ާއ�ކީ ާހިތ މައ  ާވަރަށް ާބުނ�ވޭނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމީހަކީ ާބ ރުނ ޅ  ތަންފީޛުކުރަން

ާވޯޓުާ ާމިއަށް ާއޭނ  ާވ ނަމަ ާކަމުގައި ާމީހަކު ާއޮތް ާކުޑިފަށ�އް ާއިސްލ މުދީނުގ� ާމީހ�ކޭ. ާނ�ތް ނޑިފަށ�އް ާކު އ�އްވ�ސް

ާޢިއްޒަ ާތ އީދުކުރ ނ� ާމިއަށް ާފ ސްކުރ ނ�. ާމި ާމިާދޭނ�. ާގޮވަމުން ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާދުވ ލު ާރ�ޔ އި ާރައީސް. ތްތ�ރި

ާގޮވަނީ.ާމައްސަލަާ ާގޮވަނީ.ާމި ާމިތަންާމިާހަދަނީ.ާރައްޔިތުންާގޮވ ނ�ާއ�އްޗ�އް ާތަންތަނަށް ގ�ންދަނީާހައިވ ނުާބަގީޗ 

ާވ�ސްާާއަކީާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސްާމީާމައްސަލަާއަކީ.ާމިާޤައުމުގައިާމިއަދުގ�ާސަރުކ ރުންާވ�ސްާކުރީގ� ސަރުކ ރުން

ާނ�ތް.ާާ ާފިކުރުކޮށްފައ�އް ާވިސްނ  ާދޭކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގ� ާމި ާރައްކ ތ�ރިކަން ާސަލ މަތ އި ާޤައުމުގައި މި
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ާބުނީާ ާދައްކަމުން ާވ ހަކަ ާދ�ންމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާމީހަކު ާދުވ ލަކު ާނުވ ނ�. ާދަރަޖައަކަށް ާމި ާމިއަދު އ�ހ�ންނަމަކ 

ާ ާހަވ ލ ދީގ�ން ާޤ ނޫނ  ާއ�މ�ރިކ ގައި ާތަންފީޛުކޮށް ާއަދަބު ާމަރުގ� ާދަށުން ނޑ ފަ.�2ާާޤ ނޫނުގ� ާބޯކަ ާއޮތީ ާއ� މީހުން

ާމޮޅުާ ާމިއަށްވުރ� ާކޮބައިތޯ ާޑިމޮކްރ�ސީ. ާމިނިވަން ާއ�ންމ� ާދުނިޔޭގ� ާޑިމޮކްރ�ސީ. ާބޮޑު ާއ�ންމ� ާދުނިޔޭގ� މިއީ،

ާޑިމޮކްރަސީާއަކީ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާހުސްވަގުތުކޮޅު ާމ�ންބަރު ާފުރުޞަތުާާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމ�ންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ާޖ�ހިއްޖ�. އައިސް

ހިސ ބުންާ ާމިނ�ޓުގ�ާހުސްވަގުތުކޮޅ�އްާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުންނަށްާއަރުވަން.10ާާއަރުވ ނަން.ާމިހާ 

ާ

 ]އަށ33:00ާާްއިނ30:30ާާްާއިންޓަވަލް:[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާހުސްވަގުތުކޮޅަކަށް ާދ އިރ ގާ�`. ާފަރ�ސްމ ތޮޑ  ާފަށަނީ. ާމި ާކުރިއަށްގ�ންދަން ާޖަލްސ  ނޑު ާއަޅުގަ ފަހު

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމ�ންބަރު ާއަދަބ2030/2ާާުޢިއްޒަތްތ�ރި މަޢ ފުދިނުމ އި

ާއަޅު ާބަހުސް. ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގ� ާގ�ނައުމުގ� ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާމިާލުއިކޮށްދިނުމުގ� ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ގަ

ާމ�ންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާހުންނ�ވި، ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަން ާދިއުމުގ�ކުރިން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހުސްވަގުތުކޮޅަށް އަރުވަނީ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާއަށް.ާ

ާ

މ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ ވ ދ އިރ ގާ� ާހަކަދ�އްކ�ވުން:ޠަފާ 

ާކޮންމ�އަކަސްާ ާހިސ ބ�އް. ާނިމުނު ާނ�ތް ާހަނދ ނ�އް ާބޮޑަކަށް ާމ  ާމިހ ރު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމީހާ  ާމަރައިފި ާމީހުންާމަރ ނ�.ާދ�ާމީހުން ާމީހ ،ާދ� ާމަރައިފި ާދަންނަވ ނީާއ�ކަކު ނޑު ާރައީސް،ާއަޅުގަ ޢިއްޒަތްތ�ރި

ފިާމީހ ާފަސްާމީހުންާމަރ ނޭ.ާފަސްާމީހުންާމަރައިފިާމީހ ާމުޅިާމުޖުތަމަޢުާތިންާމީހުންާމަރ ނޭ.ާތިންާމީހުންާމަރައި

މަރ ނޭ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމިކަމުގައިާހަމައ�ކަނިާއޮތްާހައްލަކީާމިފަދަާމީހުންާޤ ނޫނުގ�ާކުރިމައްޗަށްާގ�ންގޮސް،ާމިާމީހުންާ

ާއިސް ާމ ތްވ�ގ�ންވ  ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާމަތިން ާއުސޫލުގ� ާވ  ާޤ ނޫނުގައި ނޑައަޅ ފައިވ ާހަމަ ާކަ ލ މްދީނުގައި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާމިކަމުގަ. ާނ�ތް ާގޮތ�އް ާއ�އްވ�ސް ާނޫން ާދަންޖ�އްސުން ާމީހުން ާމި ާއ�އްގޮތަށް ޙުކުމްތަކ 

ާއ�ކަކުާ ާމީހުން، ާތިބި ާމަރ ފައި ާމީހުން ާދ� ާމީހުން ާމިފަދަ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވ�ސް ާމީހުން ާމި ާތަކުރ ރުކޮށް ގޮވ ލަން

ާމިާމަރ ފައިާތިބިާމީހު ާގ�ންގޮސް ާޝަރީޢަތަށް ާގ�ންގޮސް ާމަރ ފައިާތިބިާމީހުން.ާމިާމީހުން ާމީހުން ން،ާގަސްތުގައި
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ާމީހަކު،ާމީގ�ންާ ާޙުކުމްާތަންފީޛުކުރަމ .ާމީގ�ން ާމި ާހިނގ ށޭ ާމިާގޮވ ލަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާފ�ށިގ�ން ާހިސ ބުން މީހުންާމި

ާއަޅުގަނޑުމ� ާވިޔަސް ާމިގޮތަށްާދަންޖ�އްސިކަމުގައި ާކްލީންާވީ،ާޢިއްޒަތްތ�ރިާއ�ކަކު،ާދ�ާމީހަކު ާމުޅިާސޮސައިޓީ ންގ�

ާމުޅިާ ާއަކީ ާމ ނަ ާއޭގ� ާމ�ރުމޭ. ާޙައްޤަކީ ާމީހަކުގ� ާމަރައިފި ާމީހަކު ާވަނީ، ނޑައަޅ ފައި ާކަ ރައީސް.ާއިސްލ މްދީނުގައި

ާވ ާ ާދިރުމ�އް ާއ�އީ ާގޮވ ލުން. ާއިޞްލ ޙަށް ާއ�އީ ާނޫން. ާޤަތުލުކުރ ށ�ކޭ ާސޮސައިޓީ ާމުޅި ާނޫން. ާމަރ ށ�ކޭ މުޖުތަމަޢު

ާބޭފުޅުންނަށްާކަ ާތިބި ާކިޔަވައިގ�ން ާބޭފުޅުންނ އި،ާއިސްލ މްދީން ާޢިލްމީ ާމިކަމުގ� ާބޮޑަށް ާމ  ާވުރ� ނޑަށް ާއަޅުގަ މ�އް.

ާތަންފީޛުކުރަންާ ާމިކަން ާގޮތުގައި، ާހުއްޖަތ�އް ާހަމައ�ކަނި ާއ�ހ�ންވީމ ، ާއ�ނގިވަޑައިގަންނަވ ނ�. ާމިކަން ާބޮޑަށް މ 

ނޑިޔ ރުންނަކީ،ާމިާރ  ނޑިޔ ރުންނަކީާޤ ބިލުާމީހުންނ�އްާނޫނޭާޒ ތީާތަޢައްޞަބުންާހުއްޖަތ�އްގ�ާގޮތުގައިާފަ އްޖޭގ�ާފަ

ާވ�ގ�ންާ ާނުކުރަން ާމިކަން ނޑައ�ޅިގ�ން ާކަ ާހަމަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާވ ހަކަތަކަކީ ާދައްކ  ާކިޔ  ާބައ�ކޭ ފުރިގ�ންވ 

ާމިއަދު ާމީހުން ާޤ ބިލު ާމިކަންކަމަށް ނޑިޔ ރުންނަކީ ާފަ ާރ އްޖޭގ� ާމި ާހުއްޖަތ�އް. ާދޮގު ާޤ ބިލުާާދައްކ  ާއ�އީ ތިބީ.

ާރ އްޖޭގައިާ ާމި ާނުޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާއ�އީ. ާބޭފުޅުން ާދަންނަ ާމިކަންކަން ާކިޔަވ ވިދ ޅުވ�ގ�ން ބޭފުޅުން.

ާދައްކ ކަށ�އް.ާ ާވ ހަކަ ާއ� ާހަނދ ންނައްތ ލަން ާމިކަން ާދުއްވ ލަން. ާޗޮކުން ާމިކަން ާފ ޑުކިޔ ފައި ނޑިޔ ރުންނަށް ފަ

ނޑުމ�ންނަ ނޑުމ�ންާާ.ކ ާނުބ�ހޭއަޅުގަ ނޑިޔ ރުންާއ�ާމީހުންނަށްާފ�ންނަާގޮތަކަށްާޙުކުމްކޮށްފ ނ�.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ ފަ

ނޑުމ�ންާކޮންމ�ާކަމ�އްާކުރިކަމުގައިާވިޔަސް،ާ ނޑިޔ ރުންގ�ާއަތްމައްޗަށްާމިކަންާދޫކޮށްލަންވީ.ާއަޅުގަ ދޫކޮށްލަންވީ،ާފަ

ނޑިޔ ރުންގ�ާތ�ރ�އިންާއ� ާފަ ާދ� ާމޮޅަށްާޙުކުމްކުރިއަސް ނޑިޔ ރުާކިތަންމ� ާފަނޑިޔ ރުންާދ ނީާއަލިފ ނަށް.ާއ�އްާފަ އް

ާއ�ހ�ންވީމ ،ާ ާކަމ�އް. ާއޮތް ާއ�ނގ�ން ނޑައ�ޅި ާކަ ާމިއޮތީ ާއަންނ ނީ. ާސަލ މަތްވ�ގ�ން ާއަންނ ނީ، އ�ތ�ރ�އަށް

ާއ�ހ�ންވީމ ،ާ ާބ�ހޭކަށ�އް. ާކަންތައްތަކ  ާއ� ާނުޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާބ�ހޭކަށ�އް. ާކަންތަކ  ާއ� ާނުޖ�ހޭ ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ރުންގ�ާއަތްޕުޅުާމައްޗަށްާއ�ކަންާދޫކޮށްލަމ ާހިނގ ށޭ.ާއ�ާބޭފުޅުންނަކީާޤ ބިލުާބޭފުޅުންނޭ.ާކިޔަވ ވިދ ޅުވ�ގ�ންާފަނޑިޔ 

ާދ އިރ ާ ާޝަރުޢީ ާމިއޮތީ ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ޑުކިޔ ކަށ�އް. ާނުޖ�ހޭނޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�އީ. ާބޭފުޅުންނޭ ާޢިލްމީ ތިބި

ާދޫ ާޒ ތުގައި ާއޭގ� ާމިނިވަންކޮށްފައި ާއިނގިލިާމިނިވަންކޮށްފައި. ާއަތްބ ނ ކަށ�އް، ާނުޖ�ހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިމުނީ. ކޮށްލީމަ

ާއިނގޭތޯާ ާވ�ސް ާވ ހަކަދ�އްކޭތީ ާމިކަހަލަ ާމަޢ ފުކުރަން ާބޮޑަށް ާރައީސް،ާވަރަށް ާއޭގ�ތ�ރ�އަށް،ާޢިއްޒަތްތ�ރި ކޮށްޕ ކަށް

ާއަޅުގަާ ާވ ހަކަ ާގިނަ ާމ  ާކަމުގައި ާމި ާގޮވ ލަނީ، ާމި ާހަމަ ނޑު ާއ ދ�،ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާދ�އްކިއްޖ�ާޢިއްޒަތްތ�ރި ނޑަށް

ނޑުމ�ންގ�ާދަރިންނ ާހަމައަށްާމިާ ނޑުާހަމަާނިންމ ލަމުންާވ�ސްާދަންނަވ ނީ،ާއަޅުގަ މިހ ރުާވ�ސް.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާވ�ރިކަންކުރަންާ ާޤައުމުގ� ާމި ާމ ދަމ  ާދަރިން ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ނޑު ާއަޅުގަ ފަސްމަތީގައި

ާސަ ާޤައުމު ާމި ާހިނގ ށޭ ާއަމ ންކަންާއަންނައިރަށް ާމަގުމަތީގައި ާހޯދަމ . ާރައްކ ތ�ރިކަން ާޤައުމުގ� ާމި ލ މަތްކުރަމ .

ާމިއީ.ާ ާވ ޖިބ�އް ާދީނީ ާޒިންމ އ�އް، ާޤ ނޫނީ ާވ ޖިބ�އް، ާއ�ޅިފައިވ  ާބޮލުގައި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާހިނގ ށޭ. ހޯދަމ 

ާ ާއ�އްވ�ސް ާބޭފުޅަކު ާތީގ�ން ާމ�ންބަރުންނޭ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާގޮވ ލަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާތިބިާއ�ހ�ންވީމ ، ާމިތ  ހ ލ�އްގައި

ހުޅަނގުގ�ާފަލްސަފ ާޤަބޫލުކޮށްގ�ންާތިބިާހައ�އްކަާމީހުންގ�ާބޮލަށްާއ�ާމީހުންާއ�ރ�ންާޖ ގަާނުދޭށޭ.ާއ�ާދައްކ ާވ ހަކަާ
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ާއ�ާ ާޚިޔ ލ�އް ާޝައިތ ނީ ާއ�އީ ާވ ހަކަދައްކަނީ ާއިދިކޮޅަށް ާމިއ  ާބޭފުޅުންނަށް ާތި ނޑައ�ޅިގ�ން ާކަ ާހަމަ ޤަބޫލުނުކުރ ށޭ.

ާޝައިތ  ާއ�އީ ާނުޖ�ހޭށޭ.ާދ�ނީ. ާބޭފުޅުން ާތި ާވަސްވ ހުގައި ާޝައިތ ނ ގ� ާއ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާޚިޔ ލ�އް. ނީ

ާވޯޓުދ�މ .ާ ާހިނގ ށޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ނޑައ�ޅުމަށްޓަކައި ާކަ ާގ އިމުކުރުމަށްޓަކައި، ާޙުކުމް ާމި ާގޮތަށް އިސްލ މްދީނުގައިވ 

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާމ�ންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފުާދ އިރ ގ�ާގަލޮޅުާދ�ކުނު

ާމިތަނަށްާ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާހަމަ ާފުރަތަމަ ާއ�ންމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޝުކުރިއްޔ  އ ދ�،

ހުށަހަޅުއްވައިދ�އްވިާކަމަށްޓަކައިާފަރ�ސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާ

ާވ ހަކަދައްކ އިރުގައިާޝުކު ާހުއްޓިހުރ� ާމިތ  ާމިއަދު ާއަރަނީ ާމި ާހިތަށް ާވ�ސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ރުދަންނަވަން.

ާމިާ ާމިކަން ާކީއްވ�ގ�ންތޯއޭ ާމ�ންބަރުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާބައ�އް ާތިއްބ�ވި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ނޑު ާ"ހަވީރު"ާހުޅުވ ލ އިރުާމިހ ރުާމިާފ�ންނަާގޮތަށްާކުރަންާމިާފަސްޖ�ހިވަޑައިގަންނަވަނީ.ާއަޅުގަ މ�ންާމިއަދުާވ�ސް

ާއަށްާ ާސުރުޚީ ާއިންނަ ާދ�ން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމަރުވ�އްޖޭ. ާޒުވ ނ  ާޒަޚަމްކޮށްލި ާމ ރ މ ރީގައި ާވިލިމ ލޭގައި މަންޒަރަކީ

ާލިބި ާގ�އްލުން ާފުއްޕ މ�އަށް ާޒުވ ނ ގ� ާޒަޚަމުކޮށްލި ާވަޅިހަރ  ާފުވައްމުލަކުގައި ާފ�ންނަނީ ާމި ސީރިއަސްާާދ އިރު

ނޑުމ�ންގ�ާ ހ ލ�އްގައޭ.ާޢ އިލ ާއިންާއ�ާބުނަނީާޔަޤީންކަމ�އްާނ�ތޭާއޭނަާދުނިޔޭގައިާއޮންނ ނ�ާކަމުގ�.ާމިވަރަށްާއަޅުގަ

ާމީހުންާ ާމަރ  ާމީހުން ާތިބ�ގ�ން ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއޮތްއިރު ާގޮސްފައި ާހ ލަތު ޤައުމުގ�

ގ�ންތޯއޭ.ާރައްޔިތުންާހަމަާގައިމުވ�ސްާތިބީާވަރަށްާބޮޑުާބިރުވ�ރިކަމ�އްގ�ާތ�ރޭގައި.ާމަރަން،ާނޫނ�ކޭާމިާބުނަނީާކީއްވ�ާ

ާމ�ންބަރ�އްގ�ާ ާމަޖިލީހުގ� ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާއިހުސ ސްނުކުރ�ވ�ނީ. ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާކީއްވ�ގ�ންތޯއޭ ާބިރުވ�ރިކަން އ�

ާމ�ންބަރަކުާމަރ ނުލ ތީތޯއޭ ާގޮތަކަށްާގަޔަށްާމީހަކުާއައިސްާވަޅިއ�އްާހަރައިގ�ން ާވަކި .ާދުނިޔޭގ�ާއ�ހ�ންާޤައުމުތަކުގައި

ކަންކަންކުރ ތީ،ާކ�ޕިޓަލްާޕަނިޝްމަންޓ ާދ�ކޮޅަށްާވަކ ލ ތުކޮށްާކަންކަންާނިންމަމުންދ ތީާއޭގ�ާމ ނަާއަކީާދިވ�ހިރ އްޖ�ާ

ާތަފ ތޭ.ާއަ ާދީނ  ާމީހުންގ� ނޑުމ�ންނ އި،ާއ� ާފޮލޯކުރ ކަށްނުޖ�ހޭ.ާއަޅުގަ ާއ�ކަންކަން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންާއަށް ޅުގަ

ާއ�ާ ާސ ބިތުކޮށްގ�ން ާފައިތިލަ ާމަތީގައި ާގޮތުގ� ާއ� ާވ�ގ�ން ާކަމަށް ާމުސްލިމުން ާޕަސަންޓު ާސަތޭކަ ާތިބ�ނީ ާމި މިއަދު

ާޖަޕ ނުާ ާއިޓަލީ، ާއަތް ާދ� ާރަޝިޔ ، ާފައި ާދ� ާޗައިނ ، ާހިތުން ާބައްޓަންކުރަން. ާޢަމަލުތައް ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ގޮތަށް

ާރަނ ާބަހ ލީމ  ނޑު ާހަށިގަ ާމިހ�ން ާޤައުމުގައިާބޮލ�އް ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާނޭނގޭނ�. ާއ�ނގޭނ�ހޭ. ާގޮތް ާހ�ޔޮ ގަޅު

ނޑުމ�ންާބޭނުންވ ާގޮތަކަށް.ާއ�މ�ރިކ ާއ އިާއިނގިރޭސީންނ އި،ާއިންޑިޔ ާ ނޑުމ�ންގ�ާކަންކަންާނިންމ ނީާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާހަ ާކަންކަން ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާކަންކަންކޮށްގ�ން ާމިތ  ާގޮތަކަށް ާބުނ  ާރަޝިޔ އ  ާޖަޕ ނ އި، ާނުވ ނ�.ާއ އި އްލ�އް

ާއ�ކަމުންާ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާކަންކަން ާރަނގަޅު ާކަންކަމުގައި ާގުޅުންހުރި ާއަޅުގަނޑުމ�ންނ  ާކަންކަމަކީ ާއ� ނަމަވ�ސް

ާނޫން.ާ ާކަމ�އް ާއޮތް ާއ�އްވ�ސްާމައްސަލައ�އް ާދިއުމަކީ ާނިންމައިގ�ންާކުރިއަށް ާގޮތްގޮތް ާރަނގަޅު ާހަމަ ނޑުމ�ން އަޅުގަ
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ާއިސް ާއ�ބަފ�ނޭ ނޑުމ�ންނަށް ނޑުމ�ން،ާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާތަންތަނުގައި ާޢަރަބިއްޔ  ާސަޢޫދީ ާޤައުމުތަކުގައި ލ މީ

ގޮތަށްާމިކަހަލަާޢަމަލުތައްާއ�ބަާކުރ�ވޭ.ާއ�ގޮތަށްާޙުކުމްތައްާއ�ބަާ ނޑުމ�ންގ�ާމުސްލިމުންނ ާދޭތ�ރޭގައިާހަމަާއާ� އަޅުގަ

ތޯާސަޢޫދީާޢަރަބިއްޔ ގ�ާރައްޔިތުންގާ�އިއްވޭ.ާސަޢޫދީާޢަރަބިއްޔ ާއަށްާވަޑައިގަންނަވ ާބޭފުޅުންނަށްާފ�ނިވަޑައިގަންނަވ 

ާސަބަބުންާ ާއޭގ� ާއ�ކަމަކު ާކޮށްފ ނ�. ާއ�ކަން ާކުރީމަ ާކަމ�އް ާބަޔަކު ާގޯސްކޮށް ާތަން. ާތިބޭ ާބުރިކޮށްފައި ާފަޔ  އަތ އި،

ާވ�ގ�ންާ ާފިލ ވަޅަކަށް ާއ�އީ، ާމީހުންނަށް ާފ�ންނަ ާމަންޒަރު ާއ� ާމީހުންނަށް ާތިބި ާމަސައްކަތްކުރަން ާދ�ން ކުރިއަށް

ާމ ރ މ ރީާާއިތުރަކަށް ާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާނުކުރ ނ�ކަން. ާޔަޤީން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނުކުރ ނ�. އ�ކަންކަމ�އް

ނޑުމ�ންގ�ާމުޖުތަމަޢުގައިާދ އިރުާ ޢ އްމުވ�ގ�ންާގޮސްާރައްޔިތުންގ�ާގަޔަށްާވަޅިހަރ ާޒުވ ނުންތަކ�އްާހަލ ކުވ�ގ�ންާއަޅުގަ

ދ ކުރ�ވޭނ�ާބަޔަކީ،ާމިއަދުާމިާޢިއްޒަތްތ�ރިާމަޖިލީސްާކަމަށްާވ ތީ،ާމިކަންާހައްލުކުރަންާއ�ންމ�ާއިސްާއ�އްާރޯލ�އްާއަ

ނޑުމ�ންގ�ާބޮލުގައިާއ�ޅިފައިާއޮތްާޒިންމ ާކުޑައ�އްާނޫނޭ.ާމިާތަނަށްާވ�ލިޒިނީާއ އިާޒ ކިރުނައިކުގ�ާދަރުސްގައިާ އަޅުގަ

ާހ�ދީމަ، ާޑިފ�ންޑުކުރަން ާމީތި ާއައިސްގ�ން ާނ ޒިމު ާބުނި، ާނޫނޭ ާމުސްލިމ�އް ާއަކީ ާބަހަށްާާތިމަންނަ ާމީހުންގ� އ�

ާގޮތް.ާ ާއ�ދޭ ާމިއަދު ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭގ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާމިއީ ާމިކަންކުރ ކަށްނުޖ�ހޭ. ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ހ�އްލިގ�ން

ާނޫން.ާ ާމަރ ށ�ކޭ ާބަޔަކު ާތިބި ާޤައުމުގައި ާމި ާއަކީ ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާމި ާމިތ  ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހ ލ�އްގައި އ�އްވ�ސް

ާނޫާ ާކަތިލ ށ�ކޭ ާކަމަކީާޒުވ ނުންތަކ�އް ާމިއުޅޭ ާކުރަން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާނޫން. ާދަންޖައްސ ށ�ކޭ ާޒުވ ނުންތަކ�އް ން.

ާއަދަބުދިނުން.ާ ާމަރުގ� ާމީހުންނަށް ާހިންގ  ާއަދަބުތައް ާމިކަހަލަ ާހުއްޓުވ ، ާކަންކަން ާމިކަހަލަ ާއޮތްތަނުގައި ކުރިއަށް

ާއ�އްވ�ސް ާބުނ�ވޭނ� ާގޯސްކަމ�ކޭ ާދިނުމަކީ ާއަެަދަބު ާމަރުގ� ާމީހަކަށް ާމަރ  ާނުފ�ނޭ.ާާމީހަކު ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ގޮތ�އް

ާމިތަނުގައިާ ާމ�ންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ�އްވ�ސް ާއަޅ�، ާނުމަރަންވީ. ާއޭނަ ާމ�ރީމަ ާމީހަކު ކީއްވ�ގ�ންތޯ

ާވޯޓުދޭން.ާ ާއ�އްކޮޅަކަށް ާބޭފުޅަކ  ާއ� ާމިހިރީ ނޑު ާއަޅުގަ ާސ ބިތުކޮށްދ�އްވައިފިއްޔ  ާމިކަން ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

ާގަޔަ ާމީހ�އް ާޢ އިލ  ނޑުގ� ާއ�އްވ�ސްާއަޅުގަ ާދ�މިހުންނަންޖ�ހޭ ާދުނިޔޭގައި ާމީހ  ާއ� ާވަޅިހަރ ލ ފައި ާމީހަކު ާއައިސް ށް

ާޤައުމު،ާ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއޮތުމަކީ ާއަދަބު ާމަރުގ� ާމަރަށް ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނުވިސްނޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ސަބަބ�އް

ާބަލ އިރު ާއޮތްގޮތަށް ާމ ޙައުލު ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާމުޖުތަމަޢު، ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާމިއަދުާ، ކޮންމ�ހ�ންވ�ސް

ާއ�ކިކަންކޮޅުތަކުގައިާ ާރ އްޖޭގ� ާމުޅި ާއަށް ާމ ލ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާކަމ�އް. ާލ ޒިމުވ�ފައިވ  ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

ާކަމަކަށްާނުވާ  ާއ�އްވ�ސް ާއ�އީ ާބޭނުންކޮށްގ�ން ާހަތިޔ ރު ާތޫނު ާއަޑު. ާހިންގ  ާމ ރ މ ރީ ާއިވ�ނީ ާމި ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

ާވަޅިހަރ ާމަންޒަރު.ާސިންޕަލްކަމ�އްގ�ާގޮތުގަ ާބޭނުމުގައިާގޮސް ާގޮސްާމީހ�އްގ�ާގަޔަށްާވަޅިހަރ ާމަންޒަރު.ާފޯނ�އްގ� އި

ނޑުގ�ާއަތުންާވަޅިހަރ ފައިާހުރިާމީހުންާހޮސްޕިޓަލަށްާފޮނުވިން.ާގޮހޮރުާބޭރުގައިާ ނޑުގ�ާލޮލުންާދުށިން،ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާގައިގ  ާމީހ�އްގ� ާމިއީ ާވަޅިހަރ ފަ. ާވ�ގ�ން ާބޭނުން ާފޯނ�އް ާއ�އްޗ�އްާާއޮތީ. ާވަޅިއ�އް ާނޫނޭ. ާދަނީކީ ާޖަހ ލ ފައި ގޮސް

ާހ ލަތ�އްގައިާ ާސީރިއަސް ާމިހ  ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނޫން. ާބަލައިގ�ނ�އް ާމަރުނުވ ވަރު ާމީހަކު ާހަރަނީ ާއ� ހަރ އިރުގައި،

ނޑުމ�ންގ�ާޤައުމުާއޮއްވ ،ާއ�މ�ރިކ ގައިާމީހުންާނުމަރ ތީ،ާއިނގިރޭސިާވިލ ތުގައިާމީހުންާނުމަރ ތީ،ާޖަޕ ނުގަ އިާއަޅުގަ
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ާނުތިބ�ވޭނ�.ާ ނޑުމ�ންނަކަށް ާއަޅުގަ ާނުމަރ  ާމީހުން ާމީހުންމަރ  ާމިއަދު ާޤައުމުގައި ާމި ާކިޔ ފައި ާނުމަރ ތީއޭ މީހުން

ާހ�ޔޮނުވ ނޭ.ާ ާއ ދޭސްކޮށްފައި ާގޮވ ލަނީ ާމި ާމ�ންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާއ�ކީގައި ާއ ދޭހ  ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމ�ންގ�ާމިާޤައުމުާމިކަމުންާސަލ  މަތްކޮށްދ�އްވުމަށްޓަކައިާތިާބޭފުޅުންާމިކަމުގައިާއ�އްބ ރުލ�އްވުންާދ�އްވ ށޭ.ާއަޅުގަ

ނޑުގ�ާއަތަކުންާމީހަކުާ ނޑުާހަމަާހޭގައިާމިާހިރީ.ާއަޅުގަ މިއީކީާސިޔ ސީާކަމ�އްާއ�ކުލ�ވިފައިވ ާކަމ�އްާނޫން.ާއަޅުގަ

ާފޮނު ާހޮސްޕިޓަލަށް ާމީހަކު ާއޮތް ާމަރ ފައި ާމީހަކު ާނުދައްކަން. ާވ ހަކައ�އް ާތަނުގައިާމ�ރި ާމި ާދައްކަނީ. ާމި ާވ ހަކަ ވި

ާމިާ ާވ ހަކައ�އްާނޫން.ާމިތ  ާގުޅޭ ާއ އި،ާޑީ.އ ރު.ޕީއަކ  ާދައްކަނީާސިޔ ސީާވ ހަކައ�އްާނޫން.ާއ�މް.ޑީ.ޕީ ާމި ނޑު އަޅުގަ

ާއަމިއްލަފުޅަށްާ ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާހޯރަފުށި ާވ ހަކައ�އް. ާގުޅުންހުރި ާރައްޔިތުންނ  ާއަކީ ާވ ހަކަ ދައްކ 

ނޑުާތި ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދ�އްކީމަ ާއ�ކަމ  ާވ�ގ�ން ާކަމަކަށް ާމޮޅު ާމ  ާގ�ންދ�ވުނީތީ ާއަނބުރ  ާކުރިން ާބިލު ާއ� ާއަށް މަންނަ

ާބިލުާ ާވަގުތު ާފަހު ާއ�ންމ� ާބަހުސްކުރުވ ފައި ާއ�އަށް ާލައްވ  ާމ�ންބަރުން ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގ� ާމި ާމުޅި ހިތ މަކުރަން.

ާ ާމިއަދު ާގ�އްލުން ާއ�ކަމުގ� ާގ�ންދިޔައިމަ ާނޫނޭ،ާމިާއަނބުރ  ާމީހަކަށް ާވަކި ާރައްޔިތުންނަށް.ާމިއަދު ާނިކަމ�ތި ލިބޭނީ

ާއޮތީމަާ ާފައިސ ކޮޅ�އް ާއަތުގައި ާއޮތީކީ.ާމީހ�އްގ� ާބިރު ާގްރޫޕަކަށްާނޫނޭ ާހިންގ ާދ� ާއޮތީކީ.ާމ ރ މ ރީ ާބިރު ޤައުމުގައި

ާއަޅު ާކޮށްފ ނ�. ާއ�ކަން ާމިއަދު ާއައިސް ާވ�ސް ާގަޑިއ�އްގައި ާކޮންމ� ާދަނިކޮށް ާހިފައިގ�ން ާޤައުމުގ�ާއޭތި ނޑުމ�ންގ� ގަ

ާދ ނާ� ާމީހުން ާނ�ތިގ�ން،ާއ� ާކަމ�އް ާކުރ ނ� ާބިރުވ�ރިކަމ�އްގައި،ާޒުވ ނުންނަށް ާއ�ހ  ާގޮތަށް. ާއ� ާމިއަދު ާއޮތީ ހ ލަތު

ާގިނަވ�ފަ.ާއ�ކަމަކު،ާ ާމަގުމަތީ ާޒުވ ނުންތައް ާނ�ތިގ�ން ާގޮތ�އް ާހޯދޭނ� ާތަޢުލީމު ާމީހުންނަށް ާއ�އްާނ�ތިގ�ން،ާއ� ވަޒީފ 

ާއަ ާމިނިސްޓަރު ާއާ�ޔޫތް ާމުނިފޫހިފިލުވައިގ�ން ާޒުވ ނުންނަށް ާއަކީ ާތިމަންނަމ�ންގ�ާޕޮލިސީ ާވިދ ޅުވަނީ ާމި ރ ވަޑައިގ�ން

ާކޮށްދ�އްވަންވ ނ�.ާ ާޒުވ ނުންނަށް ާވ�ސް ާކަންތައްތައް ާމުނިފޫހިފިލުވުމުގ� ާނޫނޭ. ާކޮށްދިނުމ�އް ާކަންތައްތައް މީހުންނަށް

ާހަ ާތަންތަން ާކުޅިވަރުކުޅޭނ� ާގޮސް ާފޫހިފިލުވަން ާމީހުން ާފުރުޞަތުާއ� ާވަޒީފ ގ� ާމީހުންނަށް ާއ� ދައިދޭންޖ�ހޭނ�.

ާއޮންނަންޖ�ހޭނ�.ާ ާވ�ސް ާފުރުޞަތު ާއ� ާބޭނުމިއްޔ  ާހ ސިލުކުރަން ާތަޢުލީމު ާމަތީ ާމީހުންނަށް ާއ� ހޯދައިދޭންޖ�ހޭނ�.

ާވ�ރިކަމަށްާއަާ ާސަރުކ ރު ާމި ާވަޢުދުވ�ވަޑައިގ�ން ާކަމަކަށް ާހުރިހ  ާއޮންނަންޖ�ހޭނ�.ާމި ާވ�ސް ާފުރުޞަތު އީާތަމްރީނުގ�

ާޒުވ ނުންތައްާ ާނުކޮށްދ�ވުނު. ާޑ�ލިވަރއ�އް ާމިކަމ�އް ާމީސްމީހުންނަކަށް ާމި ާއައިސްފައި ާވ�ރިކަމަށް ާނަމަވ�ސް، ވ�ސް.

ާބޮޑު.ާ ާވީ ާމައްސަލަތައް ާއިޖުތިމ ޢީ ާހުރި ާދިމ ވ�ފައި ާޤައުމަށް ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާކުރިން ާމީގ� ާވ�އްޖ�. މަގުމަތި

ދ�އްވ ނަމޭ،ާބޯހިޔ ވަހިކަންާހޯއްދަވައިދ�އްވ ނަމޭާވިދ ޅުވ�ާއ�ާކަމ�އްާވީކީާތޮއްޖ�ހިގ�ންާމިއުޅޭާމ ލޭާކަންތައްާހައްލުކޮށް

ާވަގުތުާ ާގިނަ ާނިދަނީ. ާޒުވ ނުން ާބަހައިގ�ން ާޑިއުޓީ ާއ�ހ�ން. ާތިބީ ާމީހުން ާއަދިވ�ސް ާމ ލޭގައި ާހަމަ ނޫން.

ާ ާތަމްރީނ�އް ާނ�ތް. ާގޮތ�އް ާކިޔ�ވޭނ� ާބަލ އިރު ާކިޔަވަން ާކުއްޖ  ާއ� ާބޭރުގައި. ހޯދަންދ އިރުގައިާހޭދަކުރަންޖ�ހ�ނީ

ާދ އިރުާޔޫތުާސ�ންޓަރ�އްާ ާނ�ތް.ާވަޒީފ ާހޯދަންާބަލ އިރުާވަޒީފ ާއ�އްާނ�ތް.ާކުޅިވަރުކުޅ�ން ތަމްރީނ�އްާލިބޭނ�ާގޮތ�އް

ނޑުމ�ންގ�ާ ާއަޅުގަ ާހައްލުނުކޮށ�އް ާގޮތަށް ާމި ާކަންތައް ާމި ާކިޔ�ނީ. ާމި ާކީކޭތޯ ާވިދ ޅުވ�ވ�ނީ. ާމި ާކީކޭތޯ ާދ�ން ނ�ތް.

ާމިާޤައުމުގައިާތިބިާޒުވ ނުން ާހައްލުކުރުމަށް ނ�އްާމިކަމަކުންާސަލ މަތ�އްާނުކުރ�ވޭނ�.ާމިާކަންތައްާމިހ ރުންާމިހ ރަށް
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ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާވަރަށްާމުހިއްމުާމިާވަގުތުންާމިވަގުތަށްާ އިޞްލ ޙަކީާމިާޤ ނޫނަށްާމިގ�ންނަާބަދަލަކީާއަޅުގަ

ާމިއޮ ާމިހ ރު ާޤައުމު ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއ�އީ ާކަމ�އް. ނޑުާކުރަންޖ�ހޭ ާއަޅުގަ ާހުއްޓުވުމަށް. ާއ�ކަން ާހ ލަތުން ތް

ާއަންނ ނާ� ާބަދަލ�އް ާހ�ޔޮ ާމިކަމުން ާހަމަ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާފ ސްވ�އްޖ� ާމިކަން ާމިގޮތަށް ާއިރ ދަކުރ�އްވިއްޔ  ޤަބޫލުކުރަނީ

ނޑުާވ�ސްާމިއުޅޭާއުޅުމުގައިާމިާމ ރ މ ރީާކަންތައްތަކުގަޔ އިާއުޅޭާމީހުންނ ާބައްދަލުކޮށްާއ�ާމީ ހުންނާ ކަމަށް.ާއަޅުގަ

ާދުރަށްާ ާއ�ކަމ  ާމިހ ރު ާބައިވ�ރިވ�ފައި، ާކުރިން ާމިކަންކަމުގައި ާތ�ރޭގައި ާމީސްމީހުންގ� ާއ� ާދައްކަމޭ. ާވ�ސް ވ ހަކަ

ާވ�ސްާ ާއ�މީހުން ާނ�ތުން. ާއ�އްޗ�ހި ާޤ ނޫނުތަކ  ާރަނގަޅު ާއ�ކަށީގ�ންވ  ާވ�ސް ާއަކީ ާޝަކުވ  ާމީހުންގ� ާތިބި ގޮސްފައި

ާމީހަކަށް ާމަރ  ާމީހަކު ާޔަޤީން ނޑަށް ާނޫންނަމަާާއަޅުގަ ާމަރ ލ ނ�އޭ، ާތިމަންނ  ާމަރައިފިއްޔ  ާމީހަކު ާތިމަންނ  ވ�ސް

ާނުކ�ރޭނ�ކަން.ާ ާޔަޤީން ާނުކ�ރޭނ�. ާކުރ ކަށް ާއ�ކަން ާމީހަކަށް ާއ� ާނަމަ ާއިނގޭ ާމަރުކަން ާޙުކުމަކީ ތިމަންނ ގ�

ނ ނ�.ާއ�އީާއ�ތާ އަހަރުާދުވަހަށްާތިމަންނަާޖަލުގައިާދިރިާހުންނ ނ�ކަންާޤަބޫލުވަންޏ ާއ�ާމީހ ާހުނ2�ާްއ�ހ�ނ�އްނޫންާ

ާވ ހަކަދައްކައިގ�ންާ ާކައިރީގައި ާމީހ�އް ާއ�ހ�ން ާއ�ރިގ�ން ާބޮލަށް ާމީހ�އްގ� ާސިޔ ސީ ާގޮތަކުން ާކޮންމ�ވ�ސް ހުރ�ގ�ން

ާމަރު،ާމީހަކުާ ނޑުމ�ންނަށްާއ�ބަާފ�ނޭ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމަރަށް ާޔަޤީންވޭ.ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ނުކުމ�ވޭކަންާއ�އަކު

ާމަރު ާތިމަންނަ ާޤަބޫލ�އްާމަރައިފިއްޔ  ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާކުރ ނ� ާއ�ކަން ާމީހަކު ާއ� ާހިސ ބުން ާއ�ނގޭ ވ ނ�ކަން

ާދަންނަވ ލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުވ އިރު ާނ�ތްކަމޭ ާޤ ބިލުކަމ�އް ނޑިޔ ރުންގ� ާފަ ާޙުއްޖަތަކީ ާތަނުގައި ާމި ނުކުރަން.

ާޝައްކ�ާ ާއ�އްވ�ސް ާއޮންނަނީ ާމި ާސ ބިތުކުރަން ާމަރު ާއިސްލ މްދީނުގައި ާވަނީ ާޝައްކ�އްާބޭނުން ާއ�އްވ�ސް ާނ�ތި. އް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއޮންނައިރު ާދޫކޮށްލ ފައި ާއަތްމައްޗަށް ނޑިޔ ރ�އްގ� ާފަ ާއ� ާއ�ކަން ާއ�ހ�ންކަމަށްވ އިރުގައި ނ�ތި.

ާޢަބްދު ާހުރީ ާހައިކޯޓުގައި ާޒިންމ ވ ކަށްނުޖ�ހޭ. ާފަތުޙުهللا ާޤ ޟީތޯ، ާމުޙައްމަދު ާއާ�هللاޤ ޟީތޯ، ާބަލ ކަށްނުޖ�ހޭ. ތޯ

ާމަރަންމަ ާމީހަކު ނޑިޔ ރަކު ާދ�ނ�ވޮޑިގ�ންވ ނ�.ާފަ ާއ�ކަން ާހަމަގައިމުވ�ސްާމަތިން ާކަމަށްާވ ނަމަ ާހިފައިފި ރުާގޯސްކޮށް

ާޢަބްދު ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާކަންބޮޑުވުމ�އްތޯ. ާކޮން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�ކަމ  ާއ�ހ�ންވީމ ، ާއަޅައިގަނ�ގ�ންާهللا ޤ ޟީއަކ 

ާދަ ާފުލުހުންނަށް ާފަހަރަކު ާކިތަންމ� ާއ ދޭސްކޮށްފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާވ�ސްާސަލ މަތްނުވޭ. ާމީޑިޔ ގައި ންނަވައިފިން

ާކަންތައްާ ާހިމ ޔަތ އިާރައްކ ތ�ރިކަން،ާސ�ކިއުރިޓީގ� ާދޭނަމޭ ާފަނޑިޔ ރުންނަށް ާތިމަންނ މ�ން ާބައްލަވ ށޭ ވިދ ޅުވ�ދ�އްވަ

ާއަށް.ާ ާއިންތިހ  ާބިރުދ�އްކުން ާހ ލަތުގައި ާއޮތް ާމިޤައުމު ާމިއަދު ާނުކުރ�ވ�ންވީ. ާކީއްވ�ތޯ ހަމަޖައްސައިދޭނަމޭ.

ާ ާމަރުޙަލ ގައިާމ ރ މ ރީއ�އް ާތަޙުޤީޤު ާބިރުދައްކ . ާއ�ބަ ާފުލުހުންނަށް ާދ  ާސީނަށް ާއ� ާފުރަތަމައިނުން ހިނގީމަ

ާހ ލަތުގައިާ ާމި ާބިރުދައްކ . ާއ�ބަ ާގޮސް ާކައިރިއަށް ާހ�ކި ާފ�ނުނު ާއ� ާގޮވައިގ�ން ާލޯޔަރު ާނަގ  ާއ�މީހުން ބިރުދައްކ .

ާފުލުހުން ނޑިޔ ރުންނަށ އި، ާފަ ާހ�ކިންނަށ އި، ާއޮންނައިރުގައި ާހިމ ޔަތ އި،ާޤައުމު ާއ�ކަށީގ�ންވ  ާއ�ންމ�ންނަށް ާމި ނ 

ާނަމަ،ާ ާނޫން ާވ�ގ�ން ާދޯދިޔ  ާމ  ނޑިޔ ރުން ާފަ ާއ�އީކީ ާމިހ�ން. ާއޮންނ ނީ ާމިކަން ާކަށަވަރުނުވަންޏ  ރައްކ ތ�ރިކަން

ާމީހަކަށްާ ާހުރި ާމަރ ފައި ާމީހަކު ނޑައ�ޅިގ�ން ާކަ ާމިޤައުމުގައި ާކ ކުތޯ ާނޫން. ާދޫކުރ ކަށް ާމީހުން ާމަރ  މީހުން

ާނުވ ނ�ކަން.ާއ�ހީތ�ރި ާބޭނުމ�އް ާޔަޤީން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނުވ ނ�. ާބޭނުމ�އް ާބޭނުންވަނީ. ާދޭން ާއ�އްބ ރުލުމ�އް ކަމ�އް
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ާޢަބްދު ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާމިހ�ންާهللا ާއޭނަ ާހަދަނީއޭ، ާމިހ�ން ާއޭނަ ާއަޅައިގަނ�ގ�ން ާގައިގައި ޤ ޟީ

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާކިޔުމަކުންާއަޅުގަ ާހަދަނީއޭ ާގޮތ�އް ާހައްލ�އްާާހަދަނީއޭ،ާމިވ�ނި ާއ�އްވ�ސް ާމިކަމަކަށް ާމިއަދު ގޮތުގައި

ާވ�ސްާ ާފަރ ތްތަކަށް ާއ� ާއިން ާއިދ ރ  ާފުލުހުންގ� ާވ�ސް ާވަގުތަށް ާމި ާވަގުތުން ާމި ާބަދަލުގައި ާއޭގ� ނ ންނ ނ�.

ނޑުމ�ންާމިާ ާއަޅުގަ ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާތިބ�ންވީ.ާއޭރު ާވ ހަކަާދައްކަން ާމި ާދީފައިާދ�ން ާސ�ކިއުރިޓީއ�އް އ�ކަށީގ�ންވ 

ާޗުއްޓީާއަށްާބ ރު ާމިާތަނުގ� ާމުއްދަތު ާތަނަށްާމި ާމި ާމިާޢިއްޒަތްތ�ރިާމަޖިލީހަށްާޤަރ ރު ނޑު ާދޫކުރަންވީ.ާއަޅުގަ ތައް

ާމަޝްހޫރުވ ކަށްާ ާމިތ ކު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ. ާސަބަބަކީ ާހުށަހ�ޅި ާނިންމަން ާބިލުތައް ާމުހިއްމު ާމިހިރަ ާކުރިން ދިއުމުގ�

ާއި ނޑު ާއަޅުގަ ާހ�ޔޮ،ާއުސްތ ޒު ނޑަށް ާފ�ކްޝަނ އި،ާނޫން.ާއަޅުގަ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގ� ާނޫން.ާމައުމޫން ޝްތިހ ރުވ ކަށް

ާހ ލަތުާއޮތްާ ނޑުާމަޝްހޫރުވ ކަށްާނޫން.ާމިާޤައުމުގ�ާމިއަދު ޑީ.އ ރު.ޕީާތަސްމީންާފ�ކްޝަނ ާވ�ގ�ނ�އްާނޫން.ާއަޅުގަ

 ގޮތުން...ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާމ�ންބަރު...ޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާވ ހަކަފުޅު،ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ

ާ

މ�ންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފުާގަލޮޅުާދ�ކުނު ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާދ އިރ ގާ�

ނޑުާމިާދަންނަވ ާވ ހަކަާއަކީ.... ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމިާކަމުގައިާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާއ�ހ�ންވީމ  ާރިޔ ސަތ . ާކުރިމަތިލައްވަންޖ�ހޭނީ ާވ ހަކަދައްކަވ އިރު ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާހަނދުމަފުޅުކޮށްާ، އ�ކަން

ާއަރުވަން.ާ

ާ

މ�ންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފުާގަލޮޅުާދ�ކުނު ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާދ އިރ ގާ�

ނޑުާ ާހުށަހ�ޅީއޭ،ާބުނ ތީ.ާމިކަމުގ�ާސީރިޔަސްކަމ�އްާމިާބޭފުޅުންނަށްާނުވިސްނ�ނީތޯާއަޅުގަ ާމަޝްހޫރުވ ން ނޑު އަޅުގަ

ާމަސައްކަތްތަ ާމި ާއ�ހ�ންވީމ ، ާހިތަށްއަރަނީ. ާމިާމި ާއ�ހ�ންވީމ ، ާގޮތޭ. ާމި ާއ�ދ�ނީ ާރައްޔިތުން ާނިންމައިދ�އްވ ށޭ. އް

ާއިރ ދަކުރ�އްވިއްޔ ާ ާއޭރުން ާދ�އްވ ށޭ. ާއ�އްބ ރުލުމ�އް ާބޮޑު ާވީހ ވ�ސް ާބޭފުޅުން ާމަޖިލީހުގ� ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ކަމުގައި

ާ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާކ މިޔ ބުވ ނ�. ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާކަންތައް ާމިއުޅޭ ާކުރަން ނޑުމ�ން ނޑުމ�ންގ�ާއަޅުގަ ާއަޅުގަ މިއަދު

އަދަބުދީގ�ންާނޫނީާމިާޤައުމުާސަލ މަތ�އްާނުވ ނ�.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .  ޤައުމުާއޮތްާހ ލަތުންާމަރަށްާމަރުގާ�

ާ
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މ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން: ާކުޅުދުއްފުށިާދ�ކުނުާދ އިރ ގާ�

ނޑުމ�ންގ�ާތ� ރޭގައިާމިާފަހަކަށްާއައިސްާހަމަާކޮންމ�ާބިލ�އްާހުށަހ�ޅޭއިރު،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާމިހ ރުާ ާދ�ން ާބިލަށް ާއ� ާވަންޏ  ާބިލުާކަމަށް ާއ�ާބިލަށް،ާޖިނ ޢީާއިޖުރ އަތުގ� ާކަމަށްާވަންޏ  ާބިލު ާހ�އްކ ާބ�ހޭ އ�އީ

ާހަމަ ާވ ހަކަދައްކަވ އިރުގައި ާބިލަށް ާއ� ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބިލު ާބ�ހޭ ާތަންފީޛުކުރުމ  ާޙުކުމް ާޢިއްޒަތްތ�ރިާާމަރުގ� ބައ�އް

ާފ ސްވ�ގ�ންނޭ.ާ ާބިލު ާއ� ާހައްލުވ ނީ ާމ ޙައުލު ާކުށުގ� ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާރ އްޖޭގައި ާވިދ ޅުވ�ވޭ ާއ�ބަ މ�ންބަރުންނަށް

ާޤަބޫލ�އްާ ާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ. ާމައްސަލައ�އް ާއޮތް ާމައްސަލައ�އް ާއަސ ސީ ާހަމަ ނޑުގ� އަޅުގަ

ާހ�އްކ ާ ާރ އްޖޭގައި ާކުށުގ�ާނުކުރަން ާރ އްޖޭގ� ާކަމަކަށް ާނ�ތިގ�ން ާބިލ�އް ާއިޖުރ އަތުގ� ާބިލ�އްާނ�ތިގ�ން،ާޖިނ ޢީ ބ�ހޭ

ާބިލުާ ާދ� ާއ� ާއ�ނގޭނ� ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާބަލައިފިއްޔ  ާބިލުތައް ާއ� ާއުޅ�ނީ. ާމި ާކޮންޓްރޯލްނުކުރ�ވިގ�ން ކަންތައް

ާތައްާ ާއޮތީވ�ސް ާއ� ާނަޒަާ،ޔ ރުކޮށްފައި ާމީހ ގ� ާހުންނަ ާތުހުމަތުގައި ާއިތުރުާކުށުގ� ާއަށް ާއޭނަ ާބަލައިގ�ން ރުން

ރައްކ ތ�ރިކަންާދިނުމަށް.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާޙަޤީޤަތުގައިާޖިނ ޢީާއިޖުރ އަތުގ�ާބިލ�އްާނ�ރ�ގ�ންާހ�އްކ ާބ�ހޭާބިލ�އްާނ�ރ�ގ�ންާ

ާއުފުލަން.ާ ާޒިންމ ތަކ�އް ާއިތުރު ާދައުލަތަށްޖ�ހޭނީ ާނޫން. ާދައުލަތަކަށް ާއަށް. ާމީހ  ާކުށްކުރ  ާވ ނީ ފަސޭހަވަންޏ 

ާއުސޫލުތަކަކުންާހ�ކި ާވަކި ާކުރަން. ާތަޙުޤީޤުތަކ�އް ާއުސޫލުތަކަކުން ާވަކި ާބަހައްޓަން. ާފ�ންވަރުތަކ�އް ާވަކި ތަކުގައި

ާވިކްޓިމްާ ާދަށުން ާނިޒ މ�އްގ� ާރަނގަޅު ާވ�ސް ާބިލަކީ ާދ� ާއ� ާއުނދަގޫވ ނީ. ާހައްތަހ  ާހިންގަން. ޝަރީޢަތްތައް

ާމީ ާހުންނަ ާތުހުމަތުގައި ާކުށުގ� ާބަލައިގ�ން ާހުންނަާޕްރޮޓ�ކްޝަނަށް ާތައްޔ ރުކޮށްފައި ާބަލައިގ�ން ާރައްކ ތ�ރިކަމަށް ހ ގ�

ާބުނ�ވ�ނީާ ާބުނަންޏ  ާމައިތިރިކުރ�ވޭނީ ާދަށްވ ނީ. ާމ ޙައުލު ާކުށުގ� ާމިއޮތް ާރ އްޖޭގައި ާފ ސްވ�ގ�ންނޭ ާދ�ބިލު ާއ� ބިލު.

ާދަ ާމީހުންނ އި ާތިބި ާތަޙުޤީޤުކުރަން ާރަނގަޅުކުރ�ވޭނީ ާމ ޙައުލު ާކުށުގ� ާނޫން. ާވ ހަކައ�އް ާތިބިާރަނގަޅު ާކުރަން ޢުވ 

ާއ�ތ ގާ� ާހަދ ފައި ާޖަލުތައް ާއިތުރު ާމީހުންނ އި ާތިބޭ ާބަލަހައްޓަން ާޖަލު ާމީހުންނ އި ާތިބި ާޝަރީޢަތްކުރަން މީހުންނ އި

ާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސްާ ާކިޔައިގ�ން.ާއ�ނޫން ާއ�ކައްޗ�އް ާއަރައި ާއ�ންމ�ންާއ�އްގަލަކަށް ާމީހުންނ ،ާމި ާތިބި ާބ އްވަން ޖ ގައި

ާއ�ކަނިާވ ހަކަދައްކައިގ�ންާމިކަންާހައްލ�އްާމިކަމ�އްާނުކުރ�ވޭނ�.ާ ކޮންމ�ާމީހަކުާއ�ާމީހ�އްގ�ާދ އިރ ގ�ާމައްސަލަތަކަށް

ާވަޑައިގ�ންާ ާއަމ ޒަކަށް ާއ�އް ާވ ހަކަދައްކައިގ�ން ާއަޑަކުން ާއ�އް ާވަދ�، ާއ�އްތަނަކަށް ާމިއ�ންމ�ން ނުވ ނ�.

ާއުޅ�ނީ ާމި ާރ އްޖޭގައި ާނުހުއްޓުވޭނ�. ާމިކަމ�އް ާނޫނީ ާނޫނޭ.ާާމަސައްކަތްކުރިއްޔ  ާނ�ތިގ�ނ�އް ާކުށްތައް ޤ ނޫނުތަކުގ�

ާތަންފީޛުނުކުރ�ވިގ�ންާ ނޑައަޅ ފަ. ާކަ ާއ�ބަހުއްޓޭ ާއަދަބުތައް ާރ އްޖޭގައި ނޑައަޅ ފަ. ާކަ ާއ�ބަހުއްޓޭ ާކުށްތައް ރ އްޖޭގައި

ާބިލުގ� ާބ�ހޭ ާއިޖުރ އަތ  ާޖިނ ޢީ ާމީކީ ާނޫން. ާމައްސަލައ�އް ާބިލ�އްގ� ާބ�ހޭ ާހ�އްކ  ާމީކީ ާއުޅ�ނީ. ާމި ާމައްސަލަ ާއުޅޭ

ާއުޅޭާ ާޖ�ހިގ�ން ާއޮވ�ގ�ން ާޤ ނޫނު ާމ ފުދިނުމުގ� ާލުއިކޮށްދިނުމ އި ާއަދަބު ާރ އްޖޭގައި ާމި ާމީކީ ާނޫން. މައްސަލައ�އް

ާނުކީގ�ން.ާ ާއ�ކައްޗ�އް ާބަޔަކަށް ާއ�އް ާގޮތުން ާއ�ކުވ�ރިވުމުގ� ާގޮތުންނ އި ާއިދ ރީ ާމިއުޅ�ނީ ާނޫން. މައްސަލައ�އް

ރާޖ�ނ�ރަލްާއޮފީހަށްާމައްސަލަާފޮނުވ ފައޭާވ ނީ.ާޕްރޮސ�ކިއުޓަރާމިހ ރުވ�ސްާބައްލަވ ާފުލުހުންާބުނ ނ�ާޕްރޮސ�ކިއުޓަ

ޖ�ނ�ރަލްާބުނ ނ�ާކޯޓަށްާމައްސަލަާފޮނުވ ފައޭާވ ނީ.ާކޯޓުންާބުނ ނ�ާތިމަންނަމ�ންވ ނީާޙުކުމްކޮށްފައޭ.ާޑީ.ޕީ.އ ރު.އ�ސްާ
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އ ާދޭތ�ރޭގ�ާއަދަދަށ�00ާާްއިނ400ާާްއިންާބުނ ނ�ާތިމަންނަމ�ންާއ�އްވ�ސްާމީހަކުާނުނ�ރ�މޭ.ާއ�ކަމަކުާމަގުމަތީގައިާ

ާތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ާކުށ�އްކޮށްގ�ން ާކުރިން ާއަކީ ާމީހ  ާހިފައިގ�ންދ  ާފުލުހުން ާއ�ނގޭ. ާއ�ބަ ާއުޅޭކަން ކުށްވ�ރިން

ާފުލުހުންގ�ާ ާއ�ނގޭ. ާއ�ބަ ާއުޅ�ނީކަން ާފ�ނިގ�ން ާމަގުމަތިން ާމީހ�އް ާހުންނަންޖ�ހޭ ާޖަލުގައި ާއޮވ�ގ�ން އަދަބ�އް

ނޑަކަށްާއ�އްާބަޔ�އްކަންާތަފ ސްހިސ ބުތަކުންާދައްކ ގޮ ތުގައިާމިާދ އިރ ގައިާމިކަންކަންާކުރަންާމިާއުޅ�ނީާހަމަާގ ތްގަ

ނޑުމ�ންގ�ާ ނޑުމ�ންގ�ާހުރިާޖަލުގައިާނ�ތްާވަސީލަތްތަކ�އް.ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންގ�ާނ�ތްާޖަލ�އް.ާއަޅުގަ އ�ބަާއ�ނގޭ.ާއަޅުގަ

ާ ާޙުކުމްކޮށްފައި ާދުވަހަކު ާކޮންމ� ާރ އްޖޭގައި ާއ�ތ ކު ާނ�ތް ނޑަށްާޖ ގައ�އް ާއަޅުގަ ާބައިތިއްބ ނ�. ާމީހުން ާފޮނުވ  ޖަލަށް

ާބަލިވ�ގ�ންާ ާބަޔަކު ާކޮންމ�ވ�ސް ާރީސައިކަލްކުރަނީހ�ން. ާޕޮޕިއުލޭޝަން ާގޮތަކުން ާ ާކޮންމ�ވ�ސް ާއ�ހ�ންވީމ ، ހީވަނީ

ާދުވަސްކޮޅަކަށް ާކޮންމ�ވ�ސް ާމީހުން ާޙުކުމްކުރ  ާއަލަށް ާނ�ރ�ފައި ާފޮނުވުމަށް ާބޭރަށް ާއިން ާރ އްޖ� ާޖަލަށްާނ�ރ�ފައި

ާބައ�އްގ�ާލ ފަ ާއ�ތައް ާދުވަހަކު ާކޮންމ� ާރ އްޖޭގައި ާއ�އީ ާގ�ންގުޅ�ނީ. ާނިޒ މ�އް ާދައުރުވ  ާނ�ރ�ފައި ާމީހުން ާތިބި އި

ާޙުކުމްތައްާ ާމީހުން ާއ� ނޑައ�ޅޭ. ާޙުކުމްކަ ާމައްޗަށް ާބަޔ�އްގ� ާއ�ތައް ާދުވަހަކު ާކޮންމ� ާދަޢުވ އުފުލޭ. މައްޗަށް

ާނިޒ  ާމިއުޅޭ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާއ�ބަޖ�ހޭ. ާމިއުޅ�ނީތަންފީޛުކުރަން ާއުޅ�ނީ. ާމި ާމައްސަލަތަކ�އް ާނ�ތިގ�ންާޤ ނޫާމީ ނު

ާމީގަާ ާއ�ބަޖ�ހޭ. ާޤަބޫލުކުރަން ާހަމަ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިކަން ާނޫން. ާމައްސަލައ�އް ާއުޅޭ ާނ�ތިގ�ން ާކުށ�އް ރ އްޖޭގައި

ނޑުާކުރީާދުވަހ�އްގައިާވ ހަކަާދ�އް ކިއިރުާވ�ސްާއަސްލަށްާގޮސްގ�ންާމިާމައްސަލަާހައްލުކުރ�ވޭނީ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާބަލައިލަމ ތޯއޭ.ާ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާފ�ންވަރ�އްގައި ާޢިލްމީ ާތަންކޮޅ�އް ާމައްސަލައ�އްކަން ާކޮން ާދިމ ވަނީ ާމި ދ�ންނ�ވިން

ާޢިލްމީކޮށްާ ާއ�ބަޖ�ހޭ ާރުޖޫޢަވުމަށްޓަކައި ާއަސްލަށް ާއ�ކަންކަމުގ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާދިމ ވީމަ ާމައްސަލަތައް ޤައުމުތަކުގައި

ާވިސް ާސިޔ ސީ ާބަދަލުގައިާބަލައިލަން. ާކުރިމަތިލުމުގ� ާއ�ކަމ  ާނިންމައިގ�ން ާގޮތ�އް ާވަކި ާހިތުގައި ާނުލައި، ނުމަކ އި

ާބަލ ފައިާ ާކީއްވ�ގ�ންކަން ާދިމ ވަނީ ާމި ާބަލ ފައި ާމައްސަލަތައް ާދިމ ވ  ާއިށީނދ� ާއ�ކު ާސިނކުޑިއަކ  ހުޅުވ ލ�ވިފައިވ 

ާމަ ާޤ ނޫނުގ� ާއުޅ�ނީ ާމި ާއ�ނގޭނީ ާދ�ންތ  ާހައްލުހޯދަންވީ. ާމީހ�އްގާ�އ�ކަންކަމަށް ާނޫނީ އްސަލައ�އްކަން

ާޙުކުމ�އްާ ާވަކި ާރ އްޖޭގައި ާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސް ާއުޅ�ނީ ާމި ާމައްސަލައ�އްކަން. ާނިޒ މުގ� ާނޫނީ މައްސަލައ�އްކަން.

ނޑަށްާމިާވ ހަކަދައްކަންާލިބުނުާފުރުޞަތުގައިާމިާ ނ�ތިގ�ނ�އްާނޫން.ާނުވަތަާވަކިާޤ ނޫނ�އްާނ�ތިގ�ނ�އްާނޫން.ާއަޅުގަ

ާއަ ާދ�އްކުނީ ނޑުާވ ހަކަ ާއަޅުގަ ާވިދިގ�ންކަމަށްވ ތީ. ާވ ހަކައ  ާދ�އްކ�ވި ާބޭފުޅ  ާވ ހަކަދ�އްކި ާކުރިން ނޑުގ� ޅުގަ

ާ ާއ�ންމ� ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާއޮތީ. ާއަދިވ�ސް ާވ ހަކަ ާނިންމ ލަނ2ާާްދައްކަންފ�ށި ސުވ ލުކޮށްލ ފައި

ާމި ާހުށަހ�ޅިފައި ާމި ާމިހ ރު ާސުވ ލަކީ ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާވަނީ. ާޙުކުމ�އްާބޭނުން ާކޯޓުން ާސުޕްރީމް ާބިލުން އޮތް

ާޤިސ ސްހިފުމުގާ� ާޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގައި ާކޯޓުން ާސުޕްރީމް ާއޮތްވ  ާބުނ�ފައި ާތަންފީޛުކުރަންވ ނޭ ކުރ އިރަށް

ާކުރިންާ ާތަންފީޛުކުރުމުގ� ާޙުކުމް ާމައްސަލައ�އްގައި ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާއިސްލ މްދީނުގައި ާމަރަށްމަރު މައްސަލައ�އްގައި

ާމ ފު ާމ ފުދިނުމުގާ�މީހަކު ާދަނިކޮށް ާހަމައަށް ާތަންފީޛުކުރުމ  ާޙުކުމް ާކޯޓުގ� ާސުޕްރީމް ާކިހިނ�އްތޯ. ާދ�ންވ ނީ ދީފިއްޔ 

ާނުވަތަާ ާކިހިނ�އްތޯ. ާދ�ންވ ނީ ާމ ފުދީފިއްޔ  ާވ�ސް ާއ�ކަކު ާއަށް ާއޭނަ ާފަރ ތުން ާޢ އިލ ގ� ާމީހަކު ާލިބިގ�ންވ  ޙައްޤު
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ރަށްާނިމިފައިވަނިކޮށްާއ ާނުކުތ ތަކ�އްާފ�ންމަތިވ�ގ�ންދ އިރުގައިާސުޕްރީމްާކޯޓުންާޙުކުމ�އްާކޮށްނިމިގ�ންާއ�ާމީހަކުާމަ

ާކަމ�އްާކަމަށްާ ާއ ާދިރުމ�އްާގ�ންނަ ާމުޅިާމައްސަލަާއަށް ާނ�ތް ާހ�ކީގ�ާގޮތުގައިާކުރީގައިާހުށަހ�ޅިފައި ާނުކުތ ތަކަކީ އ�

ނޑު ާއަޅުގަ ާވ�ސް ާމިކަންކަމަށް ާނިމިގ�ންދ އިރު ާމައްސަލަ ާމި ާކިހިނ�އްތޯ. ާވ ނީ ާދ�ން ާވިސްނަންޖ�ހޭނާ�ވަންޏ  މ�ން

ާދިމ ވ ާ ާހުންނަނީ ާމި ާބުނ އިރުގައި ާތަންފީޛުކުރަންވ ނޭ ާކުރ އިރަށް ާޙުކުމ�އް ާކޯޓުން ާސުޕްރީމް ާބަލަންވ ނ�. ކަމަށް

ާއަސްލަކަށްާ ާއ� ާބިއްޝުބުހ ތު. ާއުދުރަޢުލްހުދޫދު، ާކަމަށްވޭ. ާއޮންނަ ާއުސޫލ�އް ާޝަރުޢީ ާމައްސަލަތައް. އަސ ސީ

ާމިކަ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހ ލަތުގައިާބަލައިގ�ން ާޝައްކުގ� ާފ�ންނަނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާވަންނަންޖ�ހޭނ� ާތ�ރ�އަށް މުގ�

ާޙައްދުާޤ އިމުނުކުރ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާރިޔ ޟު

ާާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާލ2030/2ާުޝުކުރިއްޔ  ާއަދަބު ާދިނުމ އި ާއިޞްލ ޙ�އްާމ ފު ާޤ ނޫނަށް އިކޮށްދިނުމުގ�

ާމ�ންބަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާހުށަހ�ޅުއްވީތީ ާމުއްތަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ފަރ�ސްމ ތޮޑ 

ާމަރަށްާ ާދަނީ ާވ ހަކަދ�ކ�ވ�މުންާމި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ނޑުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދ�،ާމިއަދު އަޅުގަ

ާކަނ ާމައްޗަށްާމަރު، ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާމީ ާނުހިމަނ ނީތޯ. ާނޫނީ ާހިމަނ ނީތޯ ާހިމ�ނުން، ާޤ ނޫނުގައި ާމި ޑައ�ޅުމަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގ�ާ ާމިދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާމިއަދު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫނޭ ާކަމ�އް ާއޮތް ސުވ ލ�އް

ާއ30ާި ާދީނަކީ ާދައުލަތުގ� ާދިވ�ހި ާބުނަނީ ާ)ހ(ގައި ާމ އްދ ގ� ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ�ާވަނަ ާއިސްލ މްދީނަކީ ސްލ މްދީނޭ.ާއަދި

ާޤ ނޫނ�އްާ ާއ�އްވ�ސް ާޚިލ ފަށް ާއަސްލުތަކ  ާއިސްލ މްދީނުގ� ާދިވ�ހިރ އްޖޭގައި ާ)ށ( ާމަސްދަރ�ވ�. ނޑު ާމައިގަ ޤ ނޫނުގ�

ާއ�ނގޭާ ާއ�ބަ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާބަހުސްކުރ އިރުގައި ާމިކަމަށް ާމިއަދު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންކަމުން ާއ�ވ�. ާނުހ�ދޭނ�

ާގޮތަކަށްާ ާނޫން ާގޮތް ާއޮތް ާއ�ކަން ާއިސްލ މްދީނުގައި ާޙުކުމ�އް ާކަމ�އްގ� ާއ�އްވ�ސް ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

ާލ ޒިމުކޮށްފައިާއޮތްާކަމ�އްކަން.ާ ނޑުމ�ންނަށްާނުކުރ�ވޭނ�ކަން.ާއ�އީާޤ ނޫނުއަސ ސީންާއ�ާގޮތަށްާވަކިާގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމ�ންާމިއަދުާމިކަމަށްާޤ ނޫނ�އް ނޑުމ�ންނަށްާމިާއ�ހ�ންކަމުންާއަޅުގަ ގައިާވަކިާގޮތަކަށްާލިޔ ނީތޯާނޫންތޯާމީާއަޅުގަ

ާވ�ސްާ ާކުރިން ާމީގ� ާގޮތުން، ާއޮތް ާޤ ނޫނު ާމިހ ރުވ�ސް ާއޮތްއިރު ާމިހ�ން ާހަމަމިކަން ާސުވ ލަކީ. ާއުޅޭ އުފ�ދިގ�ން

މަގުމަތިންާހަމަާއ�ބަހުރިާމަރަށްމަރުާކޯޓުތަކުންާއ�ވަރުާނިންމ ފައިާއ�ބަހުރި.ާމިއަދުާދިމ ވ�ގ�ންާއުޅޭާމައްސަލަާއަކީާ

ާފަރ ތްތަކާ  ާހިންގި ާޢަމަލު ާއ�ފަދަ ާމަޖިލީހުގައި ާޝަރީޢަތުގ� ާވ�ސް ާމީހުން ާބަލަންތިބޭ ާވ�ސް ާކަތިލީމަ ާމީހަކު ސީދ 

ާއ�ހ�ންކަމުންާ ާއުޅ�ނީ. ާމި ާކުރިމަތިވ�ގ�ން ާބޮޑަށް ާމިހ  ާމައްސަލަތައް ާދިމ ވ  ާޖ�ހިލުންވުމުން ާހ�ކިބަސްދޭން މ�ދުގައި

ާ ާޤ ނޫނު ާމި ާވ�ސް ާކުރިން ާދ އިރ ގ�ާމީގ� ާހޯރަފުށީ ާމަގުސަދ�އްގައި. ާމ ތް ާވަރަށް ާދިޔަ. ާހުށަހ�ޅިގ�ން މިތަނަށް

ާރައްޔިތުންާ ާއޮތީ ާވަޢުދުވ�ފައި ާގުޅިގ�ން ާމަރ ލުމ  ާމީހަކު ާހޯރަފުށީގައި ާރަޝީދު، ާއަޙްމަދު ާމ�ންބަރު ޢިއްޒަތްތ�ރި

ސީާބޭނުމަކަށްޓަކައިާނ�ގީ.ާވަރަށްާކުރިމަތީގައިާތިމަންނަާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ނަމޭ.ާކީއްވ�ތޯާނ�ގީ.ާނ�ގީާހަމަާސިޔ 
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ފޮނިާވ ހަކަާމިތ ާދ�އްކ�ވި.ާވަރަށްާމޮޅުާވ ހަކަާދ�އްކ�ވި.ާވަރަށްާއިޚުލ ސްތ�ރިކަމ ާއ�ކުާވ ހަކަދ�އްކ�ވި.ާއ�މައްސަލައ ާ

ާމިތ ގައިާ ާއަށް ާމައްސަލަ ާކުއްލި ާއ� ާހުށަހ�ޅި. ާމައްސަލައ�އް ާކުއްލި ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ� ާމިތަނަށް ގުޅިގ�ން

ާވ ހަކަ.ާބަ ާހ ދިސ ގ� ާހިނގި ާގުޅިގ�ން ާނިޔ ވުމ  ާހުސ�ންބ� ާހޯރަފުށީ ާދަންނަވަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ހުސްކުރ�ވުނު.

ާޕްރ�ޝަރުބޮޑުވ�ގ�ންާ ާމ�ންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ� ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ާމަގުސަދ�އް ާވަކި ާސިޔ ސީ އ�ހ�ންނަމަވ�ސް

ާޤ ނޫނަށް ާނަމަ ާނޫން ާއިޞްލ ޙު ާާއ� ާހުސްވ�ގ�ން ާގޮތް ާނަގައިގ�ންާާހަދ ނ� ާއަނބުރ  ާއަލުން ާހުށަހ�ޅިާއިޞްލ ޙު އ�

ާމިހ ރުާ ާމ�ންބަރަކީ،ާއ�އީ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމިއަދުާމިތ ާމިާއިޞްލ ޙު ގ�ންދިޔައީ.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް

ާމ�ންބަ ާއ�ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާނުފޫޒ�އް،ާބ ރ�އް ާމީހ�އްގ� ާއ�ހ�ން ާއ�އީ ާމ�ންބަރަކީ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމައްޗަށްާހުށަހަޅ ފައިވ  ރުގ�

ނޑުމ�ންާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއިޞްލ ހ�އް ާހުށަހ�ޅި ާމަގުސަދ�އްގައި ާމ ތް ާވަރަށް ާވ ތީވ� ާކަމަށް ާމީހ�އް ނުފޯރުވ�ވޭނ�

ނޑުމ�ންނަށްާ ާއަޅުގަ ާކޮންގޮތ�އްތޯ ާވ�ގ�ންދ ނީ ާކަމަށް ާމި ާދ�ން ާހަމައަށްދ އިރުގައި ާވޯޓ  ާއ�ހ�ންކަމުން ޤަބޫލުކުރަން.

ާސްކްރީނު ާގަޑީގައި ާވޯޓުލ  ާއ�ހ�ންވީމ ،ާާއ�ނގޭނީ ާނުދ�ނީ. ާކޮންބައ�އްތޯ ާވޯޓުދ�ނީ ާއ�އަށް ާކޮންބައ�އްތޯ ބަލައިލީމަ.

ާއިސްލ މްދީނުންާ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާހިފުމަކަށް ާމަރު ާމަރަށް ާނ�ތުމަކުން ާޤ ނޫނު ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާނޫނޭ ާކަމ�އް ާއޮތް ާބަރީޢަވ�ވ�ން ނޑުމ�ންނަކަށް ާއަޅުގަ ާއ�ކަމަކުން ާމައްޗަކަށް ނޑުމ�ންގ� ނޑުމ�ންާއަޅުގަ ާއަޅުގަ .

ާމިާ ާބ�ލިގ�ންނޭ. ާކަމަށް ާއަސްލ�އް ާޝަރީޢަތްާއ�އީ ާއިސްލ މީ ާކުރަންޖ�ހ�ނީ ާކަންތައްތައް ާވ�ސް ާކޯޓުތަކުގައި ޝަރުޢީ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދ�ން ާއުޅ�ނީ. ާމި ާބަދަލުގ�ންނަން ާކޯޗަކަށްތޯ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާދ�ން ާލިޔ�ފަ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި އޮތީ

ާމުޖުތަމަޢު ާމިއަދު ާދ އިރ ގ�ާބަލައިލަންޖ�ހ�ނީ ާދ�ކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާދ�ންމ� ާގޮތަށް. ާހިނގަމުންދ  ާކަންތައްތައް ގައި

ާބ�ހޭާ ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުންގ� ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމ�ންބަރު ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާމ ލ�ތ�ރޭގައި ާއ�ބަދޭ ާމިހ ރުވ�ސް ާކޮމިޓީން ާބ�ހޭ ާސަލ މަތ  ާޤައުމީ ާކަންތައްތަކާ ާކޮމިޓީންނ އި ާމ ރ މ ރީގ� ާހިނގ  މި

ާއ�ކުގައިާ ާސަރުކ ރ  ާއ�ޅުމަށްޓަކައި ާފިޔަވަޅުތައް ާކަމުގައި ާމި ާބަލައި، ާގޮތް ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާމިކަން ާގޮތުން ބ�ހޭ

ާގިނަވ�ާ ާކުށްކުރުން ާގިނަވ�، ާކުށް ާމ ލ�ތ�ރޭގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފަހުން ާވަރަށް ާއަދި މަޝްވަރ ކުރަމުން.

ާގިނަވ� ާގޭންގުތައް ާވ�ސްާ، ާކޮމިޓީން ާއ� ާއުފައްދަވ ފަ. ާކޮމިޓީއ�އް ާއޮތީ ާހ�ދިގ�ން ާމައްސަލަތަކ  ާތަފ ތު ާމިފަދަ އަދި

ާގޮތްާބ�ލުމަށް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގ�ާ ާހިނގ ާނުހިނގ  ާމަޖިލީހުގ�ާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތައް މިދިޔަާހަފުތ ގައިާރައްޔިތުންގ�

ާބައްދ243ާަ ާކޮމިޓީއ  ާއޮތް ާއުފައްދ ފައި ާދަށުން ާމ އްދ ގ� ާމަޢުލޫމ ތުތަކ�އްާވަނަ ާގިނަ ާވަރަށް ލުކުރ�އްވި.

ާމަތީާ ާމަގުތައް ާގޮތ�އްގައި ާޢ އްމު ާކަންތައްތައް ާމި ާވިދ ޅުވޭ، ާމިތ  ާމ�ންބަރުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއަދި ހިއްސ ކުރ�އްވި.

ާތިބި ާޙުކުމްކޮށްފައި ާޖަލަށްލ ން ާއ�ބަހުރި ާއ�ކަކު ާމަތިން ާފަހަރ�އްގ� ާހަތަރު ާތިން ާކުށްވ�ރިންނޭ. ާދަނީ ާމި ާކުރަމުން

ނޑުމ�ންނަށްާއ�ބަާއ�ނގޭާމިާކަންތައްތައްާމިާ މީހުންާދޫވ�ގ�ންާއ�ާމީހުންގ�ާފަރ ތުންާއަންނަާކަންތައްތައްކަންާއަޅުގަ

ާހުރިާ ާކޮށްފައި ާކޯޓުތަކުން ާދޭތ�ރޭގައި ާފަރ ތްކ  ާމިދ�ންނ�ވި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާވ ނީ ާހައްލަކަށް ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމީގ� ވަނީ.

ާކުރ�ވޭނީ.ާޙުކުމްތައްާތަންފީޛުކުރ�ވޭނ�ާއިންތިޒ  ނޑުމ�ނަށް ާމިކަންާއަޅުގަ ނޑުމ�ންނަށްާހަމަޖ�އްސިގ�ން ާއަޅުގަ މުތަކ�އް
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ާ ާއ�ބައުޅޭ ާމިހ ރު ާމަތީގައި ާމަގުތައް 400ާާމ ލޭ 4�0ާާއ އި ާއ�ބަތިބ�00ާިއ އި ާކުށްވ�ރިން ާއަދަދުތަކ�އް ާދޭތ�ރޭގ� އ 

ާމީހުން.ާކިހިނ�އްތޯ ާތިބި ާޙުކުމްކޮށްފައި ާގޮތްގޮތަށް ާއ�ކި ާހައްލުނުކޮށްާާދޫކޮށްލ�ވިފައި،ާޖަލަށް ާމިކަން ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާދ�ންާ ާނުފ�ނޭ. ާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާކަމ�އްތޯ؟ ާކޮން ާކުރ ނީ ާމަދުކުރަން ާކުށް ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާއަހަރުާނޫންާކުރީާ ާގޮތް.ާމިދިޔަ ާހުރި ާހ ލަތު ާބުނ ާޖަލުތަކުގ� ާގޮތް.ާމި ާހުރި ާޖަލުތައް ާބަލައިލަންވީ ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ފަހަރ�އްގ�ާމަތިންާބަޖ�ޓަށްާވަނ2ާާީމިލިއަނ ާދޭތ�ރޭގ�ާއަދަދުތަކ�އ�0ާާްމިލިއަނ އ�0ާާިބަޖ�ޓުގައިާއަހަރުގައިާވ�ސްާ

ާމިާ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނ�ތް. ާކުރ�ވިފައ�އް ާމަސައްކަތް ާޖަލުތަކުގައި ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، އިތުރުކުރ�ވިފަ.

ާވ ހަ ާމި ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާވ ހަކައ�އްތޯ. ާކޮންކަހަލަ ާކަންތައްތައްާދައްކަނީ ާއ� ާބަދަލުގައި ާދ�އްކުމުގ� ާމިހ�ން ކަތައް

ާކަމ�އް.ާ ާބޭނުންތ�ރި ާމުހިއްމު ާމ  ާއ�ޅުމަކީ ާފިޔަވަޅުތަކ�އް ާއ�ޅ�ންހުރި ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ތަންފީޛުކުރުމަށް

ނޑުމ�ނަށްާ ާއަޅުގަ ާއަބަދުވ�ސް ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ާމަޤުޞަދ�އް ާސިޔ ސީ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ އ�ހ�ންނަމަވ�ސް،

ާހައްލުވ�ގ�ންާކުށްވ�ރި ާމިކަން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާވ ހަކަތަކ�އް.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ ާމިކަހަލަ ާދ�ކ�ވ�ނީ ާގޮތުން ާބ�ހޭ ންނ 

ާމިކަންާ ާވަރަށްާބޮޑަށްާއ�ކުވ�ރިކަމ އިާއ�އްބ ރުލުމ�އްގ�ާދަށުން ާއަދިާޝަރުޢީާނިޒ މު ދ ނީާސަރުކ ރ އިާމިާމަޖިލީހ އި

ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާޚ އްޞަާފިޔަވަޅު...

ާ

ާންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމްާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ށީާދ އިރ ގ�ާމ�އޭދަފު

ނޑުާވ�ސްާ ާހުށަހ�ޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުގަ ާމުއްޠަލިބު ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރު `.ާއ ދ�،ާފަރ�ސްމ ތޮޑ ާދ އިރ 

ކުރިންާވ�ސްާމިާބިލަށްާއަޅުގަނޑު މ�ންާވަނީާވަރަށްާބޮޑަށްާވަރަށްާއިޚްލ ސްތ�ރިކަމ ާއ�ކީގައިާތ އީދުކުރަން.ާއ�ާމީގާ�

ާބިލުާ ާއ� ާވަނީ ާމަޖިލީހުން ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާނިންމ ފަ. ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާގޮތްތަކ�އް ާވ ހަކަދައްކ  ތަކުރ ރުކޮށް

ާވަގުތުތަކ�އްގައިާ ާގިނަ ާތަނުގައި ާމި ާބިލު ާމި ާއަނ�އްކ  ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާބިލުތަކަށް ާމިކަހަލަ ާދ�ން ބޭރުކުކޮށްލ ފަ.

ނޑުާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުގ�ާކިބައިންާވަރަށްާއ ދޭހ ާއ�ކުާދަންނަވަން.ާބަހުސްކޮށްފައިާމިާބިލުާނުގ�ންދިއުމަށްާ އަޅުގަ

ނޑުމ�ންާ ާއަޅުގަ ާނަގ ލ ކަށް، ާވަގުތު ާކުރ ކަށް، ާމަސައްކަތްތަކ�އް ާބޭކ ރު ާތަނުގައި ާމި ާކޮންމ�ހ�ން ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ހޭާކަމ�އްާނޫން.ާމިއީާއަމުދުންާކޮންމ�ާބިލ�އްާލ ފައިާއ�ާބިލުާއަނބުރ ާގ�ންދ ާކަހަލަާގޮތަށްާކުރުމަކީާއަޅުގަނޑުާރު

ނޑަކަށްާ ާއަޅުގަ ާސަބަބ�އް ާގ�ންދ�ވި ާއ� ާމ�ންބަރު ާކުރީގ� ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާދ�ން ާނޫން. ާވ�ސް ާބިލ�އް ާނ�ގޭނ� ވ�ސް

ާޣައިރުާ ާނޫނަސް، ާއިސްލ މުން ާއަދި ާދުނިޔޭގައި ާމައްސައ�އް. ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިއީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ނޭނގ�.

ާއ� ާމިހ ރު ާވ�ސް ާގ�ންދަނީ.ާމުސްލިމުން ާހިފަމުން ާގ�ންދަމުން.ާމަރަށްމަރު ާކުރަނީ ާމިކަން ާނ�ތިގ�ން ާހައްލ�އް އްވ�ސް

ތިޔަާއ�ންމ�ާއިންސ ނީާޙައްޤުތަކަށްާމަސައްކަތްކުރ ާކަމަށްާދަޢުވ ކުރ ،ާޚުދުާއ�މ�ރިކ ގައިާވ�ސްާއ�ކަންާކުރަމުންާއ�ާ

ާއަޅުާ ާސިންގަޕޫރު، ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ާޤައުމުތަކަށް ާކައިރި ާކަމުގައިާދަނީ. ާތަނ�އް ާއަމ ން ާއ�ންމ� ނޑުމ�ން ގަ

ާޙުކުމްާ ާމަރުގ� ާސިގަޕޫރުގައި ާސިންގަޕޫރު. ާބަލަނީ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާތަނަކަށް ާއުޅޭ ާގޮސް ނޑުމ�ން އަޅުގަ



 54

ތަންފީޛުކުރަމުންާގ�ންދަނީ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމިއީާހަމައ�ކަނިާދީނީާހައިސިއްޔަތަކުންާނޫންާދުނިޔ�ވީާގޮތުންާބ�ލިކަމުގައިާ

ާމަ ާމި ާކަމ�އް.ާވިޔަސް ާކުރަމުންދ  ާއ�ކަން ާގޮތުން ާދ  ާތަޖުރިބ ކުރަމުން ާދުނިޔ� ާމިހ ރު ާމަރުހިފުމަކީ ރަށް

ާ ާމ ތް ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާމިކަން ާهللاާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާމީގ� ާމިގޮތަށ3400ާާްއޮތީ ާމިކަން ާކުރިން ާއަހަރ�އް އ�ތައް

ާދ�ބަސްވ�ވ�ން ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއަކީ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާއަންގަވ ފަ. ާދ�ބަސްވ ާާކުރުމަށް ާމިއަށް ާނޫން. ާކަމ�އް އޮތް

ނޑުމ�ންާމުސްލިމުންގ�ާތ�ރ�އިންާވ ާބައ�އްާهللاމީހުންނަކީާމ ތްާ ގ�ާޙުކުމްފުޅުތަކަށްާދ�ބަސްވ ާމީހުންނަކީާއ�އީާއަޅުގަ

ާދ�ންާ ާނޫން. ާކަމ�އް ާހުރި ާވ�ސް ާޝައްކ�ތް ާމިއީ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާޙަދީޘްކުރައްވ ފަ. ާވަނީ ާރަސޫލ  ާކީރިތި ާކަމަށް ނޫން

ާއަ ާތަންފީޛުކުރ ނީާމީގައި ާމި ާހަމައިގައި. ާތަންފީޛުކުރުމ  ާމި ާއުޅ�ނީ ާމި ާއުފ�ދިގ�ން ާމައްސަލަ ނޑުމ�ންގ� ޅުގަ

ާއުޅޭާ ާއުފ�ދިގ�ން ާމި ާތ�ރޭގައި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާމިއީ ާހަދައިގ�ންތޯ. ާކިހިނ�އް ާހިސ ބަކުންތޯ، ާކިހ  ކިހިނ�އްތޯ،

އޮތްާއަންގަވ ފައިާމިކަންާކުރަންވީާގޮތް.ާމިކަންާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއ�ބަهللاާސުވ ލަކީ.ާމިއީާކީރިތިާޤުރުއ ނުގައިާމ ތްާ

ާއ�އްޗ�އް.ާވ ރުތަވ�ރިންނަށްާ ާއޮތް ާސ ފުކޮށްާއ�ނގ�ން ާވަރަށް ާފަރ ތްތައް،ާމިއީ ާފަރ ތްތައް،ާމ ފުނުވ�ދޭނ� މ ފުދ�ވޭނ�

ާ ާގޮތ�އް ާއޭނައަށް ާއަށް ާޚުދު،ާޙ ކިމ  ާވ�އްޖ�އްޔ  ާފަރ ތ�އް ާނ�ތް ާވ ރުތަވ�ރިޔަކު ާމަޢ ފުދ�ވިދ ނ�. ނިންމިދ ނ�.ާމިކަމަށް

ާމީތިާ ާކޯޓުން ާސުޕްރީމް ާސުވ ލަކީ ާއުފ�ދޭ ާމި ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާދ�ން، ާއޮތް. ނޑައ�ޅިފައި ާކަ ާމިކަން މިއީ

ާޙުކުމ�އްާ ާސުޕްރީމްާކޯޓުން ާތަންފީޛުކުރ ާމަރުޙަލ ގައި ާފަހަތަށްާއ� ާއޭގ� ާއަންގ ާހިސ ބުންާފ�ށިގ�ން ތަންފީޛުކުރުމަށް

ާމިއަދު.ާއ�ކަމަކު،ާމިސ ލަކަށްާ ާވ�ސް.ާނޫނީާދ�ތިންާއިއްވ ނީ ާހިނގައިދ ނ�،ާމަހ�އްހ ާދުވަސް ކަންާތަންފީޛުނުކުރ�ވި

ނޑުގ�ާވ ހަކަާއަކީާވީހ ވ�ސްާއަވަހަކަށްާތަންފީޛުކުރުން.ާދ�ން،ާއ�ާދޭތ�ރޭގައިާއ�ާ ދުވަހ�އްާވ�ސް،ާނޫނީާދ�ންާއަޅުގަ

ާއ�ކަ ާވ�ސް ާމަޢ ފުދިނުމަކީ ާވިސްނިގ�ން ާއ�އްޗ�އް ާކަހަލަ ާކޮންމ�ވ�ސް ާމިއީާވ ރުތަވ�ރިޔަކަށް ާކަމ�އް. ށީގ�ންވ 

ާނޫން.ާ ާމައްސަލައ�އް ާބޮޑު ާމ  ާވ�ސް ާމިއަކީ ާއަކީ. ާމައްސަލަ ާކުޑަކުޑަ ާއުފ�ދޭ ާމިހ ރު ާދޭތ�ރޭގައި ނޑުމ�ންގ� އަޅުގަ

ާއ�ބަތިބި.ާއ�ާ ާޤައުމުގައި ާޢިލްމުވ�ރިންާމި ާދީނީ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާދަންނަ ާއ�ބަތިބިާމިކަން ާތ�ރޭގައި ނޑުމ�ންގ� އަޅުގަ

ާއާ�ދީނީާޢިލްމުވ�ރިންގ�ާނަ ނޑުމ�ން ާމިކަންާއަޅުގަ ނޑުމ�ންނަށްާޤ ޟީންނަށްާމިކަންާކުރ�ވޭނ�ާގޮތަކަށް ޒަރުންާއަޅުގަ

ާމިއީކީާ ާރަނގަޅަށް. ާހުންނ ނީ ާހަދައިދިނީމ  ާޤ ނޫނު ާގޮތަކަށް ާތަންފީޛުކުރ�ވޭ ާބޭފުޅުންނަށް ާއ� ާހަދައިދިނީމ  ޤ ނޫނު

ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާނޫން. ާކަމ�އް ާނުކުރ�ވޭވަރު ނޑުމ�ންނަށް ާމިާާއަޅުގަ ާބިރުނުގަނ�ގ�ން ާމިކަމ  ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާނޮވ�މްބަރުާ ނޑުމ�ންގ� ާފ�ންނަމުންދަނީާއަޅުގަ ނޑުމ�ންނަށްާމިހ ރު ާނުހިފ ތީ.ާބައްލަވ !ާއަޅުގަ 1ާއުޅ�ނީާމަރަށްާމަރު

ާހިނގަމުންާ ާމަގުމަތީގައިާދަށަށްޖަހ ލ ފައި ާމީހުން ާދ� ާނ ސިރ އި،ާލުޠުފީއ  ާސަގަރު ާމަރ ލި ާއ�ތައްާދިވ�ހިންނ�އް ގައި

މީހުންާމ�ރިާމީހުންނޭާމަގުމަތީގައި.ާމިާތިބީއޭާމިއަދުާޗ ލ ކީކޮށ35ާާްއ�ާއުޅ�ނީ.ާކީކޭތޯާޒުވ ނުންާބުނަނީ.ާމިާތިބީއޭާ

ާވަންނަާ ނޑިއަށް ާސިކު ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާމިހ�ންނޭ.ާމިއީ ާވ ނީ ާމަރ ލިޔަސް ާމީހަކު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ހިނގަނީއޭ.ާދ�ން

ނޑުމ�ންގ�ާތ�ރޭގައި ާމީހަކުާާވަނުން.ާއ�ކަމަކު،ާއަޅުގަ ާއ�ާމީހ ާއަށްާއ�ނގޭނ�ާތިމަންނަ މަރަށްާމަރުާހިފަންފަށަފިއްޔ 

ާސަބަބަކީ.ާ ާކުރަންޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިކަން ާއ�އީ، ާނުހުރ�ވޭނ�ކަން. ާސަލ މަތަކުން ާތިމަންނ އަކަށް މަރ ލައިފިއްޔ 
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ާރައީސް، ާމ ތްާާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއަޅުގަނهللا ާޙުކުމްފުޅުތަކ  ާވ ހަކައ�ާގ� ާދ�ކޮޅަކަށް ާނުދ�ޑުމ�ންނަށް ާއ�އްވ�ސްާއް އްކޭނ�

ޔަހޫދީންނ އިާނަޞެ  ރ ާއިންާާއ ާޖަދަލުކުރީާهللاނޫން.ާއ�ކަންާކުރިާބަޔަކުާމ ތްާމިއީާޖ ގައ�އްާއޮތްާކަމ�އްާ.މީހަކަށް

ާބަދަލުާއ� ާޙުކުމްތައް ާއުޅ�ނީ.ާއ�ހ�ންވ�ގ�ން،ާމީހުންާމި ާމަގުފުާއ�ކޮށްގ�ންާމި ާތިބީ.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމީހުން ރ�ދިފައިާއ�

ާލިބ�ނީާމިވަރަށްާރައީސް،ާ ާވަގުތުކޮޅ�އްާމި ާއ ޔަތަކ އި،ާއ�ތައްާކުޑަކުޑަ ާއ�ތައް ާވ ހަކަދައްކަން.ާމިއީ ކަހަލަާކަމަކަށް

ާ ާއ�ހަދީޘަކ އި، ާއ�ންމ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާކަމ�އް. ާހުރި ާމައްސަލަތަކ�އް 1ާާތައް ާވ ހަކަާމިނ�ޓު ާމިކަހަލަ ދީގ�ން

ާމި ނޑުމ�ން ާދައްކ ޢިއްޒަާއަޅުގަ ާކިހިނ�އްތޯ ާމަޖިލިހުގައި ާދ�ބައިކުޅަާތްތ�ރި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާރައްޔިތުންނަށް ނީ؟.

ާ ާތަން ާއޮތް ާބުނަން ާބ ކީ ާބުނ އިރަށް ާއައ�އްބައި ާމިވ�ސްާނުބުނ�ވިގ�ން ާދ�ކޮޅުނުޖ�ހޭ. ާވ�ސް ާވ ހަކަ ނޑުމ�ންގ� ޅުގަ

ާބަދަލު ާއ ޔަތްކުރަންވ�އްޖ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ ނ، ާމ ނަކިޔައިފިއްޔ ާކަމ�އް. ާނުކިޔޭ. ާމ ނައ�އް ާއ ޔަތުގ� ކިޔައިފިއްޔ 

ާބުނ�ފިއްޔ އ ޔަ ާއ އ�ކޭ ާއ� ާނުކިޔޭ. ާމަޖިާތ�އް ާމި ާނޭނގ� ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާދ�ން ާނ�ތް. ާތަނ�އް ާބުނ�ވޭ ލީސްާނޫނ�ކޭ

ާވ�ސް.ާ ާގޮތ�އް ާދައްކަންހިނގަމުންދ  ާވ ހަކައ�އް ާދައްކ ނ� ނޑުމ�ން ންވ ނ�.ާފުރުޞަތުދޭާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާ ާއ�އ�ހ�ންނޫނީ، ނޑުމ�ން ާހަމަޖ�ހ�ންާއަޅުގަ ާއޭތި ާދައްކ  ާވ ހަކަ ާކުޑަމިނުން ާއ�ންމ� ާދ�ން ފުރުޞަތުާވ ހަކަދައްކަން

ނޑުމ�ންނަކީާވ�ސްާާދޭންވ ނ�.ާއ�އްޗ�އްާބުނ�ފައިާއ�ާ ާއ�އްޗ�އްާރައްޔިތުންނަށްާނޭނގޭާހިސ ބަށްާދިޔައިމަާއަޅުގަ ބުނ 

ާއޮޅުންނުފި ާތަންދޮރު ާބަމިދ�ންނ�ވީ ާދ�ންާލ  ާމ�ންބަރ އި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާތިމަރަފުށީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ�ގ�ން. ޔަކަށް

ާމ�ން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާބައ�އް ާވ�ސް ާވ ހަކައަދި ާއ�އްކޮޅަށް ާމިކަމ  ާއުފ ކުރަބަރުން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިކަމާ ދ�އްކީތީ ާއަދި ން

ާވ ހަކަ ާދ�ކޮޅަށް ާދައްކ  ާއ�މީހުން ނޑު ާއަޅުގަ ާވިސްނޭތޯ ާވިސްނުން ާާމީހުންނަށްާހަމަ ާއ ދޭސްކޮށް ާކަމަށްާހަމަ ާމި

ނޑުމ�ންގ�ާތ�ރޭގައިާހަމަާޔަޤީނުންާކަމަކީާވުމަށްާމިއ�އްވ�ސްާބޭފުޅަކުާދ�ކޮޅުާނުހ�އްދ� ކީރިތިާއ�ބައޮތްާވ�ސްާާއަޅުގަ

ާމަރުާހިފުމަކީާދިރުމ�އްާވ ކަމަކޭ.ާދިރުމ�އްވ�އޭާާއަންގަވ ފައިވޭهللاާމ ތްޤުރުއ ނުގައިާ ބަހުގ�ާމ ނަާތިާާބުނ ާމިމަރަށް

ާ ާބޭފުޅުން ާވިސްނ . ާހ ދަ ާމިއީ ާކޮބައިތޯ؟ ާމ ނަ ާބުނ  ާއ� ާދިރުމ�އްވ�އޭ ާއ�އްޗ�ކޭ ާއޮތް ާދ އިރ އ�އްގައި އޭގ�ާފުޅ 

ާސަބަބުން....

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާރަފީޤުާމަދުމުޙައްާމ�ންބަރުާދ އިރ ގ�ާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާފަރ�ސްމ ތޮޑ  ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާާ ާމިާމ�ންބަރު ާބިލަށް މި

ާހުށަހ�ޅު ާތ އީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާމަނިއްވި ާއ� ާއުފ ވޭ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއ ދ�، ާމިާާކުފ ނު ާބިލު

ާއަޅުގަނޑުާކަންބޮޑުާދ�ރަވޭ....ށްާހުށަހ�ޅުއްވީތީ.ާހަމަާއ�ހ�ންމ�،ާގޮތަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:
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ާއިށީ ާގ�އްލިއްޖ� ާކޯރަމް ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ޖަލްސ ގ� ާއ�ދ�ން. ާކޯރަާނދ�ވަޑައިގ�ންނ�ވުން ާޖަލްސ ގ� ާމިހ ރު މްާއ ދ�،

ނޑައ�ޅިފައިވ ާވަގުތުާމިހ ރުާހަމަވ�އްޖ�.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާއިބްތިދ އީާބަހުސްކުރ�ވ�މުންާމިދ ާބިލަށްާމިއަދަށްާ ވަނީާކަ

ާހަމަވ�ފަ.ާ

ާ

ާ

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވު

ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާާދަނީާއ�ހ�ންވީމ ، ާނަންބަރު 30ާއ�ޖ�ންޑ  ާނަންބަރުާއްމަސައްކަތަާނުނިމިހުރި، ާއ�ޖ�ންޑ  .

01.0ާާ ާދ އިރ ގ� ާހުޅުހ�ންވޭރު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،ާޖިނ ޢިއްޒަތްތ�ރި ާމަނިކު ާމޫސ  ާބިލުާއިޖުާޢީމ�ންބަރު ާގ�ާރ އަތުގ�

ާފުރަތަމަގ�ންދިާާކުރިއަށްބަހުސްާ ނޑު ާމިާއުމަށް.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުގަ ާދ އިރ ގ�ާާފުރުޞަތު އަރުވަނީާނައިފަރު

ާމުޙައްމ�ންބަާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއަޙްމަދު ާރު ާމަދަށް. ާދައްކަވަންާާމިާކުރީދުވަހު ާވ ހަކަފުޅު ާނިންމ�ވިއިރު ާބަހުސް ބިލުގ�

 ކުރ�އްވުމަށް.ާރިާމ�ންބަރުާވ ހަކަފުޅުާފުރިހަމަހުންނ�ވިާޢިއްޒަތްތ�

ާ

ޢިއްާ ާމަދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާދ އިރ ގާ�

ާކުރީ ާއަޅުގަާއ ދ�، ާމިދުވަހު ާވ ހަކަާނޑު ާނުނިމިބިލަށް ާމުޅިން ާވ ހަކަ ާފުާއޮތުމ ާދ�އްކިއިރު ާއިތުރު ރުޞަތ�އްާއ�ކު

ާދ�ންދ�އްވީތީާވަރަށްާޝުކުރު ނޑު ާމިާބިލުގ�ާދަންނަވަން.ާއ ދ�،ާއަޅުގަ ާމ އްދ އ 5ާނ�ވީ ދުވަހުާާދޭތ�ރޭގައިާއ�ާވަނަ

ނ ާއަޅުގަ ާގ�ންދިޔައީ. ާވ ހަކަދައްކަމުން ާޑު ާމ5ާިބިލުގ� ާމ އްދ ގައި ާހަނުާާވަނަ ާވ ހަކައ ާއޮންނަ ާލިބޭ ާޙައްޤު ާހުރުމުގ�

އްޔ ާގޮތުންާވ�އްޖ�ާބިލުގ�ާމިާމ އްދ ާބުނ ާގ�ާވ ހަކަާބަޔ ންކޮށްފައިާއޮންނައިރުގައިާމިހަނުހުރުމުާ.ާއ ދ�،ާގޮތުންާބ�ހޭ

ާވ�ސް ާމީހ  ާލިބޭ ާމީހ ާާ،ދަޢުވ  ާލިބޭ ާދަޢުވ  ާއަދި ާމަރުޙަލ ގައަށް ާތަޙުޤީޤު ާއަދި ާވ�ސް ާމަޖިލީހުގައި ާއިޝަރީޢަތުގ�

ާ ާމިވ�ސް ާބަޔ ންކޮށްފައި ާކަމަށް ާއޮންނަ ާލިބިފައި ާޙައްޤު ާމިާާހަނުހުރުމުގ� ާދ�ންނ�ވީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ާއޮންނަނީ.

ހަނުހުރުމުގ�ާބޭނުންކުރުމުގ�ާސަބަބުންާތަޙުޤީޤުތައްާކުރިއަށްާގ�ންދިއުމުގަޔ އިާއަދިާޝަރީޢަތްތައްާކުރުމުގައިާގޮތަށްާ

ާކުރިމަތިވަމު ާދަތިތަކ�އް ާބޮޑ�ތި ާހިތުންވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާވ ހަކަާންދ  ާާހަނުހުރުމުގ� ާވ�ސް ނގުގ�ާހުޅައަކީ

ާއަޅުާ ާތ�ރ�އިން ާޤަބޫލުކުރ ތަހުޒީބުގ� ާވ�ސް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމ�އް. ާއޮތް ާވ ސިލުވ�ފައި ާހަމައަށް ނޑުމ�ންނ  ގައިާގޮތުާާގަ

ާހަނު ާހ ލަތްތަކުގައި ާބަހ�ހުންނަންބައ�އް ާހ�ކި ާމިސ ލަކަށް ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާޝަޖ�ހިދ ނ�. ާއަދ ކުރުމުގައި ރީޢަތުގ�ާއް

ާހަނު ާއޭނ  ާކަހަލަމަޖިލީހުގައި ާއަޅުާާހުންނަ ާއޮތުމަކީ ާޝަރީޢަތ ގޮތަކަށް ާއިސްލ މީ ާދ�ކޭގޮތުގައި ނޑު ާޚިލ ފުާާގަ ވ�ސް

ާމި ާއ�ހ�ން ާޝަރީޢަތުގައިާކަމ�އް. ާއިސްލ މީ ާމީހުންނަކީާާދަންނަވަންޖ�ހ�ނީ ާހ�ކިބަސްނުދޭ ާދިނުމަށ އި ހ�ކިބަސް

ާކަމުގައި ާއ ކުރައްބަޔ ންާފ ފަވ�ރިން ާޤުރުއ ނުގ� ާވ  ާއ�ބަހުރި.ާއ�ހ�ންވީމ ވ ފައި ާމިާމިާާ،ޔަތްތައް ވަނ5ާާަާޤ ނޫނުގައި
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ާވ�ސް،ާ ާއަށް ާމީހ  ާލިބޭ ާދަޢުވ  ާއ�އީ ާވ�ސް ާފަރ ތަށް ާދ� ާއ� ާވ�ސްާމ އްދ ގައި ާއަށް ާމީހ  ާއަންނަ ާދޭން ހ�ކިބަސް

ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�އީ ާއޮތުމަކީ ާއޮންނަ ާދީފައި ާލިބިފައި ާޙައްޤު ާާހަނުހުރުމުގ� ާޝަރުޢީ އ�އްގޮތަށްާާޙުކުމްތަކ ދ�ކޭގޮތުގައި

ާހަނުހުރު ާދޭން. ާހ�ކިބަސް ާޖ�ހޭނީ ާއޭނަ ާމަޖިލީހުގައި ާޝަރީޢަތުގ� ާއ�އީ ާނުދ�ކ�ން. ާކަމަށްކަށް ާކަމ�އް މުގާ�އޮންނަ

ާއޭނ އަ ާޙައްޤ�އް ާއޮންއ�އްވ�ސް ާނުދ�ކ�ން،ާށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާއަށް.ާއ ދ�،ާތަޙުޤީޤުކުރ ާނ ނ� ާމީހ  ހ�ކިބަސްާދޭ

ނޑުމ�ންގ�ާާ،އުޅޭާސަބަބަކީާރ ތްތަކަށްާމިކަންާބޮޑުވ�ގ�ންާމިފަ ާމިގޮތަށްާހަނުހުރުމުގ�ާޙައްޤުާލިބިފައިާއޮތުމުންާއަޅުގަ

ާއަދި ާފަރ ތްތަކަށް ާމ ާތަޙުޤީޤުކުރ  ާނ�ގޭނ� ާހަނުހުރުމުންާާހ�ކިބަސް ާމީހ  ާނުހުރޭ. ާހޯދިފައ�އް ާވަސީލަތްތަކ�އް ގިނަ

ާއ� ާހޯާދ�ން ާހ�ކިބަސް ާސުވ ލުނުކޮށް ާނުވަާދައި،މީހ އ  ާގ�ންދ�ވޭ ާޝަރީޢަތަށް ާޝަރީޢަތަށްާމައްސަލަ ތަ

ާސ ބިތު ާފުރިހަމަކުރ�ވޭނ�ާކޮށްދ�ވޭވަރުގ� ާތަޙުޤީޤުތައް ާއ� ާހޯދައިގަނ� ާއަދިާާވަސީލަތްތަކ�އްާޤަރީނ ތަކ�އް

ާފ�ންވަރަކަށްާ ާނ�ތް ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާހ�ދިއިރުގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނ�ތް. ާތ�ރ�އަކު ނޑުމ�ންގ� އަޅުގަ

ާމިއަޤ  ާނަތީޖ  ާބައްޓަންކުރުމުގ� ާފ�ންނަމުންނޫނުއަސ ސީ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާވ�ސްާދު ނޑު ާއަޅުގަ ދަނީ.

ާ ާޤަބޫލުކުރަންޖ�ހޭ ާާތަހުޒީބުވ�ފައިހުޅަނގުގ� ާތަޙުޤީޤުކުރަމުންދ އިރު ާމައްސަލަ ާފަރ ތްތަކުން ާހ�ކިތަކ އިާތިބި ހޯދޭ

ނޑުމ�ންާއަދިާހޯދަ ތަޙުޤީޤުކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާލިބިފައ�އްާފުރިހަމަާޤ ބިލުކަމ�އްާއިގަތުމުގ�ާޤަރީނ ތަކ ާމިކަންކަންާއަޅުގަ

ފަރ ތްތައްާއ� ނޑުމ�ންާތަޙުޤީޤުކުރާ  ހިސ ބަށްާނުގޮސްާއުޅ�ނިކޮށްާާއ�ާާ،ނުވ�ވަރަށްާތަމްރީނުާނުވޭ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާމިާ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާސަބަބުން ާހ�ދުމުގ� ާޤ ނޫނުތައް ާާމިފަދަ ާއަތުލައޮތީ، ާވަރަށްާކުށްވ�ރިން ާއިގަތުމުގައި

ާމ�ދުވ�ރިވ�ފަ ާގޮތްތަކ�އް ާވަރަދަެަތި ާއ�ހ�ންވީ. ާއ�ޅިފަ. ާހުރަސްތަކ�އް ާބޮޑ�ތި ާދަންނަވ ނީާށް ނޑު ާއަޅުގަ މ ،

ނޑުމ�ންގ�ާލަޔ ޤަތ އިާޤ ބިލިއްޔަތުާއަދިާރ އްޖޭގ�ާވ�އްޓަށްާފ�ތޭާކަހަލަާ ނޑުމ�ންާޤ ނޫނުތައްާހަދ އިރުގައިާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާނު،ާނަމަާާގޮތަކަށްާޤ ނޫނުތައްާހަދ  ާއ�ާާ،ކަމ�އްާކޮށްލ އިރަށްހުޅަނގުގ�ާމީހުންާނިކުންނ ނޭ.ާހަމަާމިާމައްސަލަތަކ�އް

ާކޮޕީ ާއ�ާ،ކޮށްގ�ންމީހުން ާއ�ާނުވަތަ ާކޮޕީާތަނުން ާޤ ނޫނ�އް ާހަދ  ާކަންތައްތައްމީެިހުން ާވ�އްޖ�ާާކޮށްލައިގ�ން ކުރަން

ނޑުމ�ންނަށްާއ�އްާދުވަހުންާއަނ�އްާދުވަ ހަށްާމިާބ ވަތުގ�ާމައްސަލަތައްާއިތުރުވުންާނޫންާކަމުގައިާވަނީާވިއްޔ ާއަޅުގަ

ާތަޙުޤީޤުގާ� ާތ�ރޭގައި ާޙައްޤުގ� ާހަނުހުރުމުގ� ާގޮތުން ާމިއޮންނަ ާ)ށ(ގައި ާމ އްދ ގ� ާމި ާއ ދ�، ާނޯންނ ނ�. ގޮތ�އް

ނާ�މަރުޙަލ ގައިާކުރ ާސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުނުދިނުމ އިާޝަރީޢަތުގ�ާމަރުޙަލ ގައިާކުރ ާސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުނުދިނުންާހިމ�

އ�ވ�.ާމިހ�ންާއޮންނައިރުާ)ނ(ާގައިާހަނުހުރުމަކީާކޮބައިކަންާބަޔ ންކޮށްދޭއިރުާމިާއޮންނަނީާހަނުހުރުމަކީާއ�ާމީހ�އްގ�ާ

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާފަދަ ާކުއްވ�ރިވ  ާނަފުސު ާއަމިއްލަ ާމީހ�އްގ� ާއ� ާގުޅިގ�ން ާމައްސަލައަކ  ާތުހުމަތުކުރ�ވޭ މައްޗަށް

ާލިޔު ާނުވަތަ ާއިޝ ރ ތުން ާނުވަތަ ާގޮތުންާއަނގަބަހުން ާބުނ  ާ)ނ( ާމ އްދ ގ� ާމި ާއ�ހ�ންވީމ ، ާހުރުމ�ވ�. ާނުދީ މުން

ާއ�ާ ާކުރ�ވިއްޖ�އްޔ  ާތުހުމަތ�އް ާދޭތ�ރޭ، ާމީހަކ  ާތުހުމަތުކުރ�ވޭ ާހަމައ�ކަނި ާއޮންނަނީ ާމި ާހަނުހުރުމަށް ވ�އްޖ�އްޔ 

ާގޮތު ާފަށ  ާފުރަތަމަ ާމ އްދ  ާވ ހަކަ.ާއ�ކަމަކު ާހަނުހުންނަ ާގުޅިގ�ން ާމައްސަލައަކ  ާކޮންމ�ާތުހުމަތުކުރ�ވޭ ާވ�އްޖ�އްޔ  ން

ާތުހުމަތުކުރ�ވޭާ ާއަދި ާވީނަމަވ�ސް ާކަމުގައި ާހ�އްކ�އް ާއ�އީ ާއޮވޭ. ާއ�ބަ ާލިބިފައި ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގ� ާވ�ސް މީހަކަށް
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ނޑުާހިތުންާހ ޒިރުކުރ�ވޭާހ�ކިންނަކީާއ�އީާތުހުމަތުކުރ�ވޭާމީހުންނ�އްާނޫން.ާއ�އީާ މީހަކުާކަމުގައިާވީނަމަވ�ސް.ާއަޅުގަ

ާތުހުމަތ� ާފ�ނިފައިާކުށ�އްގ� ާއޭނައަށް ާސުވ ލ�އް ާހަމައ�ކަނި ާގ�ންދަނީ ާއ� ާއޭނަ ާނޫން. ާމީހުންނ�އް ާއުޅޭ އްގައި

ާމ  ާއަދި ާ)ނ(ާއ  ާއ އި ާ)ށ( ާއ�ކަމަކު ާއަކީ. ާމީހ  ާހ�ކިބަސްދޭ ާމީހ�އް ާގ�ންދ  ާސ ފުކުރުމަށްޓަކައި އްދ ާއޮންނަކަމ�އް

ާމީ ާއ� ާހަނުހުރުމަކީ ާބަލައިލ އިރުގައި ާއިބ ރ ތަށް ާމިއޮންނަ ާމައްސަލައ ާފ�ށުމުގައި ާތުހުމަތުކުރ�ވޭ ާމައްޗަށް ހ�އްގ�

ާނުވަތަާ ާއިޝ ރ ތުން ާނުވަތަ ާއަނގަބަހުން ާމަޢުލޫމ ތ�އް ާފަދަ ާކުށްވ�ރިވ  ާނަފުސު ާއަމިއްލަ ާމީހ�އްގ� ާއ� ގުޅިގ�ން

ާ ާބިލުގ� ާމި ާއ�ގޮތަށް ާފ ހަގަކުރ�ވޭ.ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާތަޢ ރުޟުވ  ާއ�ބަ ާހުރުމޭ،ާބުނުމުން ާނުދީ ާ�ލިޔުމުން

ވަނަާމ އްދ ގ�ާ)ހ(ާގައިާޖިނ ޢީާބޮޑ�ތިާމައްސަލަތަކުގައިާތުހުމަތުކުރ�ވޭާމީހ ާއަކީާާ�މ އްދ ގައިާމިާއޮންނަނީާވަނަާ

ޤ ނޫނީާވަކީލ�އްގ�ާއ�ހީތ�ރިކަންާހޯދޭފަދަާމ ލީާތަނަވަސްކަންާނ�ތްާމީހ�އްާނަމަ،ާދައުލަތުންާއޭނ ާއަށްާވަކީލަކުާއ�ބަާ

ާ ާމައްސަލަތައް ާބޮޑ�ތި ާއަދި ާހޯދައިދޭންޖ�ހޭ. ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާފ ހަގަކުރައްވ ފައ30ާާިކަމުގައި ާމައްސަލަ ވަރަކަށް

ާބޮޑ�ތިާ ާއަދި ާއ އި ާމ ރ މ ރީ ާބޮޑ�ތި ާބޭނުންކުރުމ އި ާމަސްތުވ ތަކ�ތި ާމ�ރުމ އި ާމީހުން ާއޭގ�ތޭރޭގައި އ�ބައޮވޭ.

ާމީހ�އް. ާހުރި ާމަރ ފައި ާމީހަކު ާއަކީ ާމީނަ ާއ�ބައޮވޭ.ާމިހ ރު ާކަމ�އް ާއ�ތައް ާމިކަހަލަ ާއަކީާާވައްކަންތަކ  ާމީނ  ނުވަތަ

ާފަރ ތުންވ�ސްާ ާމީނަގ� ާމީހ�އް. ާކުރ  ާކަންތައް ާމިކަހަލަ ާވިއްކ  ާއ�ތ�ރ�ކޮށް، މަެަސްތުވ ތަކ�ތި

ާހޯދައިދޭންޖ�ހޭާ ާއ�ބަ ާވަކީލަކު ާބަރީޢަކުރުމަށްޓަކައި ާކުށުން ާއޭނަ ާފަރ ތުން ާސަރުކ ރުގ� ވަކ ލ ތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،

ކުންާނަމަވ�ސް.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާބޮޑ�ތިާކުށްވ�ރިންާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާފައިސ ާދީގ�ންާނަމަވ�ސް.ާނުވަތަާއ�ހ�ންާގޮތަ

ާކުށްކުރާ  ާބޮޑ�ތި ާމިފަދަ ާކީއްވ�ގ�ންތޯއޭ ާނުފ�ނޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާކުރ�ވޭނ� ާބޭނުން ާމ އްދ ގ� ާމި ނޫނީ

ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާމީހުން ާއ� ާހޯދައިދީގ�ން ާވަކީލުން ާޚަރަދުގައި ާސަރުކ ރުގ� މަސައްކަތްކޮށްދޭންވީ.ާާމީހުންނަށް

ާމީހުން،ާ ާނުވަތަ ާމީހުން ާކުރ  ާކުށް ާބޮޑ�ތި ާހުރ�ގ�ން، ާހުނަރު ާވަކ ލ ތުކުރުމުގ� ާވަކީލުންގ� ާހަމަ ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

މަރ ާމީހުން،ާނުވަތަާބޮޑ�ތިާވައްކަންތައްާކުރ ާމީހުން،ާބޮޑ�ތިާޚިޔ ނ ތ�ރިވ ާމީހުން،ާއަދިާމަސްތުވ ތަކ�ތިާއ�ތ�ރ�ކޮށްާ

ާމީ ާހަދ  ާމިފަދަާވިއްކ  ާއ�ހ�ންވީމ ، ާފ ހަގަކުރ�ވޭ. ާއ�ބަ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�ބަހުރިކަން ާސަލ މަތްކޮށްދީފައި ހުން

ާވަކީލުންާ ާޚަރަދުކޮށްދީގ�ން، ާފައިސ  ާހޯދައިދީގ�ން ާވަކީލުން ާސަރުކ ރުން ާގޮތުން ާފުރުޞަތުދިނުމުގ� މީސްމީހުންނަށް

ާއ�އްގޮ ާގޮތުގައި ާފ�ންނަ ާއަށް ާބުއްދި ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާނުފ�ނޭ.ާހޯދައިދިނުމަކީ ާކަމަކަށް ާކަމ�އް ާހަމަޖ�ހޭ ާވ�ސް ތަކަށް

ާއޭނަާ ާކުށ�އް �ޅިފައިވ  ނޑައެ� ާކަ ާހައްދު ާދީނުގައި ާއ�ބަހުރި.ާމިސ ލަކަށް ާމައްސަލަތަކ�އް ާއ�ތައް އ�ހ�ންވީމ ،ާމިކަހަލަ

ާހޯދައިދޭންވީާ ާވަކީލަކު ާހޯދައިދޭންވީ. ާވަކީލަކު ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާއޭނަ ާހަމަ ާވީނަމަވ�ސް، ާކުރިކަމުގައި

ާމިާ ާބޮޑަށް ާކަންނޭނގ� ާގޮތަކަށް ާވ  ާއ�އް ާފައިދ  ާހުރިހ  ާކުށްވ�ރިންނަށް ާއ�ހ�ންވީމ ، ާޚަރަދުކޮށްގ�ން. ސަރުކ ރުން

ާނ�ތް.ާ ާގޮތްތަކ�އް ާކަހަލަ ާއ�އްވ�ސް ާކުށްވ�ރިވ ނ� ާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސް ާއޮތީ. ާބައްޓަންކުރ�ވިފައި ޤ ނޫނު

ާއުޅ�ވ�ނީ ާމި ާއަދިވ�ސް ާހީވަނީ ާހައްތަވ  ނޑުމ�ންނަށް ާކުށްކުރ ާާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާމަދުވ�ގ�ންހ�ން. ާމީހުން ކުށްކުރ 

ާއ�އީާ ާހަދައިގ�ން. ާޤ ނޫނުތައް ާކަންނޭނގ� ާތަނަވަސްކޮށްދޭންޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާގޮތްތަކ�އް ާއިތުރުކުރ�ވޭނ� މީހުން
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ާޤ ނޫ ާމިފަދަ ާމ އްދ ތައް ާމިފަދަ ާއ�ހ�ންވީމ ތ ، ާގޮތަކީ. ާއުޅޭ ާމި ާހީވ�ގ�ން ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ނުތަކުގައިާކަންނޭނގ�

ާކަމަށްާ ާޤ ނޫނ�އް ާއ�ކުލ�ވިގ�ންވ  ާމައްޗަށް ާމ އްދ ތަކ�އްގ� ާގިނަ ާދިގު ާވަރަށް ާޤ ނޫނަކީ ާއޮތީ.ާއ ދ�،ާމި ާމި ހިމަނ ފައި

ާބޮޑަށްާ ާޤ ނޫނު ާމި ާއަދިވ�ސް ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާބޭނުންވޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކަން ާއަދިވ�ސް ާމައްޗަށް ާމީގ� ވ ތީ

ާދި ާމިހ  ާނޫނިއްޔ  ނޑުާދިރ ސ ކޮށްފައި ާއަޅުގަ ާވަގުތަށް ާމި ާވ ހަކަނުދ�އްކޭނ�ތީ، ާފުރިހަމަ ާމައްޗަށް ާޤ ނޫނ�އްގ� ގު

ާނިންމ ލަން.ާ ާވ ހަކަކޮޅު ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާޝުކުރުދަންނަވަމުން ާފުރުޞަތަށް ާދ�އްވި ާނިންމ ލަން. ާވ ހަކަ ާހުރި ދައްކަން

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާގައްދޫާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާޝުކު ާމަޖިލީހަށްާ`. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާބިލ�އް ާއިޖުރ އަތުގ� ާޖިނ ޢީ ާއ ދ�، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ރިއްޔ 

ާއ�ހ�ންކަމުންާ ާއ�ބަހުރި. ާނުކުތ ތަކ�އް ާފ ހަގަކުރ�ވޭ ާބިލުގައި ާއ� ާވ�ސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދ އިރުގައި ހުށަހ�ޅިގ�ން

ާޢި ާހޯދީ. ާފުރުޞަތު ާމި ާދަންނަވ ލަން ާއ�އްޗ�އް ާފ�ންނަ ާވ�ސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބިލުގ� ާމި ާރައީސް، ވަނަާާ�އްޒަތްތ�ރި

ނޑުމ�ންނަށްާ ާއަޅުގަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމައްސަލަތަކުގައި ާބޮޑ�ތި ާޖިނ ޢީ ާމީ ާހަނުހުރުން ާބަޔ ންކުރ�ވޭ މ އްދ ގައި

ާޑްރަގުާ ާކަންތައް، ާއ�ހ�ން ާފޭރިގ�ންފައި، ާވައްކަންކޮށްފައި، ާމަރ ފައި، ާމީހަކު ާމައްސަލައ�އް. ާއަންނަ ކުރިމަތިވަމުން

ާބޮޑ�ތިާާވިއްކ ފައި ާވަރަށް ާއަކީ ާމައްސަލަ ާހަނުހުރުމުގ� ާތަޙުޤީޤަށްާގ�ންދިޔައިމ  ާމީހ  ާމައްސަލަތަކުގައި މިފަދަާބޮޑ�ތި

ާ ާވަންޏ  ާކަމުގައި ާދަންނަވ  ާމިސ ލަކަށް ާހަމަލ ދީާމައްސަލައ�އް. ާއ�އްޗަކުން ާތޫނު ާމީހަކު ާނުވަތަ ާމަރ ފައި މީހަކު

ާޝަ ާނުވަތަ ާކުރިމައްޗަށް ާތަޙުޤީޤުގ� ާމީގާ�ޒަޚަމްކޮށްލ ފައި ާދ�ން ާހަނުގަ. ާއޭނަ ާދިޔައިމަ ާކުރިމައްޗަށް ރީއަތުގ�

ާމައްސަލައ�އް.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމިާބިލުާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާކޮބައިބ .ާމިއީ ާޙައްޤު ާމީހ ގ� ާލިބިގ�ންވ  ާއ�ާޙައްޤު އަނ�އްކޮޅުގައި

ާދޭހަވ ާގޮތަށް،ާކޯޗ�އްކަންާއ�ނގޭާގޮ ާހަނުހުރުމުގ�ާމ ނަ ާމިާބިލުގައި ާދ އިރުގައި ާކޮންކޮންާބައްޓަންވ�ގ�ން ތަށް،ާއ�އީ

ާޑްރ ފްޓުކުރ�ވިގ�ންާ ާމިތ ގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިއީ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމި ާހަނުހުރ�ވޭނީ ާމީހަކަށް ާއ� ކަންތަކ�އްގައިކަން

ނޑުމ�ންާދ�އްކިާވ ހަކައ�އް.ާމީގައިާވަކިާސްޕ�ސިފިކްާކަންތައްތަކ�އްާހިމަނ ށޭ.ާ ފ ސްވ�ގ�ންާދިޔައިރުގައިާވ�ސްާއަޅުގަ

ާކުރީ ާމިކަންާާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާބޭނުމަކަށްޓަކައި ާވަކި ާފަދައިން ާދ�ންނ�ވި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާވ�ސް ދުވަހު

ާވ�ސްާ ާހަމައަށް ާރައްޔިތުންނ  ާހުރިހ  ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ� ާމުޅި ާދަތިކަން ާމީގ� ާމިއޮތީ، ާމިއަދު ާކުރީމަ އަވަސްކޮށްލ ފައި

ާމި ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ�ހ�ންވީމ ، ނޑުމ�ންާާއައިއްސަ. ާއަޅުގަ ާއަކީ މައްސަލަ

ާގޮތަކުން،ާދ�ންާ ާނަމަވ�ސްާކޮންމ�ވ�ސް ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާތަޢ ރުޟުނުވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާވިސްނ ފައި ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާއިސްލ މްދީނާ  ާޚިލ ފު، ާޝަރީޢަތ  ާއިސްލ މީ ާޚިލ ފަށް، ާއިސްލ މްދީނ  ާބުނޭ ނޑައ�ޅިގ�ން ާކަ ާއ�ބަ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާޢިއްޒަތް ާމި ާޝަރީޢަތުގ�ާޚިލ ފަށް ާއިސްލ މީ ާވިއްޔ  ާވަނީ ާއ�ހ�ންކަމަށް ާކަމަށް. ާނުހ�ދޭނ� ާޤ ނޫނ�އް ާމަޖިލީހުން ތ�ރި

ާބައ�އް.ާ ާޙައްޤުތަކ�އްާއ�ކުލ�ވިގ�ންވ  ާވ�ސް ާޚަސްމ�އްގ� ާކޮންމ� ާޚަސްމަކީާވ�ސް ާދ� ާކޮންމ� ކުރިމަތީގައިާހ ޒިރުކުރ�ވޭ
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ާއު ާޙައްޤުތަކ�އް ާވ�ސް ާމީހ ގ� ާއަނ�އް ާވިއްޔ  ާވަނީ ާއަދިާއ�ހ�ންކަމަށް ާހަނުހުރުމަކުން ާއ�ކަކު ާވިއްޔ  ާވަނީ ާކަމަށް ޅޭ

ާއ�ހ�ންމާ� ާހަމަ ާދ�ން ާނޫންހ�ން. ާދަނީކީ ާރައްކ ތ�ރިކުރ�ވިގ�ން ާޙައްޤުތަކ�އް ާމީހ�އްގ� ާއަނ�އް ާހީވަނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާ ާބިލުގ� ާމި ާރައީސް، ާާ�ޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ�ބަ ާބަޔ ންކުރ�ވިފައި ާތަނ�އްގައި ާއ�ތައް ާތަކުރ ރުކޮށް ާމ އްދ ގައި އޮތްާވަނަ

ާޖ�ހޭ.ާ ާވ�ސް ާހޯދަން ާހަމަޖައްސަންޖ�ހޭ.ާވަކީލުން ާއ ދ�،ާވަކީލު ާވ ހަކަ. ާހަމަޖ�އްސުމުގ� ާވަކީލުން ާވ ހަކަ. ވަކީލ�އްގ�

ވަނަާމ އްދ ގ�ާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކުރ�ވޭާގޮތަށްާސަރުކ ރުގ�ާޚަރަދުގައިާވަކީލުންާހޯދަންވ�އްޖ�އްޔ ާމީހަކުާމަރާ ާ�ދ�ންާ

ރުފިޔ ،ާދ�ލައްކަާރުފިޔ ާދީފައިާވަކީލުންާހޯދަންވ�އްޖ�އްޔ ާދ�ންާކޮބައިތ�0000ާާޯރުފިޔ ،�0000ާާކޮންމ�ާމީހަކަށްާ

ވަނަާމ އްދ ގ�ާާ�މީގ�ާސަލ މަތަކީ.ާމިއީާއ�އްގޮތަކަށްާވ�ސްާމިކަންާކުރ�ވ�ންޖ�ހޭާއުސޫލ�އްާނޫން.ާހަމަާއ�ހ�ންމ�ާމިާ

ާވަެައްކަން،ާޓ�ކުން،ާފޭރުން،ާމަކަރ އިާާ�)ށ(ާގ�ާ ާބުނޭ ާއ�ބަ ާނަންބަރުގައި ހީލަތްހ�ދުން،ާޚިޔ ނ ތްތ�ރިވުމުގ�ާވަނަ

ާތ�ރ�އިންާ ާމައްސަލަތަކަށްާާ�ކުށުގ� ާއަދަދަކަށްާފައިސ ާނުވަތަާއ�އަގުގ�ާމުދ ާހިމ�ނޭ ާމަތީ ާވުރ� ލައްކަާރުފިޔ ާއަށް

ާ ާވ ހަކަ. ާހަމަޖައްސައިދޭ ާާ�ވަކީލުން ާފޭރިގަތީ. ާއަތުން ާމީހަކު ާރުފިޔ  ާއަތުންާާ�ލައްކަ ާމީހަކު ާރުފިޔ  ލައްކަ

ާމަކަރުހަދައިގ� ާއަތުލީ، ާއަތުލީ.ާާ�ން ާނަމަވ�ސް ާރުފިޔ  ާދ�މިލިޔަން ާއަދި ާއަދަދ�އް ާމަތީ ާއަށްވުރ� ާރުފިޔ  ލައްކަ

ާއ�މީހާ  ާމ ރ މ ރީ، ާމީހ  ާއ� ާވައްކަންކުރީ. ާމީހ  ާއ� ާދޭންޖ�ހޭ. ާވ�ސް ާވަކީލަކު ާއަށް ާއ�މީހ  ާއަދި ާފޭރިގަތީ. މުދ ތައް

ާމަކަރ އިާހީލަތުންާއަތުލިާފައިސ އިންނޫންތޯ ާވަކީލަކުާހޯދަންޖ�ހޭނީ.ާސަރުކ ރުންތޯާއ�ާާފޭރިގ�ން،ާއ�ާމީހ  ާމީހަކު އ�

ާނޫން.ާ ާމ އްދ އ�އް ާދ�ކޮޅުޖ�ހޭ ާއޮތް ާބިލުގައި ާމި ާވ�ސް ާއ�އްގޮތަކަށް ާމިއީ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާދޭންވީ. ާވަކީލަކު ާއަށް މީހ 

ާއ�ބަހުރި.ާއ�ހ�ންވީ ނޑުމ�ންާކުރިމަތީގައިާމިާބިލުާތ�ރޭގައި މ ،ާމިާބިލުާއ�ހ�ންވީމ ،ާމިކަހަލަާކިތަންމ�ާކަމ�އްާއަޅުގަ

ކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވައިގ�ންާމިހުރިހ ާކަމަކަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާމިާބިލުާބައްޓަންކުރުންާއ�އީާވަރަށްާމުހިއްމު،ާބައްޓަންކޮށްާ

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ާމި ާވ�ސް ާމިއަދު ާސަބަބަކީ ާދ�ކ�ން.ާއ�އީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާމުހިއްމުކަމ�އް ާވަރަށް ާއ�އީ އަވަސްކުރުން

ާހުށަހ�ޅިގ� ާހުށަހ�ޅުއްވިާމަޖިލީހަށް ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާފަރ�ސްމ ތޮޑ  ާމިއުޅޭ ން

ާވ�ސްާ ާވ ހަކަ ާމައްސަލަތަކ�އްގ� ާޖ�ހޭ ާފ ސްކޮށްފިއްޔ  ާއ�ާބިލު ާނުހ�ދި ާބިލު ާމި ާވ ހަކަދައްކަމުން ާގޮތުން ާބ�ހޭ ބިލަކ 

ާބިލ� ާމުހިއްމު ާވ�ސް ާދ�އްކިއްޖ�.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާއ�އީ ާބިލުާނުހ�ދުނަސްާމިތ ގައި ާދ�ކ�ން.ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް އް

ނޑަކަށްާ ާއަޅުގަ ނޑުާދ�ކ�ން.ާސަބަބަކީާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާމިއަދު ާކަމަށްާއަޅުގަ ާބިލ�އް އ�އީވ�ސްާފ ސްކުރަންޖ�ހޭ

ާއިން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދުވަހު ާހޮނިހިރު ާނުލައ�އް.ާމިދިޔަ ާގ ޑަކު ާސ�ކިޔުރިޓީ ާނިކުމ�ވޭކަށް ާބޭރަށް ާދޮރުން ާމި ޒ ރުާނ�ތޭ

ާމަރ ލަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދީފިއްޔ  ާމީހުންނަށް ާބަޔަކު ާރުފިޔ  ާހ ސް ާފަންސ ސް ާލައްކަ ާތިން ާއޮތޭ ާއ�ބަ ދީފައި

ާއޮތީާ ާމަނ ކޮށްފައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮފީހުން ާފުލުސް ާމިހ ރު ާއ�ހ�ންކަމަށްވަންޏ  ާދުއްވ ލަން. ާދުވަސް ނޑުގ� އަޅުގަ

ާނުވ ނޭ، ާނުކުމ�ގ�ން ާބޭރަށް ާދޮރުން ާތަނަކަށް ާނުކުމ�ގ�ންނުވ ނޭާާއ�އްވ�ސް ާބޭރަށް ާދޮރުން ާއިމ ރ ތ�އްގ� އ�އްވ�ސް

ާވ�ސްާ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާނޫނޭ. ާގޮތ�އް ާއުޅ�ވ�ންޖ�ހޭ ާޤައުމ�އްގައި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާނުލައި. ާގ ޑަކ  ސ�ކިޔުރިޓީ

ާހަރ ާމީހުން،ާ ނޑުމ�ންގ�ާމިނިވަންކަމ ާއ�ކުާއުޅ�ންާއ�ބަޖ�ހ�އޭ.ާހުސްއ�ކަނިާމަގުފޭރޭާމީހުން،ާވަޅި ކަޓަރުއަޅާ އަޅުގަ
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ާއ�ބަޖ�ހޭ.ާ ާއުޅ�ން ާވ�ސް ާމީހުން ާއ�ހ�ން ާއުޅ�ންޖ�ހ�ނީ. ާޤައުމުގައި ާނޫނޭ ާއ�ކަންޏ�އް ާމީހުން ާމަރ  ާމީހުން މީހުން،

ާވަގުތުާ ާބިލުގ�ާބަހުސްގ� ާއ ދޭހ ާއ�ކުގައިާދަންނަވަންާމި ނޑުާހަމަާވަރަށް އ�ހ�ންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާ ާއަވަހަށް ާނަމަވ�ސް ާމިއަދުާކުރުކޮށްލ ފައި ާގުޅިގ�ން ާމިއ  ާހަމަ ާނިންމައި،ާއަދި ާބިލު ާމި ާފޮނުވައިގ�ން ކޮމިޓީއަކަށް

ާހުށަހ�ޅުއްވިާ ާމުއްޠަލިބު ާމިއަދުާއިބްރ ހީމް ާބަދަލ�އްާގ�ންނަންޖ�ހުނުާނަމަވ�ސް ާފަހުން ާއަދި ާނަމަވ�ސް ވަގުތީާގޮތުން

ާމަޖި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާއަދަބުދިނުމަށް ާމަރުގ� ާމަރަށް ާފ ސްކޮށް ާއަވަހަށް ާހަރުކަށިާބިލު ާމިފަދަ ާނިންމަން. ލީހުން

ނޑަކަށްާނުފ�ނޭ.ާ ކަމަކަށްާއަޅުގަ ނޑައ�ޅިގ�ންާނޫނިއްޔ ާމިކަމ�އްާހުއްޓުވޭނާ� ާއަދަބ�އްާކަ

ާ

 ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާގުރައިދޫާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ 

ާ ާބިލު ާޤ ނޫނުގ� ާއިޖުރ އަތުގ� ާޖިނ ޢީ ާއ ދ�، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޝުކުރިއްޔ  ހުށަހަޅުއްވައިދ�އްވިާ`.

ނޑުާވ�ސްާހުޅުހ�ންވޭރުާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާހަމަާ ކަމަށްޓަކައިާއަޅުގަ

ާރަނގަޅަށްާ ާމި ާވ�ފައި ާބިލަކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާނުވަތަ ާޤ ނޫނަކީ، ާމި ާދަންނަވ ލަންޖ�ހ�ނީ އ�އ އ�ކުގައި

ާބޭނު ާވަގުތު ނޑުމ�ންނަށްާދިރ ސ ކުރަން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއ�އ އ�ކުގައި ާހަމަ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ންވ 

ާނ�ތިގ�ން،ާ ާބިލ�އް ާއިޖުރ އަތުގ� ާޖިނ ޢީ ާގޮތުގައި ާއަޑުއިވ�މުންދ  ާވ ހަކަތައް ާނުވަތަ ާގޮތުގައި ާލިބ�މުންދ  މަޢުލޫމ ތު

ާ ާރ އްޖ�ތ�ރޭގައި ާއ އި ާމ ލ� ާނ�ތިގ�ން ާޤ ނޫނ�އް ާބ�ހޭ ާހ�އްކ  ާހަމަާނުވަތަ ާއަދި ާދަނީ. ާބޮޑުވ�ގ�ން މ ރ މ ރީތައް

ާގޮތުގައިާއ�އީާ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާޤ ނޫނ�އްާނ�ތުމުގ�ާސަބަބުން.ާއަޅުގަ ާއިތުރުވ�ގ�ންާދަނީާމިފަދަ އ�އ އ�ކުގައިާކުށްތައް

އ�ާރަނގަޅުާވ ހަކައ�އްާނޫން.ާސަބަބަކީ،ާމިހ ރުާވ�ސްާކުށ�އްާކޮށްފިާކަމުގައިާވ ނަމަ،ާއ�ާކުށްާއ�ާމީހ ގ�ާމައްޗަށް،ާ

ކުރިާކުށުގ�ާބ ވަތްާތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހުގައިާޕީ.ޖީގ�ާފަރ ތުންާދަޢުވ ހުށަހަޅުއްވ ާއ�ބަ.ާމިހ ރުާއޮތްާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގާ�

ާއ�އ އ�ކުގައިާ ާދަޢުވ ކުރޭ.ާހަމަ ާކޯޓުގައި ާއ�ބަ ާޤ ނޫނުތަކުގ�ާދަށުން ނޑައ�ޅިފައިވ  ާކަ ާއަދަބުތައް ާއަދިވ�ސް ދަށުންނ އި

ާޤ ނޫނުތަ ާހ�ދިފައިވ  ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާމިހ ރު ާއ�ބަދޭ.ާއަޅުގަ ާދ�މުން ާހަމައަށްާބަރ ބަރަށް ާއަދަބ�އް ާއަލީގައިާދޭންވ  ކުގ�

ާއ�ާ ާކަމަށް، ާކުރިމަތިވ  ާދަތިތަކ�އް ާމި ާސަބަބުން ާނ�ތުމުގ� ާޤ ނޫނ�އް ާމިފަދަ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާމި ާމިހ ރު ގޮތުގައި

ާމީހު ާބޭނުންވ  ާމީހުން ާއ� ާފުލުހުން ާފަހަރަށް ާބައ�އް ާބުނުމަކީ ާތަޙްޤީޤުާބުނ  ާމިންވަރަށް ާބޭނުންވ  ާމީހުން ާއ� ން،

ާއ�ހ�ންާ ާކަމ�އް. ާކޮންބޭނުމ�އްގައި ާނޭނގ� ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއ�އީ ާވ ހަކަތަކ�އް. ާދައްކ  ާބަންދުނުކުރ�ވިގ�ން މަރުޙަލ ގައި

ާމީހަކަށްާ ާހިމ�ނޭ ާކޮމިޓީގައި ާސަލ މަތު ާޤައުމީ ާވ�ސް ނޑަކީ ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ، މިދަންނަވ 

ރުގައިާވަރަށްާގިނަާފަހަރަށްާމިތަނަށްާފުލުހުންނ އިާއ�ނޫންވ�ސްާމިކަމ ާގުޅުންހުރިާފަރ ތްތައްާގ�ނ�ވިާވ ހަކަތައްާވ އި

ާތަޙުޤީޤުާ ާދަނީ ާމި ާއ�ނގިގ�ން ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަތަކުން ާބޭފުޅުންގ� ާއ� ާއ�ހ�ންވީމ ، ާއ�ބަދޭ. ދ�އްކ�މުން

ާދޫކުރ ލ�އް.ާޙަ ާޤ ޟީން ާއަވަހީ ާމ  ާވ�ސްާމަރުޙަލ ގައި ާމުއްދަތު ާޤ ޟީން ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ޤީޤަތުގައި

ާމަސް،ާ ާމީހުން ާތުހުމަތުކުރ�ވިގ�ންާގ�ންނަ ާމ ރ މ ރީތަކުގައި ާބޮޑ�ތި އ�ކަށީގ�ންވ ާދިގުާމުއްދަތ�އްާއ�ބަދޭ.ާޚ އްޞަކޮށް
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ާބައިތިއްބ  .ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއ�ކަށީގ�ންވާ ދ�މަސްާއަދިާނުވަތަާއ�އަށްވުރ�ާވ�ސްާގިނަާދުވަސްާވަންދ�ންާހައްޔަރުކޮށްފައި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގ� ާނޫން. ާވ ހަކައ�އް ާރަނގަޅު ާބުނުމަކީ ާބުނ  ާއ� ާކަމަށް ާނުދޭ ާމުއްދަތު ވަނ�0ާާަމިންވަރަށް

ާބޭނުމަކީާ ާކަމަށް.ާއޭގ� ާފޮނުވަންޖ�ހޭނ� ާއަވަހަށް ާމައްސަލަ ާއަވަސްކޮށް،ާޝަރީޢަތަށް ާތަޙުޤީޤު ާބުނޭ ާއ�ބަ މ އްދ ގައި

ާވ� ާމީހ ގ� ާއޮންނ ތީވ�ާތުހުމަތުކުރ�ވޭ ާޙައްޤުތަކ�އް ާވ�ސް ާމީހ ގ� ާތުހުމަތުކުރ�ވޭ ާކުށ�އްގ� ާއޮންނ ނ�. ާޙައްޤުތަކ�އް ސް

ާދ�ާއަހަރުާވަންދ�ންާނުވަތަާދިގުާމުއްދަތ�އްާ ާބަދަލުގައިާގ�ންގޮސްާއޭނަާއަހަރު ާކިޔ ފައިާއޭގ� އޭނަާތުހުމަތުކުރ�ވުނޭ

ާކަމަކަށްާނު ވ ނ�.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއ�ާސަބަބަށްޓަކައިާޤ ޟީންނަށްާވަންދ�ންާޖަލުގައިާބަންދުކުރުމަކީާއ�އީވ�ސްާރަނގަޅު

ާއ�ާ ާކިޔ ފައި ާފުރިހަމަނުވ ތީއޭ ާތަޙުޤީޤު ާއ�ހ�ންވީމ ، ާދޭން. ާމުއްދަތ�އް ާވަކި ާތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ާއ�ބަ މަޖުބޫރުވޭ

ާއަާ ާއ�ބަހުރޭ ާފަހަރަށް ާބައ�އް ާޖަހައިދ�ވޭކަށް. ާމުއްދަތު ާނޯންނ ނ� ާމިންވަރަކަށް ާއ�ދޭހ  ާފުލުހުން ނޑުާގޮތަށް ޅުގަ

ާ ާހަމަ ާއ�ބަހުރޭ ާވ�ސް ާމައްސަލަތަކުގައި ާކުދިކުދި ާއ ދައިގ� ާހަމަ ާގޮތުގައި 1�ާާޤަބޫލުކުރ  ދުވަސ4�ާާްދުވަސް،

ވަންދ�ންާބަންދުގައިާބަހައްޓަދީފައި،ާހަމަާފުލުހުންާއ�ދިވަޑައިގ�ންފައިާވ ތީވ�ާއ�ާގޮތުގ�ާމަތީން.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާވާ 

މީހަކަށްާވ�ސްާގޮތަކީާމިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާމިާބު ގޮތުންާހަނުހުރުމުގ�ާޙައްޤަކީާތަޙުޤީޤުާމަރުޙަލ ގައިާކޮންމާ� ނާ 

ާބޭނުންކުރަނީ.ާ ާމި ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގ� ާމީހުން ާގިނަ ާވ އިރުގައި ާޙައްޤަކަށް ާއަސ ސީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ލިބިދޭ

ޙަލ ގައިާހަނުހުންނ ނީއޭާއ�ާބުނާ އ�ހ�ންވީމ ،ާހަނުހުރުމުގ�ާޙައްޤުާތިމަންނައަށްާލިބިފައިާވ ތީާތިމަންނަާތަޙުޤީޤުާމަރު

ާގޮތުގައިާ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބަޔ ނ�އްާނ�ގުމަށްޓަކައި ާފޮޅުވަތުގ� ދުވަސްާބޭނުމ�އްާނުވ ނ�.1�ާާދުވަސް،4�ާާދ�

ާވަގުތުތަކ�އްާ ާމިދަންނަވ ހ�ން ާއ�ބަހުރި ާނަގ ލުމަށްޓަކައި ާބަޔ ން ާއ� ާހަމައ�ކަނި ާމިދަންނަވ ހ�ން އ�ހ�ންނަމަވ�ސް،

ާހަ ާބޭނުމޭާނަގ ފައި. ާތިމަންނަމ�ން ާއިތުރަށް ާއަދިވ�ސް ާގޮސް ާފ އިތުވ�ގ�ން ާމުއްދަތ�އް ާދިގު ާއ�ހ  ާއ�އ އ�ކުގައި މަ

ާމިހ ރުާ ާވިދ ޅުވަނީ ާމި ާޤ ޟީ ާއ�ދިވަޑައިގަތީމަ ާޖަހައިދޭން ާމުއްދަތު ާބަހައްޓަން ާމީހަކު ާއ� ާމަރުޙަލ ގައި ތަޙުޤީޤު

ާތިވަރުގ�ާކަމ�އްގ�ާތުހުމަތަކަށް ާކުށަކަށް،ާނުވަތަ ާމިހ ރުާާތިވަރުގ� ާމިންވަރ�ކޭ ދުވަސ1�ާާްބަންދުކުރަންާއ�ކަށީގ�ންވ 

ާ ާވިދ ޅުވަނ4�ާާީނުވަތަ ާމި ާގުޅ ފައި ާފުލުހުން ާދ�ން ާދޫކޮށްލީމަ، ާމުއްދަތު ާވިދ ޅުވ� ާޤ ޟީ ާގޮތަށް ާއ� ދުވަހަކީ.

ާ ާވަނީމަ ާމަރުކަޒަށް ާފުލުހުންގ� ާނަގަންގޮސް ާބަޔ ން ާއ� ާދިމ ވ�ފަ. ާމިހ�ން ާއ�ބަހުރި ާއަންނ ށޭ. އ�އްކަލަާބަޔ ންނަގަން

ާހަނުހުރީއޭ.ާ ާދަށުން ާޙައްޤުގ� ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާތިމަންނަ ާބަޔ ނަކީ ާދޭ ާމި ާމީހ  ތުހުމަތުކުރ�ވިފައިވ 

ާނ�ގުމަށްޓަކައިާކޮންމ�ހ�ންނުޖ�ހޭާ ާބަޔ ނ�އް ާފޮޅުވަތުގ� ާދ� ާމިދަންނަވ ހ�ން ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގައި އ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާނަގ ކަށް.ާޤ ނޫނު ާއަވަސްކޮށްފައިާދިގުާމުއްދަތުތަކ�އް ާތަޙުޤީޤު ާމައްސަލައިގ� ާބުނޭ ާއ�ބަ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް އަސ ސީން

ާވ ހަކަދައްކ އިރުގައިާ ާލިބިދޭ ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގ� ާދ�ން ާއ�ހ�ންވީމ ، ާކަމަށް. ާފޮނުވަންޖ�ހޭނ� ޝަރީޢަތަށް

ާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖ�ހޭނ� ާއޭނަ ާމަޖިލީހުގައި ާޝަރީޢަތުގ� ާކަށަވަރުކޮށްދޭ ާއ�ބަ ާހަމައ�އ އ�ކުގައިާާޤ ނޫނުއަސ ސީން ކަމަށް.

ާއިޢުތިރ ފަކީާ ާއ�އްވ�ސް ާއ�ހ�ން ާފިޔަވައި ާއިޢުތިރ ފު ާވ  ާއޭނަ ާމަޖިލީހުގައި ާޝަރީޢަތުގ� ާއ�ބަބުނޭ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާއޭނަާ ާޝަރީޢަތުގައި ާއިޢުތިރ ފުވ�ފައި ާއޭނަ ާތަޙުޤީޤުގައި ާމިސ ލަކަށް ާނޫނޭ. ާއ�އްޗ�އް ާޤަބޫލުކުރ�ވޭނ� ާޒ ތުގައި އޭގ�
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ނޑުާއިންކ ރުކޮށްފިާ ާތ�ދުާބަޔ ނަކީ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ ާދޭ ާއޭނަ ާއ�އީ ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާޝަރީޢަތުގައި ާވ ނަމަ ކަމުގައި

ާއޭނަާ ާމަޖިލީހުގައި ާޝަރީޢަތުގ� ާއ�އީ ާނިގުޅައިގަންނ ކަށްނުޖ�ހޭ. ާކޮންމ�ހ�ން ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގ� ާގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރ 

ާ ާއ� ާވ�ގ�ންދަނީ. ާވ ހަކައަކަށް ާއ�އީ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާހަނުހުރުމުގާ�ދައްކ  ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ސަބަބަށްޓަކައި

ާޙައްޤުާ ާހަނުހުރުމުގ� ާއަކަށް ާއޭނަ ާމަޖިލީހުގައި ާރަނގަޅު.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާޝަރީޢަތުގ� ާއ�ންމ� ާހަމަ ާއޮތުން ޙައްޤު

ާ ާމަޖިލީހުގައި.ާމިާޤ ނޫނުގައިާމީގައި ާޖަވ ބުދ ރީވ ންާޝަރީޢަތުގ� ވަނަާމ އްދ ގައިާާ�ލިބިދީގ�ންނުވ ނ�.ާއޭނަާޖ�ހޭނ�

ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖ�ހޭނާ� ާކަންތައްތަކަކީ ާއ� ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީމަ، ާބަޔ ންކޮށްފައި އ�ގޮތަށް

ާވަރަށްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖ�ހޭ، ާކަންތައްތަކ�އް ާގިނަ ާވަރަށް ާއ�ބަހުރި ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާނޫނަސް ާއ� ާއަދި ކަންތައްތައް.

ާކޮމިޓީގ� ާކަންތައްތައް. ާބޮޑުާާބައިވަރު ާވަރަށް ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރ އިރު ާމި މަރުޙަލ ގައި

ާމީގައިާ ާމ އްދ ތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާފުށުއަރ  ާޝަރީޢަތ  ާއިސްލ މީ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާކުރަންޖ�ހޭ. ާއ�ބަހުރި މަސައްކަތްތަކ�އް

ާގޮ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުކޮށްގ�ން ާއ�ކަންކަން ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނިމިގ�ންާއ�ބަހުރި. ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ތުގައި

ާއަންނަންޖ�ހޭނީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާހޯރަފުށިާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދު

`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާއ ދ�،ާމިާޢިއްޒަތްތ�ރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހ�ޅިގ�ންާބަހުސްކުރ�ވ�މުންާމިދާ 

ނޑުާހަމަާބިލ ާބ�ހޭާގޮތު ންާއަޅުގަނޑުާދަންނަވަނީާމިާބިލަކީާމިވަގުތުާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލ�ކޭ.ާހަމަާއ�ހ�ންމ�ާއަޅުގަ

ާގޮތަށްާ ާދަޢުވ ކުރ  ާކުށްތަކުގައިާސަރުކ ރުގ�ާފަރ ތުން ާބޮޑ�ތި ާބ ވަތުގ�ާޖިނ ޢީ ާބިލުގައިާމި ާމި ާބޭނުން ފ ހަގަކޮށްލަން

ާޢިާ ާއިންނަނީ. ާމި ާއޮފީހުން ާޖ�ނ�ރަލުގ� ނޑުާޕްރޮސ�ކިއުޓަރ ާއަޅުގަ ާއ�އްކޮށް ާހިތ މައ  ާރައީސް، އްޒަތްތ�ރި

ާ ާމައްސަލައިގައި ާބޮޑ�ތި ާބ ވަތުގ� ާމި ާއޮފީހުގައި ާޖ�ނ�ރަލް ާޕްރޮސ�ކިއުޓަރ ާވ�ސް ާމިވަގުތު ާ�ފ ހަގަކޮށްލަން

ާވ ކަން.ާޝަރީޢަތަށްާ ާނުފޮނުވި ާޝަރީޢަތަށް ާމައްސަލަތައް ާމި ާއ�ހ�ންމ� ާހަމަ ާވ ކަން. ާފައިލްކުރ�ވިފައި މައްސަލައ�އް

ާމިންނ�ތްާފޮނު ާބުރަ ާވަރަށް ާތަޙުޤީޤުތަކުގައި ާފުލުހުެުންގ� ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާވ�ސް ާމައްސަލަތަކުގައި ވޭ

ާވަރަށްާ ާމައްސަލަތަކުގައި ާފޮނުވ  ާޝަރީޢަތަށް ާނިމިފައި، ާފައިލްތައްޔ ރުކޮށް ާރިޕޯޓު ާތަޙްޤީޤު މަސައްކަތްކޮށްގ�ން

ާމައްސަލަތަކުގަާ ާމި ާވަކީލުން ާޅަ، ާއުމުރުން ާދަށް، ާފ ހަގަކުރަން.ާތަޖުރިބ  ނޑު ާއަޅުގަ ާފޮނުވ ކަން ާދައުލަތުން އި

މިހ�ންވުމުންާމިާބ ވަތުގ�ާބޮޑ�ތިާޖަރީމ ތައްާހިންގ ާފަރ ތްތައްާޝަރީޢަތުގ�ާމަރުޙަލ ގައިާއ�ާބޭފުޅުންާވަރަށްާނުފޫޒުާ

ާސަލ މަތްވަމުންދ  ާބޭފުޅުން ާބ ވަތުގ� ާމި ާވަކ ލ ތުކޮށް ާދިފ ޢުގައި ާވަކީލުން ާއަޑުގަދަ ާބ ރުގަދަ، ާހިތ މައާ ހުރި، ކަން

ާދ�އްކ�ވިާ ާވ ހަކަފުޅު ާދ�ންމ�ގައި ާމ އްދ ތައް ާބިލުގައިާވ  ާފ ހަގަކުރަން.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާމި ނޑު ާއަޅުގަ އ�އްކޮށް

ާމަރުޙަލ ގައިާ ާކޮމިޓީ ާގޮތަށް ާފުށުނ ރ  ާޝަރީޢަތ  ާއިސްލ މްދީނުގ� ާވިދ ޅުވ ހ�ން ާމ�ންބަރުން ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާއަޅު ާވ�ސް ާމިާބަދަލުކުރ�ވިގ�ންާދިއުމަކީ ާރައީސް،ާމިާބިލަކީ ާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާކަމުގައި ާކަމ�އް ާއ�ދޭ ނޑު ގަ
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ާވ ތީާ ާކަމަށް ާކަންތައްތަކ�އް ާމުހިއްމު ާޞުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް ާއަމަންއަމ ންކަމ އި ާރައްޔިތުންގ� ާޤައުމުގ� ާމި ވަގުތު

ާނުނިމި ާމަޖިލީހުގައި ާގުޅުންހުރި ާބިލ  ާމި ާބ ވަތުގ� ާމި ާއުއްމީދުކުރަން ނޑު ާއަވަސްާއަޅުގަ ާބިލުތައް ާއ�ހ�ން ވ 

ާވަކިާ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމ�ންބަރުންގ� ާބައ�އް ނޑަށް ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާނިމިގ�ންދ ނ� ފުރުޞަތ�އްގައި

ާބޭނުންާ ނޑުާދަންނަވަން ާގަވ އިދ�އްާނ�ތުމުންާމިވ�ނިކަމ�އްާނުވ�ގ�ންާނޫޅ�އޭ.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާއަޅުގަ ޤ ނޫނ�އްާވަކި

ާ ާމީގައި ާމިާހަމަ ާކޮންމ�ހ�ން ާއަޅުގަނޑުމ�ން ާފުރިހަމަކުރުމަކީ ާމަރުޙަލ  ާފުރިހަމަކުރަންޖ�ހޭ ާގޮތުން ޤ ނޫނީ

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ާކަމ�ކޭ، ާޖ�ހޭނ� ާވ�ސް ާކުރަން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާއަދި ާބޭނުންކަމ�ކޭ. ފުރުޞަތުގައި

ނޑުމ�ންގ�ާޤ ނޫނީާގޮތުންާމިާމަޖިލީހުންާކުރަންޖ�ހޭާކަމ� ނޑުމ�ންާރައީސް.ާއަޅުގަ އްާނުކޮށްާބޭއްވުމަކީާމިއަދުާއަޅުގަ

ާމިާ ާދިމ ލަށް ނޑުމ�ންނ  ާނ�ތޭ.ާއަޅުގަ ާވ�ސް ާގ�އްލުމ�އް ާފުރިހަމަކޮށްލުމަކުންާލިބޭނ� ާނޫނޭ.ާއަދި ކޮށްގ�ންވ ނ�ާކަމ�އް

ާމިކަން.ާ ާހިމ�ނޭ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާތ�ރޭގައި ާސަބަބުތަކުގ� ާއިނގިލިދިއްކުރަންޖ�ހޭ ާމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާތަހައްމަލްކުރަނީ.ާމި ާދަތި ާމި ާރައްޔިތުން ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ� ާސަބަބަކީ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމިހ�ން ާވ ނީ ކަންތައް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާތިބީ. ާބުރަވ�ރިކަމުގައި ާމި ާރައްޔިތުން ާލިބ�ނީ. ާއުނދަގޫ ާމި ރައްޔިތުންނަށް

ާވަކި ާނޫން، ާބޭނުމ�އް ާދަންނަވ ކަށް ާކަމ�ކޭ.ާާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސް ާކުރ�އްވި ާބޭފުޅަކު ާވަކި ާސަރުކ ރަކުން ާވަކި އިރަކު

އ�އްވ�ސްާއިރ�އްގ�ާއ�އްވ�ސްާސަރުކ ރަކުންނ�އްާމިާބ ވަތުގ�ާކަންތައްތަކަކަށްާހިތްވަރ�އްާވ�ސްާނުދޭނ�.ާފުރުޞަތ�އްާ

ާނަ ާނުރުހުމ އި ާރައްޔިތުންގ� ާނުވ ނ� ާބޭނުމ�އް ާބޭފުޅުންނ�އް ާތިއްބަވ  ާސަރުކ ރ�އްގައި ާއ�އީ ާލިބޭކަށް.ާނުދޭނ�. ފްރަތު

ާނުވ ނ�ާމިާކަންތައްތައްާ ާވ�ގ�ންާދިޔަާސަރުކ ރުތަކުންާވ�ސްާބޭނުމ�އް ާދަންނަވ ނަންާމ ޒީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންމ� ހަމަ

ާޚިލ ފަށްާ ާއަސްލުތަކ  ާއިސްލ މްދީނުގ� ާމ ތްވ�ގ�ންވ  ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާމިހިރީ ާކުރ�ވިފައި ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމ�ންާހިތަށްއ�ރިާގޮތަކަށް ނޑުމ�ންނަށްާމިކަން،ާމިާާއަޅުގަ އިންސ ނީާފިކުރަށްާވިސްނަންާއުޅ�ންހަދައިގ�ންނޭާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ާމިއޮތީ. ާދ ންޖ�ހިފައި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާތަހައްމަލްކުރަމުން ާބިރުވ�ރިކަން ާދަތި، ާމި ާއަދި ާލިބި، ނޑު ލަ

ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތަށްާއ�ދި ނޑުާހަމަާދ�ވަނަ ާބޭނުންާވ�ގ�ންާމިާާރައީސް،ާމިހ�ންކަމުންާއަޅުގަ ދަންނަވ ލަން

ާރ އްޖޭގައިާ ާމި ާފ ސްވ�ގ�ންގޮސް ާފުރުޞަތ�އްގައި ާއަވަސް ާވަރަށް ާއުއްމީދުކުރަމޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލު ާމި އުޅ�ނީ

ާމިާ ާއަދި ާރައްޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގ� ާމި ާތަންތަނަކީ ާއަތޮޅުތަކ އި ާރ އްޖޭގ� ާމި ާރަށްތަކ އި، ާރ އްޖޭގ� ާމި މަގުތަކ އި،

ާޒިޔ ރަތްކުރ  ާދިރިއުޅޭނ�ާާޤައުމަށް ާއ�ކު ާޞުލްޙަމަސަލަސްކަމ  ާއޮމ ން ާއަމ ން ާވ�ސް ާފަރ ތްތަކަށް ާއ�ހ�ން ބޭރުގ�

ާތަނަކަށްާވ�ގ�ންާދ ނ�ާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ،ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާދ�އްވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޢިއްޒަތްތ�ޝުކުރިއްޔ  ާމ�ންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދު.ާމަތިވ�ރިާދ އިރ ގ� ާއަށްާރި .ާޑީ.އ ރު.ޕީ
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މ�ންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދު  ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާމަތިވ�ރިާދ އިރ ގާ�

ާހުށަހ�ޅުއްވިާ ާބިލު ާއިޖުރ އަތުގ� ާޖިނ ޢީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާގޮތ�އްާނޫންތޯ.ާޝުކުރިއްޔ  ާވ  ާޢ އްމުކޮށް ާދ�ން އ�އީ

ާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތ�ރިކަމ ާއ�ކުާކަ ނޑު ާމޫސ ާމަނިކަށްާއަޅުގަ ާމ�ންބަރު މަށްޓަކައިާހުޅުހ�ންވޭރުާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރި

ާވ�އްޖ�ާ ާގިނަާވ�އްޖ�ާކަމަށް،ާދޮޅުާއަހަރު ާމަޖިލީހުގައިާއޮންނަތ ާއަހަރަކަށްވުރ� ޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދ�،ާމިާބިލަކީ

ާފަރ ތްތަކުންާއ�ކިާ ާވ�ސްާކިޔ .ާކަމަށް،ާމިހ�ންާއ�ކި ާފަހަރުާމަޖިލިސްާމ�ންބަރުން ާބައ�އް ފޯރަމްތަކުގައިާކިޔ ،ާއަދި

ާމިހ�ންާ ާދ�ން ާބިލ�އް. ާއޮތް ާލިބިފައި ާމަޖިލީހަށް ާބަދުނ މު ާގިނަ ާވަރަށް ާކަމ�އް. ާވިދ ޅުނުވ  ާވ�ސް ާރައީސް ނޭނގ�

ާމ�ން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާކުރިން ާދުވަސް ާހައ�އްކަ ާމީގ� ާހުށަހ�ޅިއިއޮއްވ  ާމި ާމަނިކު ާމޫސ  ނޑަކަށްާބަރު ާއަޅުގަ ާދ�ން ރު،

ާފ ސްނުކުރ�ވިގ�ންާ ާބިލ�އް ާނުވަންނަ ާމަޖިލީހަށް ާބިލ�އް، ާނ�ތް ާމަޖިލީހުގައި ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާއ�ނގޭ. ނުވ�ސް

ާމަޖިލީހުންާ ާމީހަކަށް، ާއ�އްވ�ސް ާދ�ން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއ ދ�، ާބަދުނ މުވ�ފަ. ާތިބީ ާމި ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާބ�ލ�ނިވ�ރި ާކަމަކީ ާއ�ނގޭ ާދަށުންާމ�ންބަރުންނަށް ާޤ ނޫނުގ� ާއ� ާވ ކަން. ާފ ސްކޮށްފައި ާމިތަނުން ާޤ ނޫނ�އް ާކިޔ  ކަން

ާވ ކަން.ާއޭގ�ާ ާހަމަޖައްސ ފައި ާގޮތަށްާމަޖިލީހުން ާޢަމަލުކުރ�ވޭ ާހ�ދ�ންދ�ން ާގަވ އިދުތައްާޤ ނޫނު ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ވަކި

ާމ�ންބަރަ ާއ�އް ާތަކުރ ރުކޮށް ާމިތ ނގައި ާކަންކަމ އި،ާއަދި ާމިވ  ާމިާބިލުގައި ާހ�އްކ ާބ�ހޭާދަށުން ާމިާވިދ ޅުވަމުންދ  ކު

ާބ�ލުމ�އްާ ާހ�އްކ�އް ާއ�އްވ�ސް ާމިކަހަލަ ާދ ކަން. ާޢަމަލުކުރަމުން ާވ�ސް ާޝަރީޢަތުގައި ާވ�ސް ާކަންކަމަށް ޤ ނޫނުގައިވ 

ނ�ތިާމަޖިލީހުގ�ާމ�ންބަރުންނަށްާއ�އްޗ�ހިާގޮވުންާމިހ ރުާއޮންނަނީ.ާކޮންމ�ާކަމ�އްާވިޔަސް.ާޑޮލަރުާއަގުާބޮޑުާވިޔަސްާ

ާވ�ސްާމަޖިލީ ާކޮމިޝަން ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާނަހަދައިގ�ން. ާޤ ނޫނު ާއަގުހ�ޔޮ ާސަބަބުންނޭ.ާޑޮލަރު ާމ�ންބަރުންގ� ހުގ�

އިހަށްދުވަހުާބުނ�ފިއޭާކުށްކުރުންާގިނަާވ�ގ�ންާމިދަނީާޤ ނޫނުާނަހަދ ތީއޭ.ާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަނުން.ާވިދ ޅުވޭާ

ާމަރުވ�ގ�ން ާޒުވ ނަކު ާމިއޮތީ ާޤ ނޫނުތައް. ާމ�ންބަރުންގާ�ާހ�އްދ�ވޭ ާމަޖިލީހުގ� ާޒަޚަމުވ�ގ�ން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނުވަތަ

ާކުޑަާ ާރައްޔިތުންނަށް ާތިބި ާދ�ން ާނޫންތޯ ާދުވަހަކުން ާނިންމުނު ާވ ހަކަދައްކ  ާއިނ ޔަތުގ� ާއ�ލަވަންސ އި ާއ އި މުސ ރަ

ާމި ާމަޖިލީހުގ�ާމ�ންބަރަކު ާޝުޢޫރަކީ. ާއުފައްދ  ާހިތުގައި ާރައްޔިތުންގ� ާމިހ ރުާވ�ސްާއަޅ ލ�ވޭނީ.ާމިހިރީއޭ ާލ ފައި އޮތީ

ާޤ ނޫނުތަކ�އްާ ާހުރިހ  ާބ�ހޭ ާހުއްޓުވުމ  ާމ ރ މ ރީ ާހުއްޓުވުމ އި،ާނުވަތަ ާކުށްކުރުން ާދ ންވ ނީ ާއަށް ޤަރ ރ�އް.ާރިސ�ސް

ާމިތ ާތިބޭށޭ.ާ ާގޮވ ލަނީާރިސ�ސްާމިާކޯއްޗ�އްހޭ.ާނުބ އްވ ށޭ.ާމަޖިލީހުގ�ާމ�ންބަރުން ާމިހ ރު ނޑު ފ ސްކޮށްފައޭ.ާއަޅުގަ

ާ ާމުސ ރަ ާތިބޭށޭ. ާމިާމިތ  ާއ�ހ�ންވީމ ، ާމުސ ރަނަގަންވީ. ާވަރަކަށް ާވަކި ާބިލ�އް ާހ�ދޭ ާނަގަނީ. ާކީއްކުރަންތޯ ވ�ސް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާމަނިކަށް ާމޫސ  ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރީމ  ާމިހ�ން ކަންކަން

ާ ާފ ސްކުރ ށޭ ާއަވަހަށް ާދަންނަވަނީ ާމި ާމިހ ރު ާއ ދ�، 300ާާޝުކުރުދަންނަވަން. ާކޮމިޓީާއ�ތައް ާބިލ�އް، ސަފުހ އ�އްގ�

ާމިތައްާ ާއޮންނަތ  ާމަޖިލީހުގައި ާގ�ންނަންޖ�ހޭނ�. ާއިޞްލ ޙު ާތިންހަތަރު ާސަފުހ އ�އްގައި ާކޮންމ� ާދ އިރުގައި އަށް

ާ ާއިހަށްދުވަހު ނޑު ާކިޔަންވީ.ާއަޅުގަ ާމަސްވ�އްޖ�އޭ ާމިތައް ާފަހުނ1ާާްމަސްވ�އްޖ�އޭ ާއ�ންމ� ާހުށަހ�ޅީ. ާބިލ�އް ސަފުހ ގ�
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ާނުލ�ވިާ ާއަތް ާމަސައްކަތްކޮށްގ�ންާއ�އަށް ާމަސްދުވަހު ާތިންހަތަރު ާކޮމިޓީއ�އްގައި. ާނިންމައިފި ާފޮނުވަން ާއަނބުރ  ގ�ން

ާބިލ�އްާ ާހަދ ފައި ާސުރުޚީއ�އް ާވ ހަކަދައްކ ލައިގ�ން ާމީހަކ  ާއޮންނަނީާކޮންމ�ވ�ސް ާހ�ދޭކަށ�އް.ާމި ާނޯންނ ނ� ާއޭތި ނޫނީ

ާއަރ ފަ ާއަށް ާވީޓީވީ ާނޫނީ ާއަށް ާދިޓީވީ ާލ ފައި، ާބިލ�އް ނޑުމ�ންާލުން. ާއަޅުގަ ާކޮމިޓީގައި ާދ�ން ާވ ހަކަދައްކަންވީ. އި

ާހ ޒިރީާ ާކޮމިޓީ ާބޭފުޅ ގ� ާލ�އްވި ާޤަރ ރު ާތި ާނުދ ނ�. ާކޮމިޓީއަކަށް ާވ ހަކަދައްކ ފައި ާތ ނގައި ާމި މަސައްކަތްކުރަންވީ.

ާބައްލަވ .ާރިސ�ސްާއަށްާނުދ ންާޤަރ ރ�އްާލ�އްވިާބޭފުޅ ގ�ާކޮމިޓީާހ ޒިރީާބައްލަވ .ާޢ އްމުކުރައްވ .ާ

ާ

 ބިލ�ތްދޫާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާއަޙުމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާކިތައްާމިނިޓުތޯާބ ކީާއޮތީ؟

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާމިނިޓު.11ާއ�މް.ޑީ.ޕީާއަށްާބ ކީާ

ާ

 ބިލ�ތްދޫާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާއަޙުމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ނޑުމ�ންގ�ާޕ ޓީގ�ާޕ ލަމ�ންޓަރީގ�ާގުރޫޕުގ�ާލީޑަރުާ`.ާޖިނ ޢީާއިޖުރ އަތުގ�ާބިލުާހުށަހ�ޅުއްވިކަމަ ށްޓަކައިާއަޅުގަ

ާރައީސް،ާ ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތ�ރި ނޑު ާއަޅުގަ ާމަނިކަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާމޫސ  ާދ އިރ ގ� ހުޅުހ�ންވޭރު

ާ ާވަނީ ާހުށަހ�ޅިފައި ާފުރަތަމަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގ� ާބިލު ާއިޖުރ އަތުގ� ާމަޖިލީހަށް.ާވަނާރައ3�ާްޖިނ ޢީ ޔިތުންގ�

ާ ާވަނީ ާމަޖިލީހުގ�200�ާާނޮވ�މްބަރާާ�ހުށަހ�ޅިފައި ާއ� ާއ�އީ 1ާާގައި. ާދައުރުގ� ާއޭގ�33ާާވަނަ ާޖަލްސ ގައި. ވަނަ

ވަނަާޖަލްސ ގައިާއިއްވުނު.ާއަދިާމ21ާާިގައިާއޮތްާއޭރުާމަޖިލީހުގ�ާދ�ވަނަާދައުރުގ�200�ާާއޯގަސްޓ23ާާުފަހުންާ

ާ 2�ާާމަސައްކަތް ާގ2005ާާައ�ޕްރީލް ާއ�އ އ�ކު ާހަމަ ާއަދި ާނިންމި. ާބަލައި ާމައްސަލަ ާމި ާއިން ާކޮމިޓީ ާދ ޚިލީ ާ�އި

ާ ާގަވ އިދ�އްގ�200�ާާއޯގަސްޓް ާވަނީ ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީ ާއ� ާބައ�އް ާބޮޑު ާބިލުގ� ާމި ާސިފައިގައި ާގަވ އިދ�އްގ� ގައި

ާރައްޔިތުާ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޝ އިޢުކުރައްވ ފަ. ާގަވ އިދުާގޮތުގައި ާމަޖިލީހުގ� ންގ�

ާގަވ އިދުގ�ާ ާއިޖުރ އަތުގ� ާޖިނ ޢީ ާމި ާމ�ންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާނައިފަރު ާމުޤައްރިރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ކޮމިޓީގ�

ާ ާބައ�އްގ�3�ާާގޮތުގައި ާހިމ�ނޭ ާތ�ރޭގައި ާޤ ނޫނުތަކުގ� ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ� ާއ�ކުލަވ ލައި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގ� ވަނަ

ާޢަމަލު ާމުޤައްރިރުާގޮތުގައި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުން. ާސ ފުކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކީއްވ�ތޯ ާދަނީ ނުކުރ�ވ�މުން

ާޝަރުޢީާ ާރ އްޖޭގ� ާއޮފީހުންނ އި، ާފުލުސް ާއަރިހުންނ އި، ާޖ�ނ�ރަލް ާޕްރޮސިކިއުޓަރ ާމައްސަލަ ާމި ާއ�ދ�ން އަރިހުން

ާގޮތުގަާ ާބިލުގ� ާއިޖުރ އަތުގ� ާޖިނ ޢީ ާސ ފުކުރަން. ާމިކަން ާމިހ ރުާނިޒ މުން ާބަޔަކީ ާގިނަ ާވ  ާހުށަހ�ޅިފައި ާމި އި

ާމިކަމަށްާ ާވީއިރު ާބައ�އް. ާޤ ނޫނުތަކުގ� ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ� ާލ ޒިމުކުރ�ވޭ ާޢަމަލުކުރަން ާގޮތުގައި ގަވ އިދ�އްގ�
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ާލިބިފައިވ ާ ާމަޢުލޫމ ތު ާނުރަސްމީކޮށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބޭނުން. ާސ ފުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާސަބަބު ާއުޅޭ ޢަމަލުނުކުރ�ވިގ�ން

ދިވ�ހިރ އްޖޭގ�ާޝަރުޢީާކޯޓުތަކުންާވަނީާނިންމަވ ފައިާމިާގަވ އިދަށްާޢަމަލުނުކުރުމަށް.ާއ�ހ�ންވީއިރުާމިކަންާާގޮތުގައި

ާސ ފުކޮށްދިނުމަކީ....

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާއިށީނދ�ވަޑައިގ�ންނ�ވުންާއ�ދ�ން. ާގަލޮޅުާދ�ކުނުާދ އިރ ގާ�

ާ

 ރުާއަޙުމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ބިލ�ތްދޫާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަ

ާދީފައިވ ާ ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއ�އީ ާބިލަކީ ާއިޖުރ އަތުގ� ާޖިނ ޢީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ�ދޭކަމ�އް. ނޑު އަޅުގަ

ޙައްޤުތަކުގ�ާތަފުޞީލުާބަޔ ންކުރ ާބިލ�އް.ާއ�އީާއިތުރުާޙައްޤުތަކ�އްާދޭާބިލ�އްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާޤ ނޫނީާ

ާބޭނުމަކީާޢިލްމު ާއ�އް ާބޭނުމަކީ،ާމުހިއްމު ާޤ ނޫނުތަކުގ� ާޖިނ ޢީ ާބޭނުމަކީ،ާޚ އްޞަކޮށް ާޤ ނޫނުތަކުގ� ާބުނ�އުޅޭ ވ�ރިން

ާއަތުގައިާ ާމީހ  ާފުލުސް ާމުގުރުބުރި،ާނުވަތަ ާއޮންނަ ާއަތުގައި ާމީހ  ާފުލުސް ާބޭނުމަކީ، ާއިޖުރ އަތުގ� ާމި ޚ އްޞަކޮށް

ާއޮންނަ ާއަތުގައި ާމީހ  ާފުލުސް ާނުވަތަ ާޗ ބޫކު ާނިކަމ�ތިާާއޮންނަ ާބ ރުތައް ާދައުލަތުގ� ާއ ދ�، ާކޮންޓްރޯލުކުރުމޭ. ބަޑި

ާކޮންޓްރޯލުކުރުމަށްާޤ ނޫނުތައްާހުރަހަކަށްާ ާއަންނަާހިނދު،ާއ�ކަން ާރައްޔިތ�އްގ�ާމައްޗަށް އިންސ ނ ާނުވަތަާނިކަމ�ތި

ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމ ޙައުލ އި ާއަޅުގަނޑުމ�ންގ�ާރ އްޖޭގ� ާރައީސް،ާމިއަދު ާދޭ.ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާގޮތުންާވ�ގ�ން ާއޮތް ާވ�ށި ގ�

ާދިނުން.ާ ާފަރ ތްތަކަށް ާކުށްކުރ  ާޢުޤޫބ ތްތައް ާބޮޑ�ތި ާވީހ ވ�ސް ާބޮޑު، ާވީހ ވ�ސް ާބޭނުންވަނީ، ާމިއަދު ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ނޑުމ�ންާހަނދ ންާނައްތ ލައިގ�ންާނުވ ނ�ާފުލުސްާއޮފީހުގ�ާނުވަތަާފުލުހުންގ�ާބ�ލުމުގާ� ޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާހަމަ ާވަނިކޮށް ާފުލުހުންގ�ާާދަށުގައި ާގޮތ�އްގައި ާއަނިޔ ވ�ރި ާވަރަށް ާނަސީމް ާއީވ ން ާއ ދ�، ާރައްޔިތަކު، ދިވ�ހި

ާމ ލޭގާ� ާބަލައިލަންއ�ބަޖ�ހޭ ާޚ އްޞަކޮށް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�އ އ�ކު ާހަމަ ާއަދި ާވ ކަން. ާމަރުވ�ފައި އަނިޔ ގައި

ާސ ާހައްޔަރުކުރި ާފުލުހުން ާފ�ނުނު ާއޮއްވ  ާމަރުވ�ފައި ާފަޅުތ�ރޭގައި ާޙުސައިންާމޫދުތ�ރޭގައި، /ާ ާނ ޒުކީގޭ .ހިތަދޫ

ާމަގުތަކުގައިާ ާމ ލޭގ� ާމިހ ރު ާފ ހަގަކުރަން، ާފުރުޞަތުގައި ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�އ އ�ކު ާހަމަ ާމައްސަލަ. ޞަލ ޙުގ�

ނޑުާހިތުންާމިާބިލުންާ އަނިޔ ވ�ރިާގޮތުގައިާމަރ ލ�ވ�މުންާމިާދ ާޒުވ ނުންނ އިާދިވ�ހިާރައްޔިތުންގ�ާމައްސަލަ.ާއަޅުގަ

ާމު ާއ�ންމ� ާގޮތްާކޮށްދޭ ާކުރަންވ  ާކަންކަން ާފުލުހުންނަށް ާބ ރުއަޅައިދިނުން. ާމަސައްކަތަށް ާފުލުހުންގ� ާކަމަކީ ހިއްމު

ާމަޖިލީހުގާ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ާބ�ލުން. ާގޮތް ާހިނގ ނ� ާކަންކަން ާފުލުހުންގ� ބަޔ ންކޮށްދިނުން.

ާބ�ލ�މުންދ އި ާމައްސަލަތައް ާބ�ހޭ ާމ�ންބަރުންނ  ާބައ�އް ާމ�ންބަރުންގ�ާހިމ�ނިވަޑައިގަންނަވ  ާއ� ާމ�ންބަރުން، ާއ� ރުގައި

ާދިނުމަށްާ ާސ މްޕަލް ާޔޫރިން ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާއިޢުތިރ ޟުކުރައްވ ފައިވޭ. ާދިނުމަށް ާސ މްޕަލް ލިޔުމުގ�

ާވ�ސްާއ�ބަވޭ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމިާބިލުގައިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާމިފަދަާކަންތައްތައްާ އިޢުތިރ ޟުކުރައްވ ާބައ�އްާރައްޔިތުން
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ާވަނީ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގ�ާބަޔ ންވ�ގ�ންާއ� ާދަންނަވ ލަންާބޭނުން ނޑު ާރައްޔިތުންގ�3�ާާބަދޭ.ާއަޅުގަ ާއިން ވަނަާމ އްދ 

ނޑުމ�ންާ ާއަޅުގަ ާބ ރު ާދިން ާދީފައިވ ާޙައްޤުތައްާހަނިކުރުމަށް ާރައްޔިތުންނަށް މަޖިލީހަށް،ާމ�ންބަރުންނަށްާޚ އްޞަކޮށް

ާވަރަށްާއ� ާއ�ކު ާވިސްނުންތ�ރިކަމ  ނޑުާާބޭނުންކުރަންވ ނީާވަރަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާވ ނ�ާގޮތްާބ�ލުމަށްފަހުގައި ކަމ�އްގ�

ާއޮންނަާ ާމ ދަމ  ާކަންކަންކުރުމަކީ ާއ�ކު ާއޯގ ތ�ރިކަމ  ާމިއަދު ާސަރުކ ރުން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ދަންނަވަން.

ާރައްޔިތުން ާފުލުހުންނަށް ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ާނޫން. ާނުކުރުމ�އް ާކަންކަން ާއ�ކު ާހަރުކަށިކަމ  ާސަރުކ ރަކުން

ާރައްޔިތުންނާ  ާކަންކަން ާމި ާބަޑިތަކ ، ާހުރި ާއަތުގައި ާސިފައިންގ� ާބ ރ އި، ާދީފައިވ  ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ފުލުހުންނަށް

ާއ ދ�،ާ ާޤ ނޫނު. ާއޮންނ ނީ ާދިފ ޢުގައި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާހިނދު، ާބޭނުންކުރ  ާމިކަންކަން ާއަމ ޒުކޮށް ދިމ ލަށް

ާމ�ން ާބައ�އް ާމަޖިލީހުގ� ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ނޑުމ�ން ާބަލައިާއަޅުގަ ާގޭގ� ާފ ސްކޮށްފީމު، ާހުށަހަޅުއްވައިގ�ން ބަރުން

ާތަފުޞީލުކޮށްާއ�ބަާބުނ�ފައިވޭ.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާ ާވަރަށް ާބިލުގައިާވ�ސް ާއުސޫލަކުންތޯ.ާމި ާކޮން ފ ސްކުރ�ވޭނީ

ާ ާއ�ކަމަކީ ާއ�ބައޮވޭ. ާކަމ�އް ާއ�އް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާހިތްހަމަނުޖ�ހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލުގައި ާމ އ3��ާްމި ދ ގައިާވަނަ

ާޤަބޫލުކުރާ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�އީ ާޙުކުމްކުރުމަކީ ާހ ޒިރުގައި ާޣައިރު ާއ ދ�، ާޙުކުމްކުރުން. ާހ ޒިރުގައި ާޣައިރު ބުނ�ފައިވ 

ާދ�ކޭގޮތުގައިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކަމ�އް ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާޝަރީޢަތްކުރުމަކީ ާހ ޒިރުގައި ާޣައިރު ާނޫން. ކަމ�އް

ާމި ާތަޖުރިބ ކޮށްފި ާރ އްޖ� ާއޭނ ާާމީގ�ކުރިން ާނޭނގި ާއޭނ އަށް ާޙުކުމްކޮށް، ާއަށް ާމީހ  ާހ ޒިރުގައި ާޣައިރު ކަންތައް.

ާޖިނ ޢީާ ާމުޅި ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާވީއިރު ާމަގުމަތީގަ. ާހުންނަނީ ާއޭނ  ާދުވަހ�އްވ� ާއ�ތައް ހައްޔަރުނުކުރ�ވި،

ާހައްޔަރުކޮށް،ާބަންދުކޮށް،ާއިޞްލ ޙުވުމަ ާކުށްކުރ ާފަރ ތްތައް ާބޭނުމަކީާޖިނ ޢީ ާފުރުޞަތުާދިނުން.ާމިފަދަާނިޒ މުގ� ށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކަމ�އް ާޤަބޫލުކުރ�ވޭނ� ާއ�އީ ާއޮތުމަކީ ާބައްޓަންވ�ފައި ާމިކަންކަން ާގޮތަށް ާނުދޭ ފުރުޞަތ�އް

ާކުށްކުރުމުގ�ާ ނޑުމ�ންގ�ާރ އްޖޭގައިާމިހ ރުާމިއޮތް،ާޚ އްޞަކޮށް ދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީ،ާމިާފުރުޞަތުގައިާއަޅުގަ

ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާރ އްޖޭގ�ާާވ�ށިން ާއަދ ކުރަންޖ�ހ�ނީ ާދައުރ�އް ާއިސް ާއ�ންމ� ާއަދި ާބޮޑު ާއ�ންމ� ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި

ާދިފ ޢުކުރުމަށްާ ާޙައްޤުތައް ާދީފައިވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާކޯޓުތަކޭ. ޝަރުޢީ

ާޙައްޤުތައް ާމުޖުތަމަޢުގ� ާހަމައ�އ އ�ކު ާއޮޅ ލ އިރު، ާއަތުކުރި ާޒިންމ އ�އްާާކޯޓުތައް ާއޮތް ާކޯޓުގައި ާވ�ސް ދިފ ޢުކުރުމަކީ

ާދޭންޖ�ހޭާ ާއިދ ރ އަކުން ާސަރުކ ރުގ� ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން. ާފުރުޞަތުގައި ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ކަމުގައި

ާކަމ�އްާ ާޤަބޫލުކުރ�ވޭނ� ާދޫކޮށްލުމަކީ ާމީހަކު ާތުހުމަތުކުރ�ވޭ ާކުށަށް ާހުރި، ާހ�ކިތައް ާބޮޑ�ތި ާނުހަނު ާނުދީ، މަޢުލޫމ ތު

ާއ�ނގޭ.ާ ާއ�ބަ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތް ާހުރި ާޢަމަލުތައް ާޤ ޟީންގ� ާބައ�އް ާރ އްޖޭގ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ނޫން.

ާވ�ސްާ ާބުނުމުން ާކަމަށް ާޤަބޫލުކުރަންޖ�ހޭނ� ާއަމުރު ާކުރ  ާކޯޓުން ާމަތީގ� ާޤ ޟީން ާގިނަ ާމަސައްކަތްކުރ  އ�ކުގައި

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއ�އީ ާކުރުމަށްާާޤަބޫލުނުކުރުން ާއ�ކަން ާކޯޓުން ާމަތީގ� ާއަދި ޙަޤީޤަތ�އް.

ާދިންާ ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިއަދު ާޤަބޫލުނުކުރޭ. ާކަންކަން ާއ� ާޤ ޟީ ާހުންނަވ  ާދަށުގައި ާވ�ސް އަމުރުކުރުމުން

ާއ�ންމ�ންނަށްާ ާއ�ހ�ން ާނަފުސަށ އި ނޑުގ� ާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ. ާފ�ންވަރަކީ ާބޭނުންކުރ�ވޭ މުސްތަޤިއްލުކަން
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ނޑައ�ޅިފައިާއޮންނަާކަމ�ކޭ.ާއ�ާމީހ ާއަށްާނުވަތަާއ�ާހަނދ ންކޮ ށްލަދޭންާބޭނުންވ ާކަމަކީާމިނިވަންކަމަކީާހުދޫދ�އްާކަ

ާފ�ށޭާ ާމިނިވަންކަން ާއަނ�ކ ގ� ާހުއްޓ�އޭ ާމިނިވަންކަން ާއޮންނަ ާލިބިފައި ާއަކަށް ާމުއައްސަސ  ާއ� ާނުވަތަ ބަޔަކަށް

ާބޭނު ާދަންނ ކަށް ާއ�ކަން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާފ ހަގަކޮށްލަންާހިސ ބުން. ާދ�ން ާބިލުން ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. މ�އް

ާފ ސްކުރުމ އި،ާ ާބަލ  ާބޭނުންވ�ފައިވ ، ާޖަވ ބުދ ރީވ ން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަކީ، ާނުކުތ  ާމުހިއްމު ބޭނުންވ 

ާމިހުރިހާ  ާގޮތ އި، ާކުރ�ވޭނ� ާމ�ދު ާމީހުނ  ާކަންކަން ާޝަރީޢަތުގ� ާއަޑުއ�ހުމ އި، ާޝަރީޢަތް ާޚ އްޞަކޮށް އަދި

ނޑުމ�ންގ�ާތަ ާއަޅުގަ ާދ�ކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއުފ ކުރަން. ާއ�ކަމ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރުމުން ާބިލުގައި ާމި ފުޞީލުތައް

ނޑުމ�ންާހިތުންާގޭންގުާ ނޑުމ�ންނަށްާހައްލ�އްާނުކުރ�ވޭނ�.ާއަޅުގަ މިއަދުގައިާމިއޮތްާކުށުގ�ާވ�ށިާއ�އްާދުވަހުންާއަޅުގަ

ާމި ާފ ސްކުރިދުވަހު ާހުއްޓުވުމުގ�ާބިލު ާޤަބޫލުފުޅުކުރ�އްވި،ާމ ދަމާ ާކުށްތައް ާމ�ންބަރުން ާގިނަ ާމަޖިލީހުގ� ޢިއްޒަތްތ�ރި

ނޑުމ�ންާއ�ބަޖ�ހޭާ ާމީހުންާކުރިއަރ ާވަރަށް،ާއަޅުގަ ާހުއްޓުނީާކަމަށް.ާއ�ހ�ނ�އްނޫންާކުށްކުރ  ާމި ގޭންގުތަކުގ�ާކަންތައް

ާޢިއްޒަތް ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާތަރައްޤީކުރަން. ާނިޒ މު ާޝަރުޢީ ނޑުމ�ންގ� ާމިކަންކަމުގ�ާއަޅުގަ ާރައީސް، ތ�ރި

ާމިާ ާއޮފީހ ، ާޕްރޮސ�ކިއުޓަރާޖ�ނ�ރަލް ާފުލުހުންނ އި، ނޑިޔ ރުންނ އި، ާފަ ާޚ އްޞަކޮށް ާނިޒ މުގައި ާޝަރުޢީ ޙައްލަކީ

ާޙަޤީޤީާ ާމިާބޭނުންވ  ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާނޫނިއްޔ  ާތަމްރީނުދ�ވި،ާތަމްރީނުކުރ�ވިގ�ން ާބޭފުޅުން ާތިއްބ�ވި ތަންތަނުގައި

ާއަޅުގަނޑުމ� ާޢިއްޒަތްތ�ރިާހައްލު ނޑު ާއަޅުގަ ާނުކުރ�ވޭ. ާޤަބޫލ�އް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާލިބޭނ� ންނަކަށް

ާ ާގޮވ ލަން ާކޯޓުގ2032ާ�ާމ�ންބަރުންނަށް ާޖިނ ޢީ ާފުލުހުންނަށ އި ނޑައ�ޅޭއިރުގައި ާކަ ާބަޖ�ޓު ާއަހަރު ވަނަ

ާމި ާބޭފުޅުންނ ، ާއޮފީހުގ� ާޖ�ނ�ރަލްގ� ާޕްރޮސ�ކިއުޓަރ ާޤ ޟީންނަށ އި ނޑިޔ ރުންނަށ އި ބޭފުޅުންނަށްާާފަ

ނޑައ�ޅި،ާމިާތަމްރީނުތައ2032ާާްތަމްރީނުދިނުމަށްާރަނގަޅުާބަޖ�ޓ�އްާ ނޑުމ�ންގ�ާބަޖ�ޓުގައިާކަ ވަނަާއަހަރުގ�ާއަޅުގަ

ާރ އްޖޭގ�ާ ާފަހުން ާދ ދި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާނުކުރ�ވޭނ�. ާކަންކަމ�އް ާމި ނޑުމ�ންނަކަށް ާއަޅުގަ ާނޫނިއްޔ  ދ�ވިގ�ން

ާބަ ާމީހަކު ާފުލުހުން ާދޫކުރާ ރަށ�އްގައި ާމިތަނުން ާކީކޭތޯ؟ ާވިދ ޅުވަނީ ާޤ ޟީ ާއ�ދުމުން ާއަމުރަކަށް ާކޯޓު ންދުކުރުމަށް

ާއ�ހ�ންވީމ ،ާ ާތިއީކީ. ާނޫނޭ ާއަމުރ�އް ާކަހަލަ ާދޫކުރ  ާމިތަނުން ާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސް ާތީއީ. ާނޫނޭ ާއަމުރ�އް ކަހަލަ

ާކުޑަކުޑަ ާއ�ކު ާއ�ހ�ންކަމ  ާމިއީ. ާމިންވަރު ާހުރި ާޙ ލަތު ާކޯޓުތަކުގ� ނޑުމ�ންގ� ާމިާާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ މިސ ލ�އް

ާވަރަކުންާ ާހުރި ާޤ ބިލުކަން ާމ ލީ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއަލީގައި ާކަންތައްތަކުގ� ާމިދ�ންނ�ވި ާއ�ހ�ންވީމ ، ދަންނަވ ލީ.

ާމިާ ާދުވަހަށް ާއަނ�އް ާދުވަހުން ާއ�އް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާކުރިމަތިލައި ާމިކަންކަމަށް ާއ�ކު ާކ�ތްތ�ރިކަމ  ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާކ މިޔ ބުކުރުމަ ާހ ލު،ާކަންކަން ާދ�ކޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާކަމ�އް ާމުހިއްމު ާތިބުމަކީ ާޢަޒުމުގައި ާމަސައްކަތްކުރުމުގ� ށް

ާކޮމިޓީގ�ާ ާގަވ އިދު ާއ�ކަން ާއުސޫލުތައް ާމި ާނުވަތަ ާބިލު، ާހިންގަންޖ�ހިފައިވ  ާގޮތުގައި ާގަވ އިދ�އްގ� ާމިހ ރު ާބިލު މި

އަދިާމިާބިލުގައިާމިވ ާކަންތައްާވީހ ވ�ސްާއަވަހަކަށްާާމުޤައްރިރުާއަރިހުންާމިާކަންތައްާބައްލަވައިދިނުމަށްާއ�ދޭާހ ލު

ާވ ހަކަާ ާއ� ާހ ލު ާއ�ދޭ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ާޤ ނޫނަކަށް ާއ�ކު ާކަންތައްތަކ  ާވ  ާގަވ އިދުގައި އ�

ނޑުގ�ާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.  ދަންނަވަމުންާއަޅުގަ
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 ން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވު

ާހަމަވ�ފަ.ާ ާވަނީ ާވަގުތު ނޑައ�ޅިފައިވ  ާކަ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމިހ ރު ާއ ދ�، ާމ�ންބަރު. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ޝުކުރިއްޔ 

ާނ�ތް.ާ ާވަޑައިގ�ން ާމ ލަމަކު ާމިހ ރަކު ާބޭފުޅަކު ާއ�އްވ�ސް ާތ�ރ�އިން ާމ�ންބަރުންގ� ާއ�ދިވަޑައިގ�ންފައިވ  ފުރުޞަތަށް

 ރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.އ�ހ�ންވީމ ،ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމ ވަށުާދ އި

ާ

 މ ވަށުާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖ މ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާމަޖިލީހަށްާ����� ����� � ���� � � ������ `.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް، ާބިލު ާއިޖުރ އަތުގ� .ާއ ދ�،ާޖިނ ޢީ

ނޑުމ�ންާހުށަހ�ޅިާވ ހަކަދަ ނޑުމ�ންާމިާބިލަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއ ދ�،ާއަޅުގަ ާއަޅުގަ އްކަމުންދ އިރުގައި

ާކުށްތައްާ ާހިނގ  ާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާފ ސްވުމަކީ ާބިލު ާމި ާހ ލ�އްގައި ާތ އީދުކުރަނީާއ�އްވ�ސް ާބިލަށް މި

ާއ�އްާނޫން.ާއ�ހ� ާޤަބޫލުކުރ ތީ ާކަމަށް ާވ ތީވާ�ހުއްޓުވޭނ�ާކަމ�އް ާކަމަށް ާކުރަންޖ�ހޭާކަމ�އް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ންނަމަވ�ސް

ާއ�ންމ�ހައިާ ާޢަމަލުކުރަންޖ�ހޭ ާޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ާތަޙުޤީޤުކޮށް ާބަލައި ާމައްސަލަތައް ާމީހުންގ� ާކުށްކުރ  އ�އީ

ކަމަށްާވ ނ�ތީ.ާއުސޫލުތަކ އިާހަމަތައްާބަޔ ންކޮށްާތަފުޞީލުކޮށްާއޮތުމަކީާއ�ާކަންކަންާހިންގުމަށްާފަސޭހަވ ނ�ާކަމ�އްާ

ާހިނގަމުންދާ  ާލިބިގ�ން ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާއުސޫލުތަކަކީ ާމި ާވ�ސް ާމިހ ރު ާފަދައިން ާއ�ނގޭ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ އ ދ�،

ކަންތައްތައް.ާޢަމަލުކުރުމުގ�ާމައްސަލަާއުޅޭާކަމަށްާމިާވަނީ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމިާއިޖުރ އަތުގ�ާބިލު،ާޤ ނޫނަކަށްާވިޔަސްާ

ނޑު ާއަޅުގަ ާޢަމަލުކުރުން ާބަދަލ�އްާމިކަމަށް ާއަންނ ނ� ާސަބަބުން ާއ�ކަމުގ� ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާނ�ތް ާތ�ރޭގައި މ�ންގ�

ނޑުމ�ންާބޭނުންާވަނީާހަދ ާޤ ނޫނުތައް،ާއ�އަށްާތަންފީޒީާބ ރުާލިބޭނ�ާކަހަލަާގޮތަކަށްާ ނޯންނ ނ�.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާޤ ނޫާ ާފަދައިން ާއ�ނގިވަޑައިގަންނަވ ނ� ާބައްޓަންކުރަން. ާވިސްނުން ނޑުމ�ންގ� ާޒ ތުގައިާާނުތަކަކީއަޅުގަ އޭގ�

ާކުރަނީާއ�އިދ ާއ�އްާނޯންނ ނ�.ާއޭގ�ާފައިދ އ�އިންާކުރ ނ�ާއ�އްވ�ސްާފަާރަމްޒުތަކ�އް.ާކަރުދ ހުގައިާލިޔ�ވިފައިާއޮންނަާ

ާތަންފީޛުޢަގޮތަށްާއްއ�ާރަމްޒުތައްާބަލައި،ާކިޔައި،ާއ�އ ާ ނޑުމ�ންގ�ާ،ާކުރ�ވިގ�ން.ާއ�ހ�ންވީމ މަލުކުރ�ވިގ�ން.ާއ� އަޅުގަ

ާޖިނ ާބޭނުންވ ތ�ރޭގައިާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާމިއީ.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާއަޅުގަ ާބިލަކީާއައިޖުރ ާޢީކަމަކީ ތުގ�

ާބިލަކަށް ާފ ސްކުރަންޖ�ހޭ ާކަމ�ކޭ.ާ،ވ ތީާމަޖިލީހުން ާކުރަންޖ�ހޭނ� ާއ�އީ ާފ ސްކުރުމަކީ ާހަމަ ާބިލު ާމިާާމި ނޑު ާއަޅުގަ

ާ ާވަރަށް ާބިލަށް ާތ އީދުކޮށްާހަމަ ާއަޑިން ާބިލުާ،ހިތުގ� ާއ�ދޭާާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްވުމަކީ ާގޮސް ާކޮމިޓީއަކަށް އަވަހަށް

ާދިގު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާއ ދ�، ާދަންނަވ ލަން. ާވ�ސް ާކަމުގައި ާބިލަކަށްާއަދިާ،ކަމ�އް ާފަންނީ ،ާވ ތީވ�ާވަރަށް

ާ ާބަލައިލުމުގައި ާބަލައިލި ނޑު ާާ�އަޅުގަ ާމައްޗަށް ާބ ބ�އްގ� ާއ�ހ�ންވީމ ،225ާާއ�ކުލ�ވޭ ާއ�ބައޮތް. މ އްދ އ�އް

ާއަ ާއަވަހަށް ާކިތަންމ� ނޑުމ�ން ާޅުގަ ާބިލު ާމި ާބޭނުންވި ާއަވަސްއަރުވ ލައިގ�ންނިންމަން ާވިޔަސް ންމަންޖ�ހޭާނިާކަމަށް

ާނިންމަ ާނުވަތަ ާމިއީއިގ�ކަހަލަ ާނޫން ާބިލ�އް ާާފަދަ ާވ ނ� ާއ�ހ�ން ާވ ހަކަދައްކ ާބި،ާންވީމ . ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގ� ާލު



 71

ާ ާމަޢުލޫމ ތ�އް ާފަންނީ ާހުރިހ  ާހޯދަންޖ�ހޭ ާވިސްނުންތ�ރިކަމ ހަމަ ާވަރަށް ާމިާހޯދައި ާނޫނީ ާނުވ ނާ�ާއ�ކު ކަންކޮށްގ�ން

ާއަވަސް ާބިލު ާމި ާއ ދ�، ާދ�ކ�ން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމަންއަާއަރުވ ލައިގ�ންކަމަށް ާކޮންމ�ހ�ން ނޑުމ�ން ާއ�އްާޅުގަ ާނުޖ�ހޭ

ާވ�ސް ާމިހ ރު ާއިޖުރ ތްތަކަކީ ާމި ާނުވަތަ ާއުސޫލުތަކަކީ ާމި ާޤ ނޫޢަާސަބަބަކީ ާހައިސިއްޔަތުާމަލުކުރަމަށްޓަކައި ނީ

ާކަމަކަށް ާއޮތް ާގަވ އިދ�އް ާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާލިބިފައިވ  ާބިލު ާލަސްވ ާާވ ތީ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމި ާމަރުޙަލ ގައި ކޮމިޓީ

ާނޭދ� ާއ�އްވ�ސް ާސަބަބުން ާއޭގ� ާކަމަކަށްލަސްވުމަކީ ާކަމ�އް ާފޯރ ނ� ާއަސަރ�އް ނޑ�ާވޭ ާނުކުރަން.ާއަޅުގަ ާޤަބޫލ�އް އް

ާއ�،ާއ�ހ�ންވީމ  ނޑު ާކޮމިޓީއަޅުގަ ާބިލު ާމި ާޤ ނޫނަކަށްާދ�ނީ ާފުރިހަމަ ާހަމަ ާސަބަބަކީާހަމަާާއަށްާފޮނުވައިގ�ން ވުން.

ާހުށަހަޅ ާގޮތަކަށްާާޤ ނޫނުާފ ސްވުމ  ނޑުމ�ންާއަވަސްއަރުވ ލައިގ�ންާފ ސްކުރުމަކީާއ�ކުާއިރުއިރުކޮޅ ާއިޞްލ ޙު އަޅުގަ

ާބޭނުންއ�އްގޮތަކަށްާ ާލަސްވުމަނުވ ތީވ�،ާާކަމަކަށްާވ�ސް ާބިލު ާމި ާވ�އްޓަށްާއަދި ާކުށުގ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާވ�ސް ،ާކުން

ާ ާއ�ހ�ންވީމ އޮންނ ނ� ާނުވ ތީވ�. ާކަމަށް ާއަޅު، ާއ ދ�، ާދަންނަވ ލ ފައި، ާވ ހަކަ ާމި ނޑު ާވ ހަކަާގަ ާބައ�އް ނޑު އަޅުގަ

ާ ާމީގ� ާއިތުރ32ާާަދަންނަވ ލ ނަން. ާއަޅުގަނޑަށް ާނުކުތ  ާއޮތް ާފ ހަގަކޮށްފައި ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގ� ށްާވަނަ

ާކޮށްލައިޞްލ ޙު ާއަޑުއަހ އިރުގައި ާބަޔ ންތައް ާދޭ ާމީހުން ާނުފ�ންނަ ާލޮލަށް ާއ�އީ، ާހުށަހަޅަން. މަލުކުރަންޖ�ހޭނާ�ޢަން

ާއ�ތަންގޮތް ާބޭނުންާ. ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދ�ން، ާހުށަހަޅަން. ާާފުރިހަމަކުރަން ާޖިނ ވަނީ ނޑުމ�ންގ� ާޢީާއަޅުގަ

މަށްޓަކައިާހަމައ�ކަނިާކުރުޢީާޢަދުލުގ�ާނިޒ މުާފުރިހަމަނ ޑުމ�ންގ�ާޖިނނުވަތަާއަޅުގަާ،ތުގ�ާކަންތައްތައްާބަލައިއައިޖުރ 

މަލުކުރުމުގާ�ޢައަލީގައިާއ�އަށްާާނުމަށްފަހުާއ�ާލިބޭާތަމްރީނުގ�ާނީާތަމްރީނުދިނުމ�އްާވ�ސްާނޫނޭ.ާތަމްރީނުދިކުރަންޖ�ހ�

ާހިންގަންާރޫހ�އްާއަށަގ�ންނ�ވު ާކ�މްޕޭނ�އް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ�ސް ާއިޚުލ ސްތ�ރިކަންާއ�ބަޖ�ހޭ.ާޙަޤީޤަތުވ�ސްާމަށްޓަކައި ގައި

ާއަޅުާ ާކަންތައްތައް ާތަމްރީނ ގަާނ�ތުމުގ� ާދަނީ. ާފ�ންނަމުން ާާނޑަށް ާޢައ�އްވަރަށް ާއ�ންމ� ާމީގ� ބޮޑުާމަލުކުރުމަކީ

ާއ�ހ�ންވީމ ، ާވ ނީ. ާމިާހައްލަކަށް ާއިތުރުވ�ގ�ން ާމުޖުތަމަޢުގައި ާކުށްކުރުން ނޑުމ�ންނަށް ާއ�އްވ�ސްާާއަޅުގަ ދަނީ

ާސަބަބަާ ާކޯޓުތަކުގ� ާނޫންހ ލ�އްގައި ާވ�ސް ާނިޒ މުގައިާާ.ކުން ާމި ާމުޅި ާނޫން. ާވ�ސް ާސަބަބަކުން ާފުލުހުންގ� އަދި

ާއ�ބަ ާއ� ާއ�ހ�ންވީމ ، ާމައްސަލަތަކ�އް. ާރަނގަޅުހުރި ާދިރ ސ ކޮށް ާކަމ�އްާކުާާކަންތައްތައް ާހުރިހ  ރަންޖ�ހޭ

ާކުރީމ ރަނގަޅު ާކަމ�އް ާމީހަކު ާފަހަރަކު ާއ�އްވ�ސް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ާއ�ބަޖ�ހޭ. ާހަމައ�ކަނިާއ�ާ،ކުރަން އީ

ާޒިންމ އ�ާ ާމަޖިލިސްގ� ާޒިންމ އ�ކޭ، ާފުލުހުންގ� ާނުވަތަ ާޖ�ނަރަލްގ�ާކޭ، ާޕްރޮސ�ކިއުޓަރ ާއިހުމ ލ�ކޭ، ކޯޓުތަކުގ�

ާކިޔައިގ�ންާއ� ާމިހ�ން ާމައްސަލައ�ކޭ ާހުރިހާ ާބަޔަކުާއަނ�އްއް ާނ�ތް.ާމި ާޙައްޤ�އް ާއ�އްވ�ސް ާކުށްވ�ރިކުރުމުގ� ބަޔަކަށް

ާއ�ބަހު ާމައްސަލަތައް ާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައިާރި.ފަރ ތުގ� ާއ�ންމ�ންާކުރަންޖ�ާއ�އީ، ާމި ާކަންތައްތައް. ހޭ

ާމަސައްކަތް ާއ�ކު ާމިއިޚުލ ސްތ�ރިކަމ  ާހައްލުކުރ�ވ�ނީ.ާއަޅުގަާކޮށްގ�ން ާކުށްކޮށްފައި،ާކަންތައްތައް ާމިހ ރު ނޑުމ�ންނަށް

ާވަނީޙުކުމު ާދޫކޮށްލ�ވިފައި ާމީހުންތޯ ާކިތައް ާތ�ރ�އިން ާމީހުންގ� ާތިބޭ ާބަންދުގައިާނުވަާ،ކޮށްފައި ާމީހުން ާކިތަން ތަ

ާބ�ލ�ހ�އްޓޭތޯ. ާރަނގަޅަށް ާރ�ކޯޑުތައް ާމި ާސުވ ލުާއ�ބަތިބިތޯ. ާއ�ހ�ންވީމ ކުރަމިވ�ސް ާކަންތައްތައް. ާންޖ�ހޭ ހުރިހ ާ،

ާއ�އްބ ރުލުމ އި ާނ�ރ�ާާފަރ ތުގ� ާކުރިއަށް ާޖިނ އިޚުލ ސްތ�ރިކަން ާމި ާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ާމިކަން ތުގާ�އައިޖުރ ާޢީގ�ން
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ާފުރި ާކޮބިލު ާހ�ދުމަށް ާބިލަކަށް ާމަސައްކަތްހަމަ ާމަރުޙަލ ގައި ާވ ހަކަާމިޓީގ� ާއ�ދޭ ނޑު ާއަޅުގަ ކޮށްދ�އްވުމަށް

ލިބިފައިވ ާގަވ އިދުާފުރިހަމައަށްާާމަލުކުރުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނީާބ ރުޢައަދިާމިހ ރުާޤ ނޫނީާބ ރުާލިބިގ�ންާާ،ދަންނަވަމުން

ާއ�އްބ ރުލުންޢަ ާފަރ ތ�އްގ� ާހުރިހ  ާދަންނަވ ލަމުންާމަލުކުރުމަށްޓަކައި ާވ ހަކަ ާއ�ދޭ ާބިލަށްާާ،ދ�އްވުން ާމި ނޑު އަޅުގަ

ާދަންނަވަމުން ާނިންމ ލ ން.ާ،ާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަ ާވ ހަކަފުޅު ނޑުގ� ާބޮޑުާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ ާ�����ާ������ާވަރަށް

�����ާ�ާ�������. 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާމ�ންބަރު.ާމިއ ދ�،ާޝު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޢިއްޒަތްތ�ރިާކުރިއްޔ  ާއ�ދިވަޑައިގަންނަވ  ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަށް ާމި ހ ރު

ާހުށަހ�ޅުއްވިާ ާބިލު ާމި ާބުނުމަށް ާފަހުބަސް ާބިލަށް ާމި ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާނ�ތް. މ�ންބަރަކު

ޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާމޫސ ާމަނިކަޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރު،ާ ާށް.ހުޅުހ�ންވޭރުާދ އިރ ގާ�

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދ�އްެ�ކ�ވުން:ާމޫސ ާމ�ންބަރުާާދ އިރ ގ�ާހުޅުހ�ންވޭރު

ާކަމ  ާބޮޑު ާބިލުގ� ާމި ާއ ދ�، ާރައީސް، ާކުރ�ވިފައިޢިއްޒަތްތ�ރި ާބިލުގައި ާމި ާއަދި ާބިލުގ�ާާއި ާމި ާމަސައްކަތްތައް ހުރި

ާއަާކަމުގ�ާމުހިއްމު ާވ ހަކަފުޅުތަކުގ� ާހުރި ާދައްކަވ ފައި ާމ�ންބަރުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާރަނގަޅުމައްޗަށް ާބިލު ާމި ާލީގައި

ާއަންނ ނ� ާވ�ގ�ން ާއ�ާބިލަކަށް ާޙަޤީޤަތް ާދ�ން، ާއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާބައ�އްާކަމަށް ނގިވަޑައިނުގަންނަވ 

ާދައްކަމ�ން ާތ�ރޭގައިާބަރުން ާވ ހަކަފުޅުތަކުގ� ާގަވ  ާމަރުޙަލ ތުގައި ާބ ރުާބޮޑުާާއިދަކަށްވ ާޝަރުޢީ ާޤ ނޫނ�އްގ� ވ ނ�.ާވުރ�

ާމަރުޙަލ  ާކަންކަންއަދިާޝަރުޢީ ާސ ާ،ތަކުގައި ާއަޅުާހ�ކި ާގަވ އިދަކަށްާބިތުކުރުމ އިާކަންކަމުގައި ާހަމައ�ކަނި ނޑުމ�ން ގަ

ާބައ�އް ާތިބ�ގ�ން ާާބަރޯސ ވ� ާގަވ އިދު ާމި ާހުރިފަހަރު ާކޯޓުތައް ާހުރި ާބަލައިނުގަނ� ާވ�ސް އ�ނގިވަޑައިނުގަންނަވ ާކަން

އަޅ ނުލުމޭާއ�ހ�ންާާނުވަތަ،ާވ�ގ�ންދަނީާޤ ނޫނ�އްާނ�ތުމޭތަނުގައިާއ�ބަާތިއްބަވ .ާކުށުގ�ާވ�ށިާފުޅ ާބައ�އްާބޭފުޅުންާމި

ާ ާބުނ�ގ�ން ާއަނ�އްހ�ންވަކި ާނ�ތް. ާާވަނީާކަމަށްާބުނ ާވ ކަން ާއ�ކަން ާބޮލަށް ާއ�ންމ�ންގ� ޖ�ހިދ ނާ�ވިއްޔ 

ނޑުމ�ންނަށް ާއިންސ އަޅުގަ ާއ�އީ ާކަންކަން. ާނޫން ާއުސޫލަކުން ާއ� ާކުރަނިއްޔޭ. ާއުޅޭތީ ާދުނިޔޭގައި ކުރަނީ.ާނުން

ނޑުއަޅުގަާ ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާމި ާވ ޖިބުާނޑުމ�ން ާކަންތައްމ�ންގ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާނިމުނީ. ާވ�ސްާއަދ ކުރީމަ ާދ�ން .

ނޑުމ�ންާކުރަާކުރުވަންވަތަާމުއައްސަސ ތައްާޖަވ ބުދ ރީކުެުރުވަންާނުސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީ ންޖ�ހޭާމަސައްކަތްތައްާއަޅުގަ

ާފަހަރ�އްާ ނޑު ާހިތްވ ާކުރ ނީ.ާއަޅުގަ ާދ�ކޭ ާވ�ސް ާވ ހަކަދައްކަމުންާއައިޖުރ ާާޢީމަންޒަރ�އްާނޫން.ާޖިނ ާގައި ާބިލަށް ތުގ�

ާއ�ކުލަވ ނ� ާމީގައި ާވ ހަކަފުޅުތަކ�އް ާހުރިހ  ާދ�އްކ�ވި ނޑުާާމ�ންބަރުން ާއަޅުގަ ާދ�ން. ާވ�ސް ާޔަޤީންކަން ވ�ސްާާކަމުގ�

ާމީ ާޤަބޫލުކަމ�އް ާގޮތަކަށްާވަރަށް ާނޭޅޭ ާބަދުނ މުތައް ާމި ާބޮލުގައި ާމަޖިލީހުގ� ާމަސައްކަތްާާމިާ،ރައްޔިތުންގ� ދައުރުގ�

ާމިހ�ންާާނިމިގ�ން ާމަސައްކަތްދ އިރުގައި ާބިލުތަކ�އްގ� ާހުރިހ  ާހައްޔަރުކޮށްާހުރި ާހިފ  ާދ�ން،ާތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމ ލުން.
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ާގުޅިގ� ާކަމިކަމ  ާމިކަން ާމަރުޙަލ ތަކ�އްގައި ާމުނ ސަބަތުާޑަާން ާވަރަށް ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާބިލަށް ާމި އްތުކުރ އިރުގައި

ާއަޅުގަާ ާމުއައްސަވަގުތ�އް ާއ�އްވ�ސް ާދައުލަތުގ� ާދިވ�ހި ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއ�އްޗ�އް ާހަމަ ާއ� ާއަކީާނޑު ސ 

ާވިޔަފ ރިވ�ރިއ�އްގ� ާތަނ�އްާއަމިއްލަ ާހިނގ  ާލިބިގ�ން ާޤަބޫލުކުރާ ާގ�އ�ހީތ�ރިކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�އީ ާއޮތުން ގޮތުގައި

ާނޫން.ާރ  ާހ ޒިކަމ�އް ާމީހުން ާކުށްކޮށްގ�ން ާވ ާރުކުރަންޖ�ހޭއްޖޭގައި ާފުލުސްާއޮފީސް ާކަމަށް އިރުގައި،ާފުލުސްާތަނ�އް

ާފަހަރު ާކުށްވ�ރިންއޮފީހުން ާބޮޑ�ތި ާވަރަށް ާހަމަ ާގައި ާތަން ާދޭވޭ ާއ�ވޯޑު ާބޮޑ�ތި ާވ�ސް ާފަހަރުގައި.ާއަނަށް އިސްދ ނ�

ާއ�ހ�ންވީމ  ާދައުާ، ާކުރުމަކީ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާޢ އްމުކޮށް ާކަމ�އް ާކޮށްގ�ންވ ނ� ާމުއައްސަސ އަކުން ން.ާނޫލަތުގ�

ާމި ނޑު ާދ ދިާއަޅުގަ ާއިާދަންނަވަނީ ާދީފައިވ  ާފަރ ތަކަށް ާއަމިއްލަ ާފުލުހުން ާއ�އީ،ާފަހުން ާވ ހަކަ. ާކުށްވ�ރިކުރ  ނ މު

އަދިާޚ އްޞަކޮށްާާ.ސަރުކ ރުގ�ާމިވ�ނިާދ އިރ ތަކަށްާބަދުނ މުކޮށްާއިނގިލިދިއްކުރަމުންާގ�ންދ ނ�،ާބައ�އްާފަރ ތްތަކުން

ާކޯޓުތަ ާޑިފ�ންސް، ާއޮފީސް، ާނޫން.ާފުލުސް ާތަންތަނ�އް ާހިނގަންޖ�ހޭނ� ާއ�ހީގައި ާމީހުންގ� ާތަންތަނަކީ ާކަހަލަ އް

ާނ�ތިދައުލަތު ާލ ރި ާމ ލިއްޔަތުގައި ާމިގ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާގ�ނައިމ  ާމަޖިލީހަށް ާާއްޔ ާމި ާތިބ�ނީ ާކޮށްދޭން.ާއ� ކަންކަން

ާޖިނ  ާއ�އައިޖުރ ާާޢީމިސ ލަކަށް، ާގ�ންގޮސް ާމީހަކު ާދަށުން ާތަާތުގ� ާމައްޗަށް ާފަށައިމީހ�އްގ� ާޙުޤީޤުކުރަން

ާގަ ާއޮފީހަންނައިރުގައި ާފުލުސް ާމީހަކަށް ާދިން ާކޮމްޕިއުޓަރ�އް ާއ�ށް ާއަތުވ�އްޖ�ާވ�ގ�ން ާއުސޫލު ާދޫކޮށްލ�ވޭ ާ،އްޔ ާމީހ 

ާޗ�ނަލ ނުވަ ާރޭޑިއޯ ާމީހ ގ� ާދިން ާކޮމްޕިއުޓަރ�އް ާއޮފީހަށް ާފުލުސް ާބަލައިނުގަނ�ާާތަ ާމައްސަލަ ާލ  ާމީހަކު ދ�ކޮޅަށް

ާކަހަލަާ ާވިއްޔ ގޮބޭރުކޮށްލ�ވޭ ާވަނީ ާކަމަށް ާއަންނަ ާމިކަމަށްާއަޅުާތަކަށް ާއަދި ާއޮވ�ގ�ން ާޤ ނޫނ�އް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާގަ

ާމި ާވ ންފަށައިފި.ާއ�ހ�ނ�އްާހައްލ�އްާނުގ�ނ�ވޭނ�.ާމިހ ރަކަށްާއައިސް ާސުނ މީާކަންކަން ނޫން.ާދިވ�ހިރ އްޖޭގައިާދިމ ވި

ާމީހުންާގައިކ ރީސ  ާދިމ ވިާާދިވ�ހިރ އްޖ�ާ،އ�ހީތ�ރިވި ާއ�ހީތ�ރިވ�ރިފައިވ ދުޢުއަށް ާދައުލަތަށް މީހުންނަކީާާވ ނުތަކުގައި

ޅުވައިލ ފައިާކޯޓުގ�ާދޮރ�އްާހުާޢީގައިާނުވަތަާޖިނ ލުސްާއޮފީހުގައިާނުވަތަާޑިފ�ންސް.ާޢ އްމުކޮށްާފުފ ހަގަކުރ�ވޭާބަޔ�އް

ާއ�ހީވ ންވީ ާފަރ ތްތަކުން ާބޭނުންވ  ާބުނީމަ ާއޭ ާއ�ގޮސް، ާމީހަކީ ާކޮންމ� ާތިބޭާއ�ހީވ  ާނުވަތަާާތަންތަނުގައި ޤ ޟީން

ާ ާބަލައިގަންނަ ާއިސްވ�ރިން ާތިބޭ ާއޮފީހުގައި ާވޯޑ އި،ާއ�ާާ،މީހުންނަށްވ�ާފަދަފުލުސް ާއ� ާދޭންާާމީހުންނަށް އިނ މު

ާޤައުމު ާމި �ފަށައިފިއްޔ  ާނޯންނ ނެ� ާގ އިމުކުރ�ވޭކަން ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާގައި ާމިފަދަ ާގޮވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ މަލުތައްާޢަ.

ާ ާއަޅުގަާނުކުރުމަށް.ާއ ދ�،ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޚިޔ ލުތަކަށް ާހުރިހ  ާހުށަހ�ޅުއްވި ާބިލުގައިާއ�ކުލަވ ނ�ާމ�ންބަރުން ާމި ނޑުމ�ން

ާކޮމިޓީާ ާއަވަހަކަށް ާމިާބިލުާވީހ ވ�ސް ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމަޖިލިސްގ� ާމިާބިލުާާކަމުގ�ާއުއްމީދުގައި ާފޮނުވައި އަށް

ާނިާޤ ނޫނަކަށް ާފަހުބަސް ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާއ�ދޭ ާވުމަށް ާ�ާ�����ާ�����ާ������ންމ ލަން.

�������. 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:
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ާބަލައިގަނޭ ާބިލު ާމި ާވަގުތުގައި ާއ�ހުމުގ� ާވޯޓަށް ާމިއަދުގ� ާމ�ންބަރު. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާވޯޓަށްާޝުކުރިއްޔ  ާބ�ލުމަށް ތޯ

ނޑުާޢިއްޒަ ާގ�ާހުސްވަގުތުކޮޅ�އްާއަރުވަން.ނ�ޓުމ10ާިތްތ�ރިާމ�ންބަރުންނަށްާއ�ހުންާއޮންނ ނ�.ާމިހ ާހިސ ބުންާއަޅުގަ

ާ

 ]އަށ31600ާާްއިނ32610ާާްހުސްވަގުތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާޖ�ހުމަށްފަހުާ ާރަނގަބީލު ާކޯރަމް ާހަމަނުވ ތީ، ާކޯރަމް ާބ�ލިއިރު ާފަށަން ާޖަލްސ  ާމ�ދުކަނޑ ލުމަށްފަހު ހުސްވަގުތުކޮޅަށް

ާ ާއަދިވ�ާ�މިހ ރު ާހިނގައްޖ�. ާފ އިތުވ� ާމިހ ރުާމިނ�ޓު ާއ ދ�، ނޑު. ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނުވޭ. ާހަމައ�އް ާކޯރަމް ސް

ާއ ދ�،ާ ާފަށަނީ. ާމި ާގ�ންދަން ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ނޑު ާއަޅުގަ .`ާ ާވ�އްޖ�. ާހަމަ ކޯރަމް

ާފަރ�ސްމ ތޮޑ ާާ ާގ�ންދަންާގަސްތުކުރަނީާއިބްތިދ އީާބަހުސްާފ�ށިފައި،ާނުނިމިވ  ނޑުާމިހ ރުާކުރިއަށް ދ އިރ ގ�ާއަޅުގަ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމ�ންބަރު ާއަދަބ2030ާާު/�ޢިއްޒަތްތ�ރި މަޢ ފްދިނުމ އި

ާއުތުރުާ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަހުސް. ާގ�ނައުމުގ� ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ލުއިކޮށްދިނުމުގ�

ާދުާރަފީޤުާޙަސަނަށް.ދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާމުޙަންމަ

ާ

މ�ންބަރުާމުޙައްާފުވައްމުލަކު ާާޙަސަންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާޤުމަދުާރަފީއުތުރުާދ އިރ ގާ�

ާތ�ރޭގައިާ ާކުޑައިރުކޮޅ�އްގ� ާފ�ށިތ ، ާވ ހަކަދައްކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާމި ާއ ދ�، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި އ ދ�،

ާފަށ އިރުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއަލުން ާޖ�ހިފައި، ާކަންބޮޑުވަނީާާހުއްޓ ލަން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާދ�ންނ�ވިން ނޑު އަޅުގަ

ާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާވޭތުވ�ދިޔަ ާމި ާމިހ ރު ާޢ އްމުވ�ގ�ންގޮސް ާވަރަށް ާމ ރ މ ރީތައް ާމި ާރ އްޖޭގައި 4�ާފަހަކަށްއައިސް

ދުވަހުާގަޑިއިރުާތ�ރޭގައިާވ�ސްާމިާވަނީާވަރަށްާބޮޑުާދ�ާމ ރ މ ރީއ�އްގައިާހިންގ ފަ.ާއ ދ�،ާއ�ާގޮތުންާމިާދިޔަާހޯދުމަ

ާސަބަބުންާ ާމ ރ މ ރީއ�އްގ� ާބޮޑު ާއަވަށުގައި ާވިލިގިނލި ާވަރަށ2�ާާްވިލިގިނލީގައި،ާމ ލ� ާވަނީ ާއ� ާޒުވ ނަކު އަހަރުގ�

ނޑުމ�ންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބ�ނީ.ާއަދިާހަމަާއ�ހ�ންމ�ާރޭގައިާ ފުންާކޯމ އ�އްގައި.ާއޭނަާމިހ ރުާނިޔ ވ�އްޖ�ާކަމަށްާއަޅުގަ

ާހަމަ ާހިނގ ދިޔަ ާާފުވައްމުލަކުގައި ާއޮތް ާޒަޚަމްކޮށްލ ފައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަލ ދީ ާވަޅިން ާހ ދިސ އ�އްގައި 25ާމިފަދަ

އަހަރުގ�ާޒުވ ނަކުާއ�ާވަނީާމިހ ރުާރީޖަނަލްާހޮސްޕިޓަށްާގ�ންދ�ވިާމިހ ރުާފަރުވ ދ�މުންާގ�ންދަނީ.ާއ ދ�،ާމިހ�ންގޮސްާ

ނޑަކަށްާދ�އަހަރ�އްހ ާދުވަހުގ�ާތ�ރޭގައިާމިާވަނީާއަޅުގަ ނޑުމ�ންގ�ާރ އްޖޭގައިާމިފަދަާމ ރ މ ރީތަކުގާ�ވޭތުވ�ދިޔަާގ ތްގަ

ާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ 22ާާސަބަބުން ާމީގ�އިތުރުނ21ާާްނުވަތަ ާއަދި ާއ�ހ�ންމ� ާހަމަ ާގޮއްސަ. ާފުރ ނަ ާމީހުންގ� ވަރަކަށް

ާވ�ސްާ ާބަޔަކު ާގިނަ ާވަރަށް ާއިހުސ ސްކުރަމުންދ  ާނުކުޅ�ދުންތ�ރިކަން ާލިބި ާގ�އްލުންތައް ާބޮޑ�ތި ާބަޔަކަށް ާގިނަ ވަރަށް

ާތިބިާާއ�ބަ ާމިޤައުމުގައި ާވ ހަކަދައްކަންވީ ާދ�ކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާތަނުގައި ާމި ާމިއަދު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ތިބި.
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ނޑިޔ ރުންގ�ާތަޖުރިބ ާމަދުާކަމުގ�ާވ ހަކައ�އްާނޫން.ާނޫނީާއ�ާބޭފުޅުންގ�ާޤ ބިލުކަންާކުޑަާވ ހަކައ�އްާވ�ސްާނޫން.ާ ފަ

ާޤަބޫލުކުރ ާގޮ ނޑުމ�ން ާބޭފުޅުންނަކީާއަޅުގަ ާއޮތްާގޮތުންާއ� ާޤ ނޫނުގައި ާބ�ހޭ ނޑުމ�ންގ�ާކޯޓުތަކ  ތުގައިާމިހ ރުާއަޅުގަ

ާމިހ ރު.ާ ާތިއްބަވަނީ ާމި ާކޯޓުތަކުގައި ާމ ލޭގ� ާޚ އްޞ ކޮށް ާބޭފުޅުން ާތިއްބ�ވި ާލިބިވަޑައިގ�ން ާތަޢުލީމ�އް ާމަތީ ވ�ސް

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުގ�ާއިޞްލ ޙުގައިާމިާއޮންނަނީާކަާ ނޑައ�ޅިގ�ންާސުޕްރީމްާކޯޓުންާއަނ�އްކ ާމިާބިލުާހުށަހ�ޅުއްވި

ާއިޞްލ ޙ�އް.ާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސްާ ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާދ�މ�ހ�އްޓުމަށްޓަކައި ާޙުކުމ�އް ާކޮށްފިާނަމަ،ާއ� މަރުގ�ާޙުކުމ�އް

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނޫން. ާވ�ސް ާއޮތީކީއ�އް ާކުރ�ވ�ން ާމިކަން ާނިންމ�ވުމަކަށް ާނިންމަވ  ާކޯޓަކުން ދަށު

ނޑުމ�ންާވ�ސްާތ އީދުކުރަންޖ�ހޭާއިޞްލ ޙ�އްާާޤަބޫލުކުރ�ވޭާމި އިޞްލ ޙަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާއިޞްލ ޙ�އް.ާމިއަށްާއަޅުގަ

ާކުޑަާ ާކުޑަ ާވ�ފައި ާޤައުމަކަށް ާމުސްލިމު ނޑުމ�ންނަކީ ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާއޮތް ާހ ލަތު ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއ ދ�، މިއީ.

ާތ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއައިސް ާފަހަކަސް ާޤައުމަކަށް ާއޮތް ާޢ އްމުވ�ފައިވ ާއ ބ ދީއ�އް ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ރޭގައި

ާފަސްޖ�ހ�ންވީާ ާހ�ދުމަކަށް ާޤ ނޫނަށް ާބިލު ާޤ ނޫނު،ާމި ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސް ާބަލ އިރުގައި މިންވަރަށް

ާބޭނުންވ ާބިލުތަކ�އްާއ ދ�ާހ�އްކ ާބ�ހޭާބިލުާއަާ ާޢަދުލުގ�ާނިޒ މަށް ާނުފ�ނޭ.ާއ ދ�،ާޖިނ ޢީ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ދިާސަބަބ�އް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާކަންބޮޑުވުން ާބޭފުޅުން ާބައ�އް ާއ�ކަމ  ާއޮތުމުން، ާނުނި ާބިލުތައް ާފަދަ ާބިލު ާއިޖުރ އަތުގ� ޖިނ ޢީ

ާފަދައިންާ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާވ�ސްާފ ހަގަކުރ�އްވި ފ ޅުކުރައްވަމުންާގ�ންދަވ އިރުގައިާކުޅުދުއްފުށީާދ�ކުނުާދ އިރ ގ�

ާޝަރީ ާޙަޤީޤަތުގައި ާ ނޑުމ�ންނަށް ާކިޔ ފައިާއަޅުގަ ާނ�ތުމުންނޭ ާބިލުތައް ާގުޅުންހުރި ާމިކަމ  ާބޭނުންވ ، ޢަތުގައި

ާނުކުރަން.ާއ ދ�،ާކޮންމ�އަކަސްާ ާޤަބޫލ�އް ނޑުވ�ސް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާއޮތް ާސަބަބ�އް ާނުނިންމ�ންވ  ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

ާގ ތްގަ ާއ�ކަނިވ�ސް ާމ ލޭގައި ާރ އްޖޭގ� ާމިހ ރު ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާގޭންގުާއަޅުގަ ާތިރީހަކަށް ނޑަކަށް

ާވަރުގަދަވ�ފަ.ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއުފ�ދިގ�ންގޮސް ާގޭންގުތައް ާާމިފަދަ ާވ�ސް ާރ އްޖ�ތ�ރޭގައި ާއޭގ�އިތުރުން އ�ބައުޅޭ.ާއަދި

ާކޮންމާ� ާހަމަ ާމިހ ރު ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާވ�ސް ާއަތޮޅުން ާލ. ާބަލ އިރު ާރަށްތަކަށް ާބޮޑ�ތި ާޚ އްޞަކޮށް އ ދ�،

ާހަ ާކޮންމ� ާބޮޑ�ތިާދުވަހަކުހ�ން ާމިފަދަ ާރަށްތަކ އި ާބޮޑ�ތި ާފަހަރަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާއަޑުއިވ�މުންދޭ ާއ�ބަ ފްތ އ�އްގައި

ނޑައ�ޅިގ�ންާ ާކަ ާހިތަށްއަރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ާވ ހަކަ. ާހިންގ  ާމ ރ މ ރީތައް ާބޮޑ�ތި ާގޮސްގ�ން ާމީހުން ާކުރ  ކުށްތައް

އްާހަމަާނިންމުމ ާއ�އްކޮށްާއ�ާދުވަހ�އްގައިާނޫނީާހަމަާއ�ބަާއ�ނގޭާބޮޑޭތިާކުށްތައްާކުރުމަށްފަހުގައިާއ�ފަދަާހ ދިސ ތަ

ާއަތޮޅުާ ާއައްޑޫ ާކަހަލަ، ާލ.އަތޮޅު ާދ�ންނ�ވި ާމި ާމީހުން ާބައި ާމި ާފްލައިޓުތަކުން ާއޮންނަ ނޑުގައި ާރ ގަ ޚ އްޞަކޮށް

ާދަތުރުކުރަންާ ާއޮންނަ ާދަތުރުކުރަން ާމަގުން ާވައިގ� ާމިދ�ންނ�ވީ ާއޮންނަ، ާއ�އަރޕޯޓުތައް ާރަށްތަކަށް ާބޮޑ�ތި ކަހަލަ

ާއ�ނގިވަޑައިގަންނަވ ނ�.ާ ާވ�ސް ާފުލުހުންނަށް ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ�ވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއ�ކަން ދަތުރުކުރ ކަން.

ާވ�ސްާ ާތަކުރ ރުވަމުންދ އިރު ާޢަމަލުތައް ާމި ާމީހުންގ� ާފަދަ ާދ�ންނ�ވި ާމި ާޙަޤީޤަތަކީ އ�ހ�ންނަމަވ�ސް،

ާ ާގ�ނ�ސް ާމީހުން ާމިފަދަ ާގޮތ�އްގައި ާއ�ކަށީގ�ންވ  ނޑުމ�ންނަކަށް ާބައިތިއްބައިގ�ންާއަޅުގަ ާބަންދުގައި ާމީހުން އ�

ާދިމ ވޭ.ާ ާއ�ބަ ާގޮތް ާދޫކޮށްލ�ވޭ ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާގ�ންގޮސްފައި ާތަޙުޤީޤަށް ާނޫނީ ާމިއީ ާނ�ތުން ތަޙުޤީޤުކުރ�ވ�ން
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ާއ�އީާ ާނިމިގ�ންދިއުން ާޤ ނޫނު ާއިޖުރ އަތުގ� ާޖިނ ޢީ ާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ އ�ހ�ންވީމ ،

ނޑުމ�ންނަށްާމުހިއްމު ާއަޅުގަ ާކިޔ ފައި ާޤ ނޫނުނ�ތ�ކޭ ާހަމައ�ކަނި ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާދ�ކ�ން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ކަމ�އް

ާމ�ންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާދ�ކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާނޫން. ާތިބ�ވޭކަށ�އް ާއ�އްކިބ ވ�ގ�ން ާކަންތައްތަކުން މިދ�ންނ�ވި

ނޑުމ�ންާއ�ބަޖ� ހޭާމިފަދަާކަންތައްތަކަށްާބޮޑަށްާވިސްނ ވަޑައިގ�ންާމިކަމ ާގުޅުންހުރިާވ�ސްާއ�ާވިދ ޅުާފަދައިންާއަޅުގަ

ާމިާ ާކުރ�ވިގ�ން ާދިރ ސ ތަކ�އް ާޢިލްމީ ާދ�ކ�ވި ާވ ހަކަތަކ�އް ާމ�ދުގައި ާބޭފުޅުންގ� ާއ� ާމުއައްސަސ ތަކަކުން ހުރިހ 

ާހޯއްދަވަ ާގޮތްތަކ�އް ާހޯދޭނ� ާހައްލ�އް ާމައްސަލަތަކަށް ާމި ާހޯދައިގ�ން ާރަނގަޅަށް ާއ ދ�،ާމައްސަލަތައް ާއ�ބަޖ�ހޭ. ން

ާމީހުންނަކީާ ާކުރ  ާކުށްތައް ާބޮޑ�ތި ާތ�ރޭގައި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއިތުރުން ާގޭންގުތަކުގ� ާފަދަ ާދ�ންނ�ވި ކުރިން

ާބައ�އްާ ާގިނަ ާނޫން ާބައ�އް ާގިނަ ާއ�ހ  ާވ�ސްާމަޢުލޫމ ތުާދ�ވޭގޮތުގައިާއ�ކީކީ ާފުލުހުންގ�ާފަރ ތުން ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

ާބަ ާހިންގ  ާކުށްތައް ާބޮޑ�ތި ާބަޔަކީ.ާނޫން ާކުރ  ާމި ާކަންތައްތައް ާބޮޑ�ތި ާފަދަ ާމ�ރުން ާމ ރ މ ރީ ާޚ އްޞަކޮށް ޔަކީ

ާމުޖްތަމަޢުގާ� ާމީހުން ާއ� ާކިޔ ފައި ާނ�ތުމުންނޭ ާޖަލ�އް ާބަންދުކުރ�ވޭ ާމީސްމީހުން ާމީސްމީހުންނަށް،ާއ� އ�ހ�ންވީމ ،ާއ�

ާއ�ހ� ާއިތުރު ާސަބަބުން ާމީހުންގ� ާއ� ާތަކުރ ރުކޮށް ާތިބުމުން ާދޫކޮށްލ ފައި ާޚ އްޞަކޮށްާތ�ރ�އަށް ާފުރ ނަތަކ�އް ން

ާއ�ކަންާ ާއ�އްގޮތަކަށްވ�ސް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާދ އިރުގައި ާމަރ ލަމުން ާޒުވ ނުންތަކ�އް ާއ�ތައް ާހަމަލ ދީ ޒުވ ނުންނަށް

ާވ�ސްާ ާގޮތުން ާދީނީ ާއ�ނގޭ ާއ�ބަ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ނޑައ�ޅިގ�ން ާކަ ާއ ދ�، ާނުޖ�ހޭނ�. ާތިބޭކަށް ބަލަހައްޓައިގ�ން

ާމިފަ ނޑުމ�ންނަށް ާނޫނީާއަޅުގަ ާމަރުހިފުން ާމަރަށް ާއ ދ�، ާއަދަބުދިނުމުގައި ާދޭންޖ�ހޭ ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާކުށްތައް ދަ

ާކުރަންޖ�ހޭާ ާހަމަ ާކޮންމ�ހ�ން ާއ�ކަމަކީ ާވ އިރުގައި، ާކަމަކަށް ާއޮތް ނޑައ�ޅިގ�ން ާކަ ާދީނުގައި ޤިޞ ޞްހިފުމަށް،ާއ�އީ

ާމު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންނަށްާކަމ�އްކަން.ާއ ދ�،ާކޮންމ�އަކަސް ާއަޅުގަ ޖުތަމަޢުާސަލ މަތްކޮށް

ާކޮންމާ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާތ އީދުކުރުމަކީ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާމި ާލިބިގަތުމަށްޓަކައި ާދިރިއުޅުމ�އް ހަމަޖ�ހޭ

ނޑުާމިާބިލަށްާ ާކޮންމ�ހ�ންާކުރައްވަންޖ�ހޭނ�ާކަމ�އްާކަމަށް.ާއ ދ�،ާއ�ހ�ންކަމުން،ާއަޅުގަ ާވ�ސް މ�ންބަރ�އްގ�ާމައްޗަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނިންމ ލަން. ާވ ހަކަކޮޅު ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ފުރިހަމައަށް

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.

ާ

ާއިންާމުޙަންމަދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާރުާޙުސަމަތިވ�ރިާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަ

ާލިބ ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާވ�ސްާޝުކުރިއްޔ  ާމިހ ރު ާވިއްޔ  ާގޮތުގައި ފައިވ 

ާވ�ސްާ ާމިހ ރު ާވ�އްޖ�އްޔ  ާގޮތުން ާއިވ�މުންދ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއިއްވ .ާއަދި ާޙުކުމް ާދިނުމަށް ާޢުޤޫބ ތް ާމަރުގ� ކޯޓުތަކުން

ނޑުމ�ންާ ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާއ�ހ�ންވީމ ، ާއ�ބަތިބި. ާކުށްވ�ރިން ާއ�ބަތިބި. ާމީހުން ާޙުކުމްއިއްވ ފައި މަރުގ�

ނޑުމ�ންނަށްާމިހ ރުާމިާރ އްޖޭގައިާބައ�އްާހަދަންޖ�ހިގ� ންާމިާއުޅ�ނީާޙުކުމްާތަންފީޛުކުރުމުގ�ާޤ ނޫނ�އް.ާއ ދ�،ާއަޅުގަ

ާއ ދ�،ާ ާމިހ ތަނަށް ާއިވޭ ާއ� ާވ ހަކަދ�އްކޭއިރު ާއ�އްވ�ސ2033ާާްފަހަރަށް ާތިބީ ާމި ާއައިސްފައި ާހަމައަށް ާއަހަރ  ވަނަ
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ާޤ ނޫނ�އް ނޑ�އްާނ�ތިއޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ�އް ާއޮނިގަ ާއިހަކަށްާާޤ ނޫނީ ނޑު ާނ�ތިއޭ.ާއަޅުގަ ނ�ތިއޭ.ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތ�އް

ާމ ރ މ ރީތައްާ ާމި ާއަޑު ާވިދ ޅުވ  ާބޭފުޅ�އް ާއިސް ާވަރަށް ާކޮމިޝަންގ� ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާއަޑުއ�ހިން ާވ�ސް ދުވަހު

ާޤަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ާފ ސްކޮށްގ�ންނޭ. ާޤ ނޫނުތައް ާފ ސްކުރަންޖ�ހޭ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގ� ބޫލުކުރ�ވޭާހުއްޓުވޭނީ

ާޑޮލަރުގ�ާއަގުާތިރިވ ނ�.ާ ާބ�ހޭާޤ ނޫނަށްާވ�ސްާމިތަނުންާފ ސްކޮށްފިއްޔ  ގޮތުންާވ�އްޖ�އްޔ ާޑޮލަރުގ�ާއަގުާތިރިކުރުމ 

ާކިޔާ  ާޤ ނޫނު.ާމިހ�ން ާބ�ހޭ ާތިރިކުރުމ  ާއަގު ާވިއްކުމ އި ާޑޮލަރު ާއުޅ�ނީ ާމި ާނުކުރ�ވިގ�ން ާއ�ކަން ާސަރުކ ރަށް މިހ ރު

ާ ާތަކ�ތީގ�ާއަގުާތިރިކުރުމ ާބ�ހޭާޤ ނޫނ�އްާފ ސްކުރަން.ާޤ ނޫނ�އްާނ�ތިގ�ން.ާއަނ�އްކ  ާކަންނޭނގ� ާއ�ބަޖ�ހޭ ާވަގުތު މި

ާ ާތ�ޔޮފޮޅިއަކުން ާއޮއިލް ާކުކިން ާރޭގައި ާގޮތުގައި ާއ�ނގޭ ނޑުމ�ންނަށް ާޓިކ�ޓ1�ާާުއަޅުގަ ާފ�ރީ ާބޮޑުވ�އްޖ�. ރުފިޔ 

ާދައްކ ާއަދަދަ ާކުރީގައި ާޓިކ�ޓުާނ�ގިއިރުގައި ާމަތިންދ ބޯޓު ާފ�ނޭ.ާބޮޑުވ�އްޖ�.ާއިއްޔ� ާތަންކޮޅުާބޮޑުކަމަށްާއ�ބަ ށްާވުރ�

ާބ�ހޭާ ާވިއްކުމ  ާޓިކ�ޓް ާމަތިންދ ބޯޓުގ� ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނޭނގ�. ާދަންނަވ ލ�ވޭކަށ�އް ާއަދަދ�އް ާބަރ ބަރު ާއަދި ނޑު އަޅުގަ

ާތަންފީޛުކުރުމ އި،ާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ާއ�ބަޖ�ހޭ. ާފ ސްކުރަން ާޤ ނޫނުވ�ސް ާބ ވަތުގ� ާމި ޤ ނޫނަކ އި

ާވ�ސްާާހިންގުމަކީ ާމިކަން ާދަށުންކަން. ާސިޔ ސަތ�އްގ� ނޑައަޅ  ާކަ ާސަރުކ ރުން ާވ ޖިބ�އްކަން. ސަރުކ ރުގ�

ާފަރ ތަކީާޝަރުޢީާދ އިރ .ާއާ� ާކުރ  ާހަނދ ންނ�ތޭާހިސ ބަށްާހިނގައްޖޭ.ާއ ދ�،ާޝަރީޢަތްާމި ާމިހ ރު ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާއ ދ�،ާއަ ާއ�ބައޮވޭ. ާދ އިރ އ�އް ާތަންފީޛުކުރ  ާދ�ން ާޙުކުމްކުރޭ. ާވ�އްޖ�އްޔ ާފަރ ތުން ާގޮތުން ާއ�ނގިފައިވ  ނޑަށް ޅުގަ

ނޑައ�ޅުމަށްފަހުގައިާ ާކަ ާމިހ�ން ާމިކަންކަން ާއ�ހ�ންވީމ ، ާހުރޭ. ާއިދ ރ ތަކ�އް ާތަންފީޛީ ާދައުލަތުގ� ާނުވަތަ ސަރުކ ރުގ�

ނޑައަޅަން.ާ ާކަ ާމަޖިލީހުން ާމި ާޖ�ހ�ނީ ާމި ާމިހ ރު ާވ�ސް ާޕްރޮސީޖަރތައް ާއ ދ�، ާގޮތްތަކުގ� ާކުރ ނ� އ�ކަންކަން

ާނ�ތިން.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާ،ާއ�ހ�ންވީމ  ާދައްކ ކަށް ާވ ހަކައ�އް ާގިނަ ާއިތުރަށްާމ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްސަލައިގައި ދ�ންާމި

ާމުޙައްމަދުާ ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާއުތުރު ާކުޅުދުއްފުށީ ާގޮތުން ާބ�ހޭ ާބިލ  ާމި ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ނޑަށްާވަރަށްާބޮޑަ ނޑުމ�ންާހަމަާމިހ�ންާތިބ�ފައިާއ ނ،ާނަޝީދުާދ�އްކ�ވިާވ ހަކަތަކަށްާއަޅުގަ ށްާތ އީދުކުރ�ވޭ.ާއަޅުގަ

ާއ�ކަންކަންާ ާބަލ ، ާމިކޮޅު ާއ�ކޮޅު ާކަމ�އްގ� ާފ�ންނަނީ. ާމި ާކަންނޭނގ� ާނަތީޖ  ާކިޔުމުގ� ާމިހ�ން ާހަދ ނީ މިހ�ންނޭ

ާކުއްލިއަކަށް ާހަމަ ާތ�ރ�އަށް ާއ�ކަންކަމުގ� ާނޫނިއްޔ  ާހަދ ފައި ާބަލައި، ާކިހިނ�އްތޯ ާގ�ންދ�ވ�ނީ ތިންފޮޅުގާ�ާރަނގަޅަށް

ާހުރޭ.ާތ�ދ�އް،ާދުނިޔޭގ�ާ ާއ�ބަ ާވ�ސް ާނަތީޖ ތަކ�އް ާފަށައިފިއްޔ ާނުކުންނަ ބިލަކުންާކަމ�އްާފ ސްކޮށްގ�ންާޢަމަލުކުރަން

ާހުންނަނީާ ާމަރުޙަލ ތައް ާމިކަންކަމުގ� ާޤައުމުތަކުގައި ާއ� ާއ�ކަމަކު، ާގ�ންދ . ާކުރަމުން ާމިކަންކަން ާއ�ބަހުރި ޤައުމުތައް

ާސ ބިތުާ ާހ�ކި ާއ�ާކިހިނ�އްތޯ، ާހ ލަތްތަކުގައި ާބައ�އް ާއަދި ާވަނީ. ާއ�ކަންކަން ާކިހިނ�އްތޯ ާކޮބައިތޯ. ާފ�ންވަރަކީ ކުރުމުގ�

ާޓ�ސްޓުތަކ އިާ ާއ�ކިއ�ކި ާއުފ�ދިގ�ން ާޝައްކު ާފަހުން ާސ ބިތުކުރުކަމުގައި ާޝައްކ�ތްނ�ތި، ާވިދ ޅުވިހ�ން މަނިކުފ ނު

ާދޫވ�ފައިާތިބިތޯ،ާނ�ތްތޯ،ާއ�ކަ ާމީހުން ާކިތައް ާކޮށްގ�ން ާބ�ލުންާތަހުލީލުތައް ާކަންކަން ާމިހިރި ާޖ ގަދޭތޯ،ާނ�ތްތޯ މަށް

އުސޫލުތަކ�އްާނ�ތިާހަމައ�ކަނިާމިދ�ންނ�ވިާގޮތަށްާކުއްލިއަކަށްާމިކަންާކުރަންާވ�އްޖ�އޭާކިޔ ފައިާމިހ ރުާމ ރ މ ރީާއ އިާ

ާއ�ހ�ންނަމަ ާނޫން. ާނުގ�ންދ ށ�ކޭ ާއ�ކަން ާގ�ންދިއުން. ާކުރިއަށް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހުއްޓުވުމަށް ާމ�ރުން ވ�ސް،ާމީހުން
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ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ާދ�ން ާފ ހަގަކުރ�ވޭ. ާކަމަށް ާހުރި ާވ�ސް ާކަންތައްތަކ�އް ާބަލަންޖ�ހޭ ާމިގޮތަށް ާމިދ�ންނ�ވީ ނޑު އަޅުގަ

ާވ ހަކަކޮޅަށްާ ާމަނިކުފ ނުގ� ާއ� ާއ�ހ�ންވީމ ، ާފ ހަގަކުރ�ވޭ. ާކަންތައްތަކ�އް ާގިނަ ާވަރަށް ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު މ�ންބަރު

ވ ހަކަ ނޑުގާ� ާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާދ�އްވިާފުރުޞަތަށް.ާތ އީދުކޮށްލަމުންާއަޅުގަ

ާ

މ�ންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން: ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގާ�

ާމިާ ާވ  ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމ�ންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމަޖިލީހުގ� ާއ ދ�،ާރައްޔިތުންގ� ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަ ާވ�ސް ާކުރިން ާމީގ� ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދ އިރ އ�އްގައިާބިލަކީ ާފުޅ  ާވަރަށް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑުމ�ން ޅުގަ

ާގުޅިގ�ންާ ާބަހުސ  ާދުވަހުގ� ާއ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ާގުޅިގ�ން ާމިކަމ  ާބިލ�ކޭ. ބަހުސްކުރ�ވިފައިވ 

ާ ާމީގ� ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއަދުވ�ސް ާމީގައި ާދ�ން ާވަނީ. ާގޮތަކީާޚިޔ ލުފ ޅުކުރައްވ ފައި ހ�ޔޮ

ާތަންފީޛުކުރަންާ ާޙުކުމްތައް ާއިސްލ މީ ާމިއޮތީ. ާމިހ ރު ާމުޖުތަމަޢު ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާހިސ ބުގައޭ ާނޭނގޭ ކޮބައިކަން

ާއޮންނަާ ާއޮންނަ،ާއުސޫލުތަކުގައި ާކުރަންޖ�ހޭނީާއޭގައި ނޑުާއަބަދުވ�ސްާތ އީދުކުރަން.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާއ�ކަން އަޅުގަ

ާމަތީން.ާޙުކުމ�ކޭާކިޔ  ާއ�ންމާ�ހަމަތަކުގ� ާއ�އީ ާވ�އްޖ�އްޔ  ާކުރަން ާކަންކަން ާދ ންޖ�ހޭާގޮތަށްާނުގޮސް ާޙުކުމް ާއ� ފައި

ާއ�އްވ�ސްާ ާގޮތަށް ާއޮޅޭ ާމ ނަ ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާމި ާއ�ހ�ންވީމ ، ާޤަބޫލ�އްނުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާގޮތް ރަނގަޅު

ނޑުމ�ންާވަރަށްާއ�ދޭކަމ�އް.ާސިޔ ސީާފަރ ތްތަކުންާވ�ސްާއަދިާއ�ކިއ�ކިާޖަމުޢިއްޔ ތަކުންާވ�ސްާމ ނަނުކުރުމަ ކީާއަޅުގަ

ާވަރަށްާ ާވަނީ ާމި ާޚިޔ ލު ާމ�ންބަރުންގ� ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުންގ� ާކަމުގައި ާމި ާދ�ކޭގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ނޑުާމިއަދުާދ�ކޭގޮތުގައިާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާބަލައިގަންނަންާއ�ބަޖ�ހޭ.ާއ�އީާ ބޮޑަށްާމަސްހުނިވ�ފަ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާބަލައިގަންނަންޖ�ހޭާބަ ާބިލު ާމި ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާނޫން. ާފ ސްކުރުމ�އް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިބިލު ާއަދި ލައިގަތުމަކީ

ާއޮތްާ ާވ�ފައި ާއ�ންޑު ާބްރ�އިން ާވިލިމ ލޭގައި ާފ�ންނަނީ، ާމި ާހުޅުވ ލ އިރު ާނޫސް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ސަބަބަކީ

ާނިތްކުރިއަ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާއައި.ޖީ.އ�މް.އ�ޗުގައި ާފ�ންނަނީާކުއްޖ�އް ާމި ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާދ�ން ާހަރައިގ�ން. ާވަޅި ށް

ާކުއްޖ�އްގ�ާމ�ޔަށްާވަޅިާހަރ ފައިހުރިާވ ހަކަ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމިކަމަކަށްާ ފުވައްމުލަކުާނުވަތަާއައްޑުާއަތޮޅުގ�ާކޮންމ�ވ�ސް

ާމަ ާރައްޔިތުންގ� ާއަދި ާސަރުކ ރުންނ އި ާހޯދުމަށްޓަކައި ާމިކަމަށްާހައްލު ާނ ދޭ.ާދ�ން ާދަނީާހައްލ�އް ާމި ޖިލީހުންާވ�ސް

ާކަމ�އްާ ާއަންނ ނ� ާހައްލު ާޤ ނޫނަކުން ާޤަބޫލުކުރަންޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާކުރަމުން. ާމަސައްކަތ�އް ާގިނަގުނަ ވަރަށް

ާއ�ބަޖ�ހޭާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާބަލައިގަނ� ާއިޞްލ ޙު ާމި ާދ�ކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމީގައި ނޫންކަން

ާއ�ންމ�ހައި ާދ�ކޭގޮތުގައިާާދައުލަތުގ� ނޑު ާމުއައްސަސ ތަކުގ�ާވ�ރިންނ ާމިކަމ ާގުޅިގ�ންާމަޝްވަރ ކުރަން.ާއަޅުގަ އިސް

ާމިކަންާ ާނ�ތް ާމިއަދަކު ާބިލަކަށް ާއ�އްލައިލަންވީވަރު ާބަހުސްކޮށްފައި ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ މިއީ

ާހަ ާމިއަކަށް ާވ�ސް ާމަސައްކަތުން ާކުރ  ާޤ ނޫނުތަކުން ާއ�އީ ާއ�އީާބ�ލ�ވޭކަށް. ާދިޔައިރު. ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާނައި އްލ�އް

ނޑުމ�ންާ ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނު ާގ�ންގުޅުމުގ� ާއ�އްޗ�ހި ާތޫނު ާހަތިޔ ރ އި ާނުރައްކ ތ�ރި ާޤ ނޫނ އި ާބ�ހޭ ާކުށްތަކ  ގޭންގު
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ާކަމަކަށް.ާ ާއަންނ ނ� ާބަދަލ�އް ާއ�ދ�ވޭ ާޤ ނޫނުތަކުން ާއ� ާއުއްމީދުކުރ�ވުނު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ފ ސްކުރުއިރު

ާއިންާބުނ އިރު،ާއ�ހ� ާޢ އިލ  ާކުއްޖ ގ� ާއ� ާކަމަށް ާކުއްޖ ާނިޔ ވި ާއޮތް ންނަމަވ�ސް،ާމިސ ލަކަށް،ާބްރ�އިންާޑ�ޑުވ�ފައި

ާ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާމިދަނީ،ާމިއީ ާފ�ނިގ�ން ާކަމަށް ާދ ނ� ާފުރ ނައ�އް ނޑުމ�ންނަށްާހަމަާއިތުރު ގަޑިއިރުާތ�ރ24ާާޭއަޅުގަ

ާ ާމ4�ާިނުވަތަ ާވ ހަކަތަކ�އް ާނިވ ވ�އްޖ�އޭ.ާގަޑިއިރުާތ�ރޭ.ާއ�ފަދަ ާކުއްޖ  ާއ� ާބުނަނީ ާއިން ާއިވިގ�ންދަނީ.ާޢ އިލ  ހ ރު

ާމަރުާ ާތިންހަތަރު ާއިތުރު ާއަދި ާމިއަހަރު ާދަންޏ  ާމިރޭޓުގައި ާނިޔ އ�އްނުވ�އޭ. ާއަދި ާބުނަނީ ާމި ހޮސްޕިޓަލުން

ާއަ ާއ�ހ�ންވ�އްޖ�އްޔ  ާނަމަ. ާވަނީ ާކަމަށް ާއޮތް ާގޮތަށް ާމި ާމިވ�ށި ާދ ނ� ާރ އްޖޭގައި ާމި ނޑުމ�ންގ� ނޑުާއަޅުގަ ޅުގަ

ާޒިންމ ވ ންޖ�ހ�އޭ.ާ ާމިކަމުގައި ާބޭފުޅުން ާއިސް ާމުއައްސަސ ތަކުގ� ާއިސް ާދައުލަތުގ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ދަންނަވ ނީ

މ�ންބަރުންާވ�ސްާމިކަމަށްާއ�ބަޖ�ހޭާލޯމަރ ލ ފައިާވިޔަސްާހަދަންޖ�ހޭާޤ ނޫނުތައްާ މަޖިލީހުގާ� އޭގ�ތ�ރޭގައިާރައްޔިތުންގާ�

ާއަޅަ ާވިޔަސް ާލޯމަރ ލ ފައި ާބިލުާހަދަން. ާމި ާދ�ކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާއަޅަން. ާފިޔަވަޅުތައް ންޖ�ހޭ

ާނޫނޭ.ާ ާނިންމަންވީކީ ާއަދި ާއިޞްލ ޙުކޮށް ާޤ ނޫނު ާމި ާއަކީ ާމ ނަ ާއޭގ� ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ބަލައިގަންނަންވީ.

ާޙަޤީޤީ ާދ�ނ�ގަންނަންޖ�ހޭ ާއ�ބަ ާމަސައްކަތްތަކުގައި ާކުރަމުންދ  ާމަޖިލީހުގ� ާމިހ ރު ނޑުމ�ން މައްސަލަތަކަކީާާއަޅުގަ

ާމަގުތަކުގައިާ ާއ އިާރ އްޖޭގ� ާމ ލ� ާކުށްވ�ރިންތަކ�އް ާއ�ތަކ�އްސަތޭކަ ާދަނީ ާއިވ�މުންާމި ނޑުމ�ންނަށް ކޮބައިކަން.ާއަޅުގަ

ާމީހުންާ ާއ� ާހައްޔަރުކޮށްގ�ން، ާއ�ންމ�ން ާމި ާނ�ތް ާއ�ނގޭކަށ�އް ާއަދިވ�ސް ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ދޫވ�ފައިވ 

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާޖަލުގައިާތިބ�ންޖ�ހޭާބައިތިއްބ ނީާކޮންތ ކު،ާކޮ ންއިރަކު،ާކިހިނ�އްާކަމ�އް.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާދ ނ�.ާ ާއަމ ންވ�ގ�ން ާމަގުތައް ާމ ލޭގ� ާމަގުތަކ އި ާރ އްޖޭގ� ާނަމަ، ާވަނީ ާކަމުގައި ާބައިތިބިއްޖ� ާޖަލުގައި މީހުން

ނޑުމ�ންާހަރުކަށިާނިންމުންތަކަކަށްާދ ކަށް ނުޖ�ހޭ.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސްާއ�ާހ ލަތަށްާމިާސަރުކ ރުާާއ�ހ�ންވ�އްޖ�އްޔ ާއަޅުގަ

ނުކުޅ�ދިއްޖ�ާކަމުގައިާވަނީާނަމަ،ާނުވަތަާރައްޔިތުންގ�ާމަޖިލީހުގ�ާމަސައްކަތްތައްާނުކުޅ�ދިއްޖ�ާކަމުގައިާވަނީާނަމަ،ާ

ާދ ންޖ�ހޭާހިސ ބަކަށްާދ ން.ާ ާއ� ާދ�ން ާޖ�ހޭ ާއ�ބަ ނޑުމ�ން ާއ�ބައަޅުގަ ާބަހުސްކުރައްވަމުން ާބޭފުޅުން ވިދ ޅުވޭ،ާާބައ�އް

ާތ އީދުކުރ ކަށްާ ާމިއަދު ާއ�ވ ހަކަތަކަށް ާނުވ�އޭ. ާފުރިހަމައ�އް ާނިޒ މު ާނ�ތޭ، ާކުރ�ވޭކަށ�އް ާމިކަން ާތ�ރ�އިން ނިޒ މުގ�

ާތ�ރ�އިންާ ާއ�އީ.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާނިޒ މުގ� ާއ�އް ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާވަރަށް ާވ�ސް ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ނ�ތިން.ާދ�ން

ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާކަމ�އްގައި ާއ�ކަންކަންާކޮންމ� ާތަޅުއ�ޅުވީމަ، ާކޯޓުގައި ާސުޕްރީމް ާނިންމޭ. ާކަންކަން ާއ�ބަ ނަށް

ާކޯޓުންާ ާމިއޮތްާސުޕްރީމް ާމިއަދު ާތަފ ތުވީމަ ާކަންކަމުގައިާޚިޔ ލު ާބޮޑ�ތި ާޤައުމުގ� ާދ�ވޭ.ާނުވަތަ ާކޯޓަށް ނިންމަންވީމަ

ާކަމުގައި ާނިންމުމ�އް ާކަހަލަ ާކޮންމ� ާއ�އީ ާގަނ�ވޭ. ާއ�ބަ ާބަލައި ާއ�ކަން ާއަތޮޅުގ�ާާމ ނަކުރީމަ ާއައްޑު ވިޔަސް.

ާދިޔަާގޮތްާއ�ނގިވަޑައިގަންނަވ ނ�.ާއ�އީކީާއިދިކޮޅުާމ�ންބަރުންާއ�ހ ާގަޔ ވިާނިންމުމ�އްާނޫން.ާ އިންތިޚ ބުގ�ާކަންތައް

ކަންކަން.ާވަޒީރުންގ�ާމައްސަލަާ އ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާއ�ންމ�ންާބަލައިގަތް.ާއޭގ�ާއިތުރުންާސަރުކ ރުންާވަރަށްާކަންބޮޑުވާ 

ާބަލައިނުގަނާ�ނިމިގ�ންދި ާޖ�ހުނީމަ ާޙުކުމ  ާމަރުގ� ާއ�ހ�ންވީމ ، ާބަލައިގަތް. ާއ� ާއ�ކަމަކު، ާއިދިކޮޅަށް. ާސަރުކ ރ  ޔައީ

ާމިއަދު.ާ ާދ�ންނ�ވޭނީ ާނ�ތޭ ާފުއްދ ލ�ވޭކަށް ާއ�އަކުން ާދ�ކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�އީ ާބުނުން ާފުރިހަމަނުވ�އޭ ނިޒ މު



 80

ާބަލައިގަންނަން. ާމި ާފ�ންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަރުޙަލ ގާ�ާއ�ހ�ންވީމ ، ާޝަރުޢީ ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ� ާއ�ބަޖ�ހޭ ބަލައިގަނ�

އ�ންމ�ާއިސްާބޭފުޅުންނ އި،ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ�ާޤ ނޫނުތަކ ާބ�ހޭާއ�ންމ�ާއިސްާބޭފުޅުންނ އިާއަދިާމިާޤ ނޫނުތަކ ާއ�އްކޮށްާ

ާމިޤައުމު ާއައިސް، ާމޭޒަކަށް ާއ�އް ާއ�ބަޖ�ހޭ ާއ�ންމ�ން ާމި ާވަކީލުންނ  ާދ  ާކޯޓަށް ާގޮވައިގ�ން ާމީހުން ާވ�ށިާމި ާމި ގ�

ނޑުމ�ންާބަހުސްކޮށްގ�ންާ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއަދި ާދ�ކޭގޮތުގައި ނޑު ާނިންމުންތަކ�އްާނިންމަން.ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް އަމ ންވ ނ�

ާމަޖިލިސްާވ�ސްާއޮތީކީާ ާއޮތީކީ،ާމިއަދުގ�ާރައްޔިތުންގ� ނިންމޭާކަހަލަާހ ލަތ�އްގައ�އްާނޫންާމިއަދުގ�ާސަރުކ ރުާވ�ސް

ނޑިޔ ރުގ�ތަ ާފަ ާމިއަދުގ� ާމ�ންބަރުާއަދި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާހޯރަފުށި ާކުރިން ާމީގ� ާއ�ހ�ންވީމ ، ާއޮތީކީ. ާވ�ސް އް

ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާ ާގ�ންދިޔައީ. ާމި ާއިދިކޮޅުހަދަމުން ާމަރުޙަލ ގައި ާބަހުސް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙަށް ހުށަހ�ޅުއްވި

ނޑުމ�ންގ�ާވ�ށިންާފ�ންނަމުންާމިދަނީާދުވަހ�އްާދުވަހަކަށްާމަރުާއިތު ރުވަމުންާދ ާތަން.ާމިއަކަށްާބަދަލ�އްނ ދޭ.ާއަޅުގަ

ާމަރާ  ާމީހުން ާހަތަރު ާތިން ާމަސްތަކުގައި ާއޮތް ާބ ކީ ާމިއަހަރުގ� ާއަދި ާދަންޏ  ާރޭޓުގައި ާމި ާނުހުއްޓޭ. މިކަމ�އް

ާނުޖ�ހޭ.ާ ާތިބޭކަށ�އް ާއ�ހ�ން ާނުކުޅ�ދިފަ. ާމިކަމަށް ާހަމަ ާތިބ�ނީ ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވ�އްޖ�އްޔ  ވައްޓ ލ ނ�.

ާއ�ހ�ންވީމ  ާބަލައިގަތުމަށްފަހުާ، ާއަދި ާބަލައިގަންނަން. ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާފ�ންނަނީ ާހަމަ ނޑަށް އަޅުގަ

ާކޮމިޓީތަކުގައިާ ާމަޖިލީހުގ� ާމިހ ރު ާއަދި ާމަސައްކަތްތަކ�އްާކޮމިޓީގައިާކުރުމަށްފަހު، ާއުފ�އްދުންތ�ރި އަވަސްއަރުވ ނުލައި

ާކުރުމަށް ާވ�ސް ާމަސައްކަތްތައް ާކުރ  ާގުޅިގ�ން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމ  ާސަރުކ ރުން ާއަދި ފަހު،

ާއިސްާ ާހުރިހ  ާދައުލަތުގ� ާމި ާގޮތ�އްގައި ާޖުމްލަ ާމަސައްކަތްތަކަށްފަހު، ާކޮމިޓީގ� ާއުފައްދ ފައިވ  އިސްނަންގަވައިގ�ން

ާނިންމަ ާއ� ާނިންމަން. ާދ�ކޮޅަށް ާމީހުންނ  ާކުށްކުރ  ާމި ާބަދަލުތަކ�އް ާތަފ ތު ާބޮޑ�ތި ާބޮޑ�ތި ާއ�އްބަސްވ�ގ�ން ންާވ�ރިން

ާބޭނުންވޭާ ާގޮވ ލަން ނޑު ާނުކުރ�ވޭނ�.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ ާސަލ މަތ�އް ާވ�ށި ާޤައުމުގ� ާމި ނޑުމ�ންނަކަށް ާއަޅުގަ ނުކ�ރި

ސަރުކ ރަށްާވ�ސްާއަދިާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކ އިާރައްޔިތުންގ�ާމަޖިލީހަށްާވ�ސްާމިާކުށްކުރ ާމީހުންނ އި،ާގޭންގުތަކ އި،ާ

ބިމަށްާތިރިކުރަން.ާއ�ާމީހުންާހައްޔަރުކުރަންާއަޅަންޖ�ހުނުާކޮންމ�ާފިޔަވަޅ�އްާާމިާމ ރ މ ރީާހިންގ ާމީހުންާއ�ާމީހުން

ާއ�ބަާ ާއ�ކަން ާހައްޔަރުކުރަންޖ�ހުނަސް ާމީހުން ާއ� ާނ�ރ�ގ�ން ާސިފައިން ާއ�ބަޖ�ހޭ.ާއ�އީ ާކ�ރ�ން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ އަޅަން

ރަންޖ�ހޭ.ާއ�ކަންާރަނގަޅުނުކޮށްފިއްޔ ާކުރަންޖ�ހޭ.ާއ�އީާފުލުހުންނަށްާހަތިޔ ރުާދީގ�ންާކުރަންޖ�ހުނަސްާއ�ކަންާއ�ބަާކު

ާއ�ލ ރޓަށްާ ާޤައުމު ާމުޅި ާނޫން ާޖ�ހުނީމަކ  ާދުވަސް ާއ� ާއޮންނ ނީ. ާވައްޓ ލ ފައި ާމަރ  ާމ�ންބަރ�އް ާމިތަނުން މ ދަމ 

ާމިއަދުާ ާއަންނަންޖ�ހޭނީ. ާއ�ލ ރޓަށް ާޤައުމު ާނޫން ާމަރުވީމަކ  ާދަރިއ�އް ާމީހ�އްގ� ާބޮޑު ާސަރުކ ރު އަންނަންޖ�ހޭނީ.

ންޏޭާމަދީާއިނގޭތޯ.ާމިއަދުާމިާޤައުމުގ�ާވ�ށީގައިާމަދީާރިސޯޓަކަށްާއަރ ާގ�ސްޓަކުާމަރ ލުން.ާމިއަދުާމިާއ�ކަންާއ�ކަ

މަސްވ�ރިއ�އްާމަރ ލުން.ާމިއަދުާމިާވ�ށީގައިާމަދީާމިާއަޑުއަހަންާއިންނަާމީހ ގ�ާ ވ�ށީގައިާމަދީާމަސްާދޯންޏަކަށްާއަރާ 

ާކަންާބަދަލުކުރަންާއ�ބަޖ�ހޭާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާޝުކުރިއްޔ .ާފަހަތުންާއައިސްާއިތުރުާމީހަކުާވަޅިއ�އްާހ�ރުން.ާމި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:
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ާއަޙުމަދުާ ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާމައްސަލައ�އް،ާކުޑަހުވަދޫ ާބ�ހޭ ާމ�ންބަރު.ާނިޒ މ  ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރި

ާޢ މިރު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ޢ ބަރުާއަޙުމަދުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގ�ާމ�ން

ާވ ހަކަދ�އްކުމަށްާ ާބިލަށް ާއިޖުރ އަތުގ� ާޖިނ ޢީ ާނ�ގީ ާމި ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ ާނިޒ މ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާއިޝ ރ ތ�އްާ ާތިއްބ  ާކޮމިޓީގައި ާކޮމިޓީގައި. ާތިބީ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއޮންނ ނީ. ާއ�ދިފައި ާފުރުޞަތަށް ނޑު އަޅުގަ

ާތިބޭއިރުާނުކުރައްވ ާ ާކޮމިޓީގައި ާއޮތީމަ ާވ ހަކަނުދައްކ  ާއ�ދިފައި ާފުރުޞަތަށް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާފަހަރުފަހަރު ާބައ�އް .

ާބިލަކަށްާ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާވ�ސް ާއ�ކަމަކު ާއައްސަވ . ާބޭނުންތޯ ާފުރުޞަތު ާމޭޒުން އިދ ރީ

ނޑުމ�ާ ނޑުމ�ންާވ ހަކަދައްކަންާބޭނުންވ ާބިލަކަށްާއަޅުގަ ންާވ ހަކަނުދައްކ ާފަހުބަސްާއިއްވ ާއ�ާނިންމ ލ�އްވީތީ،ާއަޅުގަ

ާއ�އީާއ�ހ ާޒިންމ ދ ރުާގޮތަކަށްާކުރިާކަމ�އްާނޫންާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާވ�ގ�ންާއ�ހ�ންވީމަ.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާޢި ާދ އިރ ގ� ާތިމަރަފުށި ާމައްސަލައ�އް، ާބ�ހޭ ާނިޒ މ  ާނޫން. ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ ާނިޒ މ  ާމ�ންބަރުާއ ދ�، އްޒަތްތ�ރި

ާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ .

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

މ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާ ާޠަފ ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ދ އިރ ގާ�

ނޑުާވ�ސްާކޮމިޓީގައިާވަނިކޮށްާމިާމައްސަލަާމިާބަހުސްާނިންމ ލީ.ާޖިނ ޢީާއިޖުރ އަތުގ�ާ ޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާވ� ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުާބިލަށް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކަން ާބިލުގައި ާއ� ާވަނީ. ާއ�ދިފައި ާފުރުޞަތަށް ާވ ހަކަދ�އްކުމަށް ސް

ާމ�ނުވީާ ާއ އި،ާޝަރީޢަތުގައި ާމައްސަލަ ާޤ ނޫނުގ� ާބ�ހޭ ާހ�އްކ  ާރ އްޖޭގައި ާމި ާސަބަބުތަކަކީ ާބޮޑު ާއ�ންމ� އ�ދިފައިވ 

މަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވުމ އި،ާއ�ހ�ންާތަނ�އްގައިާދ�ވޭާއިޢުތިރ ފަކީާޤަބޫލުނުކުރ�ވޭނ�ާއިޢުތިރ ފ�އްާކަ

ާއ އިާ ާލ ފައިވ ތީ ާބިލ�އް ާމިހ ރުވ�ސް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހަނިކުރުމަށް ާބަޔަކަށް ާކ�ޓަގަރީއ�އްގ� ާފަސް ާޙައްޤު ހަނުހުރުމުގ�

ނޑުާވ�ސްާފުރުޞަތަށްާއ�ދިފައިާއޮތީ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ ނޑަށްާއ�ާމިާކަންކަމ ާބ�ހޭާގޮތުންާވ ހަކަދ�އްކުމަށްާއަޅުގަ
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ާމިާ ާނުވ ތީވ� ާކަމަކަށް ާޤަބޫލުކުރ�ވޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާމަޙުރޫމުކޮށްލުމަކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުން ާއ� ފުރުޞަތުނުދ�އްވ 

ާނިޒ މީާމައްސަލަާނ�ގީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާއަރު ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ާނޫން. ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ ާނިޒ މ  ާދ އިރ ގާ�އ ދ� ާވިލުފުށި ވަނީ

ާވަންޏާ  ާކަމަށް ާބޭނުންނުވ  ާފުރުޞަތު ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ ދ�، ާރަޝީދަށް. ާރިޔ ޟު ާމ�ންބަރު ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާއަށް.ާ

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ޙައްމަދުާމުޞްދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާމުތިމަރަފުށިާ

ނޑަށްާފުރުޞަތުދ�އްވީ.ާ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާކޮންާބިލަކަށްތޯާއަޅުގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާ ާނަންބަރު ާއައިޓަމް ާމުއްޠަލިބ5.3ާާުއ�ޖ�ންޑ  ާއިބްރ ހީމް ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ފަރ�ސްމ ތޮޑ 

ާޤ ނޫނު ާާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  2030/02ާނަންބަރު ާއިޞްލ ޙުާ، ާޤ ނޫނަށް ާލުއިކޮށްދިނުމުގ� ާއަދަބު މަޢ ފުދިނުމ އި،

ބިލު.ާ ާގ�ނައުމުގާ�

ާ

މ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާ ާޠަފ ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ދ އިރ ގާ�

ނޑުާދައްކައިފިންާވަރަށްާގިނަާވ ހަކަ .ާއަދިވ�ސްާހަމަާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާމަރަށްާމަރުގ�ާބިލ ާބ�ހޭާގޮތުންާއަޅުގަ

ާގޮވ ލަނީާ ާމި ނޑު ާހުރީކީ.ާއަޅުގަ ާޒިންމ އުފުލަން ާތ ނގައިާމި ާމި ާއ�ކަންޏ�އްާނޫން ނޑު ާއަޅުގަ ާާވ ހަކަދައްކަވަން މި

ާތަންފީޛުކޮށްގ�ންާ ާޙުކުމް ާނ�ތޭ،ާމަރުގ� ާދިރިއުޅ�ވޭކަށ�އް ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާފަސްމަތީގައި ާރ އްޖޭގ� ާމި ތަކުރ ރުކޮށް

ާޒިންމ އ�އްާކަމަށްާހަދ ާނޫނިއްޔ .ާއ�ކަމަށްާހުއްޖަ ާއަޅުވ  ނޑިޔ ރުންގ�ާބޮލުގައި ާފަ ާގޮތުގައިާވިދ ޅުނުވ ށޭާއ�އީ ތ�އްގ�

ާފަހަރުާ ާފްލޯރާއިންާމި ާކަމަށްާބުނ�ާއ�އީާހުއްޖަތ�އްާކަމުގައިާބުނ�ގ�ންާމި ާބައ�އް ނޑިޔ ރުންނަކީާނުކުޅ�ދިގ�ންވ  ފަ

ނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާމިާ ދަންނަވަނީާމިއަށްާހުރިހ ާބޭފުޅުންާތ އީދުކުރައްވ ށޭ.ާވ�ސްާބޭރުކޮށްލ ފައިާނުނިންމަވ ށޭ.ާއަޅުގަ

ާޤައުމުގައިާ ާމި ާވޯޓުދީ ާތ އީދުކޮށް ާމިއަށް ާގޮތަކަށް ާތަންފީޛުކުރ�ވޭނ� ާބިލު ާމި ާހިނގ ށޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ މިފަހަރު

ާގ އިމުކޮށްގ�ން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާޙުކުމްތައް ާއިސްލ މްދީނުގ� ާއޮތީ ާދިރިއުޅ�ވ�ން ާހަމައ�ކަނި ނޑުމ�ންނަށް ނޫންާާއަޅުގަ

ާޤަބޫލުނުކުރ ށޭ.ާ ާވ ހަކައ�އް ާދައްކ ހ  ާބަޔަކު ާދަންނަވަނީ.ާމިާތ ނގައި ާމި ނޑުމ�ން ާނ�ތޭ،ާއަޅުގަ ވިއްޔ ާދިރިއުޅ�ވ�ން
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ާރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމައްސަލައ�އްތޯ ާދ�ރަ ާކިހ  ާއިނގޭތޯ.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާމިއަށް ާދ�އްވ ށޭ ާވޯޓު މ�ންބަރުންނޭ

ާއަނ�އްކ ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ާފުރުޞަތު،ާމިއީ. ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވޮލަންޓިއަރލީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ވ�ސް

ާކަމަށްާ ާހިތްވަރ�އް ާދ�އްވި ާއަނ�އްކ  ާގޮތުން ާބ�ހޭ ާމިކަމ  ާހީކުރަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާދ�އްވީތީ ާފުރުޞަތު ވ ހަކަދައްކަން

ާއ  ާދ�އްވ ތޯ ާވޯޓު ާމިކަމަށް ާކުރިއަރުވަން ާމިކަން ާމިހުރީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިއަރުވަން. ާކުރަންާމިކަން ާވ�ސް ދޭސް

ާ ާތަކުރ ރުކޮށް، ނޑު ާއަޅުގަ ާމިޤައުމުގައި ާމިހިރީ. ާތައްޔ ރަށް ާވ�ސް ާރޯން ާގޮވ ލަނީތައްޔ ރަށް. މިާާތަކުރ ރުކޮށް

ާދިރިއ�އް ާގ އިާފަސްމަތީގައި ާޙުކުމްާތަންފީޛުކުރ�ވޭނ�ާނިޒ މ�އް ާމި ހުރިހާ ،ާމުކޮށްގ�ންާނޫނިއްޔ .ާއ�ހ�ންވީމ ާނޫޅ�ވޭނޭ

ާވޯޓުދ�އްާ ާމިއަށް ާމީހަކުާބޭފުޅުން ާބުއްދިއ�އް ާޝައިތ ނީ ާހަމަ ާއައިސް ާތަނަކުން ާބަދަލުނުކުރައްވ ށޭ، ާޚިޔ ލު ވ ށޭ،

ާއ�އަށް ާތ�ރޭހ�އްލިގ�ންާލައިދޭއިރަށް ނޑުމ�ންގ� ނޑުާބުނ ނީ.ާއަޅުގަ ާާއަޅުގަ ާނުފ�ންނަާނުދ ށޭ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ގައި

ާފ� ާއ�އީ ާއުޅ�މުންދ ނ�. ާދިރިއުޅޭނ�. ާވ�ސް ާޝައިތ ނުން ާވ�ސް ާއ�ހ�ންކަމަށްާންނަގޮތަކަށް ާނޫން. ޔަސްާވިބައ�އް

ާއި ާނ ހ ށޭ. ާއ�ބަސް ާއ�ވަގުތު ާހުންނަވ ށޭهللاާމ ތްާބަސްނ ހައިބިލީހުގ� ާމަގުގައި ާމިާގ� ާވޯޓުދ�އްވ ށޭ. ާމި ާހުރ�ގ�ން .

ނޑުމ�ންާهللاޤައުމުގައިާ ގ�ާސަލ މަތ އިާރައްކ ތ�ރިކަމ�އްާމިާގ�ާޙުކުމްާތަންފީޛުކުރުމަށްާވ ގިދީާހިތްވަރުދ�އްވ ށޭ.ާއަޅުގަ

ާތަންފީޛުވ�ގ�ންނޭޤައުމު ާޙުކުމް ާމި ާއޮތީ ާގައި ާކަމަށް ާތަންފީޛުނުވ  ާޙުކުމް ާމި ާތިބޭނީާ. ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ވަންޏ 

ާމި ާހަޔ ތް ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާތ�ރޭގައޭ. ާޢިއްޒަތްތ�ރިާާބިރުވ�ރިކަމ�އްގ� ާވ�އްޓިފައޭ ާތ�ރ�އަށް ާބިރުވ�ރިކަމ�އްގ� އޮތީ

ާރައީސް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ނޑުާމިދަނީާއ�ޖ�ންޑ ާއައިޓަމްާނަންބަރުާާކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރު.ާއ ދ�،ާމިހ ޝު .ާއަށ32ާްހިސ ބުންާއަޅުގަ

ބ�ހޭާމައްސަލަ ާާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.މ ވަށުާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާޢަބްދުލްާ،އ�އްނިޒ މާ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ޢަޒީޒުާޖަމ ލްާލްމ ވަށުާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާޢަބްދު

ާމި ާމައްސަލައ�އް ާނިޒ މީ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ނޑު ާާއ ދ�،ާއަޅުގަ ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއަދުާރ ރަޤަނ�ގީ ށް

ނޑުާދ�ކޭ ނޑުާހުށަހަޅ ފަވޯޓަށްާއ�ހުންާއޮތީމަ.ާއަޅުގަ ތްާއިާއޮގޮތުގައިާއ�ާބިލަކަށްާވޯޓަކަށްާނޭހޭނ�.ާސަބަބަކީާއަޅުގަ

ާާމަގުސަދ  ާއޮންނ ނީ ާހުށަހަޅ ފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީ. ާނިންމ ފައި ާއިން ާކޮމިޓީ ާޚިލ ފަށް ާދިހައަކަށްާގުރޭޑު އ�ކަކުން

ާއ�ގ ރަ،ާދިވ�ހި،ާއިސް ާގުރޭޑް ާއ�ކު ާމަޖުބޫރުކުރުމ  ާއިންާާބ ރަލ މް ާކޮމިޓީ ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާމަޖުބޫރުކުރުމަށް. އަށް

ާގޮތަށް..ށްާކިޔަވައިދޭާމިާއޮތީާކިންޑަރާގ ޑުންންާއަނިންމ ފައިާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާކޮމިޓީގ�ާމައްސަލަާއ ދ�،ާނިޒ މ ާބ�ހޭާ ާއިށީނދ�ވަޑައިގ�ންނ�ވުންާއ�ދ�ން.ާއ ދ�،ާއ� އ�އްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރު

ާތ އީދު ާހުށަހ�ޅި ާބަހުސްކުރ�ވ�ނުއިރު ާއ�ހ�ންވީާރިޕޯޓަށް ާއ�ހޭނީ. ާވޯޓަށް ާއ�ކަނި ާހުށަހ�ޅުމަށް ާމ ލިބޭ ާބ�ހޭާ، ނިޒ މ 

ތޮއްޑޫާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާޢަލީާގަންނަން.ާނިޒ މ ާބ�ހޭާމައްސަލައ�އް،ާމައްސަލައ�އްާކަމަކަށްާބަލައ�އްާނު

ާދު.ާޙީވަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ޙީތޮއްޑޫާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާޢަލީާވަ

ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާމ�ންބަރަކު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާތިހ  ާނ�ގީމަ ާއ�ާޚުދުމުޚުާއ�އް ާއ�އީ ާއ�ދ�ން. ާހުއްޓ ނުލުން ތ ރުކޮށް

ާއްޖ�އްޔ ާކޮމިޓީާއިންާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާއައިސްފިއްޔ ާއ�ހ�ންވ�ާގ ރަ،ާބ ރައ ާގުޅޭާކަމ�އްގައި.މ�ންބަރުާހުށަހ�ޅުއްވީާއ�

ާފޮނުވ ލަންާލީގަލް ާއަނބުރ  ާއޭތި ާހަމަޓީމުން ާކޮމިޓީތަކުގައި ާއ�ހ�ންނޫނިއްޔ  ާއ�އްޗ�ހިާާޖ�ހޭނ�. ާހުށަހަޅ  ނުވ�ސް

ާޕްރ�ސީބަދަލުކޮ ާރަނގަޅު ާތިއީ ާގ�ނ�ވިދ ނ�. ާތިާށްލައިގ�ން ާއިންނަވައިގ�ން ނޑީގައި ާގޮ ާތި ާމަނިކުފ ނު ާނޫން ޑ�ންޓ�އް

ާދަމުކުރައްވަނީ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާދ�ގ އި ނޑު ާއަޅުގަ ާވަޑައިގަންނަވަން ާވިސްނުމަކަށް ާއ�ގ ރަ،ާބ ރައ ާވަނަ ާންނަވަން.ާއ�އީ

ާހުށަހ� ާގުޅިގ�ން ާރ ރ�އްޤަޅުނު ާނ ސަރީގ� ާމިއޮތީ ާއޭގައި ާއައިއިރު ާމަނިކުފ ނުާ. ާވ�ސް ާހ�ނދުނުކޮޅު ާމިއަދު ވ ހަކަ.

ާ ާލީޑަރު، ާވަރަށް ާހަމަ ާވ�ސް ާމ ނަކުރުމުގައި ާލީޑަރު ާދުމުޚުޑ�ޕިއުޓީ ާކަންތައްޚުތ ރުކަމ  ާއ�ހ�ންާާއ�ކު ކުރ�އްވީ.

ާނަހައްދަވ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާ

 

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން

ބ�ހޭާމައްސަލަ ާއ�އްާނޫން.ާއ ދ�،ާނިޒ މާ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:
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ާ ާނަންބަރު ާއައިޓަމް ާއ�ޖ�ންޑ  ާއ�ހުމަށްާ.32އ ދ�، ާމ�ންބަރުންާާވޯޓަށް ާއ�ހުން.ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ހުރި

ާޗ�ކްކޮށްލ�އްވު ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ކ ޑުކޮޅު ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމިާާމަށް ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދ�،

ާދިވ�ހި ާމ އްދ އ�ާ،ބަހ އިދަންނަވަނީ ާދ� ާގުޅޭާއިސްލ މްދީންާއިޖުބ ރީ ނޑައ�ޅުމ  ާކަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއްާގޮތުގައި ގޮތުން

ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާދ އިރ މަށް.ާއ�ާހުށަހ�ޅުމަކީާވިލުފުށީާޅުރ ރުާދިރ ސ ކުރ�އްވިާކޮމިޓީގ�ާރިޕޯޓަށްާހުށަހ�ޅިފައިވ ާހުށަހ�ޤަ

ާހުށަހަޅުއްވައި ާރަޝީދު ާރިޔެ  ޟް ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރު ާދ އިރ ގ� ާމުއްޠަލިބުާާފަރ�ސްމ ތޮޑ  ާއިބްރ ހީމް ާމ�ންބަރު

ާތި ާހުށަހ�ޅުއްވުން ާއ� ާހުށަހ�ޅުއްވުން. ާފ�ނިވަޑައިގަންނަވ ނ�ާތ އީދުކުރ�އްވި ާސްކްރީނުން ާމ�ންބަރސްާބޭފުޅުންނަށް .

ާ ާރިޕޯޓު ާމި ާހުށަހ�ޅުއްވުމަކީ ާއ� ާއިން. ާމ�ންބަރުންނަށްާޕޯޓަލް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާފޮނުވުމަށް. ާއަށް ާކޮމިޓީ އަނބުރ 

ާފ�ނިވަޑައިގަންނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދ�އްވުންާއ�ދ�ން.ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދ�އްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގ�ާނަތީޖ :

މ�ންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާވިލުފުށީާދ ާާށަހ�ޅުއްވިާމ�ންބަރު:ހު ާއިރ ގާ�

މ�ންބަރުާއިބްރ ހީމުާމުއްޠަލިބު.ފަރ�ސްމ ާތ އީދުކުރ�އްވިާމ�ންބަރު: ާާތޮޑ ާދ އިރ ގާ�

ާ

�1ާާހ ޒިރުވ�ވަޑައިގ�ންާތިއްބ�ވިާމ�ންބަރުންގ�ާއަދަދު:

1�ާާވޯޓުާދ�އްވީ:

21ާާާާާާާވޯޓުާނުދ�އްވ :

03ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދ�އްވ :ާވަކި

ާ

ާ

 ާކަދ�އްކ�ވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާ ާއަދަދު ާމ�ންބަރުންގ� ާބައިވ�ރިވި �3ާވޯޓުގައި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .13ާ ާޖުމްލަ ާމ�3ާި. ާއ�ހ�ންކަމުން، .

ާދަންނަވަނީ.. ާމި ާވޯޓަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދ�ން ާފ ސްވ�އްޖ�. ާފޮނުވ ލުމަށް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއަނބުރ  .ާމައްސަލަ

ާމައްާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާފަންނީ ާދިމ ވި ާއ ދ�، ާހ�ދި، ާއ2ާ�ާސަލައަކ  ާމިހ ރު ާލަސްވީ. ާދ�ންނ�ވުން ާވޯޓަށް ވަނަ

ާހުޅުހ�ންވޭރުާ ާދަންނަވަނީ ާމި ާވޯޓަށް ނޑު ާއަންގަވަނީ.ާއ ދ�،ާއަޅުގަ ާސ�ކްރ�ޓޭރިއަޓުން ާކަމަށް ާހައްލުވ�އްޖ� މައްސަލަ

ާމަޖިލީ ާއިޖުރ އަތުގ�ާބިލު ާޖިނ ޢީ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމޫސ މަނިކު ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާބަލައިގަތުމ ާމ�ދުާދ އިރ ގ� ހުން

ާފ�ނިވަޑައިގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުންާވޯޓުދ�އްވުމަށް.ާ
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ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދ�އްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގ�ާނަތީޖ :

މ�ންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާހުށަހ�ޅުއްވިާމ�ންބަރު: ާހުޅުހ�ންވޭރުާދ އިރ ގާ�

ާ-ާތ އީދުކުރ�އްވިާމ�ންބަރު:

ާ

ާ��ާންގ�ާއަދަދު:ހ ޒިރުވ�ވަޑައިގ�ންާތިއްބ�ވިާމ�ންބަރު

ާ��ާވޯޓުާދ�އްވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދ�އްވ :

03ާާާާާާވަކިާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދ�އްވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާބައިވ�ރިވިާމ�ންބަރުންގ�ާއަދަދުާ .ާއ�ހ�ންކަމުންާމިާބިލުާ��.ާޖުމްލ11ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދުާ��ވޯޓުގައި

ާފ ާ ާބަލައިގަތުމަށް ާކޮމިޓީއ�އްާމަޖިލީހަށް ާފޮނުވ ނ� ާބިލު ާމި ާގުޅިގ�ން ާފ ސްވުމ  ާބަލައިގަތުމަށް ާބިލު ާމި ސްވ�އްޖ�.

ާއަމީންޢ އްމުާލަފ ދ�އްވަނީާމިާބިލުާފޮނުވަންވ ނާ� ނޑަށްާއިދ ރީާމޭޒުން ާއ�ބަޖ�ހޭ.ާއަޅުގަ ނޑައަޅަން ނޑުމ�ންާކަ އަޅުގަ

ާމިނިސް ާބިލަކީ ާމި ާކަމަށް.ާސަބަބަކީ ާކޮމިޓީ ާސަލ މަތުގ� ާޤައުމީ ާމޯލްޑިވްސްާކޮމިޓީއަކީ ާއ�ފައ ރޒ އި ާހޯމް ާއޮފް ޓްރީ

ާމ�ންޑޭޓުގ�ާ ާކޮމިޓީގ� ާސަލ މަތުގ� ާމިކަހަލަާޤައުމީ ާޕ�ނިޓ�ންޝަރީއ  ާއޮފް ާޑިޕ ޓްމަންޓު ާއަދި ާއ އި ާސަރވިސް ޕޮލިސް

ާގޮތަށްާ ނޑުާއ� ާވ ތީ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ ާބިލަކަށް ާހިމ�ނޭ ާހިމ�ނޭާމައްސަލަ ާތަންތަން ާވަރަށްާގިނަ ާހިމ�ނޭ ތ�ރޭގައި

ނޑަާ ާއަޅައި،ާމިާބިލުާޤައުމީާސަލ މަތުގ�ާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވަން.ާކަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:
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ާ ާއައިޓަމު ާއ�ޖ�ންޑ  ާދަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއ ދ�، ާގ�ންދަންާާއަށް.31ާނަންބަރު ާކުރިއަށް ނޑު އަޅުގަ

ާމަސައްކަތްތަކުގ� ާއ�ހ�ން ާއިތުރު ާއިބްރ ހީމްާާގަސްތުކުރަނީ ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާފަރ�ސްމ ތޮޑ  ތ�ރޭގައި

.ާމަޢ ފުދިނުމ އިާއަދަބުާލުއިކޮށްދިނުމުގ�ާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙ2030/2ާުމުއްޠަލިބުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ބ�ހޭާމައްސަލައ�އްާތުޅ ދޫާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ބަހުސް.ާނިޒ މާ  ާމ�ންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ގ�ނައުމުގ�ާބިލުގާ�

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

މ�ންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން ާ:ތުޅ ދޫާދ އިރ ގާ�

ނޑުާނިޒ މީާމައްސަލައ�އްާމިާނ�ގީާމަޖިލީހުގ�ާގަވ އިދުގ�ާ ވަނަާމ އްދ ާއ އިާއަދ341ާާިޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާ)މ(ގ�ާދަށުން.ާާ�� ާމ އްދ ގ341ާަވަނަާމ އްދ ގ� ާބުނަނީާމަޖިލީހުގ�ާޤަރ ރުގ�ާމައްޗަށްާވ�ސްާހިނގ ނ�ާވަނަ އިާމި

ާޢަމަލުކުރ�ވޭނީާ ާގޮތުން ާބ�ހޭ ާޤަރ ރ  ާއަދި ާކަމަށް. ާއުސޫލު ާހިނގ ނ� ާމައްޗަށް ާބިލުގ� ާގޮތ�އްގައި ާޤ އްމު އުސޫލަކީ

ދ ގ�ާ)މ(ާވަނަާމ އްާ��ވަނަާމ އްދ .ާާ��ވ�ސްާބިލ ާގުޅޭާގޮތުންާމަޖިލީހުގައިާޢަމަލުކުރ ާއުސޫލުންާކަމަށް.ާދ�ންާ

ގައިާބަޔ ންވ�ފައިާމިއޮތީ،ާބިލުާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމަށްާނުފ�ނިއްޖ�ާހިނދ�އްގައިާއ�ާބިލުާއިތުރަށްާފުރިހަމަކުރުމަށްާ

ާނޫންާ ާމި ާމ�ދު ާޤަރ ރަކ  ާޖަލްސ ގައި ާމިއަދު ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާއަހ ނީއޭ. ާވޯޓަށް ާފޮނުވުމަށް ާއަށް ާކޮމިޓީ އަނބުރ 

ާއަޅުގަ ާޢަމަލުކުރ�ވުނީމ  ާޝުކުރިއްޔ ާގޮތަކަށް ާފ ހަގަކޮށްލީ. ާމައްސަލަ ާމި ާގޮތުގައި ާމައްސަލައ�އްގ� ާނިޒ މީ ނޑު

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާމިާ ާދޭތ�ރޭގައި ާޤަރ ރ  ާބިލ އި ާސަބަބަކީ ާނުގަންނަން. ާބަލައ�އް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާނުކުތ އ�އް ާބ�ހޭ އ ދ�،ާނިޒަމ 

ާއިޞްލ ޙުހުށަހ�ޅުމަށްޓަކައިާވޯޓަ ާޤަރ ރަކީ ާމި ާސަބަބަކީ ާތަފ ތު. ާގޮތް ާޢަމަލުކުރ�ވޭ ާމަރުޙަލ ގައި ާއ�ހުމުގ� ށް

ާމަރުޙަލ ގައިާ މ�ންބަރުންނަށްާފޮނުވުނުާމިާޤަރ ރު.ާއ�އްވ�ސްާމ�ންބަރަކުާއިޞްލ ޙ�އްާހުށަހަޅުއްވ ފައ�އްާނުވޭ.ާކޮމިޓީ

ާހުށަހ�ޅުއްވި ާހުށަހ�ޅުމ�އް ާބަހުސްގައި ާއ�ާކުރ�ވުނު ާއ�ހ�ންވީމ ، ާފޮނުވ ލަން. ާއަނބުރ  ާއަށް ާކޮމިޓީ ާހުށަހ�ޅުއްވީ .

ާގޮތަށްާ ާމިއޮތް ާއަދި ާނ�ތް. ާފުރުޞަތ�އް ާހުށަހ�ޅުމުގ� ާފ ސްކުރަން ާގޮތަށް ާއޮތް ާއ� ާޤަރ ރު ާއ� ާފ ސްވީމ  އިޞްލ ޙު

ާދ އިރ ގ� ާހުޅުހ�ންވޭރު ާމައްސަލައ�އް ާބ�ހޭ ާނިޒ މ  ާނ�ތް. ާހުށަހ�ޅިފައ�އް ާވ�ސް ާފ ސްކުރ ކަށް ޢިއްޒަތްތ�ރިާާޤަރ ރު

ާމ�ންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.
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ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާހުޅުހ�ންވޭރުާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާމޫސ 

ާޢަމަލުކުރައްވ ފައިާ ާވ�ސް ާޤަރ ރުގައި ާއ�ނގިވަޑައިގަންނަވ ނ� ާބައްލަވައިފިއްޔ  ާރ�ކޯޑު ާމިހ ތަނަށް ާވ�ސް ޤަރ ރުގައި

ާއ�އަށްާ ާއައިމަ ާޤަރ ރު ާހުރީ،ާއ� ާޤަރ ރު ާމުޅި ާފަހުގައި ާއ�އްސ�ވުމަށް ާނުފ�ވޯޓަކަށް ދ�ންާނިއްޖ�އްޔ ،ާބަލައިގަންނަން

ާބައ�އްާ ާޤަރ ރަކުން ާބ�ލ�ވ�ނީ ާކަމުގައި ާއިޞްލ ޙު ާއަހަނީ. ާވޯޓަށް ާއިޞްލ ޙަށް ާފޮނުވ ލުމުގ� ާއަނބުރ  ހުރި،

ނޑުާރަނގަޅުކުރުންާނުވަތަާޤަރ ރަކުންާބައ�އްާއުނިކުރުންާކަމަށް.ާއަނބުރ ާފޮނުވ ލުމަކީާ އިޞްލ ޙ�އްާކަމަކަށްާއަޅުގަ

ާއ�އީ ާކަމ�އްހ�ން.ާާ،ނުބަލަން. ާޚިލ ފު ާގަވ އިދ  ާމަޖިލީހުގ� ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލައިގ�ންފިއްޔ  ާކަމަށް އިޞްލ ޙ�އް

ާމަނިކުފ ނަށްާދަންނަވ ލީާއ�ކަން.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާދ�ންނ�ވިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާހުށަނޭޅޭ ާއިޞްލ ޙ�އް ާއ�ހީކީއ ދ�، ާވޯޓަށް ާނޫން ާއިޞްލ ޙަކަށް ާއަދި ވ�ސް.ާާން.

ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާދ�ން ާހުށަހ�ޅުމަކަށް. ާހުށަހ�ޅުނު ާއ�ހީ ާވޯޓަށް ނޑުމ�ން ާއަމީންޢ އްމުގ�ާާއަޅުގަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ދ�ންނ�ވީ

ޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު. ާފަރ ތުންާލިބުނުާލަފ .ާނިޒ މީާމައްސަލައ�އް.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގާ�

ާ

 މީ މައްސަލަ()ދިޒާ

 

ާެ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ތުޅާ�ޫ �ާއިރާގެ މެދްބަރު ދ

ކުރ�ވޭާވ�ސްާޢަމަލުކުރ�ވޭނީާބިލަކ ާމ�ދުާޢަމަލުާމ�ދުގައިއިާލިޔ�ވިފައިާއ�ބަވޭާޤަރ ރަކާ ބަހުންާގަވ އިދުގަާާވަރަށްާސ ފު

ާއ� ާކަމަށް. ާމ�ންބަރުންނަާއުސޫލުން ާހުށަހ�ޅުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާބަލ އިރު ާކަމަށްއުސޫލުން ާފޮނުވިއްޖ� ާއ�ާާށް ވ ނަމަ

ާލިބިވަޑައިގ� ާހުށަހަޅަންާމ�ންބަރުންނަށް ާއިޞްލ ޙުއިޞްލ ޙު ާތ�ރޭގައި ާވަގުތު ާއ�ބައޮތް.ާންނ�ވި ާފުރުޞަތު ހުށަހ�ޅުމަށް

ާމަރުޙަލ ގައި ާއ�ންމ�ފަހު ާބަހުސްގާ�ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސްާބިލުގ� ާއ�އަށްފަހުގައިާއ�ލިބޭ ާކޮމިޓީންާރިޕޯޓްާހުށަހ�ޅުމުން ވ�ސް

ާއޮތްތ�ރޭ ާފުރުޞަތ�އް ާހުށަހ�ޅުމުގ� ާމ�ންބަރަކަށް ާއ�އްވ�ސް ާއިޞްލ ޙ�އް ާއ�އްވ�ސް ނޑަކަށްާާގައި ާއަޅުގަ ކަމަކަށް

ާމުޅިާޤަރ ރުާފ ސްކުރުމަށްާނުވ�އްޖ�ާާމުޅިާބިލުާފ ސްކުރުމަށްާނުފ�ނު.ާނުކުރ�ވޭ.ާހަމަާއ�ފަދައިންާއަނ�އްކަމަކީޤަބޫލ�އް

ާއ�ހި ާވޯޓަށް ާއަާފ ސްނުވ�އްޖ�ާ،ނަމަ ާކޮމިޓީ ާއ�ބައޮތް.ާނަމަ ާފުރުޞަތު ާއ�ހުމުގ� ާވޯޓަށް ާފޮނުވ ލުމަށް ާއަނބުރ  ށް
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ާހިނގ ާދިޔައީާމިއ ާާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާކަން ާއ�އްާާ،ވ ތީާކަމަށްާމުޅިންާތަފ ތުާގޮތަކަށްާމިއަދު ފަހަރުާހަމަާާއަދިވ�ސް

ާމިކަންާފ ހަގަކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާ

ާސަބަބަކީާއ  ާނ�ތް. ާބަލައިގަނ�ވޭކަށް ާކަމަށް ާނުކުތ އ�އް ާނިޒ މީ ާނ�ންގ�ވީ ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާދ�،ާތުޅ ދޫ

ާލަފ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިއަމީންޢ އްމު ާނިންމިފައި ާނިންމުން ާމި ާާދ�އްވަނީ ާގަވ އިދުގ� ާދަށުނ�5ާާްވަނީ ާމ އްދ ގ� ވަނަ

ާމިާކަމަށް.ާއ� ާމަޖިލީހުންާމ އްދ ގައި ާއ�ދިާާއޮންނަނީ ާމިާ،ރިޢ ޔަތްކޮށްދ�އްވުން ާހުށަހ�ޅުމުންާބިލ�އް ާއ�ާ،މަޖިލީހަށް

ާބޭނުންާ ާގ�ންނަން ާއިޞްލ ޙ�އް ާއިތުރު ާމަޖިލީހުން ާމ އްދ އ�އްާާ،ވ ނަމަާބިލ�އް ާހިމ�ނިގ�ންވ  ާބިލުގައި ނުވަތަ

ާވ ނަމަ ާބޭނުންކަމަށް ާހުށަހަޅަން ާނުވަތަާ،އުނިކުރުމަށް ާފޮނުވުމަށް ާއަކަށް ާކޮމިޓީ ާއަނބުރ  ާއިޞްލ ޙަށްާާއ�ބިލު އ�

ނޑައ� ާކަ ާމަޖިލީހުގައި ާގ�ނައުމަށް ާނިޒ މ އ�ާޅިދ ނ�މަޖިލީހުން ާއ ދ�، ާދ އިރ ގާ�ާވ�. ާހުޅުހ�ންވޭރު ާމައްސަލައ�އް. ބ�ހޭ

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހުޅުހ�ންވޭރުާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދ�ެ�އްކ�ވުން:

ާމިކަމު ާޖަދަލުރައީސް. ާރައީސ  ާއ ާގައި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއުސޫލ�އް ާއ  ާމީގަ ާއިނގޭތޯ. ާބޭނުންވަނީ ާނޫން ކުރުމ�އް

ާހުށަހަޅ އިރުާ ާބިލ�އް ާދ�ން ާތަކުރ ރުވ ންފަށ ނ�. ާމިގޮތަށް ާބިލުތަކުގައި ާބޮޑ�ތި ާހަމަ ާދ�ން ާހަދައިފިއްޔ  ގޮތްތަކ�އް

ާއޮތްކަމުގައި ާތަކ�އް ާއިޞްލ ޙު ާާކިތަންމ� ާއަނބުރ  ާއޮވ�އްޖ�ާފޮނުވ ލަންވިޔަސް ާމަނިކުފ ނަށްާހުށަހަޅ ފައި ާދ�ން އްޔ 

ާބިލުާ ާފަށައިފިއްޔ  ާގ�ންގުޅ�ން ާއުސޫލު ާއ� ާއަހަން. ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ާފޮނުވ ލަން ާއަނބުރ  ޖ�ހިވަޑައިގަންނަވ ނީ

ާއ�އް ާއ�އީ ާދަތިވ ނ�. ާވަރަށް ާމިާާފ ސްކުރުމަށް ާގޮތުގައި ާމައްސަލައ�އްގ� ާއަނ�އް ާބިލ�އްގ�ާާކަންތައް. ާކަމަކީ ދިމ ވ 

ާމިާމައްސަލައ�އް ާމިާނޫން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއަނ�އްކ  ާމައްސަލަ. ާޤަރ ރ�އްގ� ާބިލ�އްާދިޔައީ. ވ�ސްާާޤަރ ރ�އްާ،ބ�ލީ

ާއުސޫ ާއޮންނަ ާރިޕޯޓަށް ާކޮމިޓީގ� ާނިންމީ. ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާރިޕޯޓ�އް ާކޮމިޓީގ� ާރަނގަޅަށްާނޫން. ާބ�އްލ�ވީމަ ލުތައް

ާހީވަނީއ�ގިާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއ�ކަން. ާތިއްބ�ވީމަާާއަމީންޢ އްމުާވަޑައިގަންނަވ ނ� ާބޭފުޅުންތަކ�އް ާއ  ާތަންކޮޅ�އް ާވ�ސް

ދޭތ�ރޭގައިާވިސްނ ވަޑައިގަތުމަށްފަހުާއަލުންާއަދިާމިކަންާާމިކަމ ާނޭނގ�.ާއ�ކަމަކުާކަންނޭނގ�.ާއ�ހ�ންާދިމ ވ�ދ ނ�ާކަން

އ�އްގޮތަށްާމ ދަމ ާދ�ން ނޑުާހުށަހައޮންނަާޖަލްސ އ�އްގައިާރަނގަޅުާގަވ އިދާ  ާޅަން.ާކުރުމަށްާއަޅުގަ
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާ

ާމި ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާނުގަންނަން. ާބަލައ�އް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާމައްސަލައ�އް ާނިޒ މީ ާނުކުތ އާ ާއ ދ�، ނ�ންގ�ވި

ނޑުާވިސްނ ނ�ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާހަމައ�އ  ާމިާދޭތ�ރޭގައިާއަޅުގަ ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމިާޤަރ ރުާހުށަހ�ޅުއްވި އ�ކު

ާފ ާއޮތްާޤަރ ރު ާއިންކ ރުކުރ�އްވިާގޮތަށް ާއަާކަންސްކުރ�އްވުމަށް ނޑުާވ�ސް ާފ ހަގަކުރަން.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ ނޑު ޅުގަ

ާވ ހަކަާދައްކަވަން.ާނިޒ މ ާތިކަމ  ާވިސްނ ނ� ާމ�ންބަރުާާދޭތ�ރޭ ާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރި ބ�ހޭާމައްސަލައ�އް.ާވައިކަރަދޫ

ާރިފް.ޢ ޢަލީާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(ާ

ާ

މ�ންބަރުާޢަލީާާވައިކަރަދޫ ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާޢ ރިފުދ އިރ ގާ�

ާއ�އްވ�ސްާާމި ާދ�އްވީމަ ާފުރުޞަތު ާހުށަހަޅަން ާއިޞްލ ޙު ާޤަރ ރަށް ާހުށަހަޅަން،ާމ ފުކުރައްވ ތި،ާމި ާއިޞްލ ޙު ބިލަށް

ާހުށަ ާއިޞްލ ޙު ާމ�ންބަރަކު ާއ�ހ�ންވީމ ، ާނ�ތް. ާބަހުސްފްލޯހަޅުއްވ ފައ�އް ާއިޞްލ ޙުކުރ�ވޭއިރގައި ޅޭނ�ާހުށަނޭރުގައި

ާއ�ންމ�ން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިާވ ހަކަ ާހުށަާވ�ސް ާޤަރ ރު ާމި ާދ�ން ާމ�ންބަރު،ާދައްކަނީ. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ރިޕޯޓްާހ�ޅުއްވި

ާއ�ހ�ންާއޮތް ާއ�އީ ާނުވުން ާބޭނުންފުޅުވުމ އި ާކުރަން ާފ ސް ާވޯޓަާގޮތަށް ާއ�ހ�ން ާއ�އީ ާކަމ�އް.ާކަމ�އް. ާނިންމ ނ� ކުން

ނޑުމ�ންނަށްާތަކުރ ރު،ާއ�ހ�ންވީމ  ާދ�އްކ�ނީ.ާާވ ހަކަާމިާކޮށްާމިއަޅުގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ނޑުމ�ންާމަސައްކަތަ ނޑުާއ�ދ�ންާއ ދ�،ާނިޒ މީާމައްސަލައ�އްާނޫން.ާދ�ންާއަޅުގަ އިގ�ންާކުރިޔަށްާދިއުމަށްޓަކައިާއަޅުގަ

ާމި ާދިމ ވިާދ�ން ާމިކަން ާމިއަދު ާދ�ން ާނުނ�ންގ�ވުމަށް. ާނުކުތ އ�އް ާނިޒ މީ ނޑުމ�ންާާގޮތްާމައްސަލައިގައި އަޅުގަ

ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާދަންނަވަން.ާއ ދ�،ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާވިލުފުށީާދ އިާދިރ ސ ކުރ ނ� ާޢިއްޒަތްތ�ރިާއަރުވަނީ ރ ގ�

ާރަޝީދަށް.ާމ�ންބަރުާރިޔ ޟު

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާރިޔ ޟު
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ނޑަށްާހީވަނީާާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާމި ނޑަށްާވ ހަކަާދ�ކ�ވިފަހ�ންާއޮތީ.ާއ�ކަންާޔަޤީންކޮށްލ ފައި،ާބިލުާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާވަރަށް ާބޭނުން.ާދ�ން ާވ ހަކަދައްކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހިސ ބަކުންާާދ�ން ާވަކި ާމިކަން. ާފަހުންވ�ދ ނ� ާމައްސަލައަކަށް ބޮޑު

ނޑުާކުރިޔަށްާގ�ންދ ނަން. ކަމުގ�ާޔަޤީންކަންާދ�އްވ .ާއޭރުންާއަޅުގަ ާާނުހުއްޓުވ ނާ�

ާ

ާންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ރިޔ ސަތު

ނޑުާފުރުޞަތުާމި ޤައުމީާޕ ޓީގައިާހިމ�ނޭާހަމައ�ކަނިާމ�ންބަރަކީާާ،އ�ރުވީ.ާއ�އީާާއ ދ�،ާއ�ކަންާޗ�ކްކުރުމަށްފަހުާއަޅުގަ

ނޑުާމިދ�ންނ�ވީ.ާާއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުކަމަށްޢި ާވ ތީ،ާއ�ކަންާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއިދ ރީާމޭޒުންާބަލ ފައިާއަޅުގަ

ާ

ާ()ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާރިޔ ޟު

ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ ާކުރަނީ ނޑުާޤަބޫލު މަޢ ފުދިނުމ އިާއަދަބުާލުއިކޮށްދިނުމުގ�2030/2ާާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ނޑަށްާފުރުޞަތުާދިނީާކަމަށް ނޑުާޤ ނޫނަށްާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙަށްާވ ހަކަދ�އްކުމަށްާއަޅުގަ .ާއ�ާގޮތުންާއަޅުގަ

ނޑު... ާމިާމ އްދ އ ާބ�ހޭާގޮތުންާމިހުށަހ�ޅިފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙ ާބ�ހޭާގޮތުންާއަޅުގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާނިޒ މ އިާބ�ހޭާމައްސަލައ�އް،ާމ�ދުާހ�ންވޭރުާދ އިރ ގ�ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާޒިމްާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ޢ ގ�ާމ�ންބަރުާޢަލީާމ�ދުހ�ންވޭރުާދ އިރ 

ާމިހ ރުާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާ ާވިދ ޅުވ�ދ�އްވައިފި ާމީގ�ކުރިން ާރައީސް ާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއ�އްވ�ާ ާއަންނ ނ� ާކުރިއަށް ާލިސްޓުގ� ާދ�ންާއަނބުރ  ާވ ހަކަ.ާވިދ ޅުވ�ފައި ާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލި ާމ�ންބަރު ސްާގ�ންދަވ 

ާވ ހަކަާ ާއ� ާކުރިން ާކުޑައިރުކޮޅ�އްގ� ާހަމަ ާއ�ހުމުގ� ާވޯޓަށް ާއުޅ�ނީ.ާއ�އީާމީގ� ނޑަށްާނުވިސްނިގ�ންާމި ާއަޅުގަ ގޮތ�އް

ާވިދ ޅުވ�ފައިާއޮތީ.ާއ�ހ�ންާވ�ގ�ން.ާ

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:
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ާމ�ންބަ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާސުވ ލުކުރ�އްވީ ާއޭރުވ�ސް ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. ާމައްސަލައ�އް ާދޫކޮށްލ�ވީތޯ.ާނިޒ މީ ާފުރުޞަތު ރު

ދ�ންާފަހުންާއަމީންޢ އްމުާވަޑައިގ�ންާސ ފުކުރ�އްވީމ ާވިދ ޅުވީާހަމަާދ�ންމ�ާވިދ ޅުވިާގޮތަށްާއ�ާމ�ންބަރަށްާވ ހަކަފުޅުާ

ާމ�ންބަރުާ ާއ� ާބިލަށް ާމި ާއަދި ާދައްކަނީ ާރ�ކޯޑުތަކުން ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާޤަބޫލުކުރައްވަމޭ. ާކަމަށް ދ�އްކ�ވުނު

ނޑުާާވ ހަކަނުދައްކަވ  ނޑުާފުރުޞަތުާމިާއ�ރުވީ.ާދ�ންާލިސްޓުގ�ާކުރިއަކަށްާމިހ ރުާއަޅުގަ ކަމަށް.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާއ�ކަންާ ާގޮތަށް ާއ� ާދ އިރު ާއަރުވަމުން ާދ އިރުާފަހަރަކުާޕ ޓީއަކަށް ާޕ ޓީތަކަށްާފުރުޞަތުއަރުވަމުން ނުގ�ންނަންާމިހ ރު

ާކުރިއަށްާގ�ންދިއުމަށް.ރަޝީދުާާންބަރުާރިޔ ޟުޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ވިލުފުށީާދ އިރ ގާ�ދިމ ވ�ފައިާއ�ާވަނީ.ާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާރިޔ ޟު

ާއ  ާރައީސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގ� ާއަދ�2ާާިދ�،ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމ އްދ ގައިާއ�ބައޮވޭ ވަނ4�ާާަވަނަާމ އްދ ގައ42ާާިވަނަ

ާ ާޢަދުލުއިންޞ �0ާމ އްދ ، ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމ އްދ . ާމ�ދުާވަނަ ާކަންތައްތަކ  ާކުރ  ާފަރ ތްތަކުން ާޤ އިމުކުރުމުގ� ފު

ާބޮޑުކޮށްދީ،ާ ާލުއިކޮށްދީ،ާއަދަބު ާއަދަބު ާމީހުންނަށް ާކުށްކުރ  ާމިއަދު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާފ ޑުކިޔައި،ާއަދި ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާވިސްނަން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާދ އިރުގައި ާއިޞްލ ޙުކުރަމުން ާޤ ނޫނުތައް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާގޮތްގޮތަށް ާވަރަށްާތަފ ތު ޖ�ހޭ

ާވ ހަކަދައްކ ާ ާބަޔަކު ާއ�އް ާމިއަދު ާހިފަން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމަރު ާމަރަށް ާއ ދ�، ާމީގައި. ާއ�ބަހުރި ާކަންތައްތައް ގިނަ

ާހަދާ  ާދ�ކޮޅު ާއ�އީ ާތަންތަނުން ާފަދަ ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާއ ދ�، ާމުޖުތަމަޢުތަކުގައި ާތަހުޒީބު ާއ�އީ އިރުގައި

ނޑުމ�ންގ�ާ ނޑުމ�ންގ�ާމައްޗަށްާވ ޖިބުވ�ފައިާއޮތްާކަންތައްތަކ�އްާކަންތައްތަކަށްާވ ތީވ�ާއަޅުގަ އިސްލ މުދީނުގައިާއަޅުގަ

ާއޮތީވ�،ާ ާބައިވ�ރިވ�ފައި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާޖަމ ޢަތ�އްގައި ާވަކި ާނޫންނަމަ، ާބަޔަކު ާވަކި ާތިބި ާރައިޓްސްގައި ހިއުމަން

ނޑުމ�ންނަށްާއ�ކަހ�ރިއ�އްާނުވ�ވޭނ�.ާޤ ނޫނުއަސ ާ ސީާގައިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާލިޔ�ފައިާއ�ފަދަާއ�އްވ�ސްާކަމަކުންާއަޅުގަ

ނޑުމ�ންާ ާއަޅުގަ ާޝަރީޢަތުގައި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއިސްލ މްދީންކަމ އި ާދީނަކީ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ އ�ބައޮތް

ާއ�ހ�ންވީމ ،ާ ާބަލައިގ�ންކަން. ާއަސްލަކަށް ާއ�އީ ާއިސްލ މްދީނަކީ ާއަސްލަކީ ާނިންމަންޖ�ހޭނީ ާވ�ސް ނިންމ ނިންމުންތައް

ާކަ ާހުރި ާސ ފުކޮށް ާގޮތްގޮތަށްާމިހ  ާތަފ ތު ާބަދަލުކުރަން ާގޮތަށް ާނޫން ާއުސޫލު ާއޮތް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ންތައްތަކ�އް

ކަންތައްތަކ�އްާނޫން.ާމިާބިލުާހުށަހ�ޅުއްވިާޢިއްޒަތްތ�ރިާމ�ންބަރުާ ވ ހަކަދ�އްކިާކަމުގައިާވިޔަސްާއ�އީކީާބަދަލުކުރ�ވޭނާ�

ާވި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރ�އްވި ާވ ހަކަތައްާވ�ސް ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ސްނަންޖ�ހޭ.

ާދިމަދިމ ލުގައިާ ާއ�ކިއ�ކި ާގޮތުގައި ާކުށްވ�ރިންގ� ާމިއަދު ާއ�ނގޭ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާދައްކަމުންދ އިރު ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާއ�ބަ ާމީހުން ާބައ�އް ާއ�ކު ާފަސޭހަކަމ  ާވަރަށް ާތ�ރ�އިން ާމީހުންގ� ާތިބި ާއިއްވ ފައި ާޙުކުމް ާޖަލަށް ތިބޭާއަރުވ ލުމަށް

ނޑުމ�ންާމިާމަޖިލީހުންާ ނިކުމ�.ާބައ�އްާފަހަރުާމިާވ ާގޮތަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނޫންނަމަ،ާމިހ ރުާއ�ބައޮވޭާއަޅުގަ

ާވ�ސްާ ާގޮތުން ާބ�ހޭ ާލުއިކޮށްދިނުމ  ާއަދަބު ާފަރ ތްތަކަށް ނޑައ�ޅި ާއަދަބުކަ ާއަދި ާއަދަބުދިނުމ އި ާއ�ބައޮތް ފ ސްކޮށްފައި

ނޑުމ�ންާވަނީާއ�ކަންާބ�ހ�ލ� ނޑުމ�ންާވަނީާމިާމަޖިލީހުންާއަޅުގަ ހ�އްޓުމަށްާވަކިާމުއައްސަސ އ�އްާވަކިާގޮތަކަށްާއަޅުގަ
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ާވ�ސް.ާ ާމ�ންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމަޖިލީހުގ� ާމި ާއ�ބަގ�ންދޭ ާތަމްސީލުކުރައްވަމުން ާތަން ާއ� ާއަދި ފ ސްކޮށްފަ.

ާހ�ދިގ�ންތޯ.ާމަޢ  ާކޮންާސަބަެަބަކ  ާއުޅ�ނީ ާމި ާދޫވ�ގ�ން ާމީހުންތައް ާއޮންނަާއ�ހ�ންވީމ ،ާމި ާހަމަޖ�ހިފައި ފުދިނުމުގައި

ާއ ދ�،ާ ާއ�ބަޖ�ހޭ. ާއ�ނގ�ން ާވ�ސް ާމ�ންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގ� ާމި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއުސޫލުތަކ�އްތޯ ކޮން

ާވ�ފައި،ާ ާކަމަށް ާފަރ ތް ާހަދ  ާޤ ނޫނު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ ާއ�ގ�ންޖ�ހޭ ާމިކަން ނޑުމ�ންނަެަށް އަޅުގަ

ާ ާކަންތައްތައް ާމި ނޑުމ�ންނަކީ ާގޮތްާއަޅުގަ ާވަމުންދ  ާކަންތައްތައް ާއ� ާވ ތީވ� ާބަޔަކަށް ާބަލ  ާގޮތް ާނުހިނގ  ހިނގ 

ާޤައުމީާ ާކޮމިޓީއަށ އި ާބ�ހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާޚ އްޞަކޮށް ާބޭނުންތ�ރިކަމ�އް.ާއަދި ާއ�ނގުމަކީ ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

ާފޯރުކޮށްދ� ާމަޢުލޫމ ތު ާބ�ހޭ ާމިކަމ  ާމީހުންނަށް ާތިއްބ�ވި ާކޮމިޓީގައި ާބ�ހޭ ާކިތައްމާ�ސަލ މަތ  ނޑުމ�ން ވ�ންވ ނ�.ާއަޅުގަ

ނޑުމ�ންާމުސްތަޤިއްލުާގޮތ�އްގައިާތަންތަންާއުފ�އްދ�ވިާކަމުގައިާވީނަމަވ�ސްާއ�ާތަންތަނުގ�ާ މިނިވަންކަމ ާއ�ކުާއަޅުގަ

ާއ�ބަާ ާގޮތްގޮތުން ާކަހަލަ ާއ�ކި ާމީހުންނަށް ާގޮތުގައި ާނުސީދ  ާގޮތަށް ާނޭނގޭ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާއ�ބަދޭ އ�ތ�ރ�އިން

ނޑުމ�ންާމަޢ ފުދޭންޖ�ހޭާހ ލަތ އިާކަންތައްތައްާމަޢ ފުދ� ާއަޅުގަ ާދޭންޖ�ހޭ.ާމަޢ ފުދޭންޖ�ހޭތީވ� ނޑުމ�ން ވޭ.ާމަޢ ފުާއަޅުގަ

ާއޮތީ.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސްާ ާމި ާހުޅުވ ލ ފައި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާއ� ާބަޔ ންކޮށްގ�ން ާޤ ނޫނުތަކުގައި ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ނޑުމ� ނޑުމ�ންާމިކަންާމިހ�ންާކުރަމުންާދ އިރުގައިާއަޅުގަ ންާވިސްނަންޖ�ހޭާވަރަށްާގިނަާކަންތައްތަކ�އްާއ�ބަވޭ.ާއަޅުގަ

ާއ�ބަހުރި.ާ ާތަންތަން ާބައ�އް ާމަސައްކަތްކުރ  ާހިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ާކުށްވ�ރިން ާސީދ  ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރަންޖ�ހޭނ� މިއަދު

ާ ާރ އްޖޭގައި ާހަމަ ާއޮތް ާމިއަދުގައި ާކޮމިޝަނަކީ ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާހަމަ ާރައިޓްސްާއޭގ�ތ�ރ�އިން ާހިއުމަން އޮތް

ާއ�ބައޮތް.ާ ާޖ ގަ ާދ�ންނ�ވުމުގ� ާތަނ�ކޭ ާއޮތް ާއުފައްދ ފައި ާޚ އްޞަކޮށް ާކުށްވ�ރިންނަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަކީ

ާމިާ ާކުރަމުން ާކަންތައްތައް ާމި ާމިއަދު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާކޮށްގ�ން ާޚަރަދ�އް ާބޮޑު ާވަރަށް ާދައުލަތުން ނޑުމ�ންގ� އަޅުގަ

ާތަ ާއ އި ާރައިޓްސް ާހުރީ.ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސްާދަނީ.ާހިއުމަން ާމި ާއުފައްދ ފައި ާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތައް ާމިއަދު ންތަން

ާމ�ންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާތިމަރަފުށީ ާއަޚް، ނޑުގ� ާއަޅުގަ ނޑ އި ާއަޅުގަ ާހ�ނދުނު ާމިއަދު ނޑު ކޮބައިތޯ.ާއަޅުގަ

ާ ާސްކޫލުގައި ާގ ދިއްފުށި ާއަކީ ާވ ހަކަ ާގ�ންދިޔަ ާދައްކަމުން ާމުޞްޠަފ  ާމީާމުޙައްމަދު ާމައްސަލަ. ކިޔަވައިދިނުމުގ�

ހިއުމަންާރައިޓްސްާއ�އްާނޫންތޯ.ާމިކަމަކ ާނުޖ�ހޭތޯާޢަޒްރ ާކަންބޮޑުވ ކަށް.ާމިކަމ ާނުޖ�ހޭތޯާހިއުމަންާރައިޓްސްާއިންާ

ާމިނިސްޓަރުާ ާއ�ޑިއުކޭޝަން ާނުޖ�ހޭތޯ ާބޭފުޅުން ާއ� ާބަލ ކަށ�އް. ާއ�ތަން ާނުޖ�ހޭތޯ ާބޭފުޅުން ާއ� ފިޔަވަޅުއަޅ ކަށް.

ާމަޖިލީހުގ�ާހ ޒިރުކުރ ކަ ާމި ާވ�ސް ާމ ދަމ  ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާގޮތް. ާހުރި ާކަންތައްތައް ާމިހުރީ ާއ�ހ�ންވީމ ، ށް.

ާވަރަށްާ ާއ�އީ ާބުނޭ ާނުކުމ� ާކޮމިޝަނުން ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބޮޑުކޮށްފި ާއިމްތިޔ ޒު މ�ންބަރުންގ�

ާބަޔަކަށް ާއ�ބަދައްކ .ާމިއީ ާވ ހަކަ ާކަމަށް.ާއ� ާކަމ�އް ާމިކަންާާތ ކުންތ ކުނުޖ�ހޭ ާނޫނީ ާގޮތ�އް ާއިތުރުވ ނ� އ މުދަނީއ�އް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގ� ާބަޔަކަށް ާމަޖިލީހުގ30�ާ�ާއޮތީ ާއ� ާމަޖިލީހަށ އި ާރައްޔިތުންގ� ާއ�ބަވޭ ާބުނ�ފައި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމިހ�ންާ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާޤ ނޫނަކުން ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާދޭންޖ�ހޭނޭ. ާރައްކ ތ�ރިކަން ާސަލ މަތ އި މ�ންބަރުންނަށް

ފައިާއޮއްވ ާހަމަާހިއުމަންާރައިޓްސްާއިންާއަރ ާމިާބުނަނީާރައްޔިތުންގ�ާމަޖިލީހުންާނިންމ ާކަންތައްތަކ ާދޭތ�ރޭާބުނ�
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ާގޮތުންާ ާޤ ނޫނީ ާބޭފުޅުންނަށް ާއ� ާވިދ ޅ�އްނުވ�ވޭނ�. ާއ�ހ�ން ާބޭފުޅުންނަކަށް ާއ� ާސުވ ލުއުފައްދަމޭ. ތިމަންނަ

ާވ�ާ ާމަސްއޫލިއްޔަތު ާއޮތް ާހަވ ލުކޮށްފައި ނޑުމ�ން ާބަޖ�ޓ�އްާއަޅުގަ ާބޮޑު ާނުދޭ. ާއަދ ކުރަމުން ާބޭފުޅުން ާއ� ސް

ާހިތ ހިތާ  ާމ�ންބަރުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާކޮންކަމ�އްތޯ ާކުރަނީ ާއިން ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާމިއަދު ާދީގ�ން ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާހިއު ާއަނ�ކަކ .ާކޮންކަމ�އްތޯ ާއ�ކަކު ާހިނގ  ާސުވ ލުކޮށްލަމ  ާހިނގ .ާރައްޔިތުންނ  ާސުވ ލުކޮށްލަމ  ާއަށް މަންާއަމިއްލަ

ާބަޔަކަށްާ ާނުވަތަ ާކުށްވ�ރިންނަށް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާގ�ންދަނީ. ާކުރަމުން ާމިއަދު ާއިން ރައިޓްސް

ނޑުމ�ންާވިސްނަންޖ�ހޭާވަރަށްާގިނަާކަންތައްތަކ�އްާއ�ބަހުރި.ާމިއަދުާއަދަބ�އްާ އަދަބުދޭއިރުގައިާމަޢ ފުދޭއިރުގައިާއަޅުގަ

ާވ ހަކަ،ާމަރަށްާމަރުހިފ ާވ ހަކަ ނޑައަޅ  ނޑައ�ޅިގ�ންާާކަ ާކަ ާހަމަ ނޑުމ�ންާދައްކ އިރުާއ�އްކޮޅުންާމިާއޮންނަނީ އަޅުގަ

ާމީހުންާ ާއ� ާހިމ ޔަތްކޮށް، ާމީހުން ާކުށްކުރ  ާކުށްވ�ރިން ާބޭފުޅުން ާއ� ާއޮންނަެަނީ ާމި ާމުއައްސަސ  އ�އް

ާމުޢ ހަދ ތަކ  ާބައިނަލްއަޤުވ މީ ާކަމ�އް. ާކަންބޮޑުވ ންޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއ�އްޗ�ހީގައިާދިފ އުކުރުމަށްޓަކައި. އި

ާބަހ�އްާ ާއ ނ ނޑުމ�ންނަކަށް ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކަށް ާތަޢ ރުޟުވ  ާދީނ އި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާވިޔަސް ާކަމަށް ސޮއިކުރި

ާނިންމާ  ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާގޮތަށް ާއ� ާނުހ�ދޭނ�. ާވ�ސް ާޤ ނޫނ�އް ނޑުމ�ންނަކަށް ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާއ� ނުބުނ�ވޭނ�.

ާ ާކަމ�އް ާޞައްޙަ ާނިންމުމ�އްގައި ާވ ހަކަފުޅުާއ�އްވ�ސް ާބޭބޭފުޅުން ާބައ�އް ާމިއަދު ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާނޯންނ ނ�. ވ�ސް

ާވީނަމަވ�ސްާ ާކަމުގައި ާކުރި ާކުށ�އް ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާއޭ ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާކިހިނ�އްތޯ. ާގ�ންދަނީ ދައްކަވަމުން

ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާއ�އީ ާވީނަމަވ�ސް ާކަމުގައި ާޙުކުމްކުރި ާމަރަށް ާކަމ�އްގައި ާއ�ކަމ�އްާާމަރުހިފަންޖ�ހޭ އަށް

ާއިދިކޮޅަށްާ ާއ�އ  ާސޮއިކޮށްފައޭ. ާތިމަންނަމ�ން ާމުޢ ހަދ އ�އްގައި ާމިވ�ނި ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ނުކުރ�ވ�ނ�.

ާއ�ފަދަާ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާނުދ�ވޭނޭ. ތިމަންނަމ�ންނަކަށް

ާމުޢ  ާއ�ފަދަ ާނުކުރ�ވޭނ�. ާވ�ސް ާސޮއި ާނުވ�ވޭނ�.ާމުޢ ހަދ އ�އްގައި ާވ�ސް ާބައިވ�ރި ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ހަދ އ�އްގައި

ާއ�ހ�ންވީމ ،ާ ާމުޢ ހަދ ތަކ�އް. ާހުރި ާގޮއްސަ ާހިސ ބަށް ާކަންބޮޑުވ ންޖ�ހޭ ާވަރަށް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިއީ އ�ހ�ންވީމ ،

ާމިކަހަލަާކަންތައްތައް.

ާ

މ�ންބަރުާޢަލީާ ާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާޢ ރިފުވައިކަރަދޫާދ އިރ ގާ�

ާޢި ނޑުމ�ންާޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުގަ ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙަކީ ާމިވ  ާހުށަހ�ޅިފައި ާރައީސް. އްޒަތްތ�ރި

ާ ާނަންބަރު ާއިޞްލ ޙ�އް.ާޤ ނޫނު ާގ�ންނަންޖ�ހޭ ާޤ ނޫނަށް ާމި ާލުއިކޮށްދިނުމުގ�2030/2ާާމިއަދު ާއަދަބު މަޢ ފުދިނުމ އި

ާ ާއިޞްލ ޙަކީ. ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާއަނ23ާްޤ ނޫނަށް ާމ އްދ  ާޤ ނޫނުގައިާވަނަ ާމި ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަށް ނަނިވި

ާހިނދ�އްގައި،ާ ނޑައަޅައިފި ާކަ ާޙުކުމް ާމައްޗަށް ާމީހ�އްގ� ާކޯޓުން ާސުޕްރީމް ާވީނަވ�ސް ާބަޔ ންކޮށްފައި ާގޮތަކަށް އ�ހ�ން

ާކޯޓުންާ ާސުޕްރީމް ާޙުކުމް ާމަރުގ� ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާމައްޗަށް ާމީހ�އްގ� ާހައިކޯޓުން ާނުވަތަ ާކޯޓަކުން ާދަށު ނުވަތަ

ާމިާދަ ާމަރުޙަލ އ�އް ާކޯޓުތަކ�އްގ� ާބައިވަރު ާވަރަށް ާތަންފީޛުކުރަންވ ނ�އ�ވ�. ާޙުކުމް ާއ� ާހިނދ�އްގައި މަހައްޓައިފި



 95

ާދ�ންާ ާވަނީކީ. ާމި ާނޫން ާމ�ރުންކަމަކަށް ާމީހުން ާއ�އީ ާހުއްދަކަމ�އް. ާއިސްލ މްދީނުގައި ާޤިޞ ޞްހިފުމަކީ އަންނަނީ.

ނޑުާވ�ސްާޤަބޫލުކުރަންާޤިޞ ޞްހިފަންާމިާޖ�ހ�ނީާނޫނިއްޔ ާމީހަކުާކޯޓުތަކުގ�ާމަރުޙަލ ތަކަށްާއަންނައިރުގައިާއަޅުގަ

ާވ�ސްާޤަބޫލުކުރަންާ ނޑު މަރަންމަރުާމިާހިފަނީާޝައްކުގ�ާޒައްރ�އްާވ�ސްާނޯންނަާވަރަށްާއ�ކަންާސ ބިތުވީމ .ާއަޅުގަ

ާ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާނޫން ާމަރ ލ ކަށް ާބަލ ފައި ާކަމަށް ާމ�ރީ ާއޭނަ ާނޫނިއްޔ  ާމައްޗަށް ާޝައްކުގ� މިގޮވ ލަނީކީ.ާމީހަކު

ާޝަރީޢަތުންާ ާގޮތަށް ާއ� ާސ ބިތުވ� ާކުރިކަމ�އްކަން ާމީހ  ާއ� ާއ�އީ ާއ�ކަން ާނ�ތި، ާމިންވަރ�އް ާކުޑަވ�ސް ޝައްކުގ�

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާސަބަބަކީ ާޖ�ހޭ ާމި ާކުރަން ާގޮވ ލަނީ.ާމިކަން ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާކުރަން ާއ�ކަން ނިންމީމ 

ާހަމަލ ތަ ާޤ ތިލ ނ  ާފަހަރުާރައީސް،ާރ އްޖޭގައި ާހަތަރު ާދުވ ލަކު ާފަހަރަށް، ާތިން ާދުވ ލަކު ާފަހަރު، ާއ�އް ާދުވ ލަކު އް

ާވ ނަމަާއ�އީާ ާކަމަށް ާހިފުންާއޮންނަ ާމަރު ާމަރަށް ާގޮތުގައި ނޑުާޤަބޫލުކުރ  ާމިހ ރަކުާނުދޭ.ާއަޅުގަ ާދުވަހ�އް ނުހިނގ 

ާއ�ާ ާމީހުން ާކުރ  ާމިކަންކަން ާބޭނުންކޮށްގ�ން ާވ ނަމަ،ާޅަކުދިން ާކަމަށް ާކަމ�އް ާކަންތައްތައްާާކުރ  ާބޭނުންވ  ކުރުވަން

ާހަމަލ ތައްާ ާޤ ތިލ ނ  ާމިކަހަލަ ާކުދިން ާއ�ކަހަލަ ާއ�އީ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާނުކުރ ނ� ާކުދިން ޅަޒުވ ން

ާ ާޤަބޫާ،ހުއްޓުވޭނ�ދިނުން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާވ ނ� ާހުރަހަކަށް ާމިާލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތ�ރި

ހޯދަންކުރ ާމަސައްކަތްާވ�ގ�ންާއ�ކަންާހުއްޓޭނ�ާގޮތ�އްާ.ާމީހުންާމ�ރުންާޢ އްމުާހަކުާމަރ ލ ށ�ކޭާނޫންގޮވ ލަނީކީާހަމަާމީ

ާމީ.ާ ނޑުމ�ން ނޑުއަޅުގަ ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާވ�ސްާާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޒިންމ ތައް ާއިދ ރ ތަކުގ� ާތަންފީޛީ ާޤަބޫލުކުރަން ވ�ސް

ާއ�ބަާ ާމީގައި ާރިސޯޓ�އް ާއ�އީ ާމިހ ރު ާޖަލު ާއޮތް. ާތަނ�އް. ާރިސޯޓ�އްާވ�ހިރ އްޖޭގ�ދިފަދަ ނޑުާާ.ޖަލުތަކަކީ ާއަޅުގަ

ާ ާރިސައިކަލް ާމިއަދު ާބަދައަޑުއ�ހިން ާއ�ބަ ާވ�ސް ާއ�އްސ�ންޓަރަކަށް ާކުށްވ�ރިންގ� ާނ�ރ�ފައިާލުވޭ. އަނ�އްާާ،ބަޔަކު

ާތަނ�އް ާވައްދ ނ� ާމީހުން ާވައްދ ފައި ާމިާބަޔަކު ާރައީސް،ާމިާވ�ސް ާނ�ތް.ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޖަލަކީާާޤައުމަކު ޤައުމުގައި

ނޑުާޤަބޫލުކުރ އަޙައްޤުާާހުރިހ ާކުށްވ�ރިންނަށްާއ�ާމީހުންނަށްލަކަށްާހަދ ފައިާޖަ ގޮތުގައިާާދަބުާލިބ�ންާފ�ށީމަާއަޅުގަ

ާމަރުހިފުމަކީާާއޮންނަންޖ�ާާވ�ސްާމަދުވ ނ�.ާކުށްތައް ނޑުމ�ންނަކަށްާމަރަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާއަޅުގަ ާމިހޭާކަމ�އް

އަސްލަކ ާޚިލ ފަކަށްާއިސްލ މްދީނުގ�ާއަސްލަކ ާޚިލ ފަށްާއ�އްާާސްލ މްދީނުގ�އްވ�ސްާކަމ�އްާނުނިންމޭނ�ާއިއ�ާތ ނކުން

ާދިވ�ހިރ ާކަމ�އް ާކަމަށް ާނުނިންމޭނ� ާސައްތައިންވ�ސް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާބުނޭ. ާވ�ސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ސައްތަާއްޖޭގ�

ާ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާތިބި ާކިޔ  ާމުސްލިމުންނޭ ާއިސްލ މްދީނ  ާބިލ�އް ާއ�އްވ�ސް ާއ�އްވ�ސްާޚިލ ފަށް ނުނިންމޭނ�.ާޤ ނޫނ�އް

ާހުށަހ�ޅިއ�ހ� ާއިސްލ ންވީމ ، ާއިޞްލ ޙަކީ ާއޮތް ާމުހިއްފައި ާތ�ރ�އިން ާހުދޫދުގ� ާމިާމްދީނުގ� ާކަމަށް ާއިޞްލ ޙ�އް ާމު

ާޤަ ާމުހިއްވަގުތަށްާމި ާއ�އުމަށްާވަރަށް ާއިޞްލ ޙ�އްާކަމަށްވ ތީ ާތ އީދުެުކުާމު ނޑުާއިށީނދ�ލ ނަން.ާއަށް ރަމުންާއަޅުގަ

ާރައީސް.ާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތ�ރި

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ާޝިފ ޤުާމ�ންބަރުާދ އިރ ގ�ާމ�ދުާފުވައްމުލަކު



 96

ާ ާމަޢ ފުދިނުމ އި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއަޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނަށް ާލުއިކުރުމުގ� ާދަބު ާއިޞްލ ޙަށްާމި ާއުޅޭ ހުށަހ�ޅިގ�ން

ާމި ނޑުމ�ންގ� ާމިާއަޅުގަ ާހުށަހ�ޅިގ�ން ާމަޖިލީހަށް ާާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާފަހަރަށް.ާދައުޅ�ނީ ާދ�ވަނަ ާތ�ރޭގައި އުރުގ�

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާމިާޢިއްޒަތްތްތ�ރި ާހުށަހ�ޅިގ�ން ާމައްސަލަ ާމި ނޑުމ�ންގ�ާާގޮތުގައި ާއަޅުގަ އުޅ�ނީ

ާ ާއޮތީތީވ�. ާކަންބޮޑުވުންތައް ާއަމަންތ�ރޭގައި ާތ�ރޭގައި ނޑުމ�ންގ� ާޢިއްޒަތްތ�ރިާއަޅުގަ ާއ�ކަމަކު ާއޮތީތީވ�. އަމ ންކަން

ާބޭނުންާރައީސް، ނޑުާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނާއަޅުގަ ާޢ އްމުވަނީ ާޤަތުލު ާމިހ ރު ާތ�ރޭގައި މިާ،ާވ އިރުާވ�ފައިޑުމ�ންގ�

ގައިާކުރ ާމީހުންގ�ާތ�ރ�އިންާކުށްާސ ބިތުކުރ�ވ�ނީާކިތައްާމީހުންގ�ާމައްޗަށްާބ ވައޭ.ާޢިއްޒަތްތްތ�ރިާރައީސް،ާރޭޤަތުލު

ސްާވަގުތުާވ�ާއްޒަތްތ�ރިާމަޖިލީހުގައިާފ ހަގަކުރ�ވިގ�ންާހިނގައްޖ�.ާމިޢިާގައިާމިފުވައްމުލަކުގައިާހިނގ ދިޔަާމ ރ މ ރީ

ާވ ހަކަ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާކިރިކިރިޔ . ާހަމަ ާއޮތީ ާއ� ާކުއްޖ  ާއ� ާކުއްޖ  ާއ� ާކަންނޭނގ� ާހުއްޓ  ާދުނިޔ�އ ާދައްކަން މި

ާ ާމައްސަލައަލްވަދ ޢުކިޔ ނީ. ާމިއުޅޭ ާދިމ ވ�ގ�ން ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް، ކޮބައިތޯާާއަކީާާޢިއްޒަތްތ�ރި

ާވ ހަ ާބަލަންޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާމިއަޅުގަ ާމ�ންބަރުންާާކަ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާގިނަ ާވަރަށް ާމަޖިލީހުގ� ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާއަޅުާފ ހަގަކުރައްާ ާސަވައިފި. ނޑު ާމ�ންބަރާ އްތައިންގަ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާދ�ކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާތ އީދުކުރަން ސައްތަ

ާޚިޔ ލުފުޅުތަާބ�ހޭ ާފ ޅުކުރ�އްވި ާއ� ާމިއުޅޭާގޮތުން ާދިމ ވ�ގ�ން ާތ�ރޭގައި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާތ އީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ އް

ނޑުމ�ންގ�ާއަޅުގަނޑުމ�ންާރަނގަޅަށްާދ�ނ�ގަންނަންާއަކީާކޮބައިކަންާާމައްސަލަ އ�ބަޖ�ހޭ.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާއަދަބަށްާތ�ރޭގައި ާޙުކުާމަރުގ� ާމަރަށް ާމީހުންނަށްތޯ؟ ާކިތައް ާމިހ ތަނަމްކުރ�ވޭނީ ާމަރަށްާށް ާތ ރީޚުގައި ދިވ�ހި

ނޑުމ�ންާބަލަމ ތޯ.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާވ�ގ�ންާމިޙުކުމް އުޅޭާގޮތަކީާާކުރ�ވިފައިާވަނީާކިތައްާމައްސަލައިގަތޯާއަޅުގަ

ާ،ާމީހުން ނޑުމ�ންނަމީހުން ާއަޅުގަ ާނ�ތުން.ާޖިނ ޢީމަރ ާމީހުން ާބ�ލޭނ�ާގޮތ�އް ާމީހުންާާށް ކުށްތަކުގައިާހައްޔަރުކުރ�ވޭ

ާއަޅުމަގުމައް ާދައްކ އިރު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާދޫކޮށްލ�ވިފައިވ  ާކުށްތަކުގާ�ޗަށް ާޖިނ ޢީ ާއ�ބަޖ�ހޭ ާބަލަން ނޑުމ�ން ގަ

ާ ާކޮތ�ރ�އިން ާވަނީ؟ ާމި ާކޮށްފައި ާކުށ�އްތޯ ާހުށަހ�ޅިގ�ންާންކޮން ާމީގ�ކުރިން ާއިޞްލ ޙަށް ާމި ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތ�ރި

ނޑުާފ ހަގަކުރީމުާދިޔައިރުާވ�ސް ާތ�ރޭގައިާތަކުރ ރުކޮށްާާއަޅުގަ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަން އަޅުގަ

ާމި ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ނޑުމ�ންގ�ާތަޙުޤީޤު ާއަޅުގަ ާރަނގަޅަށްތޯ. ާއ�ންމ� ާހަމަ ާޢަދުލުއިންޞ ާާދަނީ ފުާތ�ރޭގައި

ާމިގ އިމު ާމަރުޙަލ  ާކޯޓުތަކުގ� ާމަރުޙަލ  ާޝަރުޢީ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާރަނގަޅަށްާކުރުމަށްޓަކައި ާއ�ންމ� ާތޯ؟ދަނީ

ާބަލަ ާކަންކަން ާމި ާރައްޔިތުން ނޑުމ�ންގ� ާރައީސް،ާމިއަދުާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމިންވަރަކަށްތޯ؟ާމިއީ ާކިހ  އިގަންނަނީ

ާބަލައި، ނޑުމ�ން ާޖ�ނުއަާއަޅުގަ ާމިއަހަރު ާކަމ�އް. ާވ�ފައިވ  ާހިނގ ދިޔަާހޯދަން ާފުވައްމުލަކުގައި ާތ�ރޭގައި ާމަހުގ� ރީ

ާކަނދުރ ގަމ ރ މ ރީ ާކުއްޖ�އްގ� ާކަނދުހިާއި،އ�އްގައި ާކަތިވަޅި ާބ އްވ ފައި ާވަގުތުފ ފައި ާޖ�ހި ާބުރިކޮށްލުމަށްޓަކައި ،ާރ 

ނޑަށްާއ�ާއ�ތިފަހަރުއ�ާކުއްޖ ާސަލ މަތް ާކޮ ާއ�ާކުއްޖ ގ� ާލ�ފިގ�ން ާއ�ހ�ންާކުއްޖަކު އ�ރީ.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާާކުރުމަށްޓަކައި

ާ ާޖަރީމ  ާމ ރ މ ރީރައީސް،ާމި ާމި ާދުއްވަާހިންގ ފައި ާމީހ  ާހިންގި ާމީހ އިާހިންގ ފައި ާފުލުސް ާކައިރިންާާ،ގަތްއިރު މ 

ާމީހ  ާފުލުސް ާމުޖުރިމުާގޮވ ލީމ  ާއ� ާ ާދ�ން ާހިސ ބުން ާއ�ހ  ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ހިފާ ާއަޅ ނުލި.
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ާދުއްވައިގަތީމ ާތަންާާހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައިާއ� ާމީހ  ާހައްޔަރުާ،ާފ�ނުނު ާޢ އްމުާމީހ .ާފުލުސްާމީހ ާމި ކުރަނީާއ�އްކަލަ

ާރައީސް، ާއ�ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާފުލުހުން ާކޮންމ�ހ�ން ނޑުމ�ން ާވ ޖިބުާއަޅުގަ ާދަންނަވަނީކީާބޭފުޅުންގ� ާވ ހަކަ ާއަދ ނުކުރ 

ނޑުމ�ންގ�ާވ�ސްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާމުއައްސަސާ  ބ ވަތ�އް.ާއަޅުގަ އ�އްގައިމ�ާއ�ބައުޅޭާދާ�

ާރަނގަޅުކުރަން ާކަންކަން ާތިބިާތ�ރޭގައި ާއ�ބަ ާމީހުން ާމަސައްކަތްކުރ  ާއ�އ އ�ކު، ާހަމަ ނ. ާތ�ރޭގައިާއަޅުގަ ޑުމ�ންގ�

ާގޯސް ާކަންކަން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ�ބަތިބި. ާވ�ސް ާމީހުން ާމަސައްކަތްކުރ  ާގ�ންދަން ާމަގުން ާމިާރައީސް، ނޑު ާއަޅުގަ

ާރައީސަށްާ ާޤައުމުގ� ާހުންނ�ވި ާގޮތުގައި ާވ�ރިއ�އްގ� ާމަތީ ާއ�ންމ� ާދައުލަތުގ� ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ� ާމިއަދު ފުރުޞަތުގައި

ވަނަާމ އްދ ގ�ާދަށުންާމަނިކުފ ނަށްާލިބިވަޑައިގަންނަވާ 33�ާޤ ނޫނުއަސ ސީގ�ާާވަނީާމަނިކުފ ނޭާލަންާބޭނުންދަންނަވ 

ނޑުމ� ާނުފ�ންނަާވޯޓުާނ�ންގ�ވުން.ާއަޅުގަ ާފ�ންނަ ާޢ އްމުާރައްޔިތުންގ� ލ ތައްާންގ�ާތަޙުޤީޤުތައްާތަޙުޤީޤުާމަރުޙަބ ރ�ކޭ

ާމި ާކުރިއަށް ާގޮާމިއަދު ާއ�ކަށީގ�ންވ  ާއ�ންމ� ާގޮދަނީ ާރަނގަޅު ާތުގައިތޯ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާރައްޔިތުން ކިހާ ތުގައިތޯ

ާ ާބައްލަވައިމިންވަރަކަށްތޯ ާއިތުބ ރުާމަނިކުފ ނު ާރައްޔިތުންގ� ާދޭތ�ރޭގައި ާނިޒ މ  ާޝަރުޢީ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ދ�އްވ ށޭ.

ާބައްލަވ ާ،އޮތީ ާމަނިކުފ ނު ާމިންވަރަކަށްތޯ ާޤިޞ ސްާކިހ  ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާހ ލަތުގައިާހިފަންދ�އްވ ށޭ. ޖ�ހޭ

ާއަމުރު ާމ ތްރަސްކަލ ނގ� ނޑުމ�ންޖ�ހޭނ�. ާއަޅުގަ ާތަބ ވ�ާޤިޞ ސްހިފަން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކަށް ކުރ�އްވި

ާޤިޞ  ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާއ�ސްބޯލަބ ލަންޖ�ހޭނ�. ާދ�ން ާއ�އީ ާކުރަންާހިފުން ާނޫނިއްޔ  ާނ�ތިގ�ން ާގޮތ�އް ނުޖ�ހޭާނޫން

ނޑުމ�ންާއ�ންމ�ނަށްާ ނޑުމ�ންނަށްާއ�ބަާއ�ބަކަމ�އްކަންާއަޅުގަ ާއ�ންމ�ާމީހަކުމ�ާއިންކ ރުާއިނގޭ.ާއަޅުގަ ާކޮށްފިާއިނގޭ

ާ ނޑުމ�ންނަކަށް ާއަޅުގަ ާއިސްލ މްނަމަވ�ސް ާއ�އީ ާނުހިފޭނ�ކަން. ާާދީނުގައިޤިޞ ސ�އް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާދުނިޔ�ވީާވ�ސް

ާ ާކަމ�އްކަން ާމިންވަރ�އްގ� ާކިހ  ާނައްތ ލުމަކީ ާނަފްސ�އް ާވ�ސް ާވިސްނ އިރު ާއ�ންމ�ންނަށްާއަޅުާއުސޫލަކުން ނޑުމ�ން ގަ

ާމިކަހަލަާކުއިހުސ ސް ާކަތިލުމ  ާމަގުމަތީގައި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ރ�ވޭތީ.

ާމަރުގާ� ާގޮތުގައި. ާޤަބޫލުކުރ�ވޭ ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާކަންބޮޑުވ�ގ�ން ާއ�ކަމ  ާހިނގަމުންދ ތީވ� ކަންތައްތައް

ނޑުމ�ންާޙުކުމްާތަންފީޛުކުރުމު ނޑުމ�ންނަށްާމިާދ�އްކ�ނީ.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާމަރުގ�ާޙުކުމްާއަޅުގަ ގ�ާވ ހަކަާއަޅުގަ

ނޑުމ�ންާފުރަތަމަާ ކުށްތައްާސ ބިތުކުރ�ވޭނ�ާގޮތްތަކ�އްާއަޅުގަ ތަންފީޛުކުރ ާވ ހަކަާދައްކ އިރުާމީހުންާމަރ ާމީހުން،ާއާ�

ނޑު ާވަނީާނަމަާއަޅުގަ ނޑުާހޯދަންާމިާޖ�ހ�ނީ.ާއ�ާނޫންކަމުގައި ާކަމަކަށްާއަޅުގަ މ�ންާމަރުގ�ާޙުކުމްާތަންފީޛުކުރ�ވޭނ�

ާތޫނުާ ާއ�ބަވޭ، ާފ ސްކޮށްފައި ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ޤަބޫލ�އްނުކުރަން.

ޢިއްޒަތްތ�ރިާާހަތިޔ ރުާގ�ންގުޅުންާމަނ ކުރ ާޤ ނޫނ�އް.ާގޭންގުާކުށްތައްާމަނ ކުރ ާޤ ނޫނ�އް.ާޤ ނޫނުާއަސ ސީާއިންާމި

ާތ�ރ�އިން.ާ ާމިނިވަންކަމުގ� ާޙައްޤުތަކ އި ާދޭ.ާއަސ ސީ ާއ�ބަ ާފުރުޞަތު ާޤ ނޫނުތަކަށް ާހަދ  ާމަޖިލީހުން މަޖިލީހަށް،ާމި

ވަކިާޙައްޤުތަކ�އްާވަކިާހުދޫދ�އްގ�ާތ�ރޭގައި.ާވަކިާގޮތްތަކަކަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްފަ.ާވަކިާމިންވަރަކަށްާހިފ�ހ�އްޓުމުގ�ާބ ރު.ާ

ާރައީ ާބިލަށްާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ� ާދިޔައިރު ާހުށަހ�ޅިގ�ން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާބިލު ާކަޓަރު ާމަޝްހޫރު ސް

ާކޮންމ�ވ�ސްާ ާޙައްޤުތަކަށް ާތ�ރ�އިން ާޙައްޤުތަކުގ� ާކަށަވަރުކޮށްދީފައިވ  ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާހުށަހ�ޅީމު ނޑުމ�ން އަޅުގަ
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ނޑުގ� ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގ� ާއ�އީ ާގ�ންނަން. ާބަދަލ�އް ާާމިންވަރ�އްގ� ާތ�ރ�އިން. ާހުދޫދުގ� 300ާތ�ރ�އިން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގ� 3�ާާމ ފުކުރައްވ ތި ާދަށުން. ާމ އްދ ގ� ާއ�24ާާވަނަ ާހ ޒިރުކުރަން ާކޯޓަށް ާތ�ރޭގައި ާއިރުގ� ގަޑި

ާ ާދ�އްވ ށޭ ާފުލުހުންނަށް ާއޮތުން ާހ�ކ30ާާިއޮންނަ ާދިއުމ އި ާގ�އްލިގ�ން ާހ�ކި ާހޯދުމ އި ާހ�ކި ދުވަހުގ�ާމުއްދަތ�އް.ާއ�އީ

ާއ�ާާސަލ މަތްކުރު ާއ�ޅުއްވުމަށްޓަކައި ާފިޔަވަޅުތައް ާއަޅުއްވަންޖ�ހޭ ާބޭފުޅުން ާއ� ާބޭކަލުން ާފުލުހުންގ� މަށްޓަކައި

ާނުގަތް.ާ ާފ�ނިވަޑައ�އް ާމަޖިލީހަކަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާރައީސް،ާމި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާލިބިދ�އްވ ށޭ. ާބޭފުޅުންނަށް ާއ� ފުރުޞަތު

އަދުނުކ�ރޭާބުނ ކަށްާތިމަންނައަށްާއ�ާމަންޒަރުާފ�ނުނޭ.ާއ�އީާމީހ ާމަރ ާކަތިލ ފައި،ާދ ާމީހ ާއ�ތައްާދުށްމީހ ާއަށްާމި

ާރައީސް،ާސަބަބަކީާތިމ އަށްާތިމ ގ�ާއަމިއްލަާނަފުސުގ�ާރައްކ ތ�ރިކަންާ މިވ�ނިާމީހ އޭާބުނ ކަށްާނުކ�ރޭ.ާޢިއްޒަތްތ�ރި

ާ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާލިބިނުދޭތީ. ާޤ ނޫނުތަކުން ާބޭރުކުރ  ާފ ސްކޮށްފައި ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމިާމި ާމިއަދު ރައީސް

ނޑުމ�ންާ ާއަޅުގަ ާކިޔ ފައި، ާމީހ އޭ ާއ�ވ�ނި ާމީހ އޭ ާމިވ�ނި ާފަރ ތަކީ ާޒިންމ ވ ންޖ�ހޭ ާކަތިލުންތަކުގައި ާހިނގ  ޤައުމުގައި

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސްާ ާބަދަލުގައި ާބަދަލުކޮށް.ާމިާއިލްޒ މުއ�ޅުވުމުގ� ާވ ހަކަތައް ާމި ާބޮލަށް ާއަނ�ކ�އްގ� ާބޮލުން އ�ކ�އްގ�

ާއ�ާ ނޑުމ�ން ާހިނގައިދިޔަާއަޅުގަ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާމިހ ތަނަށް ާއ�ބަޖ�ހޭ. ާބަލަން ާމިކަން ާގޮތ�އްގައި ާޒިންމ ދ ރު އަށްވުރ�

ާމައްސަލަތޯ.ާ ާކިތަށް ާވަނީ ާގ�ންދ�ވިފައި ާހިސ ބަށް ާސ ބިތުވ  ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާކަތިލުންތައް ާމ ރ މ ރީތަކ އި ބޮޑ�ތި

ާނު ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާސ ބިތު ާމައްސަލަތައް ާމި ާމީގާ�ކީއްވ�ގ�ންތޯ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއުޅ�ނީ. ާމި ކުރ�ވިގ�ން

ާޙަޤީޤަތ�އްާ ާމައްސަލައިގ� ާދިޔައީ. ާއ�ތިފަހަރ�އް ާމަރު ާހަމަ ާވިޔަފ ރިވ�ރިޔަކު ާފުވައްމުލަކުގ� ާކުރިން ދުވަސްކޮޅ�އް

ާބަނދ�ފައިާ ާރުކ�އްގައި ާނުކުމ� ާހަދ ފައި ާގުރޫޕް ާއަންހ�ނ�އް. ާއިން ާގޮއްސަ ާމައްޗަށް ާއުމުރުން ާމ�ދު ނުހޯދުނު.

ާމިހިރީާބަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާނުހޯދުނު. ާވ�ސް ާއަދަށް ާއަދި ާޙަޤީޤަތް ާމައްސަލައިގ� ާރޭޕްކުރީ. ހައްޓ ފައި

ާއ�ބަޖ�ހޭ.ާ ާހަރުދަނ ކުރަން ާއަޅުގަނޑުމ�ން ާމަރުޙަލ  ާތަޙުޤީޤު ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާމައްސަލަތައް. ކަންބޮޑުވ ންޖ�ހޭ

ާރ އް ާދިވ�ހި ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ނޑުމ�ންގ� ާފުލުހުންނާ އަޅުގަ ާވ  ާފަރ ތްކަމުގައި ާތަޙުޤީޤުކުރ  ޖޭގ�

ވ ހަކަދައްކައިގ�ންާއ�ާބޭފުޅުންގ�ާމަސައްކަތްތަކަށްާދިމ ވ�ފައިވ ،ާއ�ާބޭފުޅުންގ�ާމަސްއޫލިއްޔަތުާާއަދ ކުރުމަށްާމިއަދުާ

ާކޮބައިތޯާ ާދަތިތަކަކީ ާދިމ ވ  ާބޭފުޅުންނަށް ާއ� ާތ�ރ�އިން ނޑުގ� ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނީ ާއޮތް ާދީފައި ނޑުމ�ން ،ާއަޅުގަ

ާއ�ާ ާއަޑުއަހަން. ާވ ހަކަތައް ާބޭފުޅުންގ� ާއ� ާއ�ބަޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމަޝްވަރ ކުރަން. ާއ�ބަޖ�ހޭ ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާޤ ނޫނަށްާ ާއ�ބަޖ�ހޭ. ާފަހިކޮށްދޭން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްތަކަށް ާކުރައްވ  ާއ� ާބޭފުޅުން ާއ� ބޭފުޅުންނަށްޓަކައި،

ާޢި ާއ�ބަޖ�ހޭ. ާގ�ންނަން ާބަދަލުތައް ާއ�ބަޖ�ހޭާގ�ންނަންޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�ކު ާއ�އ  ާހަމަ ާރައީސް އްޒަތްތ�ރި

ާއާ� ނޑިޔ ރުންނ ާއ�ކީގައިާއިށީންނަން.ާމީގ�ާކުޑަާއިރުކޮޅ�އްާކުރިންާއ�ާފ ސްވ�ގ�ންާދިޔައީާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާއަށް ފަ

ާ ާނ�ތިގ�ންނޭ ާބިލ�އް ާއިޖުރ އަތުގ� ާޖިނ ޢީ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާބިލު. ާއިޖުރ އަތުގ� ާޖިނ ޢީ ާޤައުމުގައިާދިޔައީ މި

ާނަމަާ ާވަނީ ާކަމުގައި ާދަޢުވ ކުރ  ާމީހުން ާބަޔަކު ާގޮތަށް ާއ� ާއުޅ�ނީ. ާމި ާގ އިމުނުކުރ�ވިގ�ންނޭ ޢަދުލުއިންޞ ފު

ާޤ ނޫނު.ާ ާފުލުހުންގ� ާބަލަމ ތޯ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއިންކ ރުކުރަން. ާދަޢުވ އަށް ާއ� ނޑު އަޅުގަ
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ނޑުމ�ންާބަލަމ  ނޑުމ�ންާބަލަމ ތޯާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސްާއަޅުގަ ނޑިޔ ރުންގ�ާޤ ނޫނު.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސްާއަޅުގަ ތޯާފަ

ާހުރިހާ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ. ާބަލަމ ތޯ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާޤ ނޫނު. ާމަނ ކުރުމުގ� ާކުށްތައް ގޭންގު

ާހުރިހ ާޤ ނޫނުތަކ�އްގައިާލިޔ�ވިފަ ާއ�އްޗ�އްގައި،ާމި ާހުރިހ  ާހުރިާވ ހަކަތަކ�އްާއ�އްާވ ހަކަތަކ�އްާވަނީާލިޔ�ވިފަ.ާމި އި

ާއޭތިާފ�ނިގ�ންާދިޔައިމ ާކުށްކުރ ާމީހ ާއަށްާ ނޑުމ�ންނަށް ބިލ�އްގ�ާސިފައިގައި،ާއ�އްާޤ ނޫނ�އްގ�ާސިފައިގައި،ާއަޅުގަ

ާކުށުގ�ާ ާބަރީޢަވުމަށްޓަކައި، ާކުށުން ާތިމަންނަ ާނުވަތަ ާސަލ މަތްވުމަށްޓަކައި ާތިމަންނަ ާއ�ނގޭ ާއ�ބަ ސ ފުކޮށް

ާއ�ނގޭ.ާއަނިޔ ާލިބޭާތުހުމަތުކުރ�ވޭާމީހ ާ ާއ�ބަ ާކޮބައިކަން ާދ ންޖ�ހޭާމަގަކީ ާބަރީޢަވުމަށްޓަކައިާތިމަންނަ ާކުށުން އަށް

ާކޮބައިކަން.ާ ާއުސޫލަކީ ާދ ންވީ ާތިމަންނަ ާދ�ން ާހޯދުމަށް ާތިމަންނަ ާޙައްޤު ާތިމަންނަގ� ާއ�ނގޭ ާއ�ބަ ާއަށް މީހ 

ާޝަ ާއަދި ާފަސޭހަތަކ�އް ާއ�ކަހަލަ ާހަެަމަ ާވ�ސް ާފަރ ތްތަކަށް ާމަރުޙަލ އަށްާތަޙުޤީޤުކުރ  ާކޯޓު ާވ�ސް ާފަރ ތްތަކަށް ރުޢީ

ާރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާނޫން ާގޯސްކުރަނީކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލު ާއ�ބައިން. ާއޭގައި ާފަސޭހަތަކ�އް ާއ�ކަހަލަ ާހަމަ ވ�ސް

ާފުންކޮށްާ ާމިއަށްވުރ� ާދޭތ�ރޭގައި ާމިއ  ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއަކީ ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާމި ނޑު އަޅުގަ

ާ ާއ�ކަމަކުާވިސްނ ން ާނޫން. ާއ�އްޗ�އް ާކުރ�ވ�މުންދ  ާގޮތ�އްގައި ާޢ އްމު ާރ އްޖޭގައި ާމި ާއ�އީ ާޙުކުމް ާމަރުގ� އ�ބަޖ�ހޭ.

ނުކުރ�ވިގ�ންާމިާއުޅޭާކަމަކީާމީހުނަށް،ާމީހުންާމަރ ާމީހުނަށްާމަރުގ�ާޙުކުމްނުކުރ�ވުން.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސްާއ�ކަންާ

ާވ� ާކުރަންޖ�ހޭހ  ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާފަރ ތްތަކަށްާކުރުމަށްޓަކައި ާހިންގ  ާތަޙުޤީޤުތައް ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ� ާކަމަކީ ސް

ާފ ސްކުރިާ ާއިހަކަށްދުވަހު ާދ ދި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާފަހިކޮށްދިނުން. ާފުރުޞަތު ާދިނުން. ާފުރުޞަތު ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާވ ހަކަދައްކައިގ� ާފަރ ތްތަކ  ާއ� ާބަލައި، ާއ�އްޗ�އްސަށް ާއ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއަނބުރ  ާއަލުން ާވ�ސް ންާާޤ ނޫނުތައް

ާބަދަލުތައްާގ�ނައުން.ާހ�ކިާސަލ މަތްކުރުމުގ�ާގޮތުން.ާހ�ކިާހޯދުމުގ�ާގޮތުންާފުލުހުންގ�ާބޭފުޅުންާ އ�އަށްާގ�ންނ ންޖ�ހޭ

ާބ ރުާ ާޤ ނޫނީ ާބޭނުންވ  ާބޭފުޅުންނަށް ާއ� ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތަށް ާކުރައްވ  އ�

ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާލިބިދިނުން. ނޑުމ�ން ާނުކުރ�ވޭނ�.ާާއަޅުގަ ާމިކަމ�އް ނޑުމ�ންނަކަށް ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާނޫން ާމި ރައީސް

ާދާ� ާމިާމަޖިލީހުގ�ާރޫހުާހުރިާގޮތަކީާއޭރުގ�ާރައީސ އިާމިހ ރުގ�ާރައީސ ،ާދ�ާރައީސުންގ� ނޑުމ�ންގ�ާމިއަދުގ� އަޅުގަ

ާއަޅުގަ ާދުވަހު ާފޮޅަންޖ�ހޭ ާތަޅ  ާތަޅ ފޮޅުން. ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާތ�ރޭގައި ާމިތ  ާއޮވ�ގ�ން ާމ�ންބަރަކ ާޕ ޓީ ާއަނ�އް ނޑ އި

ާހުއްޓޭނީ.ާ ާހުއްޓ�ންވީމަ ާވ�ސް ާކުރިމަތީގައި ާމަނިކުފ ނު ާގޮސް ާހިތްހަމަނުޖ�ހުނީމ  ާވ�ސް ނޑު ާއަޅުގަ ތަޅ ފޮޅ ނީ.

ާބޮޑުވ�ގ�ން.ާ ާތ�ރޭގައި ާމިތ  ާކޯޅުން ާސިޔ ސީ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާޖ�ހ�ނީ ާމި ާދ ން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާރޫހ�އްގައި މިކަހަލަ

ާކޯ ާއ� ާރައީސް ނޑުާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއަޅުގަ ާލަދުގަނޭ، ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ބަޖ�ހޭ. ާގ�ންނ ން ާނިމުމަކަށް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ޅުން

ާމިާ ާހ ލަތަކަށް ާއ�ފަދަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ�ދ�ން ާވ�ސް ާމ ފަށް ާއަރިހުން ާރައްޔިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ދ�ރަވޭ،

ާގ�ންދ  ާކަންކަން ާދުވަސްދުވަހު ާބައ�އް ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުގައި ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް،ާޢިއްޒަތްތ�ރި ންޖ�ހޭތީ.

ނޑުމ�ންާ ާއަޅުގަ ާޤައުމަށްޓަކައި. ާހަމަ ާވ�ސް ާދ ންޖ�ހ�ނީ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހ ލަތަށް ާއ� ާރައީސް ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާހ�ވ އިާ ާއ�ންމ� ާރައްޔިތުންނަށް ާއ�އީ ާކ މިޔ ބުކުރުމަށްޓަެަކައި ާގޮތް ާާރަނގަޅު ާއަންނަ ާވިސްނުމަށް ނޑުމ�ންގ� އަޅުގަ
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ާއަޅުާ ާގޮތްާކަމަށް ާމަސައްކަތްާލ ބަާހުރި ާއ�ކު ާސ ބިތުކަމ  ާގޮތުގައި ާއ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރ�ވޭތީ ނޑުމ�ންނަށް ގަ

ނޑުމ�ންގ�ާ ނޑުމ�ންާނިމުމަކަށްާގ�ންނ ންާއ�ބަޖ�ހޭ.ާއަޅުގަ ކުލައިގ�ާކޯޅުންާއަޅުގަ މިާކުރަނީ.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސްާދާ�

ާކޯ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާކަންކަމުގައި ާސިޔ ސީ ާއ�އީ ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސްާކަންކަން ާކޯޅ�ންވީ. ާކޯޅުމ�އް ޅޭ

ާމީގ�ާ ާބަދަލުގައި ާދިއްކުރުމުގ� ާއިނގިލި ާއަނ�ކަކަށް ާއ�ކަކު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކުގައި ާބޮޑ�ތި ާމިކަހަލަ ޤައުމުގ�

ނޑުމ�ންގ�ާ ާއަޅުގަ ާއ�ބަޖ�ހޭ. ާބަލ ން ާހޯދ ން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާކޮބައިތޯ ާއަކީ ާމައްސަލަ ޙަޤީޤީ

ާވިސްނަން.ާމަތ  ާއ�ބަޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�ބައޮތްތޯ. ާލ ފައި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާބިލު ާކިތަށް ާމައްޗަށް ރަންފިލ 

ާ ާމި ާފ ހަގަކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�އ އ�ކު ާރައީސް،ާހަމަ ާގިނ3�ާާަޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ�ންމ� ާމަޖިލީހަކީ ާރައްޔިތުންގ� ވަނަ

ާ ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް ާކަމަށް. ާމަޖިލީސް ާހ�ދިގ�ންދ  ނޑުމ�ންާޤ ނޫނުތައް ާއަޅުގަ ާދަންނަވަންޖ�ހ�ނީ ހިތ މައ އ�ކު

ާބިލުތައްާ ާހުރި ާކައިރިވ�ފައި ާއަހަރ  ާދ� ާފަހަނައަޅ ގޮސް ާދުވަސް ާއަހަރު ާއ�ބަހުއްޓޭ ާމިހ ރު ާމަތީގައި މަތ ރަންފިލ އ

ނޑުމ�ންާހަމައ�ކަނިާމ ފުދިނުމ އިާާއަދަބުާލުއިކުރުމުގ�ާޤ ނޫ ނޑުމ�ންާކުރަންވީާކަމަކީ.ާއަޅުގަ ނުގާ�ނުނިމި.ާމީާއަޅުގަ

ނޑައަޅައިފިާ ާކަ ާނިޔ  ާމަރުގ� ާމީހަކަށް ާކޯޓުން ާސުޕްރީމް ާފަހަނައަޅ ގޮސް ާމަރުޙަލ ތަކ�އް ާހުރިހ  ާކޯޓުގ� ދަށުން

ާޤައުމުގައިާ ާމި ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާބަދަލުގ�ނައުމަކުން ާމި ާތަންފީޛުކުރަންޖ�ހޭނ�.ާހަމައ�ކަނި ާނިޔ  ާއ� ހިނދ�އްގައި

ތިލުންާހުއްޓިގ�ނ�އްނުދ ނ�.ާއޭގ�ާހ�ކިާފ�ންނ ންާއ�ާއޮތީ.ާއޭގ�ާހ�ކިާމިއަދުާކަޓަރުއ�ޅުމ އިާމީހުންާމ�ރުމ އިާމީހުންާކަ

ާޢިއްޒަތްތ�ރިާ ާދިޔައީ. ާއ� ާނިޔ ވ� ާކުއްޖ  ާއ� ާދިޔައީ. ާއ� ާފ�ނިގ�ން ާވިލިމ ލ�އިން ާދިޔައީ. ާއ� ާފ�ނިގ�ން ވިލިގިނލީން

ާމިފަދަާޤަތުލ�އްާފ�ނިގ�ންާމި ނޑުމ�ންގ�ާތ�ރ�އިން ނޑުާާރައީސް،ާކޮންމ�ާދުވަހަކުމ�ާއަޅުގަ ދަނީ.ާތަކުރ ރުކޮށްާއަޅުގަ

ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ�ާތަޙުޤީޤުާމަރުޙަލ ާހިނގަމުންދަނީާ ާރައްޔިތުންގ�ާއިތުބ ރު ނޑުމ�ންގ�ާދިވ�ހި މިާގޮވ ލަނީާމިއަދުާއަޅުގަ

ނޑުމ�ންާ ާރައީސްާއަޅުގަ އ�ންމ�ާރަނގަޅަށްތޯާއޮތީާރައްޔިތުންާކިހ ާމިންވަރަކަށްތޯާމިކަންާޤަބޫލުކުރަނީ.ާޢިއްޒަތްތ�ރި

ާމަގުންތޯ.ާރައްޔި ާއިންޞ ފުގ� ާދަނީ ާމަރުޙަލ ތައް ާކޯޓު ާމަރުޙަލ  ާޝަރުޢީ ާއ�ބަޖ�ހޭ. ާސ ފުކުރަން ާއަރިހުން ތުން

ނޑުމ�ންާ ނޑުމ�ންާއ�ބަޖ�ހޭާރައްޔިތުންާކުރ�ާސ ފުކުރަން.ާއޮޅުންފިލުވަންާއ�ބަޖ�ހޭ.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސްާއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމ�ންާހަ ނޑުމ�ންގ�ާސިޔ ސީާފިކުރަކުންާއ�ާރައްޔިތުންގ�ާއަޑުއަހަންާއ�ބަޖ�ހޭ.ާއަޅުގަ ތިބ�ގ�ންާއަޅުގަ މައ�ކަނިާމިތާ 

ނޑުމ�ންނަކަށްާ ާއަޅުގަ ާރައްކ ތ�ރިކޮށްގ�ން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމަޞްލަޙަތު ާސިޔ ސީ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ވ ހަކަދައްކައިގ�ން

ާމ ތް ނޑުމ�ންނަކީ ާއަޅުގަ ާނުކުރ�ވޭނ�.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް ާމިތަނަهللاާމިކަމ�އް ާހުވ ކޮށްގ�ން ާވަދ�ފައިާތިބިާގަންދީ ށް

ާރައީސްާރައްޔިތުންނަށްާއ�ންމ�ާ ާވ ންޖ�ހޭނީާޢިއްޒަތްތ�ރި ނޑުމ�ންާމިތަނުންާބޭރުކުރ ާކޮންމ�ާޤ ނޫނ�އް މީހުން.ާއަޅުގަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާމި ާދަންނަވަނީ ާމި ާއ ދޭސްކޮށްފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�އްޗަކަށް. ާލިބ�ނިވި ާލ ބަ ހ�ވ އި

ާ ާކުށްތައް ާގޭންގު ނޑުމ�ން ާޢިއްޒަތްތ�ރިާއަޅުގަ ާމި ާބިލު ާމަނ ކުރުމުގ� ާގ�ންގުޅުން ާހަތިޔ ރު ާތޫނު މަނ ކުރުމ އި

ާމިންވަރަކަށްާ ާވަކި ާމިނިވަންކަން ާޙައްޤުތަކ އި ާއަސ ސީ ާގޮތ އި، ާހުށަހ�ޅުނު ާއ� ާއިރު ާދިޔަ ާހުށަހ�ޅިގ�ން މަޖިލީހަށް

ާއަޅުގަނޑުމ�ން ާލިބިދިނުމަށްޓަކައި ާބ ރު ާހިފ�ހ�އްޓުމުގ� ާފަރ ތްތަކަށް ާހުށަހ�ޅުމަށްާާތަޙުޤީޤުކުރ  ާހުށަހ�ޅި އ�
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ާމީހ ،ާއ�ތަންާ ާދ  ާމަރ ފައި ާހިނގ ށޭ.ާކަޓަރުއަޅ ފައި،ާމީހ  ާއުޅ�މ  ާއ�ކަމައިގ�ން ާއަނބުރ  ތ އީދުކޮށްދ�އްވ ށޭ.ާއަލުން

ާޙުކުމްކުރަންާ ާމީހ އަށް ނޑިޔ ރު ާފަ ާއުޅ�ނީ. ާމި ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާބުނަންނުކ�ރިގ�ން ާމިއަދު ާއަށް ާމީހ  ފ�ންނަ

ާއު ާމި ާއ�ާާޅ�ނީ،ނުކ�ރިގ�ން ނޑު ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނީ ާއަޅުގަނޑުމ�ންގ� ާނ�ތީމަ. ާރައްކ ތ�ރިކަމ�އް ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާއުޅ�އޭާ ާއުޅ�އޭ، ާމަގުމަތީގައި ާޖ�ހ�ނީ.ާކުށްވ�ރިން ާމި ާބަދަލުކުރަން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާލިބިނ�ވި ރައްކ ތ�ރިކަން

ާ ާދުވަހު ާއުމުރު ާއ�އީ ާމީހ  ާކުރ  ާފަހަރު ާއ�އް ާކުށ�އް ނޑުމ�ންާކިޔ ފައި ާއަޅުގަ ާގޮތުގައި ާމީހ�އްގ� ާކުށްކުރ  ާއަކީ އޭނ 

ާމަރާ  ާމީހުން ާދުވަހު ާއަންނަ ާޖ�ހިގ�ން ާމީހ އީ، ާކުރ  ާކުށ�އް ާކޮންމ� ާޖިނ ޢީ ާއަދި ާނުވ ނ�. ާވ�ސް ސިފަކޮށްގ�ނ�އް

ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާނުވ ނ�. ާގަބޫލުކޮށްގ�ނ�އް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާވ�ސް ާގޮތުގައި ާމީހ�އްގ� ާދ ނ� ާވ�ގ�ން ާމީހަކަށް

ާޤައުމުާ ނޑުމ�ންގ� ާޖ�ހ�ނީ.ާއަޅުގަ ާމި ާވިސްނަން ާދޭތ�ރޭގައި ާމިކަމ  ާގޮތ�އްގައި ާޒިންމ ދ ރު ާއ�އަށްވުރ� ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ނޑުމ�ންގ�ާޖިނ ޢީާޢަދުލުގ�ާނިޒ މުާމިއަދުާމިާވަނީާމުޅިންާ މިއަދުާމިާވަނީާވަރަށްާދަށުާދަރަޖައަށްާވ�އްޓިފަ.ާއަޅުގަ

ާތ�ރޭގަާ ނޑުމ�ންގ� ނޑުވ�ފަ.ާއަޅުގަ ާއ�ކީގައިާފުނޑުފު ާއަމ ންކަމ  ާރަށ�އްގައި ާއ�ކަނިާމ ލ�އ�އްާނޫން.ާއ�އްވ�ސް ާވަކި އި

ާރޫޙުާ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާބަދަލުވ�ފަ. ާހ ލަތު ާރ އްޖޭގ� ާވަނީ ާމި ާމިއަދު ާވަރަށް ާނޫޅ�ވޭ މަގުމަތީގައި

ާވ ހަ ާމި ާމިގޮތަށް ާކަމ�ކޭ. ާކުރ  ާއައިސްގ�ން ާމީނަ ާއ�އީ ާކަމ�އް. ާއޭނަކުރި ާއ�އީ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާމިހިރީ ކަދ�އްކުން.

ާނައްތ ލަންވ�އްޖ�.ާ ާތަފ ތު ާކުލައިގ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހުއްޓ ލަންވ�އްޖ�. ާވ ހަކަ ާއ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ރައީސް،

ާއުސޫލުންާ ާޕ ޓީ ާވަނީ ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާނިޒ މު ާވ�ރިކަމުގ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާގަބޫލުކުރަންވ�އްޖ� ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާނިޒ މ�އްގ� ާވ�ރިކަންކުރ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީާާޕ ޓީން ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާގަބޫލުކޮށްފަ. ާވަނީ ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ތ�ރ�އަށް

ާމީހުންނަށްާ ާއ�ބައި ާއ�ރީމ ،ާދ�ން ާވ�ރިކަމަށް ާބަޔަކު ާއ�އް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާލިޔ�ފަ. ާގޮތަށް ާއ� ާމިވަނީ ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާދައުރ�އްގައި ާއަންނަ ާޖ�ހިގ�ން ާނުކުމޭ.ާދ�ން ާބަޔަކު ާއަނ�އް ާވިޔަނުދޭން ާއ�ރީމ ާާވ�ރިކަން ާވ�ރިކަމަށް ާބަޔަކު އަނ�އް

ާހަމަާ ާތ�ޅ�ނީ ާމި ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާއުޅުނީމ  ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާނުދޭން ާވިޔަ ާވ�ރިކަން ާމީހުނަށް އ�ބައި

ާވ�އްޓި،ާފޮއިާ ާފޮއި ނޑުމ�ންގ�ާރިހޭާފައިާމައްޗަށް ނޑުމ�ންގ�ާއަމިއްލަާގައިގައި.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާވ�އް ާމި ާދައި ނޑުމ�ންާާޓ�ނީމައްޗަށް ާއަޅުގަ ާވިސްނ ންވ�އްޖ�. ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތ�ރި

ނޑުމ�ންގ�ާތ�ރ�އިންާކޮންމ�ާމީހަކީާކޮންމ�ވ�ސްާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވ ާމީހ�އް.ާ ޒިންމ ދ ރުވ ންވ�އްޖ�.ާތ�ދ�ންމ�ާއަޅުގަ

ާއ� ާނަމަ ާވަނީ ާކަމުގައި ާބޭފުޅ�އް ާނިސްބަތްވ�ވަޑައިނުގަންނަވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާކޮންމ�ވ�ސްާއަދި ާވ�ސް ާބޭފުޅަކު އިން

ާތަފ ތަކީާ ާއ� ާއ�ކަމަކު، ާއ�ބަޖ�ހޭ. ާގަބޫލުކުރަން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާތަފ ތު ާއ� ާގަބޫލުކުރައްވ . ާއ�ބަ ފިކުރުތަކ�އް

ނޑުމ�ންާ ާއަޅުގަ ާރައްޔިތުންނަށް ާސަބަބުން ާކޯޅޭކޯޅުމުގ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާތ�ރޭގައި ާތަފ ތުތަކުގ� ާއ� ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ނޑުާގަބޫލ�އްނުކުރަން.ާއ�ާފޯރުކޮށްދޭންޖ�ހޭާޚި ާއަޅުގަ ާވ ނ�ާކަމ�އްާކަމަށް ދުމަތްތަކަށްާކުޑަވ�ސްާލޮޅުމ�އްާއައިސްގ�ން

ާކަމަކީާ ާކުރަންވީ ާމިއަދު ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާނުވ ނ�. ާލިބިދީގ�ނ�އް ާތ�ރ�އިން ާމަޖިލީހުގ� ާމި ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ފުރުޞަތު

ާނަޝީދަށް ާރައީސް ާބޭފުޅ  ާހުންނ�ވި ާވ�ރިކަމުގައި ާއ�ާާދިވ�ހިރ އްޖޭގ� ާދޭންވީ. ާފުރުޞަތު ާއ� ނޑުމ�ން އަޅުގަ



 102 

ާނިންމ ނ�.ާ ާގޮތ�އް ާމ�ދު ާއ�އ  ާރައްޔިތުން ާދިވ�ހި ާނަމަ، ާވަނީ ާކަމުގައި ާނުކުރ�ވިއްޖ� ާއ�ކަން މަނިކުފ ނަށް

ާއާ� ާތ�ރ�އަށް ާސަގ ފަތުގ� ާއ� ާކިޔައިގ�ން ާއ�ހ�ން ާވައްޓ ލ ނަމޭ، ާވ�ރިކަން ާވައްޓ ލުމުގައި ާވ�ރިކަން އ�ހ�ންނަމަވ�ސް،

ާކަމުގައިާއުސޫލުގ�ާތ�ރ� ާރީނދޫާސިޔ ސަތ�އް ާއ�ބަޖ�ހޭ.ާމިއަދުގ�ާސިޔ ސަތަކީ ާދޫކޮށްލަން ނޑުމ�ންާދިއުން ާއަޅުގަ އަށް

ާހ މަކޮށް،ާ ނޑުތައް ާބ ގަ ާފޫނުބ�ދޭ ާހުރި ާތ�ރޭގައި ާސިޔ ސަތުގ� ާރީނދޫ ާއ� ާކަމަކީ ާކުރަންވީ ާކުލައިން ާނޫ ާނަމަ ވަނީ

ކުލައިގ�ާޕ�ޗުތައްާއ�ޅުން.ާއ�ާރީނދޫާސިޔ ސަތ ާދ�އްކުން.ާރީނދޫާސިޔ ސަތުންާކުރަންވީާކަމަކީާއ�ާތަންތ ނގައިާނޫާ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދައްކަން. ާނ�ރ�ފައި ާއ�ބަޖ�ހޭ ާނޫކުލައިން ާސިޔ ސަތ�އް ާހަރުދަނ  ާވަރުގ� މުޤ ބަލ ކުރ�ވޭ

ނޑުމ�ންާމިާާޒިންމ ދ ރުާގޮތ�އްގައިާކުރ ާކަމަށްާވަނީާނަމަ،ާމިކަންާކުރަންާމިާޖ�ހ�ނީ. ޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާއިދިކޮޅު،ާކި ާއ�ހ�ންވީމ ، ާޕ ޓީއޭ. ާއިނދިކޮޅު ާތިމަންނަމ�ންނަކީ ާބުނަނީ ާމި ާބަޔަކު ާއަނ�އް ާޕ ޓީއޭ. ާއިނދިކޮޅު ޔަނީ

ާއ�ބަޖ�ހޭ.ާ ާދޫކޮށްލ ން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާވ�ސް ާލަފުޒު ާމި ާއަންނަނީ. ާމި ާވިސްނުންތަކ�އް ާއިދިކޮޅުގ� އިދިކޮޅު

ާމ�ންބަރުންގ�ާ ާޕ ޓީގ� ާވ�ރިކަންކުރ  ާމިއަދު ނޑުމ�ން ާދ�ކ�ންާއަޅުގަ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާޕ ޓީތައް ާއ�ހ�ން ާތިބ�ގ�ން ގޮތުގައި

ާވ ދަވ�ރިާ ާތިމަންނަމ�ންނަކީ ާމިާޖ�ހ�ނީ ާވ�ސްާގަބޫލުކުރަން ާގޮތުގައި.ާއ�ާޕ ޓީތަކުން ާޕ ޓީތަކ�އްގ� ާވ ދަވ�ރި ާޖ�ހ�ނީ މި

ރުގ�ާސިޔ ސަތުތަކ�އްާޕ ޓީގ�ާގޮތުގައި.ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާވ ދަކުރ ާބަޔަކުާކުރިއަރ ާތިބިާބަޔަކ ާމުޤ ބަލ ކުރ�ވޭާވަ

ާ ާހިސ ބުން ާއ�ހ  ާޢ އްމުކުރަންވީ. ާގޮތ2031ާާްހަދަންވީ. ާރައްޔިތުން ާދިވ�ހި ާއަންނައިރު ާއިންތިޚ ބު ާއަހަރުގ� ވަނަ

ާވ�ސްާާނިންމ ނީ. ާމަޞްރަޙު ާސިޔ ސީ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާމަތިން ާމިާއުސޫލުގ� ނޑުމ�ން ޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ނ ޑުާނިންމ ލަމުންާވ�ސްާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސްާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާއ�ބަޖ�ހޭާބަދަލުކުރަން.ާއަޅުގަ

ނޑުމ�ންާއ�ބަޖ�ހޭާތަޙުޤީޤުކުރ ާފަރ ތްތަކ ާބައްދަލުކޮށްފައިާ ނޑުމ�ންާއ�ބަޖ�ހޭާމިއަށްވުރ�ާޒިންމ ދަރުވ ން.ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާމީހުން ާއޮޅުންފިލުވަން. ާކޮބައިތޯ ާދަތިތަކަކީ ާހުރި ާބޭފުޅުންނަށް ާސ ބިތުނުކުރ�ވިގ�ންާާއ� ާމައްސަލަތައް ާމީހުންގ� މަރ 

ާއ�ބަޖ�ހޭ.ާ ާގ�ންދ ން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހިސ ބަށް ާސ ބިތުކުރ�ވޭ ާއ� ާއޮޅުންފިލުވ ، ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާސަބަބު މިއުޅޭ

ާމިާ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއ�ބަޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ  ާގ� ާތަޙުޤީޤު ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއ އި ާގ� ނޑިޔ ރު ާފަ ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާވ�ރިކަންކުރ ާޤ ނޫ ާތަންފީޛުކުރ  ާމި ާއ�ބަޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�އ އ�ކު ާހަމަ ާއަރަން. ާއ�އްގަލަކަށް ާމަޖިލީހ  ާހަދ  ނު

ާނ�ރ�ގ�ންާ ާކުރިޔަށް ާމަޞްލަޙަތު ާޤައުމީ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކައިގ�ން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާވ�ސް ފަރ ތ 

ނޑުމ�ންާމިކަންާކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރަ ާއީސް.އަޅުގަ

ާ

މ�ންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސަވިލިމ ފަންނުާދ އިރ  ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ގާ�

ނޑު ނޑުމ�ންާކުރިމަތީގައިާމިާވ ާމުހިއްމުާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުގަ ވ�ސްާާއ ދ�،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާނަންބަރުާ ާދަންނަވ ލަން.ާޤ ނޫނު ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާޤ ނޫނަށްާމ2030/2ާަހަމަ ާލުއިކޮށްދިނުމުގ� ާއަދަބު ޢ ފުދިނުމ އި

ާމުއްޠަލިބ3ާާު ާއިބްރ ހީމް ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާފަރ�ސްމ ތޮޑ  ާމަސައްކަތް ާގ�ންނ�ވުމުގ� ާއިޞްލ ޙު ވަނަ
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ާވަނީ ާމި ާހ ލަތު ާމިއަދުގ� ާޤައުމުގ� ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމަނިކުފ ނަށް ާއ� ާހުށަހ�ޅުއްވީތީ

ާޤަބޫލުކުރަންާ ާވ�ސް ނޑު ާއަޅުގަ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާވ�ސް ާމ�ންބަރުން ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއ�ދިއ�ދި.ާއ�ހ�ން ާކަމަކަށް މިފަދަ

ާމަތީާ ާއ�ންމ� ާޝަރުޢީ ާއަދި ާކޯޓުތަކަށ އި ާރ އްޖޭގ� ާހަމަ ާބ ރު ާގ�ންދިއުމުގ� ާކުރިއަށް ާތަންފީޛުކޮށް ާޙުކުމް ާމަރުގ� މި

ާމަޢ ފުާ ާމި ާއަދި ާލިބިގ�ންވޭ. ާމިާފަރ ތްތަކަށް ާގ�ންނަވ ފައި ާއިޞްލ ޙު ާމި ާތ�ރ�އަށް ާޤ ނޫނުގ� ާބ�ހޭ ާދޫކޮށްލުމ  ދިނުން

ާޙުކުމ�އްާ ާމައްޗަށް ާމީހ�އްގ� ާކޯޓުން ާސުޕްރީމް ާނަމަވ�ސް ާވީ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާގޮތަކުން ާއ�ހ�ން ާޤ ނޫނަށް ާމި އޮތީ.

ނޑައަޅައިފިާހިނދ�އްގައިާނުވަތަާދަށުާކޯޓުންާނުވަތަާހައިކޯޓުންާމީހ�އްގ�ާމައްޗަށްާކަާ ނޑައަޅ ފައިވ ާމަރުގ�ާޙުކުމްާކަ

ާމަޢ ފު،ާ ާދޭންވީ ާއ�ކަމަކަށް ާތަންފީޛުކުރަންވ ނޭ. ާއ�ކަމ�އް ާހިނދ�އްގައި ާދަމަހައްޓައިފި ާކޯޓުން ާސުޕްރީމް ވ�ސް

ނޑުމ�ންާވިސްނ ލަންޖ�ހޭާ ާމިާގ�ނައީ.ާއަޅުގަ ާމިާއިޞްލ ޙުގ�ާތ�ރޭގައިާމިާބައި ނޑުމ�ން ދޫކޮށްނުލ�ވޭނ�ާކަމަށްާއަޅުގަ

ނޑުމ�ންނަށްާާހަމަާޙަޤީޤަތުގައި ނޑުާސަބަބ�އްާކަމަށްާއަޅުގަ ވ�ސްާމިކަންާމިާޤައުމުގައިާމިހ ރުާކުރަންާވ�އްޖ�ާމައިގަ

ނޑުމ�ންނަށްާއިވ�މުންާމިާދަނީާ ހަމަާއ�ބަާފ�ނޭ،ާކޮންމ�ާދުވަހަކުާކޮންމ�ާހަފްތ އަކުާހަމަާކޮންމ�ާގަޑިއ�އްގައިާއަޅުގަ

ާ ާރައްޔިތުންނަށް ާތ�ރޭގައި ނޑުގ� ާމިންގަ ާއިޖުތިމ ޢީ ާތ�ރ�އިންާޢ އްމު ާރައްޔިތުންގ� ާދިޔައީ. ާހިސ ބަށް ާދަތިވ  އުޅ�ން

ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުންގ� ާއ�ނގ�ނީ، ާއަލީގައި ާވ ހަކަތަކުގ� ާދ�ކ�ވޭ ާނުވަތަ ާއޮންނަނީ ާމި ާޤަބޫލުކުރ�ވިފައި ބަޔަކަށް

ާކަ ާނުދ  ާމިކަންކުރިއަށް ާނުގ�ންނަވައިގ�ން ާއިޞްލ ޙ�އް ާމިފަދަ ާނުވަތަ ާނަހައްދަވައިގ�ން ާޤ ނޫނ�އް މަށް.ާމިފަދަ

ާދިވ�ހިރ އްޖޭގ�ާ ާތ�ރޭގައި ާއޭރިއ ގ� ާޝަރީޢ ގ� ާހަމަ ާބޭނުންކުރ�ވޭ ާވަގުތު ާމި ާދިވ�ހިރ އްޖޭގައި ާޙަޤީޤަތަކީ ނަމަވ�ސް

ާކޮންމާ� ާހ�ދޭ ާދިވ�ހިރ އްޖޭގައި ާދައުލަތަކަށްވ�ފައި، ާއިސްލ މީ ާއަކީ ާދިވ�ހިރ އްޖ� ާބީދައިން، ާހ�ކިދޭ ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާއަސްލަ ާދީނުގ� ާއިސްލ މް ާވ�ސް ާޤ ނޫނަކަށްާޤ ނޫނަކީ ާއޮންނަންޖ�ހޭ ާގޮތަށް ާޚިލ ފުނުވ ނ� ާއުސޫލަކ  ކ އި

ާހިނދުންާ ާއ� ާހަމަ ާއ�ބައޮތް. ާފުރުޞަތު ާކަންކުރ�ވޭނ� ާތ�ރޭގައި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއ�ގޮތަށް ވ�ގ�ންދ ންޖ�ހޭ.

ާރައް ާއ�ހީތ�ރިކަން ާގޮތ�އްގައި ާޚ އްޞަ ާއ�ޖ�ންސީތަކަށް ާއ�ންފޯސްމަންޓު ާލޯ ާމިކަމުގައި ާއ�ބަޖ�ހޭ ޔިތުންާދަންނަވ ލަން

ާބައ�އްގ�ާ ާއަނ�އް ާބަޔަކު ާއ�އް ާއަދި ާއަށް ާޕ ޓީ ާއަނ�އް ާޕ ޓީ ާއ�އް ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާހަމަ ނޑުމ�ން ދޭންވ�އްޖޭ.ާއަޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރައްވަންާ ާރައްޔިތުން ާޢ އްމު ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާހުއްޓ ލ ފައި ާކަމުގައި ާމި ާހަޅޭއްލ�ވުން ާތ އީދުނުކޮށް ފިކުރަށް

ާފުލުހު ާކުޑަމިނުން ާއ�ންމ� ާދ ންޖ�ހިއްޖ�ކަން.ާއ�ބަޖ�ހޭ ާމިކަމުގައި ާވ�ސް ާހަމައަށް ާފޯރުކޮށްދިނުމ  ާއ�ހީތ�ރިކަން ންނަށް

ާގޯހ�އްާ ާބޮޑު ާކިހ  ާކުރަނީ ާމި ާތިމ މ�ން ާފަރ ތްތަކުން ާއ�ހީތ�ރިވ�ދޭ ާފޮރުވުމުގ� ާހ�ކި ާމީހުންނަށް ާފޮރުވ  ާހ�ކި އަދި

ާބިރަށްޓަކަާ ާދިމ ވ�ދ ނ�ކަމުގ� ާތިމަންނ މ�ންނަށް ާޚުދު ާމ ދަމ  ާމިކަން ާމުސްތަޤުބަލުގައިާކަމަށ އި ާމުޅި ާއަދި ާވ�ސް އި

ާމިއަދުާ ާބިރަށްޓަކައި ާހަލ ކުވ�ދ ނ�ކަމުގ� ާގ�އްލި ާމުޖުތަމަޢު ާމުޅި ާޅަދަރިންގ� ާއޮތް ާޤައުމުގައި ނޑުމ�ންނަށް އަޅުގަ

ކުށ�އްކޮށްގ�ންާގ�އަށްާއަންނަާކުއްޖ ގ�ާތިމ ގ�ާމީހުން،ާމައިންބަފައިން،ާއ�ކުވ�ރިން،ާރައްޓ�ހިންާއޭނަާއ�ާކުށްކޮށްފައިާ

ާހ�ކިދޭންާ ާއ� ާނުވަތަ ާފޮނުވައިދީ، ާކުއްޖ  ާއ� ާފަރ ތްތަކަށް ާބ�ހޭ ާކަމ  ާހިނދުގައި ާޔަޤީންވ  ާބޭފުޅުންނަށް ާއ� އައިކަން

ާމިާ ާގޮވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާފ�އްޓުމަށް ާފުރަތަމަ ާއ�ހީތ�ރިވ�ދޭން ާކަންތަކުގައި ާއ� ާހުއްޓ ލ ފައި ާތިބުން ނުގޮސް
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ާރައްޔި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާތ އީދުކުރަމުން ާކަމުގައިާއިޞްލ ޙަށް ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއޮތީ ާހިތް ާގޮވ ލ  ތުންނަށް

ާޤ ނޫނ�އްާ ާބ�ހޭ ާހ�އްކ  ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހޯދުމަށް. ާހ�ކި ާދަތިވ�ގ�ންދަނީ ާފަރ ތްތަކަށް ާބ�ހޭ ާކަމ  ާބޮޑަށް އ�ންމ�

ނޑުމ�ން ގ�ނ�ސްދިންާާފަރުމ ކުރިޔަސްާޖިނ ޢީާއިޖުރ އަތުގ�ާޤ ނޫނ�އްާފ ސްކުރިއަސްާއަދިާއޭގ�ާއ�ހ�ންާހ�ކިތައްާއަޅުގަ

ާނ�ތްާ ާއ�އްބ ރުލ ން ާރައްޔިތުން ާނަމަވ�ސް، ާދިން ާއަޅުގަނޑުމ�ން ާބ ރު ާކަންތައްތަކުގ� ާއ� ާއަދި ނަމަވ�ސް،

ާމަޖިލީހ�އްާނޫން،ާވަކިާ ާވިޔަސް،ާވަކިާސަރުކ ރ�އްާނޫން،ާވަކި މިންވަރަކުންާއ�އްބ ރުލުންތައްާކޮންމ�ާސަރުކ ރަކަށް

ާއ�އްބ ރުލުން ާރައްޔިތުންގ� ާނޫން، ނޑުމ�ންނަށްާާޒަމ ނ�އް ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކަންތައްތަކުގައި މި

ާއ�ކަންާ ާއަތުން ާތ�ރޭގައި ނޑުތަކުގ� ާމިންގަ ާނަހީކުރުމުގ� ާމުންކަރ ތްތައް ާނަހީކުރުމަށް. ާމުންކަރ ތްތައް އ�ންގިގ�ންވޭ

ާއ�ކަންާހުއްޓުވަންޖ�ހޭ.ާއަދިާއޭނ ގ�ާއަނގައިންާއ�ކަން ާމީހ ،ާވަގުތުންާވަގުތުން ހުއްޓުވޭާމީހ ާއަނގައިންާާހުއްޓުވޭ

ާކުށްވ�ރިކުރަމޭާ ާތިމަންނ  ާއ�ކަން ާހިތުން ާމީހ  ާނުކުޅ�ދިެިއްޖ� ާހ ލަތަކަށް ާކުރ� ާހ ލަތުން ާދ� ާއ� ހުއްޓުވަންޖ�ހޭ.ާއަދި

ާއީމ ންތ�ރިކަމ އިާ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއޮންނަނީ. ާމި ާމިކަން ާހިސ ބުގައި ާހިނގައިގަންނަންޖ�ހޭ ާތަނުން ާއ� ބުނ�ފައި

ާމު ނޑުމ�ންނަކީ ާޙުކުމްތަކަށްާއަޅުގަ ާމިފަދަ ާއ�ންގިފައިވ  ާމައްޗަށް ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާހިނދު ާވީ ާކަމުގައި ސްލިމުން

ާއ�ބަޖ�ހޭ.ާ ާވ ހަކަދައްކަން ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއިންޞ ފަށް ާމީގ� ާއަސްލުތަކ އި ާއަދި ާއ�ބަޖ�ހޭ. ާތަބަޢަވ ން ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާ ާސޫރަތުގ� ާބަޤަރ  ާޤުރުއ ނުގ� ާމ ނ ގައިވ3��ާޭކީރިތި ާއ ޔަތުގ� ާޤަތުލުކުރ�ވޭާާވަނަ ާމީސްތަކުންނޭވ�. "އީމ ންވ�އްޖ�

ާމިނިވަނ�ކ�ވ�.ާ ާމިނިވަނަކަށް، ާފަރުޟުކުރައްވައިފިއޭ. ާމައްޗަށް ާމީހުންގ� ާތިޔަބައި ާޤިސ ސްހިފުން ާމ�ދު މީހުންނ 

ާބައ�އްާ ާޤިޞ ޞްގ� ާފަރ ތުން ާއަޚ ގ� ާމަރުވި ާމީހ  ާއ� ާފަހ� ާއަންހ�ނ�ކ�ވ�. ާއަންހ�ނަކަށް، ާއަޅ�ކ�ވ�. އަޅަކަށް،

ާއ�ދުންާމަޢ ފުކު ާއަށް ާދިޔަ ާމަރުގ� ާގޮތުގައި ާހ�ޔޮ ާވ ރުތަވ�ރިޔ  ާކިބައިން ާމީހ ގ� ާއ� ާފަހ� ާދަންނ ށ�ވ�. ާމީހ  ރ�ވުނު

ާތިޔަާ ާހުއްޓ�ވ�.ާއ�އީ ާއަދ ކުރުން ާއ� ާއ�ކީ ާއިހުސ ންތ�ރިކަމ  ާމީހ  ާފަރ ތަށްާމަޢ ފުކުރ�ވުނު ާމަޢ ފުކުރި ހުއްޓ�ވ�.ާއަދި

ބައިާމީހުންނަށްާދ�އްވިާލުޔ�ކ�ވ�.ާއަދިާރަޙްމަތ�ކ�ވ�.ާއ�އަށްފަހުާާބައިާމީހުންގ�ާވ�ރިާރަސްކަލ ނގ�ާހަޟްރަތުންާތިޔަ

ނޑުމ�ންނަށްާ ާޢަޒ ބުާހުއްޓ�ވ�."ާއަޅުގަ ާއަށްާވޭންދ�ނިވި ާމީހ ާދަންނ ށ�ވ�.ާފަހ�ާއ�ާމީހ  ދ�ކޮޅުވ�ރިވ�،ާޢަދ ވ ތްތ�ރިވި

ާޤައު ާމި ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާޖުރިސްޑިކްޝަން ާމިއަދުގ� ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާއަދި ާޙަޤީޤަތ އި ާޤ ނޫނުގާ�މި މުގ�

ާނުކުރ ންވީާ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިކަން ާވިސްނ ލ އިރުގައި ާއޮތްގޮތަށް ާކަންތައްތައް ާމަރުޙަލ ގ� ާޝަރުޢީ ކަންތައްތަކަށް

ާއަދަބުާ ާމަރުގ� ާމަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ާއ ބ ދީގައި ާތ�ރޭގައި ާއިންސ ނުންގ� ާޒަމ ނުއްސުރ� ާނ�ތް. ާސަބަބ�އް އ�އްވ�ސް

ާއަޅުާ ާއ ދ�، ާވޭ. ާގ�ންގޮއްސަ ާކުރިއަށްާދ�މުން ާމިކަން ާވ�ސް ާޒަމ ނ�އްގައި ާކޮންމ� ާއަލީގައި ާތ ރީޚުގ� ނޑުމ�ންނަށް ގަ

ާޕ ޓީގ�ާ ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާބޭނުން. ާއިތުރުކޮށްލަދޭން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުމ�ންނަށް، ާއަޅުގަ ާދ ކަން ހިނގަމުން

ާދަން ާވ ހަކައ�އް ާއ�ންމ� ާހަމަ ާއ�ދޭތީ ާފުރުޞަތަކަށް ާކުޑަކުޑަ ާހަމަ ާމ�ންބަރަކު ނޑުާޢިއްޒަތްތ�ރި ާއަޅުގަ ނަވ ލ ފައި

ާއޮތޭާ ާއ�ބަ ާފ�ންނަން ާމަޢުލޫމ ތުން ާމި ނޑުމ�ންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއަދުގ� ާދަންނަވ ނީ ާހަމައ�ކަނި ނޑު ާއަޅުގަ ހުއްޓ ލ ނަން.

ާޕީޕަލްސ3�ާާް ާއިށީންނ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ފައި ާވ ހަކަ ާމި ާހަމައ�ކަނި ާއަދަބުތައް. ާމަރުގ� ޤައުމަކުން
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ނޑަކަށްާާރިޕަބްލިކުާއޮފްާޗައިނ ގ� ސަތޭކަާމީހުންާމަރަންާޙުކުމްކުރ�ވިފައިާމަރުގ�ާކަންތައްާނިންމ ލ�ވިފައ3�ާާިގ ތްގަ

ޔުނައިޓަޑްާސްޓޭޓްާ،�5ާސަޢޫދީާޢަރަބިއްޔ ގައިާ،320ާމީހުން،ާއިރ ޤުގައ1��ާާިގައި.ާއީރ ނުގައ2005ާާިއ�ބައޮތްާ

ާ ާއ�މ�ރިކ ގައި ާމަޝްހޫރު ާވިދ ޅުވ  ާއ� ާއ�މ�ރިކ  �2ާފޯރ ،ާ ާމ10ާީޔަމަނުގައި ާސޫދ ނުގައި މީހުން،5ާާހުން.

ާ 5ާވިއ�ޓްނ މުގައި ،ާ ާ�ސީރިއ ގައި ،ާ ާ�ޖަޕ ނުގައި ،ާ ާ�އިޖިޕްޓުގައި ،ާ 4ާލީބިޔ ގައި ،ާ ،1ާބަނގުލަދޭޝްގައި

މ�ލޭޝިޔ ާއަދިާނޯތުާކޮރ�އ ގ�ާއަދަދުާރިލީސްކުރ�ވިފައިާ،3ާބޮޓްސުއ ނ ގައިާ،3ާސިންގަޕޫރުގައިާ،1ާތައިލ�ންޑުގައިާ

ާކުރިއަރަމު ާހަމަ ާމިހިރީ ާއަދަބުާނ�ތް. ާމަރުގ� ާވ�ސް ާޤައުމުތަކުގައި ާކުރިއަރ ފައިވ  ާވ�ސް، ާޤައުމުތަކުގައި ންދ 

ާތަންފީޛުކޮށްފަ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމަޑަވ�ލިާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާބިލަކީ ާރައީސް.ާއ ދ�،ާމި ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދިގުކޮށްާާއ ދ�،ާޝުކުރިއްޔ  ާވ�ސްާވަރަށް ާކުރީގައި ާމިާއިޞްލ ޙަކީ ނުވަތަ

މިާޢިއްޒަތްތ�ރިާމަޖިލީހުގައިާހުރިހ ާބޭފުޅުންާވ�ސްާވ ހަކަދައްކަވ ފައިވ ާބިލ�އް.ާއަދިާމިކަމުގައިާދ�ކޭގޮތ އިާއ�ންމ�ންާ

ނޑުާދ�ކ�ނީ.ާއ�ހ�ންވީމ ،ާމިާކޮ މިޓީއަކަށްާފޮނުވައިގ�ންާއ�އްާގޮތްާވިސްނުމަކަށްާއައުމަކީާމުހިއްމުކަމ�އްާކަމަށްާއަޅުގަ

ނޑުާއ�ދ�ން.ާއަދިާމިކަމުގ�ާތ�ރޭގައިާގޮސްާ މިކަންާވީހ ާއަވަހަކަށްާނިންމައިދ�އްވުމަކީާވަރަށްާބޮޑުާއ�ދުމަކަށްާއަޅުގަ

ނޑުގާ� ާއަޅުގަ ާއަދި ާވ ތީވ�، ާކަމަކަށް ނޑައ�ޅިފައިވ  ާކަ ާޙުކުމް ާއިސްލ މްދީނުގައި ާއައިސް ާވަދ�ގ�ން ާވ ހަކަތައް އ�ހ�ން

ާމި ާވ�ސް ާއ�ކުގައިާއަޚ�އް ާދިނުމ  ާފުރުޞަތު ާއަށް ާބޭފުޅ  ާއ� ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވ ތީ، ާވ ހަކަދައްކަން ާމިއަދު ކަމުގައި

ާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޒިމްާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:ޢ މ�ދުހ�ންވޭރުާދ އިރ ގ�ާމ�ންބަރުާޢަލީާ

ނޑުގ�ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާމިާވަގުތުގ�ާގޮތު ނޑުގ�ާވިސްނުންާނުވަތަާއަޅުގަ ނޑުާހަމަާއަޅުގަ ންާއަޅުގަ

ާމ ދަންާ ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާފަހަތުން. ާތަންކޮޅ�އް ާފަށ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހިސ ބުން ާއުޅޭ ާނިންމ ލަން ާބައްޓަންކޮށް ވ ހަކަ

ާވ ހަ ނޑުގ� ާއަޅުގަ ާލިބިއްޖ�އްޔ  ާފުރުޞަތު ާދުވަހަކުން ާއޮންނަ ާދ�ން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބައިންާއިރ ދަކުރ�އްވިއްޔ  ާކުރީ ކަ

ާއަޑަށްާ ާވަރަށް ާނިންމ ލައްވަމުން ާމަޙުލޫފުާވ ހަކަ ާއަޙުމަދު ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާދ�ކުނު ފަށ ނަން.ާގަލޮޅު

ާވިދ ޅުވީާ ާއިޝ ރ ތްކޮށްލަން. ާހަމަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާވަނީ ާބޭނުން ާމިއަދު ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކަށް ާވިދ ޅުވި ބ ރުލ 

ާނު ާމައްސަލަތައް ާމިާމިފަދަ ާނުނަގ  ާޗުއްޓީ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާއ�ބަޖ�ހ�އޭ ާނިންމުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ވަތަ

ާޗުއްޓީާ ާއ�ބަ ާމަޚްލޫފު، ާއ�ކަމަކު ާފ�ށިގ�ން ާމިރ�އިން ާތ�ދުފުޅ�އް. ާއ�އީ ާވިދ ޅުވ�ފައި ާއ�ހ�ން ާކުރަން. ކަންތައްތައް

ާޗުއްޓީާނުނި ނޑުމ�ންާވީ ންމ ާއަނ�އްކ ވ�ސްާތިބ�ފައިާމިާކަންތައްތައްާނަންގަވ ާހަފްތ އަކަށްާވ ާވަރަށް.ާދ�ންާއަޅުގަ

ާހުރ�ގ�ނ�އްާ ާއިޚުލ ޞްތ�ރިކަމ�އް ާއ�އްވ�ސް ާމައްސަލައ�އް. ާކަންބޮޑުވ ންޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާގ�ންދަން. ކުރިއަށް
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ާއޮޅުވ ލު ާރައްޔިތުންނަށް ާމިއީ ާއ�އްޗ�އް. ާކޮންމ� ާވިދ ޅުވަނީ ާވަޑައިގ�ން ާމިތަނަށް ާވިދ ޅުވަނީ. މުގ�ާނޫން،ާވ ހަކަތައް

ާއ�ބަާ ާއޮޅުވ ނުލ�ވޭނ�ކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާކަންތައްތައް. ާފިކުރުކުރަންޖ�ހޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހުންނަނީ ާމި ނިޔަތުގައި.

ާއ�ބަާ ާވިޔަސް ާއަޚުންނަށް ނޑުމ�ންގ� ާއަޅުގަ ާކައިރި، ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާދައްކައިދޭންޖ�ހޭ. ާއ�ބަ ނޑުމ�ން އަޅުގަ

ާގޮތ�ާ ާކޮށްގ�ންވ ނ� ާކަންތައް ާމިއީ ާއަޑަށްާބުނ�ދޭންޖ�ހޭ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހިތ މަކުރަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނޫނޭ. އް

ާމިރޭާ ާވިދ ޅުވުމަށްފަހު ާނަގައިގ�ންނުވ ނޭ. ާޗުއްޓީ ާނޫނީ ާނިންމ ފައި ާބިލުތައް ާމުހިއްމު ާމިކަހަލަ ާވިދ ޅުވި ބ ރުލ ފައި

ާޗުާ ާއަނ�އްކ ވ�ސް ާތިބ�ންވީ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާހަފްތ އަކަށް. ާއަށް. ާޗުއްޓީ ާޤަރ ރ�އްާފުރ ވަޑައިގަންނަވަނީ ާނިމިގ�ން. އްޓީ

ާލ�އްވިާ ާމަޚްލޫފު ާނުނަގ . ާޗުއްޓީ ާހަމަ ާތިބ�ންވީ ާއަނ�އްކ ވ�ސް ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާލައްވ ފަ. ާމަޖިލީހަށް ާމި އ�ބައޮތް

ނޑުމ�ންާ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާގޮތަށް. ާތިބޭ ނޑުމ�ން ާއަޅުގަ ާފ ސްކޮށްގ�ން ާއ� ާވީމަ ާޤަރ ރ�އް ާއ� ާނުވަތަ ބިލ�އްވީމަ

ނުވަތަާމިާކަންބޮޑުވ ންޖ�ހޭާކަންތައްތައްާ ނޑުާވ�ސްާއަދިވ�ސްާބޭނުންާމިާބިލާ  އިނގޭތޯާޢިއްޒަތްތ�ރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާތ�ދުވިއިރުާ ާމިތަނަށް ާވ�ސް ާހަމަޔަޤީނުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ގޮތުން ާދައްކ ލަން. ާވ ހަކަތައް ާބައ�އް ާގުޅޭގޮތުން އިޞްލ ޙ 

ާކޮންމ�ާމ�ންބަ ާތ�ދުވީ.ާއ�އީ ާމި ާހުރ� ާކަންބޮޑުވ� ާބިލ ާދ�ކޮޅަށްާނުވަތަާމިާކުޑަކޮށްާޖ�ހިލުންވ�،ާނޫނީ ރަކުާވ�ސްާމި

ާއިނގިލިދިމ ކޮށްާ ާއ�ބަ ާމ�ންބަރުން ާބައ�އް ާދިމ ލަށް ާމ�ންބަރަކ  ާކޮންމ� ާވިދ ޅުވ  ާވ ހަކަ ާގޮތަށް ާކިޔ  ާފ ޑ�އް ބިލަށް

ާއ�ހ�ންނަމަވ�ސް، ާނުދ�އްކޭނ�. ާވ ހަކައ�އް ާއ�ހ�ންނ�އް ނޑުމ�ންާާވ ހަކަދައްކަވ . ާއަޅުގަ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާޖ�ހ�އޭ...އ�ބަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ާއޮންނަާ ާދ�ން ާނިންމ ލަން. ާޖަލްސ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ހ�ންވީމ ، ާހަމަވ�އްޖ�. ާވަގުތު ާޖަލްސ ގ� ާމ�ންބަރު ޢިއްޒަތްތ�ރި

ާކުރިންާ ާނިންމ ލުމުގ� ާޖަލްސ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދ�، ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ާމ�ންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތ�ރި ދުވަހަކު

ގ�ާ)ނ(ާގައ2ާާިވަނަާމ އްދ ގ�25ާާހޭާވ ހަކައ�އްާއ�ބައޮތް.ާއ�އީާރައްޔިތުންގ�ާމަޖިލީހުގ�ާގަވ އިދުގ�ާދަންނަވ ލަންޖ�

ާމުޙައްމަދުާ ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާއަލިފުށި ާހިމ�ނިވަޑައިގަންނަވ  ާކޮމިޓީގައި ާމ ލިއްޔަތު ާމަތިން ާގޮތުގ� ވ 

ާޢި ާދ އިރ ގ� ާކ�ލ  ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއ� ާބަދަލުގައި ާޢަބްދުނ ޝިޒުގ� ާމ�ންބަރު ާހަމަޖ�އްސ�ވުމަށްާهللاާއްޒަތްތ�ރި މަޢުޞޫމް

ާއަދިާ ާއިޢުލ ންކުރަން. ާހަމަޖ�އްސ�ވީކަމުގައި ާގޮތަށް ާއ� ާއ�ކަން ާވ ތީ ާފޮނުވ ފައި ާސިޓީ ާފަރ ތުން ޑީ.އ ރު.ޕީގ�

ާ ާގަވ އިދުގ� ާމަޖިލީހުގ� ާރައްޔިތުންގ� 25ާާހަމައ�އ އ�ކު ާމ އްދ ގ� ާއިމްތ2ާިވަނަ ާމަތިން ާގޮތުގ� ާވ  ާގައި ޔ ޒުާ)ނ(

ާޢަބްދު ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާކ�ލ  ާހިމ�ނިވަޑައިގަންނަވ  ާކޮމިޓީާهللاާކޮމިޓީގައި ާއ� ާބަދަލުގައި މަޢުޞޫމުގ�

ާސިޓީާ ާފަރ ތުން ާޑީ.އ ރު.ޕީގ� ާހަމަޖ�އްސ�ވުމަށް ާނ ޝިޒް ާމުޙައްމަދު ާމ�ންބަރު ާޢިއްޒަތްތ�ރި ާދ އިރ ގ� ާއަލިފުށި އަށް

ނޑުާއިޢުލ ންކުރަން.ާފޮނުވ ފައިާވ ތީާއ�ކަންާއ�ާގޮތަށްާހަމަ ާޖ�އްސ�ވީާކަމުގައިާވ�ސްާއަޅުގަ

ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދ�އްކ�ވުން:

ހ�ނދުނ2033ާާުއ�ޕްރީލ3�ާާްއ ދ�،ާދ�ންާމަޖިލީހުގ�ާޖަލްސ ާއ�އްާއޮންނ ނީާ  ގައި.5600ާާވ ާހޯމަދުވަހުގާ�

ާ

ާ
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