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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 3 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  ބުދަ، 2011 އޮކްޓޯބަރ 5 : ތާރީޚު 

 1432ޛުލްޤަޢިދާ  7 

 ަގއި  9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 އަށް  11:02ން  10:001 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 އަށް   213:32ން  12:30 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  14:31މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 26ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
  10:30ޓެީވ،  އިމްތިޔާޒްެގ މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްުވމަށް ޮގތެއް ނިންމެވުމާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްުވމަށް މެދުކަނޑުއްާވލެއްީވ. ދެން ޖަލްސާ ފެއް  - 1

 މިނެޓްެގ ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު  30ބަރުންނަށް ދެއްާވ ގައި މެން
 . ފަސްކުރެއްީވ ޖަލްސާ ، ބެއްލެވުމަށްފަހު މިނެޓަށް 5، ޖަލްސާއަށްަވޑައިެގންފައިުނާވތީ  މެްނބަރުން ކޯރަމްހަމަާވަވރަށް ޖަލްސާެގ - 2



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

  ދުޝާހިهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތު: 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް  ނައިބު  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން  ، މެންބަރުން  52އިންޓަވަލް   51އިންޓަވަލް 

 މެންބަރުން  45ސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހު ހު، މެންބަރުން

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފުރު  : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 ޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރި

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާއި

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  



 III 

 ޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

  މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ވެލިދޫ ދާއިރާެގ

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް

 ރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީއުނޫގފާރު ދާއި 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 މް އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީ 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަ 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

  މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

  މަވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް މަޑަވެލި  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 



 V 

 މުޙަންމަދު މަސީޙު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު މެންބަރު: ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

   

 ސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އި : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 

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

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މްގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަ

 

 

އަޙްމަދު  : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އަލްފާޟިލް  ޓްރެޜަރީ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 އިނާޒް 
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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .3

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުން.36ްުރެވވަަޑއިގެންްިތއްބެވީްޒިއަށްްހާްމިވަގުތުްޖަލްސާ

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.4

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.3122/14/14ްބަރަކީްއޖ/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންް-4.2

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިައއިޓަމްގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަަސއްކަތެއްްނެތް.ް.4.3އެޖެންޑާްއައިޓަމްްް-4.3

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..5ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްހަމަޖެހިފައި ްްވާްމިއަދު ްދަންނަވަނީ. ްމި ްކ41ޮ;:ކޮމިޓީތައް ްއިޤްތިޞާީދ ްަގއި ްކޮމިީޓ،41ްް;:މިޓީ، ްމާލިއްޔަތު ގަިއ

އްވެވިްދިރާސާކުރުމަށްްހޮގެްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާޒުގެްބިލުްަގއިްރައްޔިުތނ11ް;3ޅިްމަޖިލީހުގެްކުޑަްކޮމިޓީ،ްގައިްމ11ު;22

ް ްކޮޓަރި ްގުިޅގެންގ2ަކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްގޮތަްށްއަިއްބަދަލާ ްނިސްބަތްވާ ްމެންބަރުންެގްޕާޓީތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ވަކިްް.ްއިްއޔެ

ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންނަށް ްތިއްބެވި ްމިހާރު ްގޮަތށް ްނިސްބަތްުނވާ ްލިޔުމެްއްފޮނުވާފަްޕާޓީއަކަށް ްވަނީ ްއެްއިން .ް



  

ްއެ ްއޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި. ްމަޢުލޫމާތު ްގޮުތެގ ްއިްސކަންދެްއވާ ްކޮމިީޓތަކަށް ްމެންބަރުން ްމިއަދުްްޢިއްޒަތްތެރި މަޢުލޫމާތު

 މެންބަރުންގެްއަރިހުންްއެދެން.އެްންޢާްއމަށްްރައްދުކޮށްދެއްވުމަށްްއަޅުަގނޑުްވީހާވެސްްއަވަަހކަށްްއަމީ

ް

ް.ްސުވާލު.6

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައއިޓަމުް-6.2 6ްްްއެޖެންޑާ ްައއިޓަމް ްއެޖެންޑާ ްރިޔާްޟްް-6.2ސުވާލު. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ްއެން ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްޓްރެރަޝީދު ްޑް ްއަޙްމަދު ްައލްފާޟިލް ނުޑްްނާޒާޢިޜަރީ ްއަުޅގަ ްުސވާލު. ކުރައްވާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްކުްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްހިންގަންޔުޓިލިޓީޒް ްންފުނިތައް

ްސަބަބަކީް ްދޫނުކުރާ ްސަބްސިޑީ ްއިންޖީނުގެތަކަށް ްހިންގާ ްރައްޔިތުްނ ްރާއްޖޭަގއި ްދޫކުރާއިރު ްސަބްސިޑީ އިންޖީނުގެތަކަށް

ްކޮބައިތޯ؟ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްޢިްއަޒތްތެރިްމިނިސްޓަރަށްްފުރުޞަ ްތުްއަރުވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްއަުޅގަ

ް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢިނާޒުމަދުްފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަޙްމިނިސްޓަރްއޮ

ނޑުްޤަބޫުލކުރާް ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްުކރެއްވިްުސވާުލގެްޖަވާަބކީްަސރުކާރުގެްއަުޅގަ

ްރަްއޔިތުްނނަށް ްސިޔާސަތެއް ްެއއްެވސް ްސަރުކާުރގެ ްމަންފާވާްްގޮތުަގއި ްނޫނީ ްޢަމަލީްފައިދާވާ ްއެްގޮތުަގއި ްގޮތުން

ްތަންފީޛު ްބަނދެވިގެން ްތެެރއިން ްިސޔާސަތުތަެކއްގެ ްބައިވަރު ްޖުމްލަ ްތެރެއިން ްދާނީްސިޔާަސތުތަކެްއގެ ްވެގެން ނަތީޖާްއެ

ްއެ ްއަދި ްމަސައްކަތްކުރީމަ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރުްނެރެން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި އެއްބާރުލުމާިއްްންގެކަމަށްޓަކައި

ްސަރުކާރެއެއާް ްއަުޅަގނޑުމެން ްޖުމްލަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްކުެރވުނީމަ ްމަސައްކަތްތަެކއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެްއެީކގައި ްްއަގއި

ްސިޔާސަތުތަކުން ްމިްއޮންނަ ްނެރެވެނީ. ްްނަތީޖާތަކެއް ްރައިޓްްވިސްނުމުގެ ްސެންޓަރ ްއަމާޒަކީ ްސަރުކާރުގެ ްދަށުން

ްގެްނގުޅުން ްމިއަް.ސިޔާސަތުތަެކއް ްކުރެވެމުން ްއަހަރުތަކުަގއި ްވޭތުވެދިޔަ ްމަސައްކަތްތަެކްއ ްއެފަދަ ގެންދެވެނީ.ްްދި

ްއިދާރާަތކުންްކޯޕަރައިޓު ްސަރުކާރުގެ ްައދި ްވިސްނުން. ްސަރުކާރުގެ ްފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ްޚިދުމަތްތައް ްޔޫޓިލިޓީ ކޮްށގެން



  

ްސިޔާސަ ްބޮަޑކަށް ްެރގިއުޭލޓުވީހާވެސް ނަޑއެޅުމާއި ްކަ ްެއީއްްއަދިްއިކުރުމާުތތައް ްމަސައްކަތްކުރުން މޮނިޓަރކުރުމުގެ

ްމީގެ ްއަިދ ްވިސްނުމަކީ. ްުއސޫްސަރުކާރުގެ ްވިޔަފާރި ްދިނުމާއިތުރުން ްޚިދުމަތްތައް ްހަރުދަާނވާނެްްލުން ްހިންގުން އެކު

ރުންްފޯރުކޮށްދެވޭްޚިދުމަތްތައްްހަމަހަމަްއަގުތަކެްއަގއިްހިފެހެއްޓުމަށްްބާރުއެޅުންްސަރުކާރުގެްިވސްނުމަކީ.ްސީދާްސަރުކާ

ްުކރުންްމި ްހަމަެއކަނި ްް،މަސައްކަތް ްޮބޑަކަށް ްވީހާވެސް ްކޯޕަރޭޓުހިންގުން ްނޫނީ ްއެފަަދްއުސޫްކުންފުނިތަކަށް ލުން

ކަންތައްތައްްފޯރުކޮށްދިނުންްސަރުކާރުގެްވިސްނުމަކީ.ްއަދިްމިއާއެކުްސަުރކާރުގެްިސޔާސަަތކީްމާލީްފޯރުންތެރިކަންްނެތްް

ްސަބް ްސީދާ ްސަރުކާރުން ްދިނުންރައްޔިތުންނަށް ްގޮުތގަިއ ްނޫންސަރުކާރަް.ސިޑީގެ ްވިސްނުމެއް ްސަރުކާރުގެ ްކުން

ްބޮޑަކަ ްވީާހވެސް ްކޮށްދިނުމަކީ. ްސަބްސިޑަިއޒް ްސީދާ ްަސގާކުންފުނިތަކަށް ްއޮތް ްއިހުއްސުރެ ްސަރުކާރުން ތެއްްފަށް

ްޓާރމުްސަުރކާރުެގްމިްއެއާްވީާހވެސްްބޮޑަްށްދުރަށްްގޮްސްއަުޅަގނޑުމެްނގެްމިް.ކޮްށދިނުންކުންފުނިތައްްސަބްސިަޑިއޒް

ްސަުރކާ ްސަބްސިޑަިއޒްނިމޭއިރުގައި ްކުްނފުނިތައް ްކަންްރުން ްމީގެކުރިން ްިވސްނުމަކީ. ްސަރުކާރުގެ ްހުއްޓާލުން ކޮށްދިުނން

ްސްެޓލްކޯ ްގޮަތކީ ްއައި ްމާލެްހިނގަމުން ްފޯރުކޮށްދެމުންްްއިއާްއިން ްޚިދުމަތް ްކަރަންުޓގެ ްރަށްރަށް ްބަެއއް އަޮތޅުތަކުގެ

ްސްޓެްލކޯ ްއަްދިޔައީ. ްހަމަ ްވިޔަފާރިކަރަންުޓގެ ްެގއްލުމުަގިއ ްނުނަާގ ްބަޖެޓުންްގު ްަދއުލަތުގެ ްގެންދިޔުމަްށޓަކައި ކުރަމުން

ްފައިސާްސްޓެލްކޯ ްްއަށް ްދިޔައީ. ްހަމައެކަިނ3119ްްދައްަކމުން ްއައިއިުރގައި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްސަރުކާރަށް ްައހަރު ވަނަ

ްއަދަުދގަްސްޓެލްކޯ ްބިލުގެ ްތެޔޮ ްދައުަލތުން ްއެކަނި ްއަށް ްގާތްަގނޑަކަށް ްއަރާފައ5:6ްިއި ްރުފިޔާ ްެއީއްްމިިލއަން ވޭ.

ްހަމަ ްގޮތުަގއި. ްސްޓެލްކޯްދަރަނީގެ ްހީނަރުަވމުން. ްދިޔައީ ްދުވަހަކަށް ްުދވަހެްއ ްސްޓެލްކޯ ްްމިއާެއއްކޮށް 39ްއިން

ނޑުެމންްހަވާލުވިއިްެގންދިޔަހިންގަމުންްްއިއްދުތަކުގަްއިންޖީނުގެްރާއްޖޭގެްއެކިްަސރަހަ ވަނަްް:311ރު.ްސަރުކާރާްއަުޅގަ

ްރީ ްސްޓެލްޯކ ްފެށިގެން ްސްޓްރަްކޗަރްއަހަރުން ްމަްއޗަށް ްމަހެއްގެ ްފާހަަގޮކށްލަން ްއެްއކޮށް ްއުފަލާ ްިމއަދު 5ްކުެރވި

ްމި ްހިނގަމުން ްގޮތުގަިއްސްޓެލްކޯ ްފައިާދވާ ްރުފިޔާ ްމިްމިލިއަން ްފައިދާއޭ ްނަގުްދަނީ. ްފައިާދްދަންަނަވނީކީ ްފަިއސާ ދު

ް ްގޮަތކަްށ ްދައްާކ ްރީްސަރުކާރަށް ްސްޓެލްކޯ ްއެއީ ްސްޓެލްކޯްސްޓްރަކްޗަރްނޫން. ްބޭނުްކޮށް ްއެިކއެިކްއަށް ންވާ

ްސްޓެލްކޯއިންވެސްޓްމެންޓު ްމިްކުރުމަށްަޓކަިއ ްވާހަކަ ްޯހދެމުންދާ ްފައިސާ ްމީގެއިތުރުންްްއަށް ްހަމަ ްއަދި ދަންނަވަނީ.

ްސްޓެލްކޯް ްބަޖެޓުން ްދިޔަްދައުލަތުގެ ްަދއްކަމުން ްފައިސާ ްއިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީހުންެގްދިޔުން ްއަމިއްލަ ހުއްޓާލައި

ގެންދިޔުންްައޅުަގނޑުމެންްނެތިްފައިސާްދައްކަމުންްގެްނދިޔަްލެއްެވސްްެއއްެވސްްހަރުދަނާކަމެއްްއުސޫްއިންޖީނުގެތަކަށް

ްޤަބޫލުުކރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއާއެްއޮކށް، ްހަމަ ްދިޔަްްހުއްޓާލިން. ްހިންގަމުން ްރަްއޔިތުން ްއަމިއްލަ ގޮތުަގއި

ނޑަެއިޅފައިްނެތްްއިންޖީނުގެތަކެއްްްއިންޖީނުގެތަކަކީ އެްއިންޖީނުެގތަކުގެްެއއްެވސްްކަހަލަްމޮނިޓަރކުރެވޭނެްނިޒާމެއްްކަ

ްމާނަ ްދިޔައީ. ްދިޔަްއަީކްމިްހިންގެމުން ްހިނަގމުން ްމިކަންކަން ްޖަވާބުދާރީގޮތަށް ްރަްއޔިތުން ްނިޒާެމްއްއިރުަގއި ކުރެވޭނެ

ްހަމަ ްއަދި ްއިންޖީނުގެތަކުގެއެއާްނެތޭ. ްއުސޫްކެޕިޓަްއެއްކޮްށ، ްަވކި ްކުރެވޭނެ ްަޚރަދުތައް ްަކނަޑއެޅިފަްލުތަކެއްލް ްވެސް

ްޚަރަދުތައްް ްކެޕިޓަލް ްިއރަކުންތޯ ްކޮން ްއަންދާޒާަތކަކީ ްއޮތް ްކުރުމަށް ްޚަރަދުތައް ްކެޕިޓަލް ްކިހިނެއްތޯ ްއަދި ްނެތް. އެއް

ްއެ ްއިންޖީުނގެްކުރަންޖެހެނީ ްރައްޔިތުންގެ ްމިދެންނެވި ްމިފަދަ ްނިޒާމެއް ްބެލޭނެ ްއެފަދަްވެސް ްދިޔައިރަކު ްހިންގަމުން ތައް



  

ްހުުޅވިފަްނިޒާމެއް ްމިްއެއްްްވެސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތް. ްކޯޕަރޭޓުްވެސް ްއަމާަޒކީ ްޔުޓިލިީޓްއުސޫްސަރުކާރުގެ ލުން

ްހިން ްއެންޓަރޕްރައިޒިންކުންފުނިތައް ްޕަބްލިކު ްސަރުކާރުން ްވީމާ ްްގުން. ްނޫނީ ްކުންފުނިތަްއްްޕެމެބުްބޯޑު މެދުވެރިކޮށް

ްޕެމެބުންމަސަްއަކތްތައްްވަރަށްްބާރަށްްް.ްއަދިްއެވަނީްހަރުދަނާކުރެވިފަްމޮނިޓަރކުރެވޭނެްިނޒާމެއްްމިހާރުްމިްހިންގުން

ނޑުމެްންްވެސްްދަނީްކުރެވެމުން.ްކުންފުނިތައްްމޮނިޓަރކުރެވިްކެޕިޓަލްްޚަރަދުތައްްސަރުކާރުެގްއެހީއާްމިހާރު އެކުްއަުޅގަ

ްފޯރުކޮށްދެވެ ްއެހީ ްކުންފުނިތަކަށް ްމިމިދަނީ ނޑުމެންްމުން ްއަުޅގަ ްފަހަރަށް ްބައެއް ްހިއްސާާވްްނަށްދަނީ. ސަރުކާރު

ް ްނަތީޖާ ްއެދޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހާސިލުކުންފުނިތައް ްަމސައްކަތްކުރެވޭނެ ްސްޕީުޑގައި ްއެ ްކަުމގައިވަރަށް ވީްްނުދިޔަ

ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރަނގަޅުކުރަމުން ްސްޕީޑު ްއެ ްދުވަހަކަްށ ްދުވަހެއް ްއަްނަމަވެސް ްއެއާއެްއކޮށްްގެންދެވެނީ. ްހަމަ ދި

ނޑުމެންްމިވަނީްޤާއިމުްވެސްްމިހާރުްމިްެވވޭެންނިޒާމެއްވާބުދާރީރައްޔިތުންނަށްްޖަ ވަނީ.ްްކުރެވުމުގެްމަގުމަީތަގއިްއަުޅގަ

ެއކުްްވުމާްޭބނެްކުންފުނިތަކަކަށްބަލުގައިްއަމާޒަކީްޔުޓިިލޓީްކުންފުނިތަކަކީްފައިދާްލިހަމައެާއއެްއކޮށްްދުރުްމުސްތަޤުްއަދި

ްޢާ ްއްމުންނަށް ްއެ ްިވއްަކިއގެން ްނިޒާމަކަށްހިއްސާ ްކުންފުނިތަކުްންއިތުރުކުެރވޭނެ ްވިްއކަިއގެން ްރަްއޔިތުންަނށް ްއަތޮުޅގެ

ްހެދުމަކީ ްްވެސް ްސަރުކާުރ ްއަމާެޒއް. ްސަރުކާރުގެ ްވެސް ނޑު ްމިްްމިއަޅުގަ ްކުރިން ފާހަގަކޮށްލެއްވިްްދެންނެވި

ްކުޑަކު ްހަމަ ްދެންނެވީ ްނިޒާެމކޭ ްޖަވާބުދާރީނުވެވޭ ްސަރުކާރު ްޮކށްލާނަން. ްރަނގަޅު ނޑު ްއަުޅގަ ްތަންޮކޅެއް އްސާާވްހިޑަ

ްހަމަް ްހިންގުމުގައި ްމަޖިްކުންފުނިތައް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަވާބުދާރީާވންގައިމުެވސް ނޑު ްއަޅުގަ ްލީހަށް ްސަރުކާރު އްސާވާްހިޖެހޭ

ްްގެޕެމެބު ްބެލެނިވެިރއެްއގެ ްހަބަލަހައްޓާ ްސަރުާކރު ްކަންތައްތަްއްވަމުންއްސާާވްކުންފުނިތަކުހިިއސިްއޔަތުން ްގޮްތްްން ދާ

ްމި ްހިތުން ްަޖވާބުދާރީވާންެޖހޭ.ްމިްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑްޤަބޫލުކުރާްމަޖިލީހަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ގޮުތަގއިްްނިޒާމުގެ

ްހިނގަން ްައޅުަގނުޑްކަންކަން ްއަމާުޒކޮށް ްސީދާ ްހަމަ ްމެންބަރަށް ްުސވާުލކުރެްއވި ްއެާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްައދި ޖެހޭނީ.

ްްން.ްވިލުފުށީެގްމިދަންނަވަ ްޖުލައިެގްނިޔަލަށް 4ްްައހަރުގެ 6ްް:ލައްކަ ނީްސަބްިސޑީެގްގޮުތގަިއްރުފިާޔްވ66ްަ:ހާސް

ް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ދެވިފަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްޞަތުްކުރުމުގެްފުރަތަމަްފުރުވާްގޮތުގެްމަތިންްއިުތރުްސުވާލުްޝުކުރިއްާޔ.ްމަޖިލީހުގެްގަވާިއދުގައި ވިލުފުށީްއަޅުގަ

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަރުވާނަން. ްރަޝީދަށް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގްްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ އެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރްރިޔާްޟްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ްރަ ްދޫޢިއްޒަތްތެރި ްފައިާސ ްކުންފުނިތަކަށް ްޔުޓިިލޓީޒް ްުސވާލަކީ ްކުރި ްއަުޅަގނޑު ްއަދިްއީސް ްކީއްެވގެންތޯ ކުރަނީ

ްޖަވާބެއްްދޫކުރާ ްސުވާލަކަށް ްދެ ްމި ްކީއްވެގެންތޯ؟ ްދޫނުކުރަނީ ްފައިާސ ްއިންޖީނުގެތަކަށް ްހިންގާ ްރަްއޔިތުން އިރުަގއި

ްބޭނުންވަނީ.ްކީއްް ްއަުޅަގނޑު ްަޖވާބު ްުސވާލުގެ ްދެ ްކުންފުނިތަކަްށްނުދެއްވާ.ްއެ ްޔުޓިލިޓީޒް ްބަޖެުޓން ްަދއުލަތުގެ ވެގެންތޯ

އަދިްކީއްެވގެންތޯްރައްިޔތުންްހިންގާްއިންޖީނުގެތަކަށްްފައިސާްދޫނުކުރަނީ.ްމިްދެްް.ސަބްސިޑީގެްގޮތުަގއިްފައިސާްދެނީ

ްސުވާލަށްްޖަވާެބއްްނުދެއްވާ.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޫންްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ ްެދއްވީ.ްއިތުރުްއެއް ްއެ ްޖަވާބު ްަވޒީރު ްދެންމެ ްކުރެްއވިްސުވާލަށް ްމެންބަރު .ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވިލުފުީށް ްފުރުޞަތުގައި ްފުަރތަމަ ްސުވާުލކުރުމުގެ ްއަޅުަގނުޑްއިތުރު ްހުުޅވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތު ސުވާލުކުރުުމގެ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްރައީސް. ްނޯޓިސ25ްްޢިއްޒަތްތެރި ްސުްުދވަހުގެ ްމެންބަރުން ްދީގެން ްއެެއއް ްކުރީމަ ްނުދެވޭްވާލެއް ްޖަވާބު ްސުވާލަށް

ްރިޔާސަތުގަްްކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެްއިވަންޏާ ްއެއީ ްކަމެއް ްބޭފުޅެްއގެ ްހޯްއިންަނވާ ްޖަވާބު އްވުމަކީ.ްދެއިދަސުވާަލށް

ްކުންފުނިތަކަްށްްއެހެންވީމާ، ްޔުޓިލިޓީޒް ްބަޖެޓުން ްދައުލަުތގެ ްކީްއވެގެންތޯ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު އަިދވެސް

ްލުންްަފއިސާްދޫކުރަމުންްނުދަނީ.ްގެތަކަްށްޔުޓިލިޓީޒަށްްދޭްއުސޫސަބްސިޑީްދޫކުރާއިުރަގއިްރަްއޔިތުންްހިންގާްއިންޖީނު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢިނާޒުްމަދުްންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަޙްނޭމިނިސްޓަރްއޮފްްފި

ނޑަ ށްްހީވަނީްއެހާްޓެކްނިކަލްްނޫނީްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރެއްވިްުސވާލަށްްއަުޅގަ

ްމިޢި ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން ްޖަވާބެއް ްއާދަިއގެްލްމީ ްސާފު ްވަރަށް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހަމަ ވެްސްްރައްޔިަތކަށްްދީނީކީ.

ްހިންގާފަ ްއިންޖީނުގެ ްހަމަ ްިހތުން ނޑު ްއަުޅަގނޑަށްްދެވުނީ.ްއަުޅގަ ްޖަވާބެއް ްފަދަ ްކުންފުނިތަްއްްއިސާފުވާނެ ްތެޔޮ ނޫނީ

ނޑުްުއއްްޖަވާބުްވަރަށްްސާފުކޮށްްލިބިެގންްވެސްްމިްހިންގާްފަރާތްތަކަށް ްމީދުކުރަނީ.ދާނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ް

ްމަދުްތަސްމީނުްޢަލީްވާހަކަދެއްކެވުން:ކެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްް



  

ްޢިްއޒަ ްހިޔެޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްރަީއސް. ްސުވާލަްށްްއްތްތެރި ްވަަރކަށް ްއެްއވެސް ްކީްއކުރަންތޯ ްސާފުވާން ނުވޭ

ްމިނިސްޓަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމިޔަސް ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްބޭނުންވާްސުވާލަކީ ްކުރަން ްދެއްވިއްޖެހެން.ްއަުޅަގނޑު ޖަވާބު

ްމިނިސްޓަރަށްްއެކަންްޤަބޫލުކުެރވެންޏާތޯްނޫނީްސަރުކާރުގެްސިާޔސަތަށްްފެތެންޏާތޯ؟ޢަމަލުކުރަްއވާނީްއަށްްްއެ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢިނާޒުްމަދުްފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަޙްމިނިސްޓަރްއޮ

ްަރީއސް.ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްފަރާތްތަކ4ްާޝުކުރިއްޔާ ްހިންގާ ްސަުރކާރު ްަވކިކުެރވި ްމަޖިލީހަކާް،އިްބާރު އަދިްްއިަރއްޔިތުންގެ

ްޤާއިމު ްމިޢަދުލުއިންޞާފު ްފަރާތްތަކެއް ްއެްކުރާ ްހުރެގެން. ްސަބަބުތަކެއް ްފުރޮޅާލީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ

ްވިސްނާލައިފި ްފުންކޮށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފެނިގެންދާނެ.ްްސަބަބުތައް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަމަ

ް ްފުރަތަމައަޅުަގނުޑ ްރަްއޔިތުންނަށްްްޖަވާބުދެމުން ްތެރެއިންނޭ ްސިޔާސަތުަތކެްއެގ ްަސރުކާރުން ްފެްއޓިން ވެސް

ްއެ ްފަހިކޮށްދެވޭނީ. ްއެްކަންތައްތަެކއް ްއެީކގަްްސިޔާސަތުަތކެއް ްސިޔާސަތުތަކެއް ްވަެދވިްއެްއިުހރިހާ ޭއގެްް،އަށް

ްޖުމްލަްނަތީޖާ ނޑަށްްސުވާލަށްްްމާ،ހެންވީޖެހެއޭ.ްއެއެއްްނެރެންްމަސައްކަތްކުރަންްއެތެރެއިން ްއަޅުގަ ްިހތުން އަޅުަގނޑު

ް.މަޖިލީހަށްްޖަވާބުްވަނީްދެވިފަްވަރަށްްސާފުކޮށްްޢިްއޒަތްތެރި

ް

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްމި ްއަމާުޒކުރެވިފައި ްުސވާލު ްމިއަދުގެ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްފަިއސާއާްޝުކުރިއްޔާ ްސަްބިސޑީގެ ގޮތުންްްބެހޭްއޮތީ

ްިއ،އާްރާއްޖެތެރޭގެްރަށްރަށުެގްމަގުަތއްްކުނިކެހުމުެގްފައިސާްބޭނުންވަނީްޢިއްޒަތްތެރިްވަޒީރާްއަޅުަގނޑުްސުވާުލކޮށްލަން

ްދިއްލުމާ ްފަިއސާްިއ،މަގުބައްތި ްދިއްލުމުގެ ްއެކަނިްއި،އާްްނެރުބައްތި ްސަބްސިޑީޒާހަމަ ްދޭ ްމައިންނަްށ ޚާއްަޞްްިއ،ވެރި

ް ްބޭނުންވާ ްނުދެވިއެހީއަށް ްމިހާތަނަށް ްފައިސާ ްސަބްސިޑީޒްގެ ްދޭންޖެހޭ ްއެްވާްމީހުންނަށް ްނިމޭނެްްނަމަ ްދީ ފައިސާ

ްތާރީޚެއްްވިދާުޅވެްދެްއވިދާނެތޯ؟

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްްޢިނާޒުމަދުްފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަޙްމިނިސްޓަރްއޮ

ްމި ްމިއަދު ްވާހަކަ ްސަބްސިީޑގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެދެްޝުކުރިއްޔާ ްހެންވީމާކެވެނީ. ްުސވާލަށްް، އަުޅަގނޑު

ްކުޑަކުް ްސަްބސިޑީ، ްޖެހިލާނަން. ްސަބްސިޑީްޑަކޮށް ްސަބްސިޑީތައްްއިއާްކަރަންޓުގެ ްއެހެނިހެން ްމިްއަދި ެދވެނީްްވެސް

ްއެހެްނވީމާ،އެ ްމެދުވެރިކޮށް. ްއެންސްޕާްންސްޕާ ްމިނިސްޓްރީްހަމަ ްފިނޭންސް ްމިންވަރަކުން ްފޮނުވެމުންދާ ްއެްއަށް ްއިން

ްމިހަްފައިސާ ްއެހެންވީމާްވާލުކުރެވެމުން ްލަސްވެފައި،ްގެންދެވެނީ. ްޔަޤީން ްފައިސާްައޅުަގނޑަށް ްއެްވާްއެއްްާވ ްނަމަ

ްދާނެ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ހަވާލުކުެރވެމުންްފައިސާް

ް



  

ްމުޙްސިންްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްނިލަ

ްނުދެިވގެ ްފައިސާ ްމިރައީސް. ްަދއްކަމުން ްއަބަދުވެސް ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްފައިާސްްްނ ްބަޖެޓުގައި ްނުދެވެނީ ްފައިސާ ދަނީ.

ނުޑގެްސުވާލަކީްއެމް އަށްްއެލަވަންްސެގްްސީ.އެމް.ނެތިގެންްކަމަށްްއަބަދުވެސްްމިނިސްޓަރުްވިދާޅުވަމުންްގެންދޭ.ްއަޅުގަ

ފަިއސާްހޯދީްކޮްންްއަދިްމިް.ތޯއިކަށްްރިާޢޔަތްކޮށްފަވަނީްބަޖެޓުެގްކޮންްމާއްދާއަްގޮތުަގއިްމަނިކުފާނުްފަިއސާްޫދކޮށްފައި

ްކިހިނެއްތޯ؟ް؟ގޮތަކަށްތޯ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢިނާޒުމަދުްފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަޙްމިނިސްޓަރްއޮ

ނުޑްންްަދއުލަތްްހިންަގންްފެއްޓުންްެއއީްއަޅުްަދއުލަތަށްްލިބޭްއެްއޗަކުް،ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދައުލަތުގެް ގަ

ްމަޖިލީހާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްއެްްއިސަރުކާރާްްއި،ހިތުން ްރައްޔިތުންްއަދި ްހުރިހާ ްގޮތް.ްބަޖެޓުަގއިްްނޫން ވެްސްބޭނުންވާ

ހިމެނިފައިވާްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްދެއްވިްބަޖެޓާްޚިލާފަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްެއްއވެސްްކަމެއްްުނކުރަން.ްއަިދް

ްނޑުްއަުރވަން.ްޝުކުރިްއޔާްވަަރށްްބޮޑަށް.ވެސްްއަުޅގަްޔަޤީންކަންްއެ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްފޮނަދޫް

ްގަވާއިދުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްަވޒީރަށް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ސުވާެލއްްަވޒީރަށްްްއެް،ގެްމަޖިލިްސގެްމެންބަރަކުްަވޒީރާްސުވާެލއްްދެްނނެވީމަލިބިދޭްއިޚުތިޔާރެްއގެްދަށުންްރައްޔިތުން

ްސާފުކޮށްގެންވެަވޑައިސާފު ްގުޅުްއވަިއގެްނ ްބޭފުޅަކަށް ްެއހެން ްމެންބަރުްްުނގަންނަވަންޏާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ވެސް

ްންތޯ؟ކުރަްއވައިގަންަނވާނެްކަމަށްްޤަބޫލުފުޅުބޭނުންވާްޖަވާބުްދެްއވަންްޖެހިވަޑަް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢިނާޒުމަދުްފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަޙްމިނިސްޓަރްއޮ

ްސުވާލުަތކަށްް ްކުރައްާވ ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަރަކުން ްެވވުނު ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުމެންްވެސްްޖަވާބުތައްްފޮނުވަމުްދަނީްޖަވާބުދެމުން.ްއަދިްލިޔުމުންްއަޅުަގނޑުްމި ން.ްވޭތުވެދިޔަްތަނާްޚިލާފަށްްއަޅުގަ

ްމިނިސްޓްރީ ްފިނޭންސް ްީހވަނީ ްމަޢުލޫމާތުތައްްްއަޅުަގނޑަށް ްގިނަ ްމިހާ ްމިހާތަނަށް ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްތެރި އިން

ްހިޔެއްްފޮނުވިފައި ްއަުޅަގނޑަކަްށ ްްވާ ްމަޢުލޫމާތުހަނުވޭ ްއަދި ްއައިސްަފއިވާނެހެނެއް. ްހާމަކުރަމުންްޔާތުަގއި ތައް

ްްހެނެއްފަިއވާނެގޮސް ްެއހެންވީމާވެސް. ްމި، ްއަުޅަގނޑު ްމިންވަރަކުްންްއެަޖވާބުތަްއ ްވެވުުނ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ދަނީ

ނޑަށްްޔަޤީންްައދިްކުރިއަވީހާވެސްްއަވަަހކަށްްފޯރުކޮށްދެމުން ވެްސްއަޅުަގނޑުމެންްޢަމަލުކުރާނީްްށްްއޮތްތަުނގައި.ްއަޅުގަ

ްފަދަްގޮތަކަށް.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްހަމަްއެ

ް



  

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެހި

ްުސވާލަކީ ްތަންފީޛުުކރުމަށްްއަޅުަގނުޑގެ ްސިޔާސަތުަތއް ްމަޖިލިސްގެްްސަުރާކރުގެ ްވިދާޅުިވއިރު ްކަަމށް ްދެްއވާ އިސްކަން

ްމިނިސްޓްރީ ްފިނޭންސް ްނުވަތަ ްސަރުކާރުގެ ްތަންފީޛުްނިންމެވުމަކީ ްނިއިން ންމެވުމެއްކަންްކޮށްދެްއވަންޖެހޭނެ

ްކުރައްވަންތޯޅުޤަބޫލުފު ްޤަބޫލުފުޅު؟ ްބަޖެޓަށްނުކުރައްވާއެހެްނ ްމަޖިލީހުން ްސަބްސިޑީަތއްްްތީތޯ ްގުޅޭ ްއިޞްލާޙާ ގެނައި

ްހިފަހައްޓަވަނީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްްދޫނުކުރައްަވއި

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢިނާޒުމަދުްފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަޙްމިނިސްޓަރްއޮ

ްޢި ްއިްއޔެޝުކުރިއްޔާ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްބަޖެޓަކީ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރަީއސް. ނޑަްށްްްއޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ވެސް

ްއަޅާފަ ްގޯންޏަކަށް ްދުވަހު ްފާސްކުރާ ްބަޖެޓު ްދުަވސް ްއެއީ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށްްްއިދެންނެވުނު އަުޅގަ

ްއެ ްދެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބޭރަށް ްމިނިސްޓްރީގެ ްއެސްޓިމޭޓެއްްފިނޭންސް ްެއއީ ްއެއީ. ްނޫނޭ ް،ފޯކާސްެޓއްް،ްއޗެއް

ެވސްްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްބަޖެޓުގައިްހިމެނޭްބައިތަަކށްްއަޅުަގނޑުމެންްއަބަދު،ްެއއް.ްއެހެންވީމާްްއަންދާޒާ

ްހަމަޖެހިފައިފައިާސްއެދެވެްކުރާނަން.ްއެއިޙްތިރާމު ްއޮތް ްއުސޫްން ްއެވާ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުްލުން ްޢިްއޒަތްތެރިްގޮތަށް މެން

ްބަ ްފާސްކުރާ ްއިޙްތިރާމުްމަޖިލީހުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެޖެޓަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ގޮތަށްްްކުރާނަން.

ް.ްޝުކުރިްއޔާ.ވެސްްޢަމަލުކުރާނީއަޅުަގނޑުމެންްއަބަދުް

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑގެްުސވާލަކީްުޔޓިލިޓީްކުންފުނިތަކާޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަ ރަްއޔިތުންގެްއިންޖީުނގެތަުކގެްވާހަަކްްއިްީއސް.ްއަުޅގަ

ްބައި ްދެ ްމި ްްދައްކާއިރު ްައުގ ްޚިދުމަތްދިނުމުގައި ްރައްޔިތުންނަށް ްފަރާތުން ްއަުގްްމިނުމުގައިމީހުންގެ ނުވަތަ

ްތިް ްވަރަކަށް ްެއްއވެސް ްކަންތަްއތައް ްކުރާ ްްވަޒަންކުރުުމގަިއ ްމިބޭފުޅުން ްމިހެން ްބައްލަވަންތޯ؟ ްދިނުމުަގިއ ްސަބްސިޑީ

ްަރއްޔި ްބައެއް ްދަންނަވަނީ ްހެލްތު ްބިލަށްްތުންެގްއިންޖީނުގެތަކުން ްކަރަންޓު ްދޭ ްއެބަ ްބަޖެޓު ްއަހަރީ ްމުޅި ްސެންޓަރުތަކަށް

ްައތްފޯރާސަބްސިީޑްދެއްވުުމގަިއްރަްއޔިް،އެހެންވީމާވެސް.ް ްައގުްފަުށގައިރާފަށުގައިްޚިދުމަތްްދެްއާވތޯްއަދިްއަތްފޯތުންގެ

ްއިންްބައްލަވަމުތޯ؟ްހުރޭތޯްއެއްެވސްްވަރަކަށްްފިޭނންސްްމިނިސްޓްރީ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢިނާޒުމަދުްފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަޙްމިނިސްޓަރްއޮ

ްމޮނިޓަރިންޝުކުރިއް ްއެންޓަރޕްަރއިޒަްސ ްޕަބްލިކު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮތޯރިޓީްްއިބޯޑުންނާްާޔ ްއެނަރޖީ ްއަދި

ާވްއެނަރޖީްއޮތޯރިޓީްްމިނިސްޓްރީްަދށުގައިްްހާރުްއެނަރޖީްއޮތޯިރޓީ،ްހައުސިންްދަނީްމިްމެދުވެރިކޮށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިް

ނަޑއެޅިފައި ނޑުމެންްވާްރޭޓްސްްްކަ އިތުރަށްްބަލަމުން.ްއަދިްް،ވެސްްރިވަިއސްްމިދަނީްމިހާރުްޓެިރފްރޭޓްސްތަކަށްްއަުޅގަ



  

ްެއކަންތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހިސާބުތައް ްސާފުކުރަމުން ްއިތުރަށް ްމިދަނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮތް ްވަމުންދާ ގެންދަނީ.ްްތައް

ްޖަވާބުދެއްވަމުން ްުސވާލަށް ްކުީރގެ ްމިްއަޅުަގނޑު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނިޒާމެއް ްދެންނެވިން ްއަުޅަގނޑު ނޑައަޅަނީްްެވސް ްކަ

ްމޮނިޓަރ ްއޮޅުންފިލާނެ ްސިޔާކަންތައް ްތަންފީޛުކުރެވޭނެ ްކުރެްސަތު ްނިޒާމެއް. ްވޭނެ ްޯކޕަރޭޓު ްސަރުކާރުްއުސޫއެއީ ލުން

ްއެކަހި ްމެދުެވރިކޮށް ްކުންފުންޏެއް ްެއހެންވީމާއްސާވާ ްކުރުން. ްންކަން ްމެންބަރުްކުރިއަ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްތަނުގައި ްއޮތް ށް

ނޑަށްްޔަޤީންްއިތުރަށްްަހރުދަނާކުރެވިގެންްދާނެކަން. ްޝުކުރިއްާޔ.ްފާހަގަކުރެްއވިްކަންބޮުޑވުންްައޅުގަ

ް

ްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުފުށީްދާއިގެމަނަ

ްއްސާްހިްައމާޒަކީްރަްއޔިތުންނަށްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްދެންމެްވަޒީރުްވާހަކަިއަގއިްވިދާުޅެވއްޖެްސަރުކާުރގެް

ރުފިޔާްޚަރަދުކުެރއްިވްްލައްކ4ްަށްްވިލުފުއްޓަް،ލައްކަްރުފިޔ4ްާއަށްްްވިލުފުށީްދާއިރާްވެސްްވިދާުޅވެްއޖެ.ްވިްއކާްވާހަކަ

ްހއ. ްހަފްތާްވާހަކަ. ްނެތިގެން ްަކރަންޓު ްވެގެންްވަށަފަރުަގއި ްތިްއެއް ްެއއީ ްކޮންސާރނަްދިަޔއިރު ކަށްްބޭފުޅުންނަށް

ްއެްނުވޭތޯ. ްފާސްކުރީމަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްތެރެއިން ްސަބްސިޑީ ްސުވާލަކީ އޮތީްްދެވަނަ

ްއެބަްމަސްވެރިންނަށްްސަބްސިޑީްނުދީ ނޑުވެރިންނަށްްސަބްސިޑީ ދޭ.ްމިއީްކޮންްއުސޫލަކުންތޯ؟ްއެހެންވީމާ،ްމިްދެްްދަ

 ކަމަށްްއުއްމީދުކުރަން.ްްސުވާލަށްްޖަވާބުްލިބޭނެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢިނާޒުމަދުްފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަޙްމިނިސްޓަރްއޮ

ނޑަށްްހީވަނީްހަމަްްޓުގެްޚިދުމަތްްނެތްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއެްއވެސްްރަެށއްަގއިްކަަރން ނަމަްއެއީްއަުޅގަ

ް ްމަޖިލިސް ްއެަކމާޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްސަރުކާރު ްއަދި ްއަޅުްވަރަށްްވެސް ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާނެ ނޑުމެންެގްބޮޑަށް ގަ

ްއަބަދު ްއަމަސައްކަތަކީ ްރަނގަޅު ްވީހާވެސް ްޚިދުމަތްތައް ްއަާސސީ ްޚިދުމަތްތަްއ، ްއެފަދަ ްރަްއޔިތުންނަށް ެގއްަގިއްެވސް

ްއަބަދުރައްޔިތުންނަށްްފޯރުކޮށްދިނުން.ްއެހެންވީމާ،ްެއްކަން ނޑުމެންގެ ްވާހަަކްދަންނަވަން.ްއެްބޮުޑވުްންއަުޅގަ ވެްސްއުޅޭ

ނޑަކަށްްސާެފއް ްނުވި.ްޝުކުިރއްާޔ.ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްހަމަ،ްދެވަަންސުވާލުްއަުޅގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްޤަސަމުްތެރިްތިނަދޫ ްމުޙައްމަދު ްނިޒާމާމެންބަރު ްމައްސަލަްް. ްދާއިރާގެްްބެހޭ ްގެމަނަފުށީ ްއެއް

ްމަދު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްގެމަނަ



  

ް ްއަމިއްލަފުޅަށް ްަވޒީުރ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ،ްވިދާދެންމެ ްނުވެޭއ. ްސާފެއް ްސުވާެލއް ްެދވަނަ ޅުވެއްޖެ

ނޑުްޤަޫބލުކުރަނީ.ްއެހެންވެްހަމަްދަންނަވާލީ.ްްއަޅުަގނޑަށްްފުރުޞަތުްލިބެންޖެހޭނެ ްކަމަށްްއަޅުގަ
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެވަނަްސުވާުލގައިްކީކޭތޯްވިާދޅުވީްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 މަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްފުށީްދާއިރާގެްމެގެމަނަ

ް ްމި ްފާސްކުރުމަށް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްސުވާަލކީ ްފާސްކުރުންތަކެއްްއަޅުަގނޑު ހުރިހާ

ްދެނީްްވެސް. ްސަބްސިޑީ ނުޑވެރިންނަށް ްދަ ްނިންމަވާފައި ްދޭން ްފަިއސާ ނޑުވެރިންނަށް ްދަ ްމަްސވެިރންނާއި ޭއގެތެޭރގައި

ްދަށުންތޯ.ކޮ ްއުސޫލެްއގެ ްެއްްއެއީްސުވާލަީކ.ްން ނޑު ްނުވެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްތިމަންނަްސާފެއް ްވިދާުޅީވްއެ ވަޒީރު

ނޑަށްްފުރުަޞތުްދޭންޖެހޭނެ ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްްސުވާލަށްްއަުޅގަ ްޓަކައި.ްްުސވާލުކުުރމަށްއެްކަމަށްްއަޅުގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިނިސްޓަ ްބޭނުންފުޅުޢިއްޒަތްތެރި ްވިދާުޅވާން ްެއްއޗެއް ްބޭނުންފުޅެްއްްވާްރު ްއަރުވާނަން. ްފުރުަޞތު ނޑު ްއަުޅގަ ނަމަ

ނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމި ް.ްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުއަރުވަނީްތިނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްްނުވޭ.ްއަުޅގަ

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއި

ްއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޝުކުރި

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްއެއްްިވލުްބެހޭްމައްސަލަނިޒާމާް

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލު

ަގއިްބުނެފައިްވަނަްާމއްދ4ްާއެްޤާނޫނުެގްް.3116/3ދަނީްޤާނޫނުްނަންބަރުްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްުސވާުލކުރަމުން

ްވަޒީރާ ްކުރެްއޮންނަނީ ްޖަވާބުެދއްވަންޖެހޭނޭމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރު ްސުވާލު ްކުރަންޖެހޭް.ްބޭނުންފުޅުވޭ ްނޫންްްވީމަ ްގޮތަކަށެއް



  

ްއެއާް ްއެހެްނވީމާ، ްކުރެްއޮންނަނީކީ. ްކަންތައް ްެވސްއެްއގޮތަށް ްވަޒީުރ ްްްއވުމަކީ ްިމްކުަރއްަވންޖެހޭނެ ްއަދި ކަމެއް.

ްމަޖިލީހުގައިްވެސްްކުަރްއވަންޖެހޭނެްކަމެއް.
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމައްސަލަނިޒާމާ ްްއެއްްބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބަލައިގަންނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑްކަމަށް ްއަޅުގަ މިނިސްޓަރަށް

ްވާްއެްއޗެއްްިވދާޅުވުމަށް.ްްުޅާވންްބޭނުންފުޅުއަރުވަންްރެޯކޑަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމިނިސްޓަރްވިދާފުރުޞަތު

ް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢިނާޒުމަދުްފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަޙްމިނިސްޓަރްއޮ

ނޑުްަޖވާބުދޭންްްތްތެރިްރައީްސ،ްމިއަދުެގްސުވާލާޢިއްޒަ ްޒުރުވެިރަވން.ްޢުގުޅުެމއްްނެތީމަްއަުޅގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއް ްމިނިސްޓަޝުކުރިއްާޔ. ްސުވާލާްރުޒަތްތެރި ްމިއަުދގެ ްވިދާޅުވީ ްމައްސަލަްއެ ްއެހެންވީމާ،ްޖަވާބުްްގުޅޭ ްނޫނޭ. ެއއް

ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންފުެޅއްްނެތޭ.ްދެން ްޢިްއޒަތްްދެއްވާކަށް ްދާއިރާގެ ްތިނަދޫ ްމެންބަރުްއަރުވަނީ ތެރި

ްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްއެއްްތޮްއޑޫްބެހޭްމައްސަލަްމުޙައްމަދުްޤަސަމަށް.ްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ތަނަށްްވަޒީރުންްގެންނަނީްވަކިްސުވާލެއްްކޮްށގެން.ްޔުޓިލިޓީްކުންފުންޏާްނުގުޅޭްސުވާލަކަްށްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމި

ްދެއްާވކަ ްޖަވާބު ްގަްށްނުޖެހޭނެ.ްއެހެންވަޒީރުން ްބިރުފުޅު ްމަނިކުފާނު ްއިސްތިޢުފާވިދާޅުވާން ދެއްވީމަްންނަންޏާްމަނިކުފާނު

ްވަރަށްްރަނގަުޅވާނެ.ް
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަމެއް ްގެންދާ ްނިންމަމުން ްމީހަކު ްއިންަނ ްރިޔާސަތުަގއި ްކަމާްްއާދެ،

ްޤާބިލިއްޔަތުްތައްޔާުރވެަވޑައިް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްގެންދަނީ ްމި ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމަވާނީ. ްއެކަން ގަތީމަ



  

ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިނަދޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްރަނގަޅަަކށް. ްއެންމެ ްޤަސަމަްްތަންދިން ްމުޙައްމަދު ށްްމެންބަރު

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއި

ްކުންފުނިތަ ްޔުޓިިލޓީޒް ްސަުރކާރުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްަމގުސައާދެ،ޝުކުިރއްާޔ ްއެއް ނޑު ްމައިގަ ްއުފެއްދި ަދީކްއް

ްޚިދުމަތްތަ ްއަސާސީ ްދޭންޖެހޭ ްޚިދުމަތްރައްޔިތުންނަށް ްަކރަންޓު ްކަމުގަިއވާ ްއެންމެންްްދިނުންއް ްއަޅުަގނޑުމެން ކަމުގައި

ްއެ ްޤަބޫލުކުރަން ްްބަވެސް ްރަށުންތޯއޭ ްކިތައް ްރާއްޖޭގެ ްމިހާތަނަށް ްުސވާލަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޔުޓިލިޓީްޒްޖެހޭ. ސަރުކާރު

ްޚިދުމަތްްކުންފުންޏާ ްޮގތުން ްއަމިއްލަ ްރަށުންތޯްދެމުންނުގުޅި ްކިތައް ްހުރެއްޖެއްޔާދަނީ ްމަޢުލޫމާތު ްމަޢުލޫމާތުްްއޭ.ްއެ އެ

ްސާފުކޮށްދެއްވުމަށްްއެދެން.ް

ް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢިނާޒުްމަދުްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަޙްްމިނިސްޓަރްއޮފްްފިނޭންސް

ް ްސަރުކާރު ްމިހާތަނަށް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފޯހިްޝުކުރިއްޔާ ްކަރަންޓު ްތެރެިއން ްކުންފުނިތަުކގެ ރުކޮށްދެވެމުންްއްސާވާ

ް ްޔަޤީންވާރަުށގ244ްަދަނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއަދަދަކީ ްހުރި ްބާކީ ްދެން ްއިންް. ްރައްޔިތުންގެ ްރަުށެގ ޖީނުގެތައް.ްގޮުތގައި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 ޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުމަޑު

ނޑައެުޅްއިވް ނޑުގެްސުވާަލކީްހަމަްރައްޔިތުންގެްއިންޖީނުގެތަަކށްްމަޖިލީހުންްކަ ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ދެްއވުން.ްދެްންންތޯއޭ؟ްވަރަްށްުކރުކޮށްްޖަވާބުނޫީންނުދެއްވާނަްްއވާނަންތޯއޭއަހަރުްތެރޭގަިއްދެްމިްފައިސާްމިނިސްޓަރު

އަނެއްްުސވާލަކީްއިްއެޔގައިްިވދާޅުވިްމަސްވެރިްނގެްސަބްިސޑީްނުދެވެނީްަވކިްގޮތަކަށްްަމސްވެރިންނަށްްޚާއްަޞކޮށްްެއް

ްރަ ްމަޖިލީހުން ްހަމަ ްާޚްއޞަކޮށް ްވަރަށް ްމިއީ ްނެތީމައޭ. ްަކނަޑއެޅިފަިއ ްއިންޖީނުގެަތކަށްްސަބްސިޑީ އްޔިތުންެގ

ްސަބްސިޑީް ްއޮތް ނަޑއަޅާފައި ްއެހެްންްއެއް.ްއެހެންވީމާ،ްިއއްެޔގަިއްއެްކަ ްއަނެއްކާ ްމިއަދު ްދެއްކެވީމަ ްވާހަކަފުޅު ގޮތަށް

ްޯތއޭ؟ގެންގޮތަކަށްްވާހަކަފުޅުްދައްަކވަނީްކީްއވެ

ް

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެްޢިނާޒުމަދުްފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަޙްމިނިސްޓަރްއޮ

ްމި ްއަބަދުވެސް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްތެެރއިންނޭްްޝުކުރިއްޔާ ްނިޒާމެއްގެ ްޖަވާބަކީ ްއެއް ްދެމުންދާ ތަނަށް

ވަނ4ްްައޮތޭ.ްއަުޅަގނޑުްތަކުރާުރކޮށްލަންްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކަންކަންްިމްކުރެވެނީ.ްސަރުކާުރގެްިސާޔސަތުތަކެއްްއެބަ

ްތެރެ ްސިޔާސަތުތަކެްއގެ ްފަހަރަށް. ްކަްނކަމެއް ނޑުމެންނަކަެށއް ްއަުޅގަ ްމެުނީވ ްބަނދެވިގެން ްުނކުރެވޭނެ.ްހާއިން ސިލެއް



  

ްެއގްޒެެކޓިވަސިޔާސަތުތަ ްަކނަޑއެިޅގެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްެކއް ްެތރެއިން ްސިޔާސަތުަތކުެގ ްެއ ްބާރުެތރެއިން ްއޮންނަ ްށ

ނޑުްފާަހގަކޮށްަލންްއަޅުަގނޑަހާސިލުނަތީޖާް ށްްވަރަށްްސާފުކޮށްްދެންނެވިއްޖެްސަރުކާުރެގްކުރެވޭނީ.ްއޭގެެތރޭގައިްއަުޅގަ

ްކޯވިސްނު ްސިޔާސަތަކީ ްސަުރކާރުގެ ްހިންޭގްމަކީ، ްއުސޫލުން ްއެ ްހިންގުން، ްއިންޖީނުގެތައް ްއުޫސލުންނޭ ޕަރޭޓު

ްމި ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްމިްއިންޖީނުގެތަކަށް ްފޯރުކޮށް ްއެހީަތއް ްަބއްޓަންކުެރިވގެން ްތެރެއިން ްވިސްުނމުގެ ްދެންނެވި

ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްދެވެނީ.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްއަޙްޝުކުރިއްާޔ. ްންބަރު ްޢާމަދު ްނިޒާމާ ްމައްސަލަމިރު. ްމަޑުްއވަީރްްބެހޭ ެއއް

ްޢަލީ.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިސާމުްދާއިރާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރުްވިސާމުްްމަޑުއްވަރީްާދއިރާގެ

ް ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޖަވާބުޝުކުރިއްޔާ ްމިނިސްޓަރު ްސުވާލަށް ްައޅުަގނުޑްުކރި ނުދެްއވާތީ،

ްސަބްިސޑީްމިނިސްޓަރުްދެއްވާނަންތޯްނުަވތަްނުދެއްވާނަންތޯ؟ސުވާލަކީްްދެންނެވި
ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢިނާޒުމަދުްރީްއަޙްޓްރެޜަމިނިސްޓަރްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްް

ް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިސްނުމަކީޝުކުރިއްޔާ ްސަރުކާރުގެ ްރިޕީޓުކޮށްލާނަން. ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ސަރުކާުރގެްްއަލުން

ްމޮނިޓަސިޔާސަތަކީްސީދާްކޯ ްތެރެއިން ްއެްނިޒާމުގެ ްއިންޖީނުގެތަކަށް ްހިންގޭ ކުރެވޭނެްސިޔާސަތުަތްއްރޕަރޭޓުްުއސޫލުން

ްއެފަދަްޛުތަންފީ ްހިންގުން. ްއިންީޖނުގެތައް ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްރެިގއުލޭޓުކުެރވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްއަދި ކުރެވޭނެ

ްއިންޖީނުގެތަކަށްްސީދާްައޅުަގނޑުމެންްއެހީތެރިކަންްފޯރުކޮްށދިނުން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.

ް

 ން:މިރުްވާހަކަދެއްެކވުްޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ް ްަވޒީުރްއަރިހުން ްސުވާލަީކ،ްވިލުއަޅުަގނުޑްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭނުްނވާ ްޢިއްކޮށްލަން ްދާއިާރގެ ްކުިރްފުށީ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ގުިޅގެންްމަނިކުފާނުްވިދާޅުެވއްޖެްކުންފުނިތަކަށްްަސބްސިޑީްދިނުންްއެއީްސަރުކާުރންްގެންގުުޅއްވާްވިސްނުމެްއްްސުވާލާ

ްުސވާަލކީ ްއަޅުަގނޑު ްްނޫންކަން. ްއެްއވެސް ްކުންފުންޏަށް ްބަޖެޓުެގްީޑޒެސަބްސިްވަރެްއގެޔުޓިލިޓީޒް ްމިއަހަުރގެ އް

ްދީފައި ްްވޭތޯ؟ްތެރެއިން ްމިންވަރެްއގެ ްއެްއވެސް ްއިންޖީނުގެތަަކށް ްރައްޔިތުންގެ ްސަބްސިޑީޒެްއަިދ ްއެބަްދެްއވެވެންއް



  

ްހުއްޓިްއޖެ ްއިންޖީނުގެތައް ްއެ ްނޫންތޯ؟ްނެތިގެން ްނުވަތަ ްްއޮތްތޯ ްދެންމެ ްއޮތްނަމަ ްކަންބޮޑުވުން ކަމަށް.ްްވިދާޅުވެއްޖެ

ްްއޮތްތޯ؟ްއެފަދަްކަންބޮޑުވުެމއްްމަނިކުފާނުގެްއެބަ

ް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢިނާޒުމަދުްފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަޙްމިނިސްޓަރްއޮ

ްއަ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޔަޤީން ްއަޅުަގނޑަށް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޖަވާބުޝުކުރިއްޔާ ނޑު ޖެހޭްވާންދާރީޅުގަ

ްހޭދަތައް. ްކުރެވޭ ްފައިސާްސަރުކާރުން ްޚަރަދުކުރެވުީންްއަޅުަގނޑަށް ްފައިސާ ްއެ ްގޮތަކަށްޯތ ްކޮން ްދޫކުރެވުނީ އެްއ

ނޑަށްްަފއިސާްދޫކުެރވޭނީްޮއވޭ.ްޭއގެްތެރޭްހިމެނިފައިްއެބަކިހިނެއްތޯްބެލޭނެްނިޒާމެއްްުމޅިްދައުލަތުގެް ންްބޭރުންްއަުޅގަ

ް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްނިޒާމު ްމޮއެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތަންފީޛުނިޓަރެއނގި ްސިޔާސަތުަތއް ްރެިގއުލޭޓުކުެރވޭނެްކުރެްުކރެވޭނެ ވޭނެ

މަހުގެްނިޔަލަްށްްަހމައަށްްައއިއިުރގަިއްައޅުަގނުޑމެންްޖުލައިްެތރެއިން.ްއެހެްނވީމާ،ްމިއަދާްކުރެވޭނެްނިޒާމެްއގެމޮނިޓަރ

ްސަބްސިޑ32ްްީ ްވަނީ ްމިހާތަނަށް ްރުފިޔާ ްދޫކުމިިލއަން ްޮގތުގައި ްެރވިފަގެ ްމިދެންނެވި ްއެިކއެިކ ުޔޓިލިޓ244ްްީ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޔަޤީން ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްދޫކުރެވިފައި ްއަދަދު ްމިދެންނެވި ްވަނީ ްމިހާތަނަށް ކުންފުނިތަކަށް

ްމިދެންނެވި ްފައިސާ ްދައުލަތުގެ ްސަރުކާރުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޭދޭނެ ްވެސް ްމޮނިޓަރގޮްމަޖިލީހަކުންނެއް ވޭނެްނުކުރެތަށް

ްޚަރަދުކުރެވުނީ ްކަަމކަށްތޯ ްކޮން ްދިޔައީ ްދިމާލަކަށްތޯ ްކޮން ްޚަރަދުކުރާކަެށއް.ްްނަތީޖާ ްފައިސާ ްއެ ްގޮތަކަށް ނުބެލޭނެ

ްމެދުވެރިކޮްށްނޫނީް ްސްޓެލްކޯ ްއަދި ްސްޓެލްކޯ ްވެސް ްމިްސަުރކާރުގެ ްއަދި ްވެސް ްކުީރްަސރުކާރުގެ ްޔަޤީން އަޅުަގނޑަށް

ް ްމެދުވެރިކޮށް،ްަސރުކާރު ްކުހިކުންފުނިތައް ްކޯއްާސވާ ްކުރުމުެގްންފުނިތަްއްމެދުވެރިކޮށްްނޫނީ ްކަންކަން ްއުސޫލުން ޕަރޭޓު

ްތެރެއަްށް ްެއއްެޗްއގެ ްއޮތް ްކަްއކާފައި ްެއއްބައި ްދެބައިކުޅަ ްބައްޓަންކުރުން. ްނިޒާމު ްމިދެންނެވި ްޙަޤީޤަތުަގއި ވިސްނުމަކީ

ްރޯފި ްވެސް ްއޮތްބައި ްބާކީ ްދެން ްކުރަނީ ްމި ްމަސައްކަތް ްމި ްބައަޅުަގނޑުމެން ްނިޒާމު ްއެ އްޓަންކުރެވޭޯތްލުަވއި

ް ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރަްއވާނެކަން.ްްމަސަްއކަތް ްއެކަން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޔަީޤން ނޑަށް ްއަުޅގަ ކުރަނީ.

ްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްްވަރަށް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަގާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއިތުްވާްްޝުކުރިއްާޔ. ްމަތިން ްމިގޮުތގެ ްަވގުުތ ްސުވާުލކުރުމުގެ ްހަމަވީ.ްްރު ްމި ހިސާބުން

ްބޮޑަށްްޝުުކރުްދަންނަވަން.ްްއަޅުަގނޑުްިޢއްޒަތްތެރިްމިނިސްޓަރަށްްވަރަށް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.7

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ް ްައއިޓަމު ްއެެޖންޑާ ްމިދަނީ ްމިހާރު ްައއިޓަުމގެްށް.ްމަޖިލީހުއ7ްައަޅުަގނޑު ްކަންކަން.ްމި ްހުށަަހޅާ ްމޭޒުން ްރައީްސގެ ގެ

ްދަށުންްމިއަދަކުްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް

ް

ްފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު..ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރ8ު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަދަކުްމަސައްކަެތއްްނެތް.ްފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމި.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރ8ުޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ްކުރުން.ފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުްފުކުރެވިްންްތަޢާރުް.ްކުރ9ި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަިއޓަމު ްކުރ9ިއެޖެންޑާ ްތަޢާރު. ްއިޞްލާޙުފުކުރެވިްނ ްކުށެއް ްބިލެްއެގ ްވެސްްފައިވާ ްދަށުން ްއައިޓަމުގެ ްިމ ކުރުން.

ްނެތް.ްްއިރާދަކުރެްއވީތީްމަސަްއކަތެއް

ް

ްގެްމައްސަލަ.އިމްތިޔާޒުް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ް)ހ(264ްމިއަދު ްމާއްާދގެ ްވިލުްވަނަ ްމެެގްދަށުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްރިޔާްޟްފުށީ ންބަރު

ްތިމަރަފު ްދާއިރާެގްޢިއްރަޝީދާއި ްމުޞްށީ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްހުޒަތްތެރި ްމައްސަލަްްއިށަހަޅުއްވާފަްޠަފާ ްއިމްތިޔާުޒގެ ްވާ

ްއެބަ ްގަާވއިދުަގއިްއެއް ްމަޖިލީހުެގ ްމައްސަލަްްއޮތް. ްމި ްއަރުވަނީ ްފުރުަޞތު ްމި ްއަޅުަގނޑު ްަމތިން ްގޮުތގެ ވާ

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް.ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްނިޒާމީްަމއްސަަލްެއއްްމަްއޗަންޮގޅިްދެކުނުްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުް

ްރަޝީދު.ްްމުޙައްމަދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:



  

ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުޞްޠަފާ،ްްޝުކުރިއްޔާ ްވިދާުޅވި ްރައީސް ްދެންމެ ނެގީ

ްތިމަރަފުށީ ްމެންް،މުސްޠަފާްްތ.އަތޮޅު ްދެްޢިއްޒަތްތެރި ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްވިލުފުށި ްތ.އަތޮޅު ްއަދި ބޭފުޅުންްްބަރާއި

ްއެކޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެންމެްބޭފުޅަކުްަވޑަިއގެން...ްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްމައްސަލަް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ންމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިްއޮތް ްޑުްދަންނަވަން.ްޮގތަށްްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްނަންފުޅުްގެންނެވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްްވިލުފުށިްދާއިރާގެއާއިްމުސްޠަފާްމުޙައްމަދުްންބަރުްތިމަރަފުށިްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ްަމއްސަލަބޭްދެްރަޝީދާ ްހުށަހެޅުއްވި ްހުށަހެޅުއްވުމަީކްްފުޅުން ްމައްސަލަ ްވަަޑއިގެްނ ްޕޯޑިއަމަށް ްބޭފުޅަކު ްއެންމެ ެއއް

ް.ްވާހަކަްއެްކަމަށްްފެްނނާތީްއެއްްގޮތުންްނިާޒމީްމައްސަލަްއަޅުަގނޑަށްްީހވާ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މައްސަލަްްއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދަށްެއއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުްވިލުފުށިްދާްއާދެ،ްނިޒާމީްމަްއސަލަ

ްއަރުވަން.ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތު

ް

ްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

އްެގްއެލަވަންސެްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒތްތެރިްރައީްސ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަުރންނަށްްކޮމިޓީް

ް ްރައ31111ްްގޮތުަގއި ްދިނުމަށް ްއެލަވަންެސއް ްފާސްކުރުމާރުފިާޔެގ ްމަޖިލީހުން ްމަދަނީްްޔިތުންގެ ގުިޅގެން

ްޢިްއޒަތްތެރިްޖަމު ްމި ްއަދި ްމެންބަރުންނާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްަމޖިލީހުގެ ްމި ްނުކުމެ ްމަގުމަްއޗަށް ްަބަޔކު ްނަުމގައި ޢިއްޔާތަކުގެ

ްކަރާމާ ްޢިްއަޒތާއި، ްއަބުރާއި، ްކޮށްފައިމަޖިލީހުގެ ްމަަސއްކަެތއް ްބަޔަކު ްނަގާލުމަށްަޓކައި ްއެްތް ކަމާްްވާީތވެ

ްމިްއިހުތިޖާޖު ްއަދި ްކަމެއް. ްކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްމިކަމަކީ ްއާދެ، ްޤަރާރު. ްހުށަހަޅާ ްގޮތުން ކުރުމުގެ

ާސސީގެްބާރުތަކަށްްބަލާއިުރގަިއްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާްޤާނޫނުއަސާސީންްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްމަޖިލީހަކީްމިއީްޤާނޫނުއަ



  

ްދާއިރާގެް ްތިމަރަފުށި ްމާދަމާ ްބާރު. ްެއއް ްތެރެއިން ްބާރުގެ ްތިން ްމިއޮތް ްދަށުން ްިނޒާމުގެ ްރިޔާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމެ ްމުޞްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދު ްއާއިންބަރު ނީޑަގއިްްޠަފާ ްގޮ ްއެ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވިުލފުށި އަދި

ްވީްނެތް ްޮގނޑިްކަމުގައި ްއެ ްމަޖިލީހުެގްްނަމަވެްސ ްމި ްއެހެންކަމަށްވާއިުރގައި ްދެމިއޮންނާނެ. ްމަޖިލިސް ްމި އާއި

ްތިިރް ްފެިށގެން ްމެއިން ްއަންހެނުން، ްފޮޓޯ ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްނަގާލުމަށްޓަކައި ްޢިްއޒަތް އަބުރާއި،

ްސިފަ ްބަދަލުކޮށްްއަންހެނެއްގެ ްއެް،އަށް ްނަްމީހާގެްމަތި ްޖަހައި،ފޮޓޯ ްއެތަންްގައި ްމާލޭގެ ތަނުގަިއްްމިްމުޅި

ްހަރުކޮށް ްެއއްޗެހިަތއް ްކަމާޕޯސްޓަރުތަކާއި ްމި ްވެްސ ްދިޔައިުރަގއި ްފަރާތެްއްްގެން ްއެއްވެސް ްބުނާނެ ްއެއްެޗއް މެދުގައި

ް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާއިރުަގއި ްމައްސަލަ ްމި ނޑު ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްހަނެތް. ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބޭނުންވަނީ ަންވ1ްަ:ވާލާދޭން

ް ްމެންބަރުންނަށ1ްްް:މާއްދާ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްސާުފކޮށް ްމައްސަލަިއގައި ްހުށަހެޅި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްެވސް ްމާއްދާ ވަނަ

ވަަންމާއްދާަގއިްބުނެފައިްއޮންނަނީްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއެްއގަިއ1ްް:ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ.ްޤާނޫުނައސާސީގެް

ްމަޖި ްކޮމިޓީެއްއަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއެނުވަތަ ްނުވަތަ ްމެންބަރަކު ްްނޫންްލީހުގެ ްއަސްލަކާްވެސް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމީހަުކ

ްގޮެތއްގެް ްޢަމަލުކުްޚިލާފުނުވާ ްނޫންނަމަ ްސަބަބުން ްވާހަަކއެްއގެ ްދައްކާ ްއެމަތިން ްސަބަބުން ްގޮތެްއގެ ްދޭތެރެްްރާ މީހާާއ

ްތަޙުޤީޤެއްް ްެއްއވެއެްއވެސް ްހިންގަިއގެންނުާވނޭކޮށް ްކަެމއް ްސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނިންމުމަކާްްމި. ްނިންމި ްމަޖިލީހުން

ްނުކުމެް ްމަގުަމއްޗަށް ްބަޔަކު ްނަގާލުމަށްޓަަކިއ ްޢިްއޒަތް ްއަބުާރއި ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ގުިޅގެން

ްހަމަްހިންގާފައި ްކުށްވެިރކުަރން.ްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްޢަމަލުްހަރުއަޑުން ްމި ްޢަމަލުކުރަމުންްމިްްވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންމެ

ވަނަްމާއްދާްވެްސްމިްހުށަހެޅުމުގައިްއޮންނާނެ.4ްްވަނަްމާއްދާަގއިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގ4ްްެގަވާއިުދގެްްދާ

ްއެްމަޖިލީހުގެް ރުމަތާއި،ްޤަދަރުްހިފެހެއްޓުމަކީްމަޖިލީހުގެްހުއޭަގއިްބުނެފައިްއޮންނަްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެ

ްމަސްއޫލިްއޔަތެކޭ. ްްރައީސްެގ ްއަުޅަގނޑުމެން ްުސވާލަކީ ްރައީސައަޅުަގނުޑގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނިޝާންޖެިހްރައްޔިތުްނގެ ށް

ްައޅު ްރައީސަކާރަކާިއ، ްނައިބު ްރައީސަށާއި، ްޖަހާފައި ްދިދަ ްއެަގނޑުމެން ްއޮތީ ްދީަފއި ބޭފުޅުްންްށް

ްއެް ްޝަރަފުްހިތްހަމަޖައްސާލުމަށްޓަކައި ްޙައްްބޭފުޅުންގެ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްމުައއްސަާސްމަތިކުާރކަށް ްމި ޤުަގއި

ްދެހި ްތިއްބެވި ްލާފައި ްއެްމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ްއެއީ. ްކާެރްއްްބޭފުޅުން ނޑުމެންނެއް ްއަުޅގަ ްޝަރަފަށްަޓކަިއ ބޭފުޅުންގެ

ްއެ ްދިދަްނުދެން. ްައޅުަގނޑުމެން ްަޝރަފަށްޓަކައި ްއެހެްނީވމާްބޭފުޅުންގެ ްނުދެން. ްއެއް ްެވގެން، ދިަޔއިރުްްމިވަރު

ްތަނެްއްވެްސްނޭނގުނުްްވީްމީހުންްކޮބައިޯތ؟ްތަނަށްްޢައްޔަންޮކށްފައިްތިބިްދެްއަުޅަގނޑުމެންްމިްއަޅުަގނުޑގެްުސވާލަކީް

ްތެރޭގަް ްމުއްދަތުގެ ްދެންނެވި ްައޑުިއވިގެންމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފެނިގެންް.ްދެން ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްމިްްދިަޔއީ ދިޔައީ

ް ްނޫސްމަޖިލީހުން ްފިނިގޮތަކަށް ްނެރުނުތަންވަރަށް ްފިނިބަޔާނެއް ްސިޓީް. ްލޯބީގެ ްނޫސްްގޮތަކަށް. ްގޮތުަގއި ބަޔާެންއްއެއް

ްއެ ްތިމަންނަމެން ްނޫންްނެރުނީ ްކުާރކަށް ްމިކަން ްނޫން. ްމިއެްއ ްނޫން. ްމިެއއް ްކަންބޮުޑވަމޭ. ނޑުމެްންް،ކަމާ އަުޅގަ

ްަރއީސަރަ ްމަޖިލީހުަގއި ްަރއީސަކާްއްޔިތުންގެ ްނައިބު ްްާކއި، ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްއޮތީ. ްމާއ93ްްހޮވާފައި ދާަގިއްވަނަ

ނަޑއެިޅގެންްބުނެފައިްއޮންަނނީްމިްމަޖިލިސްްހިންގުމުގެްހުރިހާްކަންތައްތަކެއްްބެލެހެ އިްްއުޓމަށްޓަކައިްަގާވއިދެއްްހަދާކަ



  

ްތަންފީުޛކުރަްއެކުަލވާލައި ްރައީސޭެއކަން ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދާނީ ްއެކަންްމުން ްއަޅުަގނޑުމެންނށް ްއެހެންނަމަވެްސ، .

ްއެްފެނިގެން ްއެްދިޔައީ ްޢަމަލުގޮތަށް. ްހިންގި ްފަރާތްތަކުން ްހިންގި ްޢަމަލުތައް ްމި ްތަޙުޤީޤުކޮށްހެންކަމުން، ްއެް،ތައް

ްްފަރާތްތަކާ ްުމއައްަސސާ ްމި ްެއއީ ްއަޅުްއވަންޖެހޭނެ. ްިފޔަަވޅު ްކަެމއްްހިމެދުގައި ްކޮންމެ ްކުރަންޖެހޭ މާޔަތްކުރުމަށްޓަަކއި

ްނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނެއް ްކުރަންޖެހޭނެ.ްއެފަދަ ްވެްތްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދަށްްއްޖެކަމަށް ްމިއަދުން ްެއްޤާނޫނެއް އްޔާ

ްތަޞްދީ ްގޮސް ްއަރިަހށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފާސްކުރުމަށްފަހުގައި ްއެްމިތަނުން ްނަމަވެސް ދޭތެރެްްމީހުންނާްުޤކޮށްގެން

ްފިޔަވަޅުް ްމުއައްސަސާ ްމި ްއެއީ ްނުދަންހިއަޅަންޖެހޭ. ްވެސް ްފަހަރެްއަގިއ ްއަޅުަގނޑު ްމިްމާޔަތްކުރުމަށްަޓކައި ނަވަން

ްކުރަންޖެހޭނެްކަމެކޭްިމއީ.ްއ88ްްެތިބަްްމަޖިލީހުގައިްމި ގޮަތކަށެއްްނޫން.ްމިްްމެްނބަރުންގެްއަބުރުްހިފެހެއްޓުމަްށޓަކައި

ްުމއައްަސސާގެްމުއައްސަ ްމި ްހިފެހެްއޓުމާއި، ްމުައއްސަާސ ްމި ްކަެމއް. ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހިފެހެއްޓުމަކީ ާސ

،ްނައިބުްރައީްސގެްަމއްޗަށްްާލިޒމުކޮށްފައިްއޮތް.ްއެހެންވީމާްްމަީކްމިްމަޖިލީހުގެްރައީސަާށއި،ޤަދަރާއި،ްއަބުރުްހިފެހެއްޓު

ްއަުޅަގނޑާއިގޮުތގަިއްއަްބޭފުޅުންގެްމަްސއޫލިއްޔަތުްވެސްްއެންމެްފުރިހަމަްއެ ތިމަރަފުށިްދާއިާރެގްްދާނުކުރާތީވެްމިކަން

ްމުޞްޢިއް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްކުރަންްޒަތްތެރި ްއަށް ްއެހެންްމިްްޠަފާ ްވީމާޖެހުނީ. ްއަދިެވސް، ދަންނަވާނީްްއަޅުަގނޑު

ްރައީސަ ްދަންމަޖިލީހުގެ ްށް ްއިޚުލާޞްތެރިަކމާ ްވަރަށް ްއޮތްްނަވާނީ ްދެްއވާފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނަށް އެކު

ްދު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނުެޖހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ްހިފަހައްޓާށޭ. ްމަނިކުފާނު ްިއތުބާރު ްއެ ްޤަދަރާއި، ވަހުންްޝަރަފާއި،

ރުގައިްކުއްލިްމައްސަަލްދާއިްބަޔަކުްކުރަމުންްްއަދިްމިްމަޖިލިސްްބަދުނާމު،ްދުވަހަށްްހިނގާްކަންތައްތަުކެގްތެރެއަށްްވަދެ

ްހުށަހަޅައި ްހުށަހަޅާއި،ްް،ހުށަހަޅައި،ްޤަރާރު ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުޖެހޭނެ.ްއެއީްއިމްތިޔާުޒގެްމައްސަލަ ްކުރަން މިކަން

.ްއެހެންނަމަވެސް،ްެއްއިންްުކރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްކުރަްއވަންޖެހޭނެްކަމެއްްމިްމަޖިލީހުގެްއިދާރާ

ްމަޖިލީހަމަސައްކަތް ްމިއަދު ްމައްސަލަ ްމި ްނުވާީތވެ ްއެހެންވީމާކޮށްަފއި ްހުށަހަޅަންޖެހުނީ. ްށް ްހަމަ، އެހެންެމްްއަދި

ގޮތަްށްްނޑަެއޅިގެންްމިްދެންނެވިްމަްއސަލަްޙަޤީޤަތްްއޮޅޭއަޅުަގނޑުްފާހަަގކޮށްލަންްބަެއއްްމީޑިޔާތަކުންްވެސްްހަމަްކަް

ްމިް،ްދަނީްފޯރުކޮށްދެމުން.ްއެހެންވީމާްގޮތަށްްއެަތއްްަބއިވަރުްމަޢުލޫމާތުތަކެއްްކަމުގެްައސްލުްގެއްލޭްރައްޔިތުންނަށްްމި

ނޑުމެންްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެއް.ްޤާނޫނުއަސާީސގެް ވަނ34ްްަނޫނުއަސާސީގެްވަނަްމާއްދާަގިއ،ްޤ28ްާވެސްްމިއީްއަުޅގަ

ްއެބަ ްބާުބގައި ްމިނިވަންކަުމގެ ްޙައްޤުަތާކއި ްއަާސސީ ްއެްމާއްދާގަިއ ްޒާތީްއޮްތ ްމިނިވަްނކަން، ްޒާތީ ްއަިމއްަލ ްމީާހގެ

ނޑުމެންްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްމިތަނަށްްޢައްޔަންކޮށްފައިް،ްދިރިއުޅުމުގެްވާހަކަ.ްއެހެންވީމާް ކޮބައިޯތްއަުޅގަ

ްނުކުމެގެންްްރައްޔިތުން ްމަގުމައްޗަށް ްބަަޔކު ްވަކި ްނަގާލުމަށްޓަކައި ްޢިއްަޒތް ްއަބުރާިއ، ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ފޮނުވުމަށްފަހު

ްމަގުމައްޗަްށް ްވެސް ްރައްޔިތުންނަކަށް ްއިންތިޚާބުކުރި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްނޫންނަމަ ްޢަްއޔަންކުރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޫންނަމަ

ްއަބުުރްނަގާލުމަށްޓަކަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެނުކުމެ ްމަަސއްކަެތްއްނުކުރެވޭނެ.ްައޅުަގނޑުމެންަނކީ ްމިްްއި ްގޮތަކަެށއްްނޫން

ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޝަރަފާް. ްމިނިވަންކަމާްްއެްއކޮށް.ްތިީބ ްއަމާނާތް ްހަވާުލކުރި ްައޅުަގނޑުމެންނާ ްަރއްޔިުތންގެ

ްއަާދކޮށްދިނު ްެއކަން ްމިއެްއކޮށް ްޚިޔާނާތްތެތިބީްމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމި. ްނޯންނާނެ ްެއއް ތާްްިރވެފަ



  

ްއޮންނާނީް ްކޮށްދީފައި ްވެސް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްައޅުަގނޑުމެން ްމެންބަރަކު. ްެއއްވެސް ްމަޖިލިސްގެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްއައިއިުރގައި ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްކަންތައްތައް. ްހުރި ްާލބަ ްހެވާއި ްމަޖިލީހަކ28ްްީރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްބެ ްތާރީޚަށް ްމިހާތަނަށްްމުޅި ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގިނަ ްއެންމެ ްރަނގަޅު ްނަތީޖާ ްއެންމެ ްނަމަވެސް ްވީ ްކަމުގަިއ ލި

ްއެންމެ ްތޯްރާއްޖެްއަށްްމިއަދުްއެންމެްބޮޑުްއާމްދަނީްއެއްގިނަްހުށަހެޅުންތަކެއްްހުށަހަޅައިްައދިްކޮބައިްކޮށްދެއްވާަފއިވާ

ްލީހުން.ްކޮށްދެމުންދަނީްމިްމަޖިލިބޭނެްވަސީލަތްތައްްެވސްްޤާއިމު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްަގވާއިުދގެ ްމެންބަރު.ްމަޖިލީހުގެ ްފަރާތުގ266ްްެޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމި ްބަހުސްްގޮތުން ްގޮތުން ްބެހޭ ްލިިބއްޖެމައްސަލަާއ ްފާސްކުރަްއވައިފިްކުރަން ްމަޖިލީހުން ްފުރުޞަތުްްނަމަ، ނަމަ

ްގަ ްަދއްަކވަން.ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާމއްދާެގް)ޅ(268ްާވއިދުެގްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ްަގއިްވަނަ

ްޚުލާސާްވާ ްޖެހޭނީ ްމިހާރު ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަމާ ްމި ްވޯޓަކަށްްްގޮތަށް ްޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހަޅުއްވަން.ްެއއަށްފަހު އެއް

ްދަންނަވަން.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާޟުމެންބަރުްްވިލުފުށީްދާއިރާގެ

ކުރެިވއްޖެްކަމަށް.ްދެްންޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްްނޑުްޤަބޫލުކުރަންްމިހާރުްމިްުޚލާސާޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްަހވާލުުކރާނަން.ްދެން ނޑު ްބަިއްއަުޅގަ ްބާކީ ްދަްއކާލަްމިމިައދު ްވަަރކަށް ްކޮންމެެވސް ޖެހުނީްންވާހަަކްމިތާ

ްމަސް ްހައެްއކަ ްބަދުނާމުްމިްދުަވސްވޭތުވެިދޔަ ްމަޖިލިސް ްމުޅި ްތެރޭގަ. ްކަމެއްގެ ްމި ްރައްޔިތުންގެްކުރަދިޔައީ ްމުޅި މުން.

އެރިްގޮތަށްްމުޅިްމާލޭގެްހުރިހާްމަގުތަކުގަިއްމީހުންގެްފޮޓޯްވެސްްބަޔަކުްހިތަށްްނަންބަރާއިްއެގެްމެންބަރުންްފޯނުްމަޖިލީހު

ްމިހާރު ްއޮތްްްމިްޖަހަމުންދަނީ. ްފާސްކޮށްފައި ްއިޖުޤާްމަޖިލީހުން ްޢާއްުމ ްއޮންނާނެ. ނޑުތަކާނޫނެއް ްމިންގަ ްތިމާޢީ

ްއެކަމެްް،ޚިލާފުވުން ްވެސް ްދަށުްނ ްޤާނޫުނގެ ްއެ ްވެްސްއޮންނާނެ. ްތަންފީޛުްޤާނޫނެއް ްކޮބައިތޯ ްނުކުެރވޭނެ. ކުރަންޖެހޭްއް

ްމީ ްެއކަމެއްްނުކުެރވޭނެ.ްެއއްވެސް ްދަށުންްވެސް ްޤާނޫނުގެ ްެއއްްއެްހެމީހުން.ްއެ ްފޮޓޯ ްމާލޭގެްގޮތަކަށްްނުހިއްްްއގެ ޕޭނެ

ްސަރަހަ ްހުއްދަްއްދެއްްއެްއވެސް ްތަނަކުން ްނަގަންޖެހޭ ްކަމަށްަގއި ްއެހެްނވެއްޖެ ްނޫނިއްޔާ. އްާޔްވެއްޖެްްނަގަިއގެން

ްއެ ްތަންފީޛުްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނު ްމިއަުދްއެ ްކޮންބަޖެހޭ ްފޮޓޯބަޔެއްޯތްބެލުމަށްފަހުްކުރަނީ ްމިގަިއްއެ ްންތައްކަްތަާކއި

ް ްހޯދައި ްމީހުން ްއެކުރި ްއެކަންފަްގެނެސް ްވެސްްރާތްތައް ްެއްޤާނޫނާ ްމިްްއެއްްްކުރީ ްކުރިން ްައޅުަގނޑު ްގޮތަށްޯތްއަދި

ްަރއްޔިތަކަށްް ްިދވެހި ްކޮންމެ ްދަށުން ްބާުބގެ ްމިނިވަންކަުމގެ ްަޙއްޤުތަކާިއ ްއަސާީސ ްގޮތަށް ްްދެންނެވި ްެއ ޙައްޤު،ްލިބޭ

ްްދިރިއުޅުމުގެ ްޙައްުޤތައް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެހިމާޔަތްޙައްޤު ްމަތިން ްއުސޫލެްއގެ ްމަޢުކުރެވޭ ްއެކު ްމިނިވަންކަމާ ލޫމާތުްން

ްއަ ްގެންދަންވާނެ.ްއެހެންކަމުން ްފަތުރަމުން ްކެތްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްމިއަުދްްޅުަގނޑަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ އެކު



  

ްދެއް ްއަމީންޢާއްމަފުރުޞަތު ްއަދި ްމަނިކުފާނަށާއި ްވެްސްއަޅުަގނޑުވީތީ ްވާަހކަކޮުޅްްށް ްއަޅުަގނުޑގެ ުޝކުރުދަންނަވަުމން

ްލައިކުމް.ްޝުކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ޢަްހިސާބުންްނިންމާލަންްވަްއސަލާމްްމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްގަާވއިދުގެ ްމާއްދ268ްާގެ ްގޮުތގެްަގއިވަނަ ްދެްވާ ނޑު ްއަޅުގަ ންްމަތިން

ްެގންދާނީ ްއިމްތިޔާުޒގެްްވަނަްމާްއދާގެް)ކ(ްގައިްމ268ްްިއެީއްް.މިހާރުްމަސައްކަތްްކުިރއަށް އެްއްްަމއްސަލައޮންނަނީ

ވޯެޓްއް،ްވޯެޓއްްނަާގނީްއެވެ.ްއެހެްނވީމާްފެނޭތޯްމަޖިލިސްގައިްކުރުމަށްހެޅިއްޖެްނަމަްއެްމައްސަލައަކާްމެދުްބަހުސްހުށަ

ްރަނގަ ްޖަހަންޖެހޭ ްޖަނެގުމަށް ްއަމީްނޢާއްސަަވއިބީލު ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއްމުދެްއވުމަށް ްއެދެން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަރިހުން ގެ

ްއިށީއަޅުަގނ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާަނން. ްވޯޓަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްނޑު ްހުރިހާ ްދަންނަވާލަން. ދެވަަޑިއގަތުމަށް

ްއިށީ ްވެސް ްނދެވަަޑއިމެންބަރުން ްދަންނަވާލަން. ްައޅުަގނޑު ް)ގަތުމަށް ްމިްަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު

ވަނ268ްްަާވއިދުގެްރަޝީދުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަްރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުދަންނަވާލަނީްވިލުފުށީްދާއި

ް)ހ( ްހުށަހަޅުއްވާަފއިމާއްދާގެ ްދަށުން ްއިމްތިާޔޒުްްގެ ްބަހުސްވާ ްމަޖިލީހުގައި ްމައްސަލަ ްފެނިވަގެ ޑައިގަންަނވާޯތްކުރުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރަޝީދު.ްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

39ްްދެްއވީ:ްވޯޓު

ް:1ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި 48ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުަމށް .2:ް ްުޖމްލަ .48ް ްއެހެންކަމުން މިް.

ްަގވާއިުދގެްތަްށްފާސްވުމާްފާސްވެއްޖެ.ްމިގޮްކުރުމަށްއިމްތިޔާުޒގެްމައްސަލަްބަހުސްް ދާެގްވަނަްާމއ266ްްއެކުްމަޖިލީހުގެ



  

ނޑުްފުރުޞަތު ކުރުމަށްްނީްއިމްތިޔާުޒގެްމަްއސަލައަކާްމެދުްބަހުސްވަްމިވަނަްމާއްާދަގއ266ްްިް.ައރުވާނަންދަށުންްއަޅުގަ

ްަވގުތު ްް،ހުޅުވާލެވޭ ްއަށް ްހަމަހަމަ ްމެދުގައި ްމީހުންގެ ްބަހާލައަންނަނިިވ ްރަީއސް ްމީސްމަޖިލީހުގެ ްއެ މީހުންނަށްްއި

ްދޭންވާނެ ްވަގުތު ްއުސޫލުން ްިސޔާީސްއެްހަމަހަމަ ްލީޑަރުންނާއި ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްފަރާތް. ްހުަށހަޅާ ްމައްސަލަ ވެ.

ްކަ ްމެންބަރުން ްނިސްބަތްނުވާ ްއެހެންވީމާޕާޓީތަކަށް ްމެންބަރަކަށް. ްނޑަައޅާ ްައޅުަގނުޑްްގޮތުގެްއެ، މަތިން

ސަލަްދަށުންްމައްގެްހ(ވަނަްމާްއދާގެް)266ްއަރުވަނީްްންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިއަރުވާނަން.ްއަުޅަގނޑުްއެފުރުޞަތު

ް ްފަރާތަށް. ްދާއިްމިނެޓ6ްްުހުށަހަޅާ ްވިލުފުށީ ްއަުރވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތެއް ްމެންބަރުްއިރުެގ ްޢިްއޒަތްތެރި ރާގެ

ްރަޝީދު.ްރިޔާޟު

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްވިލުފުށީ

ބެހޭްކަމާްްއީސް.ްާއދެ،ްމިްޤަރާރުްހުށަހެޅިއިރުްވެސްްއަޅުަގނޑުްމިލަިއކުމް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައައްސަލާމްޢަ

ނޑަށްްވަނީްވާަހކަދެކެވިފަގޮތުންްވަރަށްްދިުގކޮށްްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތަގއިްއަ ް..ްއާދެ،ްެއއީ..ުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްމެންބަރުްންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިއަޢިއްޒަތްް...އަދިޢިއްަޒތްތެރި ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުގެ ްކުރިްންތެރި ްގެންެދވުމުގެ ށް

ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުން ްގެންނަން ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްަކަވން ްވާހަކަފުޅު ގަާވއިދުެގ،ްްއަޅުަގނޑު

ްދޫކުރައްވައި ްްމަޖިލިސް ްދަތިނުވާެންގޮތަކަށްވަަޑއިގަނުކުމެބޭރަށް ްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތަށް ކުރެްއވުމަށްްޢަމަލުްންަނވާއިރު

ްގަ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަން. ް)އ(268ްވާިއދުގެ ްމާއްާދގެ ްވަނަ ްެއއްަޗކާ ްއޮތް ްމެންބަރުންްަގއި ްޢިއްޒަތްތެރި މެދުަގއި

ްދެ ްޔަޤީންސަމާލުކަން ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްމިއްވާނެ ްމިްކުރަން.ް)އ(ްގައި ްއިމްތިޔާޒުމާއްްވަނީ ްގެްމައްސަލަދާގެްދަށުން

ްލިބިއްޖެ ްއަޣުލަބިއްޔަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްއެްއެއް ްމައްސަލަްނަމަ ްގޮތެއްްައކާ ްފެންނަ ްމަޖިލީހަށް ްބަހުސްކޮށް މެދު

ްއެއެްނިންމަންވާނެ ްހިނެދއްަގއި ނޑަައޅައިފި ްކަ ްމަޖިލީހުން ްލިބިގެން ްތާއީދު ްހުށަހެޅި ްނުވަތަ ްބަަލއިްްވެ. ްމައްސަލަ

ް ްރިދިރާސާކޮށް ްމަޖިލީހަށް ްއިމްތިޔާޒު ްހުށަހެޅުމަށް ްއެޕޯޓެއް ްވެސް ްއަށް ްފޮނުވިދާނެްމައްަސލަްކޮމިޓީ އެވެ.ްްއެއް

ްއެހެންވީމާ ނޑުް، ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހުށަހަޅުއްވާނެ ްގޮތެއް ްނިންމަންވީ ްމިަކން ްވާހަކަފުުޅގައި ްެމންބަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ް)ކ(268ޔަޤީންކުރަން. ްފުގެ ްމިހާުރ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަށުން. ްމިެގ ްދާއިްރުޞަތު ްވިލުފުށީ ްޢިއްޒަތްތެރިްއަރުވަނީ ރާގެ

ްރަޝީދަށް.ްްމެންބަރުްރިޔާޟު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުް



  

ނޑުްދެންނެިވްްމައްސަލަްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްމި ައީކްމިއަދުްމައްސަލަްހުށަހަޅަމުންްވެސްްއަުޅގަ

ްމި ްޝަރަފުްފަދައިން ްއަދި ްއަބުރާިއ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ދަރުްޤައަދި

ްޖަމު ްމަދަނީ ްމިޢިވައްޓާލުމަށްޓަަކއި ްނިކުމެ ްމަގުތަކަށް ްމާލޭގެ ްބަަޔުކ ްނަމުގައި ްޢިއްްއްޔާތަުކގެ ޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެ

ްއެް ްސިފައިަގޔާއި ްކާޓޫނުގެ ްއާއި ްފޮޓޯ ްޖެހުމާްމެންބަރުންގެ ްފޮޓޯ ްސިފަސިފައިަގއި ްމަޖިލީހުގެްްކި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އަދި

ްޒާތީ ްޕޯސްޓަރުްމެންބަރުންގެ ްމިދެންނެވި ްްތަކުަގއާމަޢުލޫމާތު ްހިމެނުމަށްފަހުގައި ްްމިްްތަންްމާޭލެގްއެއެކު ނީްދަތަނުަގއި

ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްްއަދިްމުޅިްމާލެްތެރޭގައިް.ޕަމުންހިއް އަބުރާއިްޢިއްޒަތްްަނގާލުމަށްޓަަކިއްވަނީްމިްޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮށްފަ ނޑުމެްންް.ްއާދެ،ްމިމަސައްކަތްތަެކއް ްއަުޅގަ ްކަމެއް.ްއާދެ،ްކަންތައްތައް ްަކންބޮޑުވާންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ކަމަކީ

ްކުރަންޖެ ްެއކަން ްނަމަވެސް ްީވ ްކަމުަގއި ްުކރި ްބަޔަކު ްކޮންމެ ްމާޙައުލުްކުރާއިުރގައި ްޑިމޮކްރެިޓކު ްމިއޮތް ްމިއަދު ގެްހޭނީ

ްއުސޫލާް ްޑިމޮކްރެިޓކު ްގޮުތގެްގޮތްްއެއްްތެރޭގައި ްމަޖިލީްވާ ްރައްޔިތުންގެ ްއާދެ، ްނިންމުމެއްގެްމަތިން. ްނިންމާ ހުން

މެދުަގއިްުސވާލުްއުފެދިއްޖެްނަމަްދެންްކަންކުރަންޖެހޭްގޮތްްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްވަރަށްްސާފުކޮށްްލިޔެަފިއްޞައްޙަކަމާް

ް.މެދުްގޮެތއްްނިންމާނީކޯޓުންްެއްކަމާްްމްޕްރީކޯޓަށް.ްސުްމްޕްރީދާންޖެހޭނީްސުްބެޭހްގޮތުންްއޮތް.ްއާެދ،ްެއްކަމާްއެބަ

ް ްއެބ1ްަ:ޤާނޫނުއަސާސީގެ ްލިޔެފައި ްސާުފކޮށް ްވަރަށް ްމާއްދާގައި ްމިްވަނަ ްލިބޭްްމަޖިލީހުގެްއޮތް މެންބަރުންނަށް

ް ްޙައްޤުަތއް. ްފަ،ްެއހެންވީމާއިމްތިޔާޒްަތކާއި ްމިދެންނެވި ްހިނދު ްއޮތް ްމިހެން ްކުރީމަްމިކަން ްމިކަން ްމިގޮތަށް ރާތްތަކުން

ްދިރިއުޅު ްައމިއްލަ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްަނފުސާއި ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހަމައެކަނި ްފިޔަަވިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ން

ނޑުމެންްނުކުމެްމަގުމަތީްއެއްްއާލާއިޢާއަޅުަގނޑުމެްނގެް ތަނަށްްހިނގާބިނގާވުމުަގއިްވެްސްްތަނުންްއަނެއްްއަިދްއަޅުގަ

ްދަތިތަ ްހިތާމައާކެއް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިވިކަން ނޑުމެންނާ ްޢިއްޒަތްތެރިްްއަުޅގަ ްބައެއް ްއަދި ްފާހަގަކުރަން. އެކު

ްއަތްލާްނާމެންބަރުން ްގަޔަށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮއްްދިމާކުރުމާއި ނޑުްހަމަްއިްސަްހިސާބަށްްވެސް ްއަުޅގަ ވާކަން

ނޑުމެންްމިްމި،ްއެކުްފާހަަގކުރަން.ްެއހެންކަމުންްހިތާމައާ ނޑުމެންްވިސްނައިްައޅުގަ ކަމާްދޭތެރޭްްކަމަކީްފުންކޮށްްއަުޅގަ

ްައޅަން ްފިޔަވަޅުތަކެއް ްޤަހަރުދަނާ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްކަމެއް ްހަމަޖެހޭނެ ްއަދި ްމުއައްސަސާްްބޫލުކުރަން. ްމި އެހެންމެ

ް ްރައީސަށާިއ، ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނަހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ްރައީސަށްމަޖިލީހުގެ ްޮގވާލަން.ްްއިބު ނޑު ްއަުޅގަ ެވސް

ްމި ނޑުމެންނަށްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްއިުމގެ ްގަާވއިދުތަުކގެ ްހުރި ްހެދިފަިއ ްކުރުމަށްޓަކައި ކަންަތއްތައް

ްތަނުގަިއް ްފާއިތުވެިދޔަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަމެއް. ްުކރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރުމަކީ ްމަސައްކަތްތަެކްއ ކުރެވެންހުރި

އެއްްނޫން.ްްދިމާވިްމައްސަލަްމިކަންދިޔައީކީްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުންްމިފަހަރުްްމެންނަށްްހަމައެކަނިްފެނިގެންއަޅުަގނޑު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްކަންތައްތަުކގައި ްތަފާތު ްެވސް ްއިތުރުން ވަނ216ްްަމީގެ

ްރައްކާ ްސަލާމަތާއި ްލިބެންޖެހޭ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްބައެއް ްވެސް ްފަރާތްތަކުންްހާތެރިކަން ްމިދެންނެވި ލަތްތަކުަގއި

ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެއް.ްހަމަްފޯރުކޮށްނުދީފައި ނޑުމެން ްވާކަންްއަުޅަގނޑުްމިްފުރުޞަތުގައިްފާހަަގކުރަން.ްމިއީްއަުޅގަ

ްހުށަހަ ްހުށަހެޅުންތަކެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަމުން ްމައްސަލަ ްމި ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީްއެހެންމެ ްބޭނުން. ްވެސް ޅަން



  

ް ްަގާވއިދުގެ ްގެންދާ ްމި ްޢަމަލުކުރަމުން ްިމ68ްްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަުށން ްގެ ް)އ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ޮގތުންްބަލަންޖެހޭްކަންތައްތަކަށްްބެލުމާއި،ްދިރާސާކުރަންޖެހޭްްކަމާްބެހޭްމިްައށްްފޮނުވައި،ްމައްސަލަްއިމްތިާޔޒުްކޮމިޓީ

ްއޮެވއްކަމެ ްދިރާސާއް ްމިޖެްއޔާ ްމަޖިލީހަށް ްފަހުގައި ްހަމަްުކރުމަށް ްމައްސަަލްފޮނުވުްނ.ްއަދި ްމިކަންްްދެންނެވި އެހެންމެ

ދެންނެވިްފަރާތްތަކުގެްްއަށްްހުށަހެޅުން.ްމިްގޮތްްބަލައިްަތޙުޤީޤުކުރުމަށްްމޯލްޑިވްސްްޕޮިލސްްސަރވިސްްވާްހިނގާފައި

ްމި ްމިނިްދެންނެވިްމައްޗަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްގެއްލިދާގޮތުން ްްވަންކަން ްކުރިމަތިވެފައިހާފަދަ ކަމަށްްްވާްލަތެއް

ްވެއްޖެޤަ ްބަޔަކު ްތަޙުްަކމަށްްބޫލުކުރެވޭ ްމައްސަލަ ްހިނގައިވަންޏާ ްމިކަން ްއެނގޭނެ ގޮތް.ްއެހެންކަމުން،ްްިދޔަޤީޤުކުރީމަ

ްދެން ްއިތުރުން ްހުށަހެޅުމުގެ ްދެ ްހުށަހަޅާްމި ނޑު ްމިްއަޅުގަ ްްހުށަހެޅުމަކީ ްމުޅި ްމެންބަރުންނާްމަޖިލީކަމަކީ ްހުރިހާ ްހުގެ

ްކަމަކަށް ްގުޅުންހުރި ްޢިއްޒަތްތެރިްްސީދާ ްހުރިހާ ްތިބި ްއެދިފައި ްފުރުޞަތަށް ްމައްސަލަ ް ްމި ްމިއަދުގެ ވާތީެވ،

ްމި ްނިމެންދެން ްދީ ްފުރުޞަތު ްވަްްމެންބަރުންނަށް ްއެހެންވީމާްކަމަށް ްއިތުރުކޮށްދޭން. ްުގތު ،ް ހުށަހެޅުނ4ްްްމިދެންނެވި

ްއައަ ްހުށަހަޅަން. ްޤަޅުަގނޑު ްމިްބޫލުކުރާުޅަގނޑު ްމެންަބރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮކންމެވެސް ްާތއީދުކޮށް،ްްގޮތުަގއި އަށް

ްމި ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭނުންވާ ްފާޅުކުަރން ްކަންބޮޑުވުްނ ްއޮތް ްފުްްމީހަކަށްކަުމގަިއ ްބޭނުންތެރިްއެ ްލިބުމަކީ ރުޞަތު

ްކަމެއްްކަމަށްްދެކެން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.މުމުހިއް

ް

 ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްޢަމަލުކުރަންވީ ްބަހުސްގައި ްމި ްއެބަްޝުކުރިއްާޔ. ްލިޔެވިފައި ްސާފުޮކށް ްވަރަށް ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުެގ އޮތް.ްްގޮތް

ްޑީ.އާރުްގޮުތގެްއެހެންވީމާ،ްއެ ްގެންާދނަން. ްކުރިއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމި.ޕީމަތިން ްފުރުޞަތުްްން ްވާހަކަދަްއކަވަން ކަމުގައި

ްޑީ.އާރުްނޫންްބޭނުން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއަްނގަވާފަކަމަށް ްވަނީ ްލީޑަރު ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓަރީ ްމިހާުރް.ީޕގެ ނޑު ްއަުޅގަ .

ްވާހަކަފުޅުަދއްކަް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްއަރުވަނީ ްމި ްއެފުރުޞަތު ދިަވޑަިއގަންނަާވްވަން

ްމެންބަރަކަށް ްެއއް ްްމެންބަރަކަށް، ްމެންބަްވުެރ ްއެދިަވޑަިއގެންފައިގިނަ ނުޑްް.ވޭްރުން ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްތިފުރުޞަތު ްކޮްއަރުވާނަން. ްވާހަކަަދއްަކާވލައްަވއިގެން ްތެޭރގައި ނޑާބޭުފޅުންގެ ްއަުޅގަ ްނަމެއް ހަމައަށްްްންމެވެްސްެއްއ

ްެއލަޔަގެ ގެްޕާލިމެންޓަރީްގްރޫޕުްްމެންބަރަކުްދައްަކވަންްޢިްއޒަތްތެރިފަރާތުންްވާހަކަުފޅުްންސްގެނަސްދެްއވުމަށް.ްޕީޕަލްސް

ް ްލީޑަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްޕާލިމެންޓަރީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަރުވާނަން. ްއެމް.ޑީ.ީޕެގްގްރޫޕުފުރުޞަތު ްނެތް. ްވަޑަިއގެން ްލީޑަރު ގެ

ްބޭނުންފުޅު ްފުރުޞަތު ްދެއްކެވުަމށް ްވާހަކަފުޅު ނޑައަުޅއްވާަފއިްވާްްފަރާތުން ްކަ ްޕާޓީން ްއެ ްލީޑަުރެގްްނަމަ ްޕާީޓގެ ވާ

ްައރުވާނަން.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްތޮއްޑޫްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑުްވާހަކަފުޅުދެއްެކުވމަށްްފަރާތްޕުޅުންް ފުރުޞަތު

ްްއެއް.ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(



  

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ްގޮްސގެްނިވޔަ ްވޯޓަށް ްމައްސަލަރައީސް، ްއިމްތިޔާުޒގެ ްިމ ްނެތްތޯ، ްމީގައި ްހުރިހާްްސް ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ައކީ

ްމައްސަލަ ްނިސްބަތްވާ ްވަކިްމެންބަރުންނަށް ްބުނާ ްމި ްަގވާއިުދގައި ްއިނގޭތޯ. ްއޮތްްްއެއް ްމީހަކަށް ްވަކި ަކމަކަށް

ްމަްއސަލަ ްއެބަްްއިމްތިޔާުޒގެ ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްީމގައި ްވާހަކަދައްްެއއް ްކަންނޭނގެ ްމެންބަރުންނަށްްޖެހޭ ްބޭނުންވާ ަކން

ްއެ ްއޭރުން ްލިބެން. ްބަެއއްްފުރުޞަތު ްތެރެއިން ްގަާވއިދުގެ ްއެހެންވީާމ، ްބޭރުވާނީ. ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްހިތުަގއި ްބޭފުޅެއްގެ

ްލީޑަރުންނާްފަހަރު ްޕާޓީތަކުގެ ްފުރުޞަތުތައް.ްްސިޔާސީ ްެއކަހަލަ ްހޯއްދަވައިދެއްވާ ްއެބަ މަޝްވަރާކުރަްއވާފަިއްމަނިކުފާނު

ްފަސްޖެހިވަޑަިއގަންނަވަންޏާްއެހެ ްވާހަކަަދއްކަްނ ްލީޑަރުން ްޕާޓީތަުކެގ ްސިޔާސީ ްެއދެން ނޑު ްއަުޅގަ ންވީމާ،

ްއެް ްމަޖިލީހުގަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮންނަން ްޝުޢޫރުްފުރުޞަތު ްޚިޔާލާއި ްމެންބަރުންގެ ްއެ ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެން .

ްމިްވެސްްޞްލަޙަތުްހިމެނޭްކަމެއްގައިްެއންމެންްވޯޓުލައިގެންއަމިއްލަްމަްބޮޑަށްްަގވާއިދުްބަލަންޏާްފާޅުކުރަން.ްއެއީްމާ

ްބުނާ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއެހެންެވއްޖެއްޔާ ްނުލެވޭނެ ްވެސް ްވޯެޓްއ ްއިމްތިޔާުޒގައި ްމި ްއެހެންވީމާްތިބީ. ްޮގތުން. ިސޔާީސް،

ްލީޑަރުންނާ ްައޅުްޕާޓީތަކުގެ ްދިފާޢުމަޝްވަރާކޮށްފައި ްކަންތައްތައް ްއަޅުގަަގނޑުމެންެގ ްކޮންމެްނުކުރެެވންޏާ ނޑުމެްނގެ

ް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްބާރު ްއެ ްޤަްއޮންނަންޖެހޭނެމީހަކަށް ްއަޅުަގނުޑ ްމެންބަރުން،ްކަމަށް ްހުރިހާ ްއެެހންވީމާ ބޫލުކުރަނީ.

ްއެ ްއެދިލަްއވާ ްއެބަ ްމެންބަރުން ްގިނަ ްއެްއކޮާޅްްވަރަށް ްހަމަ ްފަހަރެއްގަިއ ްއިނގޭތޯ. ްފާޅުކުރަން ްޝުޢޫރު ބޭފުޅެްއގެ

ްރުްފާޅުކޮށްފާނެ.ދެކޮޅަށްްވެސްްހަމަްޝުޢޫ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްެއީއްްއާދެ،ްިނޒާމާ ްއެނިގއްޖެ. ނޑަށް ްައޅުގަ ްވިދާޅުިވްވާަހކަ ްތިޔަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އެްއްނޫން.

ް ްމެންބަރުންނަށް ްގިނަ ްވީހާވެސް ްގޮތަމި ްފުރުޞަުތްހޯދޭނެ ްވާހަކަދެްއކުމުގެ ްމައްސަލަިއަގއި ްގަވާއިުދގެްއިމްތިޔާޒުގެ ކަށް

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހޯދައިދޭށޭ. ްގޮތެްއ ްކޮންމެެވސް ްމ266ްިތެރެއިން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމާއްާދގަިއ އޮީތްްވަަނ

ްހުަށހެޅުނީމާ ްމަްއސަލަތައް ްމައްސަލަް،އިމްތިޔާުޒގެ ްއެ ްއޮތުމަށްފަހު ްވަގުުތކޮެޅްއ ްމަދު ްވީާހވެސް ްތަޅުމުަގއި ްމަޖިލީހުގެ

ނޑުމެްނގެްއަިމއްލަްްަގއިްއެކުަލވާލެވިަފއިްވަރަށްްސާފުކޮށްްމިންމުމުގެްރޫޙުނިްއެއްްައވަހަށްްގޮަތކަށް އޮތީ.ްައދިްއަުޅގަ

ްއަމިއްލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިްވާހަކަތަެކއް ްދެއްކުމަށްްއަށް ްދެންްތަނުަގިއ ްކުރަންހުރި ްއަުޅަގނޑުމެން ހުރިްވުރެ

ްފުރުޞަތު ްމިމަސައްކަތްތަކަށް ްމިއިސްކަންދީފައޮތީްްހޯދުމަށްްކަންނޭނގެްގަވާއިުދގައި ނޑު ފަހަރުްް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމެންބަރުންނަށްްއެްފުރުޞަތުްޢާއްމުްކޮމިޓީްމެދުވެރިކުރަްއަވއިްްގޮަތށް.ްއެކަމަކުްއޮތްްގެންދާނީްމީގައިްމި ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރު ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް. ްގެންދަވާނެ ްކުރިއަށް ްމިކަން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ވަނީ



  

މަދުްސަމީރު،ްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް.ްއެްޕާޓީގެްޕާލިމެންޓަރީްގްރޫޕުގެްޑެޕިއުޓީްލީޑަރުްައޙް،ްފަރާތުން

ްއެއްްިވލުފުށިްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެ

ްފެށުނުތަނާހެން ްމަިޖލިސް ްރަީއސް،ްމި ްއަމީންޢާއްމަްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްދެންނެވިން 3122ްްޯއގަސްޓުް:ށް

ްމައްސަލަ ްކުއްިލ ްހުށަހެޅުނު ްުދވަހު ްިޢއްޒަތްތެރިްވީ ްދާއިރާގެ ްގެަމނަފުށީ ްހުށަހެޅުްއވީ ްމައްސަލަ ްެއ ްއޮންނާނެ. ްެއއް

ްމެންބަރު.ް ްަމއްސަލަމިއީ ްަމއްސަލަްްއިމްތިޔާުޒގެ ްއޮންނާނީްްެއއް.ްކުއްލި ްހުށަހަޅާފައި ްމަްއސަލަ އެްއްނޫން.ްއިމްތިާޔޒު

ްހުރިހާް ްހުށަހަޅައިގެން ްއިތުުރުކރަން ްވަގުުތ ްހުށަހަޅައިގެން ްހުށަހެޅުން ްއެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ގެމަނަފުށީ

ްއޮން ްދީފައި ްވަގުތު ްމައްސަލަމީހުންނަށް ްކުއްލި ްމަްއސަލަްނާނެ. ްއިމްތިޔާޒުގެ ްނޫން. ްހުށަްއެއް ހަޅުއްވާަފިއްއެއް

ް ްދާއިރާގ3122ްެްޯއގަސްޓުް:އޮންނާނެ ްގެމަނަފުށީ ްއޮންނާނީ ްުހށަހަޅުއްވާަފއި ްމައްސަލަ ްއެ ްދުވަހު. ޢިއްޒަތްތެިރްްވީ

ްއަޙް ްއިލްހާމު ްއެމެންބަރު ްއެހެންވީމާ، ްއޮްމަދު. ްޢަމަލުކޮށްފައި ްވެްސ ްހުށަހެޅިދުވަހު ްހުށަހެޅުމެއް ތާއީދުްް،ންނާނީ

ްނިމެންދެންް ްދީ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުިރހާ ްތިބި ްއެދިފައި ްއަހަިއގެން.ްުފރުޞަތަށް ްވޯޓަށް ލިބިގެން

ް.ބޫލުކުރަނީކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަްކަންްކުެރވޭނެވަގުތުްއިތުރުކުރަން.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްުއސޫލުގެްމަތިންްމިއަދުްވެސްްމި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްްމައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްްމިހާރުްސެކްރެޓޭރިއެޓުންްއެަބްއެްމަޢުލޫމާތުްބައްލަވާލައްވާ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ްދީދީ.ްމަދުއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްޢި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ދީދީްްމަދުއަޙްްރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާމައްޗަންޮގޅިްއުތު

ްަރއީްސ،ްައޅު ްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްްގރޫޕުޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްޕާލިމެންޓަރީ ނޑުމެންގެ ނޑުމެންނަށްްގަ ްއަުޅގަ ގައި

ްއެިކް ްެދކުނީ ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމެްނބަރުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވިޕެއް. ްފްރީ ްވަނީ ްލިބިފައި މިފަހަރު

ްދެގޮ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެދުެވވަަޑިއގެން ްބޭުފޅަކު ްްތަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްއެއް ްފެންަންކަމެްއގައި ވާހަކަެދއްކުމަކީްގޮތަކަށް



  

ްއުނަދގޫ ްެއއްްކަމަކަށްވަރަށް ްއަދިެވސް ްއެހެންވީމާ،ްަރއީސް ްއަޅުަގނޑުމެްންްވާނެ. ްވިސްާނވަަޑިއގެންދެްއވުމަކީ ފަހަރު

ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއއީ ްކަމެއް. ްްމިްއެދޭ ްތިބީ ްމައްސަލަމިއީ ްރަތްޖަހައިގެން.ްްއިމްިތޔާުޒގެ ްދެކި ްނޫްނކަމަށް އެއް

ްއެ ްދެްއެހެންވީމާ، ްައޅުަގނުޑްްަބއިްގޮތަށް ްކޮށްދެްއވުމަށް ްކަެމއް ްވިސްާނވަަޑިއގެން ްެއގޮތަށް ްެއކަން ްދެކޭއިރު މީހުން

ްފަހަރުްދަންނަވާލަން.ްވެސްްއެއްްއަނެއްކާ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ.ްމިހާރުްބަލަމުންްމިްގެންދަނީްްވާހަކަްބުނެފަިއްމިްަވނަްމާއްދާަގއިްމިހާްސާފުކޮށްްމ266ްިމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެް

ްެދންމެްއިދާރީ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިުލފުށީ ްމެދުވެިރކޮށް ްމަޢުލޫމާތުްްއެްމޭޒު ދެްއވި

ްިއތުރަށްްއެބަލައި ްތޮއްޑޫްާދއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރިްްްއޗެްއްދަންނަވާނަން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްލުމަށްފަހުްއަޅުަގނޑު ެއއް

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްަގާވއިދުަގއިްޢިއްޒަތްތެރި ްނެީގ ްމި ްއެބަްެއއް ހުރޭްްހަމަ

ްވަރަށްްސާފުކޮްށްހުދާ ްދަުއރުތައްްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްަކނޑަެއޅިފައަޅުަގނޑުމެން ްތާރީޚުތައް .ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއިްކަޅުން

ްޕާޓީތަކުގެ ްހަިއސިްއޔަތުންްސިޔާސީ ްކަމެއްގެ ްޮގތްތައްްނިންމަވާފައިްރައީްސްްލީޑަރުްނނާްދިމާވާ އެކުްމަޝްވަރާކޮށްފައި

ްއެ ްއެ ްހުންނެވި ްފޯމުކުރައްވާފަޕްރެސިބަ ްރަްއޔިތުންެގްެޑންޓު ްީލޑަރުން ްޕާޓީަތކުގެ ްސިޔާީސ ްަމއްސަލަިއގަިއ ްމި .

ްފަސްޖެހިފައި ްދިފާޢުކުރެއްވުމުގަިއ ނޑުްމަޖިލިސް ްއަުޅގަ ްވެސް.ްްމެންވާކަން ްތަޅުމުގައި ްމި ްމިައދުގެ ފާހަގަކުރަން

ްިޢއްޒަތް ްދާއިާރއެްއގެ ްކޮންމެ ްލިބިަފއިއެހެންވީމާ،ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލިސްގެ ްމެންބަރަކަށް ްއުނިކަެމއްްްތެރި ްަޙއްޤަކަށް ވާ

ްއިދިޮކޅުްސިޔާސީދޫދުގެްތެރެްހުމިްްލިބިއްޖެއްޔާ ްއެބަްޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާްޕާޓީތަުކެގްްއިންްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސަށް

ްއެބަްއެކުްްލީޑަރުންނާ ްކުަރްއވާފައި ްކަންކަން ްއެކަން ްއެހެން ްހޯދަން. ްގޮެތއް ްޯކުޓްްމަޝްވަރާކޮްށފައި ްސުޕްރީމް ހުރި.

ްދުވަސްވަރާހެދިއިރާ ްދާ ްޗުްއޓީ ްއެބަްއި ްކޮށްފައި ްއުޅުއްވާ.ްްމިކަން ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްތަފާތު ްޚިޔާލު ްއެހެންވީމާ، ހުރި.

ްމައްސަލަ ްއިމްތިާޔުޒގެ ްމިީއ ްްއެހެންވީމާ، ްދެކޭ ްކަމަްށ ްބޭފުޅުންނާއެްއ ްނުދެޭކ ްއެހެންވީމާ،ްބޭފުޅުންނާއި .

ްޙައްޤުް ްމި ްރިޔާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްހިޔެްލިބުމަކަށް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއެޅޭނެހެނެްއ.ްްއްސަތަކަށް ްހުރަސް ނުވޭ



  

ވެސްްއޮތީްގިނަްމެންބަުރންނަށްްވާހަކަދައްކަްނކަންްމަނިކުފާނަށްްވަރަށްްރަނަގޅަށްްްދިްމިްމަޖިލީހުގެްމެޖޯރިޓީގެްރޫޙުއަ

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަީއްސްމަޖި ްމަޖިލީހުގެ ްނާޅާނެ. ްހުރަހެއް ްޙައްަޤކަށް ްެއއްވެްސ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރިޔާސަތަކުންނެްއ ލީހުގެ

ްއޮތް ްގަވާއިުދގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދާނީ ްކުރަމުން ްކަންތައް ްއިނދެގެން ްރިޔާސަތުގައި ްބެހޭްްމަޖިލީހުގެ ްނިޒާމާ ގޮތަށް.

ް.ޢާރިފުރިްމެންބަރުްޢަލީްއެއްްަވއިކަރަދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާރިފުްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް

ްރައީސް.ްީމގަިއްއެބަ ްމާފުކުރަްއވާތި.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްޮބޑަށް ްރަީއސް.ްވަރަށް ުއޭޅްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްހިނަގއި ްކަން ްމި ްމިްގޮތުންްދިޔަޙަޤީޤަތުގައި ްބަޔަާކއި، ްބޭނުންވާ ްދައްކަްނ ްވާހަަކ ްެއ ކަމަްށްްހިތްހަމަނުޖެހިގެން

ްމި ްޢިއްޒަްފިލައިގެން ްފަށައިފި. ްހީވާން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއުޅޭހެން ްމިތާ ްވެސް ްބަޔަކު ްބޭނުންވާ ްދާން ތްތެިރްތަނުން

ްޤަް ްވެސް ނޑު ްްބޫލުކުރާރައީސް،ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮްއޑޫ ްދެންމެ ްފަދައިންްގޮތުަގއި ްފާހަގަކުރެްއވި މެްނބަރު

ްލީޑަރުންނާްތާނގައިްމި ްޕާޓީތަުކގެ ްޖާގަްްސިޔާސީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބަހުރި ްމަނިކުފާނު ްދަްއކަަވއިގެން ވާހަކަފުޅު

ްކަންކަމުގަ ްތަފާތު ްމިހޯދައިދީފައި ްަގިއމުވެސް ނޑު ްބެހޭް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްބޭނުންވާތީްްކަމާ ްބުނަން ްއެްއޗެއް ގޮތުން

ްއެްފުރުޞަތުްޭބނުން.ްއެހެންވީމާ،ްމަނިކުފާުންސިޔާސީްޕާޓީތަުކގެއަ ްއަދިްްއިްސވެިރންނާްޅުަގނޑަށް ބައްދަލުކުރަްއވައި

ްތިއްބެްމި ްތާނގައި ްފުރުޞަތުްްބޭފުޅުންނ87ްާވި ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްނަމަވެސް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަިއގެން

ނުޑްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭް ްކަެމއް.ްެއހެންވެްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއާޔ.ހޯއްދަވައިެދއްވުަމކީްއަުޅގަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްްނޫނޭްވެސްްްމިހާރުްއެްމައްސަލައިގައިްދެންްވާހަކަދެކެވިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްނެގިއްޖެ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ްމަ ނުޑްބޭނުންވާ ްއަުޅގަ ްޯހއްދަވާއަޅުަގނޑަްށްތަކުރާރުކޮްށްއެަބްދެންނެވޭ.ްއަމީންޢާއްމު ްއެްލަދެޢުލޫމާތު ްއިތުރަށް ްްއވީމަ

ގޮތުންްދެންްެއއްެޗއްްދަންނަވަންްއެނގޭނީ.ްެއީއްމީގެްކުރިންްެއގޮތަށްްޢަމަުލކޮށްފިއޭްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްކަމާްބެހޭ



  

ނޑަށްްެއްމަޢުލޫމާތުްސާފުކޮށްދެއްވަން.ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްްވިދާޅުވެަފއިްއޮތީމަްއަމީންޢާއްމުްއެބަ ފަހު(ްވިލުފުީށްޖެހޭްއަޅުގަ

ްދާއިރާގެ ްގެމަަނފުށި ްވިދާޅުވި، ްދެންމެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޙްްދާއިރާގެ ްއިލްހާމު ްމެންބަރު މަދުްޢިްއޒަތްތެރި

ްބޭނުންފުޅުވިް ްާވހަކަދައްަކވަން ްމަޖިލީހުގައި ްބަުހސްކުރުމުަގއި ްމަޖިލީހުގައި ްމަްއސަލައިަގއި ްއިމްިތޔާުޒގެ ހުށަހެޅުއްވި

ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްހުރިހާ ްތާއީދުކޮށް ްހުށަހެޅި ްއެރުވުމަށް ްފުރުޞަތު ްކުރެވިފައިްމެންބަރުންނަށް ްެއކަން ކަމަށް.ްްވާްގޮތަށް

ްރެކޯޑުއެހެންނަ ްއިދާރީ ްމަޖިލީހުގެ ްވަނީްމަވެސް، ްކަންކުރެވިފައި ްނޫން. ްއެހެނެްއ ްވަނީ ްކަންކުރެވިަފއި ްބަލާއިރު ަތއް

ް ްގަާވއިދުގެ ްމާއްދާަގއ266ްިމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގެްވަނަ ްވަިކްްވާ ްއަދި ްލީޑަރަކަށް ްޕާޓީއެްއގެ ްސިޔާސީ ްކޮންމެ މަތިން

ްކަޕާޓީއަ ްށްްނިސްބަތްނުވާ ްތެރެއިން ްއަރުަވއި،6ްްމެންބަރަކަށްމެްނބަރުންގެ ްފުރުޞަތު ނީްވަްއެްމައްސަލަްމިނެޓުއިރުގެ

ްރެކޯނިންމާފަ ްދެންމެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްއެހެންވީމާ، ްއެްޑު. ްޙަޤީޤަތާވިދާޅުެވވުްގައި ޚިލާފުްްނީ

ްމަދު.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްފުށީްދާއިރާގެްއެއްްގެމަނަްމަޢުލޫމާތެއް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:މަދުްފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްގެމަނަ

ނޑުްޤަޢިއްޒަތްތެރިްަރއީޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް ްވިދާޅުވިްްވެސްްއެްއޮތީްމިހާތަނަށްްހިތްްބޫލުކުރާސް،ްައޅުގަ

އްްހޯދައިދީފައިްެއިކްއްލުތަކެހަގޮތަށްްމިހާތަނަށްްރިޔާސަތުންްވަނީްމީގައިްްގޮތަށްްކުރިންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިދާޅުވި

ްބޫލުކުރަންޏާްދެންމެްނީ.ްޙަޤީޤަތުގައިްޤަކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަްދެވިދާނެއްލުްހޯއްހަކަމުގައިްވެްސްް.ްމިކަންކަމުގަ

ްމި ްވޯޓެއް ްމިްވެސް ްމެޖޯިރޓީން ްފާސްވެފައިްއޮތީ ްބަހުސްކުރުން.ްއެހެންވީމާްްއޮތީ ްއަދިްްމެޖޯރިޓީ،ްިމއަށް ްތަބާވެ އަށް

ްވަެރއް ްކޮންމެވެސް ްެވރިންނާރިޔާސަތުން ްޕާޓީތަކުގެ ްިސޔާސީ ްމިްގެ ްްވާހަކަދައްަކވަިއގެން ްހޯދުންްހަކަމަށް ްއްލެއް

ްހަމައަޅު ްދަންނަވަން. ްާވހަކަ ްއެދޭ ްވަރަށް ްޖެހިގެންއުޅޭްއެްަގނޑު ްމި ްމިއަދު ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވާލަން ާއއެކު

ގޮތެއްްެވސްްްިސޔާސީްޕާޓީތަކުގެްިއސްބޭފުޅުންްވީްސްބެއްލެވިޔަމައްސަލަިއގެްއެންމެްބޮޑުްައސްލަކީްމިއަދުްމިތަނަށްް

ްބޭފުަޅކު ްއެްއވެސް ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކަންނޭނެގްްނޭނގެ. ްެއއީ ްފިޔަވަިއ. ްބޭފުޅަުކ ްއެންމެ ްނެތް ފެންނާކަށް

ްއަކީ.ްމައްސަލަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ނުޑްްމިހާުރްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުގެްރޫޙުްޝުކުރިއްާޔ.ްއަުޅގަ ކަމުގައިްްކުރަނީްމިގަސްތުއެނގިއްޖެ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުްމަޝްވަްޅުަގނުޑްޕާޓީތަުކގެްލީޑަރުްނނާއަ މިނެޓުެގ21ްްރާކޮށްލުމަށްްވަގުުތކޮޅެްއްބޭނުންކުރަން.ްއެހެްނީވމާ،ްއަުޅގަ

 .عليكنްسالمالوހުސްވަގުުތކޮޅެއްްބޭނުންކުރާަނންްމިކަމަށް.ް

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:[  ]ައށ00:01ްްއިނ01:11ްްްްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަޅުަގނުޑ ްވާީނ ްފެށުމަށްްވަަރކ21ްަދަންނަވާފައި ްޖަލްސާ ްއަލުން ްމަްޝވަރާކޮށްލުމަށްަފހު ްތެރޭގައި ްމިނެޓުއިުރގެ ށް

ްހުރިހާް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަކޮށްދެއްވުމަށް ްކޯރަމް ްއެހެންވީމާ، ްޖަހާފަ. ްވަނީ ްރަނގަބީލު ްމިހާރު ްކަމަށް. ްޖަހާނެ ރަނގަބީލު

ް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއެދެން. ްއަރިހުން ްތ21ްެމެންބަރުން ްމިނެޓުގެ ްމަސައްކަތްރޭގަްވަަރކަށް ްފެށޭތޯ ްޖަލްސާ ކުރާނެްއި

ްލީޑަރުންެގްވާ ްމަޝްވަރާކުެރވުނު ްމިހާތަނަށް ްމަޝްވަރާކޮށްލުމަށްޓަކައި. ްލީޑަރުންނާ ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްދެންނެވީ ހަކަ

ް 3ްްތެރެއިން ްއ3ްަޕާޓީއެްއގެ ްމިކަމުަގއި ްއެއްީލޑަރަކު ްޚިޔާލު ްމިްދި ްނުެވގެން ްއިތުުރްްގޮތް ްއަދި ނޑު ްއަޅުގަ އުޅެނީ.

ްވަގު ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްމަސައްކަތް ްއަލުން ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ. ްބަލ22ްާތު ްފެށޭތޯ ްޖަހާއިރު ްއެ 3ްްނަން. 3ްޕާޓީގެ

ްއެއް ްޚިޔާލު ްމަޝްވަރާކޮށް ްްލީޑަރުންނާ ްކޮށްލުމަށްފަހު.ްމިހާތަނަށް 3ްްގޮތް ްއަޅުަގނޑަްށްީލޑަރ3ްުޕާޓީއެއްގެ ްޚިޔާލު ން

ް.ްޝުކުރިްއޔާ.ްނީއުޅެްގޮތްްުނކޮށްލެިވެގންްމިްމުޅިންްއެއް

ް

 ]އަށ00:10ްްްއިްނ01:01ްްހުސްވަގުުތކޮޅުް[

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މެއްްދިމާވެގެން.ްކަޖެހޭްހައްެލއްްޯހދަންމިްއުޅެނީްްޅުަގނޑުމެންްމިައދުްމަސައްކަތްްކުރިއަްށްގެންިދއުމުަގއިއަް`.ް

ކުރަމުންްތިޔާުޒގެްަމއްސަލަިއގައިްބަހުސްްވާްގޮތަށްްއިމްްވަނަްމާއްާދގައ266ްިވެގެން.ްމަޖިލީހުެގްގަާވއިދުގެްޚިޔާލުްތަފާތު

ްގެންިދއުމު ްމިކުރިއަށް ްމަްއސަލައިަގއި ްޚިޔާލުްްގެ ްއެއްވަނީ ްމެންބަރުންްްތައް ްގިނަ ްދަތިވެފަ. ްކުރުމަށް ގޮތް

ދާްުގޅިފައިްވެސްްސީްއަކީްކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރަކާްމަޖިލީހުގައިްމިްމައްސަލަޑަިއގަންނަވަމުންްގެންދަަވނީްއެދިވަް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއެްއޗެއްްވިދާުޅވުުމގެްފުރުޞަތުްއެްމެންބަރުންނަށްްލިބޭނެްއެްކަމުގަިއްްވާތީްއެްއޮތްްކަމަކަށް

ްހޯއް ްފުރުޞަެތއް ްއަުޅަގނޑުަދވަްގޮތަކަށް ްީލޑަރުންނާއި ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާީސ ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރުންްްން. ޢިްއޒަތްތެރި

ް ްމިކުރެއްްއިޝާރާތްކުރިން ްކޮްށގެން ްމަޝްވަރާކޮށްފިން. ްފަދައިން ްްވި ްނެރެވޭނެހަކަމުގައި ްމިްްއްލެއް ްމިހާރު ކަމަށް

ްހާލަތްތަތަކުގައި ްމިކަހަލަ ްބައެއް ްޢަމަލުްފެންނަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތެއްްވެސް ްތަޅުމުން ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތަށް ކުރި



  

ްލިބޭ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްމިކަމުަގިއ ްްނެނިންމަވާލަދެއްވުން. ްމައްސަލައިަގިއ266ްްގޮތަށް ްމި ްމާއްދާ ވަަނ

ްފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ްހޯދުމަށް ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްމެންބަްމިއަދު ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ްއެހާ ްމަޖިލީހުގަިއްކަމަށް ރުން

ްނު ްބެހޭ ްނަނިޒާމާ ްަދއްަކވާފައިްްންަގވައިކުތާ ްޕާޓީްވާހަކަފުޅު ްސިާޔސީ ްައޅުަގނޑުވާތީ ްލީޑަރުންނާއި ްތަުކެގ

ްއެ ްވޯޓަކަްށްްބޭފުޅުންްވާހަކަދެްއކުމުން ްބޭނުންފުޅުވޭތޯ ްމެންބަރުން ްލިބިވަޑަިއގަތުމަށް ްފުރުޞަތު ްއެ ްވިދާުޅވަނީ ވެސް

ްކުރަނީްއެް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްގަސްތުދެންނެވުމަށްފަހުްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުންްނިންމަވާްގޮތަކަށްްކުިރއަށްްގެންދިއުމަށް

މިއަދުްމިކަންްްދެއްވާްގޮތެްއގެްމަތީންްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންޖިލީހުގެްތަޅުމުންްނިންމަވައިށް.ްމަގޮތަށްްއެކަންްނިންމުމަ

މަތީންްްވާްގޮތުގެްކަމުގައިްވޯޓަކަށްްެދންނެވުމަށްޓަކައިްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގައިްމި،ްކުރަނީ.ްއެހެންވީމާނިންމަންްގަސްތު

ްއަމީންޢާއްްދެްއވުމަށްަވއިމިނެޓުގެްރަނގަބީލުްޖައްސ6ްަޖަހަންޖެހޭް ނޑު އެދެން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްްއަރިހުންްމުއަުޅގަ

ްގަާވއިދުަގއި ްމައްސަލަްމަޖިލީހުގެ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޮގތުން ނޑަށްވާ ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުްއަކަށް ްވޯޓަކަށްފަހު.ްދެން އެރުވޭނީ

ްއެހެންވީމާ ްފުރުޞަތު، ނޑު ްައޅުގަ ްގަވާއިުދގައިއަރުވޯޓަށްފަހު ްގޮުތގެްވާަނން ްޝުމަތިްވާ ކުރިއްޔާ.ްން.

ްމި ްކުރިމަތިވެފައި ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިހާރު ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއަުޅަގނޑު ްބާވަތުން ްަމއްސަލަިއގެ މާމިިގީލްވާ

ް ްދާއިރާގެ ްއިބްރާހީމުޢިްއޒަތްތެރި ްޤާސިމު ްމިްްމެންބަރު ްައޅުަގނޑު ްވިދާޅުވުމަށް ްެއއްެޗއް ްބޭނުންފުޅުވާ ްވިދާޅުވާން އެ

ނޑުފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްޢިްއޒަ ްވަން.ަމިއކްރޯފޯންްއަރުްތްެތރިްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ް

 ްއްެކުވން:ވާހަކަދެގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމުްމާމިގިލީްދާއިރާ

ްޝުކުރިްއޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންސިޑަްއާދެ، ްމަނިކުފާނުގެ ްމިްްއިޝަނާރޭއިނގޭތޯ އަދި

ް ްފުުރޞަތެއް ްމިްމަށްކަްދެްއވިއަުޑއައްަސވާލެްއވުމަށް ްދަންަނވާލަން ްައޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްްަޓަކއި. އުޅެނީ

ްުޝޢޫރުޢި ްމެންބަރުންގެ ްއެއްޒަތްތެރި ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމަތައް ްއަދި ްތެެރއިްންްއެެހންމެްނގެއޭ. ރައްޔިތުންގެ

ްޖަމު ްއެަލވަންވަކި ްކޮމިޓީ ްއެ ްނިކުމެ ްބަަޔކު ްސްެގްމައްސަޢިްއޔާތަެކއްެގްބައެޭކްވިދާުޅވެ ތަކެްއްެވްސްމަްއސަލަަލއިަގއި

ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްއެޖައްސަމުންދާކަން ްހަމަބަ ްމަޖިލީހުގެްްއެއާއެީކަގއިްނގޭ. ްމި ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ވެސް

ްގަވާް ނޑުމެންްެއއާްވަކިވަނަްމާއްާދަގއ266ްްިއިދުގެ ްއަުޅގަ ނޑަައޅާފަިއްއޮއްވާ ޚިލާފަށްްކަންތައްތައްްކުރަންްްގޮތެއްްކަ

ްނުވާނެްއަޅުަގނޑު ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްެއއީ ްިވސްނުމަކީ ްނޫންްްމެން ްކަމެއް ްކޮށްގެްނވާނެ ްެއއީ ްެއކަން ްއިނގޭތޯ. ކަމަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްޤާނޫުނ ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްާހލަތަކީ ްވިދާުޅވި ްތި ްދެން ްްކަމަށް. ްމުއްދަތެއް ްވަިކ ކުރުމަށްަޓކަިއްމީޓުވާ

ްއެ ްކުރި،ްހިނދުްއަޅުަގނޑުމެން ްޢަމަލުްކުރުމެއްަގއިއެކަން ްގޮތަށް ްއިނގޭތޯ.ްއެ ްވަރަށްްތަފާތުްވާހަކަ ްކުރުންްމިއާ ކުރި

ނުޑ3ްްެއއްްއިނގޭތޯ.ްްމައްސަލ3ްްަ ގޮތަށްްްއެީކގަިއްދަންނަވަންްއޮީތްމިއަދުްމިްއާދޭހާކަންތަކެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ްހިނގާށޭ ްނުދަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްލާފައި ްއެބަް.ގަާވއިދު ްައޅުަގންގަާވއިދުަގއި ްޢިއްޒަތްތެރިްއޮތޭ ްހުރިހާ ޑުމެން

ްޙައްޤުމެން ްގެންބަރުންގެ ްފުރިހަމަކޮށްގެން ްއެހެންނޫންކަމަށްތަްއ ްުއޫސލު. ްތަެދވޭނެ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްމިްވަންޏާ ުނގަިއ



  

ްއިޞްލާޙުް ްަގވާއިދަށް ްެވއްޖެއްޔާ ްކަެމއް ްބާވަތުގެ ްގެނެްސގެން ްމާްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމުން ްގޮތެއް ްުކރާނެ ކަންތައް

ްޝުކުބުއްދިވެރިކަމަ ްދެއްވީތީ ްފުރުޞަތު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަމުން ްައޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑުްށް ރުދަންނަވަމުން

ްދެލާނަން.އިށީނ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްުޝކުރިްއޔާ ްކުިރއަށްްް.އާދެ، ްމަސައްކަތް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ްވެސް ްމެންބަރަށް ޢިްއޒަްތތެރި

ްމަޖިލީހު ްއޮތްގެންދިޔައީ ްަގވާއިުދގައި ްތަކުރާރުކޮށްްްގ266ެްގޮތަށްްގެ ްެއހެންނަމަވެސް ްގެންެދވޭތޯ. ްކުރިއަށް ަދށުން

ްއެދިް ްހޯއްދެވުމަށް ްފުރުޞަތު ްމި ްޕާޓީްވަަޑއިގެންފައިްމެންބަރުން ްސިޔާސީ ްލީޑަރުންނާވާތީ ނުޑްަތކުެގ ްއަުޅގަ އި

ްއެމަޝްވަރާ ްކޮްށގެން ްއެހެްކުރީ. ްނިންމީ. ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްދެންނެވުމަށްްގޮތަށް ްވޯޓަށް ްވަނީ ްމި ންވީމާ،ްމިހާރު

ްވޯޓަރަނގަ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްބީލުޖެހިފަ. ްދަންނަވާަފއި ްށް ްނިންމަވާެދން ްތަޅުުމން ްމަޖިލީހުގެ ްމަތީންްްވޯޓުން ގޮެތއްެގ

ްހުރިހާ ްދަންނަވާލާނަން. ްޯވޓަށް ްައޅުަގނޑު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްޝުކުރިްއޔާ. ްގެންާދނަން. ްކުިރއަށް ްއަޅުަގނުޑ

ްކާޑުކޮޅުޢިއްޒަ ްވެސް ްމެންބަރުން ްދަންނަވަނީްތްތެރި ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ްެޗކްކޮށްލުމަށް ތައް

ްދާއި ްރިޔާޟުވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގަްްރާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްރަޝީދު ްމާއްދާެގ268ްްާވއިދުގެ ވަނަ

ްއިމްތި)ހ( ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްދަށުން ްމައްސަލަްގެ ްއެދިވަަޑިއގަންނަާވްްބަހުސްކުރެްއވުމަށް،ްއަށްްޔާުޒގެ ފުރުޞަތަށް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްްމިްމައްސަލައިަގއިްބަހުސްްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުަވއިްހުރިހާ

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްތީޖާ:ވޯޓުގެްނަ

ްރަޝީދު.ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

47ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

27ްްވޯޓުްދެްއވީ:

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް:1ްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް



  

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްބަިއވެރިވި ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ް:2ބަުރންގެ ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .21ް ްޖުމްލަ ްމިހާރުް:2. ްއެހެންކަމުން .

ްމިްމަޖިލީހުންް ްްފާސްކުރެއްވީ ްހުރިހާ ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްވާހަކަެދއްކުމަްށ ްކަމުގައި މެންބަރުންނަށްްޢިއްޒަތްތެރި

ްގަފުރުޞަތު ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދިއުމަށް. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްމި ްއަރުަވއިގެން ްއޮްތ266ްްވާއިުދގެ ްއެހެން ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްއެހެ ްިވޔަސް. ްަގސްތުކަމުގަިއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްންވީމާ، ްއ266ްްެކުރަނީ ްާމއްދާަގއި ްކަންތައްްވަނަ ްކޮމިޓީންްްއޮްތ ާޢއްމު

ްމަޖިލީްދިރާސާކުރަްއވައި ްައވަހަކަށް ްވީާހވެސް ްއަލުން ްމާއްދާަގއ266ްިހަށް ްގޮތެްއްގޮތުްންކުްވާްވަނަ ްގެންދާނެ ރިއަށް

ް.ގޮތަށްްްދާނީްދެންމެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރެއްވިްެދްއވުންްއެދެން.ްިމއަދުގެްިމްބަހުސްްައޅުަގނޑުްކުރިއަށްްގެންފޮނުއްވައި

ނޑުްިމއަދުްގަސްތުއަރުވަންހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތު ކުރަނީްފުރުޞަތަްށްއެދިވަަޑިއގަންނަވާްކޮންމެްޖެހޭތީްއަުޅގަ

ް ްފުރުމިނެޓ4ްުމެންބަރަކަށް ްއަުޅގަނޑުްޞަތުއިުރގެ ްއެހެންވީމާ، ްގެންދިއުމަށް. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްމި ގޮތަްށްްއެްދީގެން

ނޑުްނިންމީ.ް ންްފުރުޞަތުްއަރުވަމުންްެގންދާނަން.ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްތަށްްއެދިވަަޑިއގަންނަވާްތަރުތީަބކުފުރުޞައަޅުގަ

ްއަޅުގަް ްހުުޅވާަލން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެދިވަަޑއިގަތުމަްށ ްމިފުރުޞަތަށް ްކުރިމަތީަގއި ްމައްސަލަިއގަިއ،ްްނޑުމެން ވާ

ްވާހަކަ ްމައްސަަލިއގަިއ ްފުރުޞަތުްފުޅުދެްއކެވުއިމްތިޔާުޒގެ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްއެދިަވޑަިއގަތުމަށް ްފުުރޞަތަށް މަށް

ްއެދިަވޑަިއގެންފަ ްވާހަކަަދއްަކވާކަށް ްެމންބަރަކު ްއެްއވެސް ްމިހާތަނަށް ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަުހ( ްނެްހުޅުވާލަން. ތް.ްެއއް

ްަމއްސަލަ ްިސސްަޓމުގައި ްެއބަް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްސިސްްއެްއ ްއެބަް-ރީްްޓަމުއުޅޭ. ޖެހޭ.ްްސްޓާޓްކޮށްލަން

ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްެވްސ ްސިސްޓަމުް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްކޮންޓްރޯލް ްއަްތޕުޅުމެންބަރަކު ްެއއީްގައި ްއެދެން. ނުލެއްވުން

ވެސްްކޮންޓްރޯލްްްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންް،ޖެހޭ.ްއެެހންވީމާންސްޓާޓުކުރަ-ރީއެބަްނިވާލާފައިްއަލުންްްސިސްޓަމު

ްއެދެން.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްދުރުަގިއްތިއްބެވުން ްވީހާވެސް ްއެދިަވޑަިއގަތުމަ ސިސްޓަމާ ްމެޝިންްފުރުޞަތެއް ްމިހާރު ށް

ްތައްޔާރުް ްއެހެރީ ްމައްސަލައިވެފަ. ްމި ްމެންް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދެއްެކވުމަށްްަގއި ބަރުން

ްބަލާފަ ްމިންވަރަށް ްމެންބަރަކަށްްއިޝައުޤުވެިރކަންހުރި ްޢިއްޒަތްެތރި ްކޮންމެ ްަގސްތުކުރަނީ ގެްމިނެޓ4ްުްއަޅުަގނޑު

އަރުވަނީްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެިރްްއަރުވަން.ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްއެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްމިނެޓ6ްުބަދަލުގައިް

ނޑާލާނެވާއިރުްމައިކްމިނެޓ6ްްުްވީމާްރަނގަބީލުްޖަހާނެ.މިނެޓ5ްްުވަޙީދު.ްލީްމެންބަރުްޢަ ް.ރޯފޯނުްކަ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްފުރަތަ ްއެްނމެ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިލުޝުކުރިއްާޔ ްަދންނަވާލާނީ ްވެސް ްދާއިާރެގްމައިނުން ފުށީ

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިްޢިއްޒަތްތެރި ްއިމްތިޔާޒުްްމެންބަރު ްމަްއސަލަވާ ްއެީއްްގެ ްމައްސަލައެކޭ.ްއަދި ްތާއީދުުކރާ ްއަޅުަގނޑު އަކީ

ްުނކެރިފަ ްހުށަހަޅުއްވަން ްމެންބަރަކަށް ްވިލުއެްއވެސް ްހުްއޓައި ްވަަރްށްއި ްކުރެއްިވ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ފުށީ

ްއެއާެއއްކޮ ްހަމަ ްއަދި ްކަމެކޭ. ްރައްޔިތުންހިތްވަރުގަދަ ްމުޅި ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުްށް ްދިފާޢުގައި ގެ



  

ނޑިްކަމުަގއިް މަސައްކަތްތައްްއަުޅަގނުޑްބުރަްވާްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރައްވާްްމަޖިލީހުގެްރަންގޮ

ް ްމި ްއާދެ، ްބޭނުންވޭ. ްފާހަގަކުރަން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިއަދު ްއަކުރުން ްރައްޔިތުްނެގްްމައްސަލަރަން ްޙަޤީޤަތުގައި އަކީ

ްތެޭރގަިއް ްވިސްނުމެްއގެ ްނުލަފާ ްނުބަިއ ްވަރަށް ްބަދަލުކުުރމަށްޓަކައި ްގޮްތ ްދެޭކ ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްދޭތެރޭގައި މަޖިލީހާ

ްޕާޓީ ްހުރިހާ ްތެރެއިްނ ްޕާޓީތަުކގެ ްފެއިލްވެފަްސިޔާސީ ްިތބި ްޕާޓީތަުކަގއި ްއެ ްގޮތަށް ްނިސްބަްތވާ ްމީހުްއިއެއް ންްތިބި

ް ްޢުދުވާނީ ްބޮޑު ްވަރަށް ްވާހަކަްމަލާހަހިންގާ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްމިކަމުަގއި ްދިވެހިރާއްޭޖގެްްއެއް. ައކީ

ްޚިލާފު ްޚިލާުފިވއްޔާ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއެ ްބާޠިލުކޮށްްނުވަތަ ްމަޖިލީހުންްނިންމާްނިންމުމެއް ިވކަންްއެނގޭނީްރައްޔިތުންގެ

ްކޯޓަށްްދިވެހިރާއްޖޭެގްސު ްބަލަިއގެންފައިްްޕްރީމް ްމިްމައްސަލަ ްކޯޓުން ްއެކަންޏޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްދިވެހިރާއްޖޭެގްމަދަނީ

ްއެކަންްކުްށވެް ޕްރީމްްކޯޓަށްްމިހާރުންްމިހާރަށްްގޮވާލަންްޯކޓާްދޭތެރޭްރިކުރަން.ްއަދިްދިވެހިާރއްޖޭގެްސުވާތީްއަުޅަގނޑު

ޣައިުރްޤާނޫނީްޢަމަލުްކުށްވެިރކޮށްްމިްާވްްޓުންްކޮށްފައިްނާްދޭތެރޭްފިޔަވަުޅއަާޅްއުސޫލުްންދަށުްކޯންވާހަކަދެްއކީމާްމީހު

ްމިހާ ްބާޠިލުކުރަން ްސުއެކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިހާރަށް ްިމްރުން ްބޭނުންވޭ. ްގޮވާލަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކޯޓަށް ޕްރީމް

ްމަޖިލީ ްބޭނުންވެއްޖެްއޔ63ްާހުގެ ްވެސްްްމެންބަރުން ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ނޑިޔާރުްނ ްފަ ްތިބި ްކޯުޓތަކުަގއި ްއެ

ްއެ ްއެްވަކިކުެރވޭނެކަން ްބޭނުންވޭ. ްހަނދާންކޮށްދޭން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސައިޒުްބޭފުޅުންަނށް ްޤާނޫނީްބައެއްެގްޤާނޫނީ ގައި

ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަކީހުދޫދުގައިްއެބަަޔކުްމަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނީ.ްމިްރާއްޖޭގެްޒަމާނީްޑިމޮކްރަސީްއުފެދިގެންްމިއައިް

ް ްތާރީޚު ްމުއްސަްނުދެކޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމޭހިތާވަރުގެ ްމަސައްކަތަށް ްއަދި ްމަޖިލީހެކޭްްނދި ްރައްޔިތުންގެ ވަރުަގދަ

ްފަޚްރުވެިރކަމާ ްވަރަށް ްދެންްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވޭ. ްދަންަނވާލަން ްދައުްއެީކގައި ްބަލަންވީ ނޑުމެން ލަުތެގްއަުޅގަ

ްްިއ،ވަޒީރުންނާ ްމިްއި،ވަޒީުރންނާސްޓޭޓު ްމުއައްަސސާތަކާ ްމުސާްމިނިވަން ްއޮނިަގނޑާްމީހުންގެ ރައްޔިތުންެގްްއިރައިގެ

އެާއކޯންްްއިރވަްނޓުންްހަވާލުކޮށްފަސާްލަތުގެްިސވިލް.ްދައުފަރަގުްއިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްކުރާްމަސައްކަތާްހުރިްތަފާތާ

ްދީފަ ްދީފަްއި،ކޮޓަރި ްގެްއިކާރުޮކޅު ްމީހުން ްމަޖިލީހުގެްްތިބޭ ްރައްޔިތުްނގެ ްދާއިރު ްރުފިޔާ ްބައިލައްކަ ްގެންދަން އަށް

ްމެ ްގެންދަނީ ްބަލަހައްޓަމުނ6:111ްްންބަރުން ްކަންތައްތައް ްދާއިރާތަކުގެ ްނެތްްްރުފިޔާ. ްމަޖިލީހަކުން ްރައްޔިތުން ދާއިރު

ްހަމަޖައްސަ ްއޮފީސްކޮެޅއް ްމެންބަރުންނަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދީފަްދީފައިރައްޔިތުން ްހަމަޖައްސަ ްމުަވްއޒަފުންނެއް ްނުވޭ. ްެއއް

ްއެހެންވީމާ ްނުވޭ. ްއެްއ ްމިޙަީޤޤަތުގަ، ްެވގެން ްރައްްްިއ ްޮގތަކީ ްއިމްތިޔާޒުއުޅޭ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެްޔިތުންެގ ަތކެއް

ްކަަށވަުރވެފަ ްއެއްެޗއް ްލިބެންޖެހޭ ްމެންބަރުންނަށް ްރަްއިްމަޖިލީހުގެ ްއިމްިތޔާޒުްނެތީ. ްމަޖިލީހުގެ ްވެސްްއްޔިތުްނގެ ްބިލު ްގެ

ްދިޔައީ ްްފެއިލްެވގެން ްރައްޔިުތންގެ ްނުކުމެ ްބަަޔކު ްއަދަދެއްގެ ްބެހޭމަދު ްމެންބަރުންނާ ްބޮޑުްްމަޖިލީހުގެ ްވަރަށް ގޮތުން

ްދައްކަިއގެން ްވާހަކަތަކެއް ްޚިލާފު ްމަް.ޙަޤީޤަތާ ްރައްޔިތުްނގެ ްބޭނުންވޭ ްގޮވާލަން ްމިއަދަށް ްމިައދުން ނޑު ޖިލީހުގެްއަުޅގަ

ްއިމްތިޔާޒުް ްރައްޔިތުްނގެމެންބަރުންގެ ްތެރޭަގއި ްބިުލގެ ްއެ ްއަދި، ްފާސްކުރުމަށް. ްމަޖިލީހުން ްމި ްިބލު މަޖިލީހުގެްްގެ

ްވެއްޖެ ްމިކަންްމެންބަރަކަށް ްއޭރުން ްނިންމަން. ްބަޔާްނވެ ްއެއްޗެއް ްނުލިބެންޖެހޭ ްނުލިބެންޏާ ްއެއްޗެއް ްލިބެންޖެހޭ ްއޔާ

ްޑިމޮކްރަސީ ްމިދާ ްދެކެމުން ްމިއަދު ްދިވެހިރާއްޖެ ްައގުްނިމިގެންދާނެ. ްވަރަށް ްޑިމޮކްރަސީްއަކީ ްައުގްްބޮޑު ްއޭގެ ެއއް.



  

ްަރއްޔިތުން ްނަިއނަްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޑިމޮކްރަސީ ްމި ްބޮޑުވެްްމަކާދަްއކަންޖެހޭ. ްމިހާ ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިުތންގެ ްރާއްޖޭގެ މި

ވަަނ3119ްްަރއްޔިތުނ8111ްްް:މިްައގުްާރއްޖޭގެް،ްެވގެނެއްްނުދިަޔއީސް.ްއެެހންވީމާމިހާްތަފާތުްޚިޔާލުް،ވާންވެްމިހާްޒު

ް ްއެހެންވީމާއަހަރު ްދައްކާފަ. ްއޮތީ ްނުކުމެ ،ް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމަޖިލީހުގަމިއަދު ްވަކިްއިމި ްއުޖޫރަ ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނޭ

ގޮަތށްްއެކަންްވެގެެނއްްނުވާެނ.ްްިވޔަސްްއެްގޮތަކަށްްަބއްޓަންކުރަންްމިތަނަށްްވަންނަންްއުޅެްުނވަދެވުނުްބަޔަކުްބޭނުން

ްބޮޑު ްއުޖޫރަ ްފަރާތްތަކުގެ ްއިނދިޮކޅު ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްއެއްްމި ްވާންޖެހޭނެ ްޑިމޮްވެސް ްއެއީ އެްއްްކްރަސީގޮތަުކން.

،ްރުންްއެބަްތިބެންޖެހޭ.ްއެހެންވީމާއޮންނަންޖެހޭ.ްސަރުކާރާްޚިޔާލުތަފާތުްމެންބަްތައްފައްކާކުރުމަށްޓަަކއިްއިނދިޮކުޅްޕާޓީ

ް ްދިޔުއެްއވެސް ްނެތިގެން ްއިމްތިޔާޒުަތކެއް ްމެންބަރުންގެ ްކަމެގޮަތކަށް ްތާއީދުކުރާ ްެއްއވެްސްގޮތަކަށް ްއަޅުަގނޑު ްއްމަކީ

ްމެންބަރުން ްއިމްތިޔާޒުނޫން. ްއެްތައްގެ ްލިބެންޖެހޭނެ. ްރައްކާތެރިކަން ްސަލާމަތީ ްއެްލިބެންޖެހޭނެ. އްޗެްއްހުރިހާ

ްއެހެންވީމާ ްލިބެންޖެހޭނެ. ްމި، ްވެސް ްތިބެގެން ްޕާޓީަގއި ްހިންގާ ްސަރުކާރު ނޑުމެން ްވަކާލާތުކުރަނީްްއަޅުގަ ްމި ކަމަށް

ްމި ްމެންބަރުން ްފާރަވެިރވާނެ ްމަަސްއކަތަކަށް ްކުރާ ްެއއްކޮށްްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހޭނެތީއާ ްވެސް ްތިބެން .ްތާނގައި

ްއައިމަ،ްއެހެންވީމާ ްކަމެއް ްއެންމެންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްެއއްްް،މިއަކީ ްއުސޫލުން ްއަރާ ްއެްއަގލަކަށް އެންމެން

ްކަމެއް ްރާއްޖޭްގަލަށްއަރާ ްމިއީ ްަޅފަތުގައިނޫން. ްޑިމޮކްރަސީަގއި ނޑުމެންްކަށްަވޅަށްްގެ ްއަުޅގަ ްނޭދޭތީވެ ދައްާކްްދާން

ްހުރަސްކޮށްފަ.ް ްވާނީ ްކަމެްއްއަުޅަގނޑުމެން ްކޮންމެ ްދިމާވި ްއެްއކޮށް ްތަފާތުވުންތަކާ ްޚިޔާލު ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެއީ. ވާހަކަ

ްއިސްނެންްއެކަމުަގއި ްރައީްސގެ ްފާހަގަކުރަން.ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވިސްނުން ްދުރު ްއަދި ެގވުމާއި

ނޑުްމަރުޙަބާްދަންނަވަންްޭބނުންވޭ.ްެއއީްމިއަދުްވެްސްފެނިގެންްހިނގައްޖެްމަނިކުފާުންއަދިްމަނިކުފާނަށްްވެްސްއަުޅގަް

ްޮއްއވާ ްއޮތްތާ ްަގވާއިދު ްމަސަްއކަތް. ްބުރަ ްިތކުރެްއވި ްޙައްުޤގައި ްވާހަކަަދއްކަިއެގްންް،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްލީޑަރުން ހުރިހާ

ްމި ްދަންނަވާލަން ްކޮށްދެއްވީ.ްއާދެ،ްމިހެން ްތި ްމަސައްކަތް ްއަަބދޖެްތި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިޔަްހުނީ ްބުނަމުން މުްއިވެސް

ނޑުމެންނަށްްވެްސްްދާްސިޔާސީްލީޑަރުންްމަޝްވަރާޮކށްގެންްގަާވއިދުްއޮތްތާްޮއއްާވްކަންތައްތައްްކުރަމުން ނަމަްއަޅުގަ

ްނުންނާނޭއަްދުވަހެއް ްމެންބަރުން ްއާދަިއގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފިލީމަ ްލީޑަރުން ްހުރިހާ ްމިއަދު ްމި. ްމިކަން ހޯދީ.ްްކުމެ

ްއެހެންވީމާ ްމަޖިލީހުެގް، ްރައްޔިތުްނގެ ްެވސް ްއަމީންޢާއްމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްބޭނުންވޭ ްޮގވާަލން ނުޑ އަުޅގަ

ްފުލުހުންގެް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމައްސަލަަތއް ްއަރައިގަންނަ ްއިމްތިޔާޒުތަކަށް ްމެންބަރުންގެ ްނުލައި ްރުހުމާ މެންބަރުންގެ

ނޑުމެންްހަވަރަށްްދޭންްވަދެްތިބިްތަނެއްްނޫން.ްމިހޭނޭއަށްްހުށަހަޅާްބެލެންޖެްމުއައްސަސާ ތަނުގައިްް.ްމިތަނަކީްއަޅުގަ

ްސަިއޒާ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްމަސައްކަތާ ްބަޔާްއިމިކުރާ ްރަނގަޅަށް ްވަރަްށ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ންެވގެްނވާެނ.ްަހއިބަުތ

ްދައު ްބެހިެގންދިވެހިރާއްޖޭގެ ްްލަތް ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމަތިފަޑީގައިކަންްމެނ88ްްވާއިރު ްކޮން ްތިބެނީ ބަރުން

ްމަނިކުފާނަްށްއެ ްއައިސްްނާެދވުނުް،ްނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްއެެހންވީމާވަރަށްްރަނގަޅަށް ްއަންނަން ްމިތަނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި

ްމީޑިއާްމިްއިމީހުންނާ ްުނވޭ. ްަހއިރާނެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަންކަްނ ްހަސަދަވެރިކަމާ ްޮބޑަްށްްމީހުންގެ ްއެންމެ އަީކ

ްފާޑުކިޔާމަ ްނަގައިގެންްޖިލީހަށް ްމިހާރު ްމެންބަރުން ްަކއުންސިލުގެ ްމީޑީއާ ްއެލަވަންަސީކްްތަން. ްރޯމާދުވާލުގެ އުޭޅ



  

ނޑުމެންްލަުދގަންނަންްް.އަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންްދަންނަްޙަޤީޤަތެއް.ްެއއީްކޮރަޕްަޝނަކީ ެއއީްޚިޔާނާތަކީ.ްއެކަާމްއަުޅގަ

ް...މެންބަރުންނަކީްދިެވހ88ްިތިބިްްންނަވާނީްމިތާްމިއަޅުަގނޑުްދަ،ްޖެހެނީ.ްއެހެންވީމާްވެސްްމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަހު ްކުރިއަށްޝުކުރިއްާޔ.ްމި ްްސް ްބޭނުން ްގެންނަން ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްަޒތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ 268ްދާއިރު

،ްވީމާއޮތް.ްއެހެންްކަމަށްްއެބަްނިންމަންވާނެސްްނިމޭއިރުްމަޖިލީހަށްްފެންނަްގޮތެއްް.ްއެއީްމިްބަހުވަނަްމާއްދާގެް)އ(

ް ްހުށަހަުޅއްަވއި،ވަކި ްްއެްގޮތެއް ްާތއީދުކުަރްއވައި ްއެގޮތަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވޯޓަކަްށްްެހއްދުމުން ކަމުަގއި

ްމިދަންނަވަން ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންނަން. ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަްތތެރި އަރުވަީންްޖެހޭނެކަން

ް.އްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުޢިްްދޫްދާއިރާގެވަިއކަރަ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްްވަިއކަރަދޫ

ް ްވާހަކަދަްއކަނީކީ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމ31111ްްިޝުކުރިއްޔާ ްމިއަދު ނޑު ުރފިޔާ،ްއަުޅގަ

ތަނުންްނިންމިްކޮންމެްްއަދިްބޭނުންްނުވެގެނެއްްވެސްްނޫްނ.ްމިް.ނޫންްބޭުނންވެގެެނއްްވެސ31111ްްްވާހަކަދަްއކަނީކީް

ްަރއީސް،ްިމް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުްނވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއެކަމަުކ،ްައޅުަގނޑު ްގޮތް. ްަރނގަޅު ްއެންމެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ގޮތަކީ

ްވިދާޅުވާ ްމި ްބޭފުޅުން ްއުޅުްއާވ ްމި ްޖަމުްމަސައްކަުތގައި ްމަދަނީ ްބޭފުޅުންގެ މެދުްްއިޚްލާސްތެރިކަމާޢިއްޔާތަކުގެ

ްުސވާލު ްއަޅުަގނޑަށް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްރައީްސ، ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާއްދާ،36ްްއުފެދޭ. ވަނ35ްްަވަނަ

ް 38ްްމާއްދާ، ްބޭނުން. ްފާހަަގކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްާމއްދާ ްފާޅުކުރުމުެގ38ްްވަނަ ްޚިޔާލު ްބުނަނީ ްމާއްދާަގިއ ވަނަ

ެއްވިދާުޅވާްމިިނވަންްމުއައްސަސާަތުކގެްބޭފުޅުންްވިދާޅުވާްންބޭނުންފުޅުްެއއްެޗްއް،ްންވީމާއޮތޭ.ްއެހެްމިނިވަންކަންްއެބަ

އޮތް.ްހަމަްއެފަދައިންްައޅުަގނޑުމެންްކޮްނމެްދިވެހިްރަްއޔިތަކަށްްވެްސްްބޭފުޅުންނަށްްއެބަްވިދާޅުވުުމގެްމިނިވަްނކަންްއެް

ވަނަްމާއްދާްބުނަނީްކޮންމ35ްްެދޭ.ްއިނިވަންކަންްއެަބްހޯދައިންްޒާތީްދިރިުއޅުމުގެްމިްްވަނަްާމއްދ35ްާޤާނޫނުއަސާސީެގް

ް ްޒާތީ ްމީހެއްގެ ްގޯތިއިޢާއަދި ްދިރިއުޅުމާއި ްމުޢާމަލާގެދޮރާްލީ ްޒާތީ ްކުރާ ްައނެކުންނާ ްހުރުމަތްތެރިވެގެްނާވްއި ތުތަކަކީ

ް ްޙައްޤުތަކަށް ްބެނުވުނު ްމި ްއަނެކުންގެ ްމީހަކުމެ ްކޮންމެ ްހަމަ ްތަންތަނޭ. ްހިތަންވާނެރުމަތްތެރިހުކަންކަމާއި އެވެ.ްްކޮށް

ްމި ްކުރަަހއިގެން ްާކޓޫނުތައް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފޮޓޯތަާކއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްރަީއސް، ްްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބި 88ްތާނަގއި

ްކުރަހަ ްކާޓޫނު ްއެތަންްމެންބަރުންގެ ްމާލޭގެ ްޖަހައި ްފޮޓޯ ްދަމަިއ،ްމިްިއ، ްހިންގަމުްންްތާނގައި ްގަން ައޅުަގނޑުމެން

ްޢިއްޒަތްތެ ްޤަްރިދާއިރުަގއި ްވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރީއސް، ްމި ްޮބޑު.31111ްްބޫލުކުރަން ްބޮޑިއްޔާ ރުފިޔާ

ްއެ ްްއެހެންނަމަވެސް، ްުކރަންޖެހޭނީ. ްމިކަން ްނޫންކަންނޭނގެ ްޤަގޮތަކަްށ ނޑު ްއެއަޅުގަ ނަށްްބޭފުޅުންްޫބލުކުރަން

ްމުޒާހަރާ ްއެްއވެ ްތަންތަނަށް ްޤަކުެރވޭނެ. ްއެއަޅުަގނުޑ ްޝޯބޭްބޫލުކުރަްނ ްީޓވީ ްފުޅުންނަށް ްއަަރއި ްދެކޮޅަށްްަތކަށް ްމިާއ



  

ްައޅުަގނޑުބަހު ްއެޤަްސްކުރެވޭނެ. ްއަޅުްބޫލުކުރަން ްފޮނުވަިއގެންބޭފުޅުންނަށް ްސިޓީ ްމިކަންްްަގނޑުމެންނަށް ވިަޔސް

ްއުނދަގޫ ނޑުމެނަށް ްައޅުގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކަމަކު، ްބަލަންޖެހޭނެ. ްވަްހުއްޓޭތޯ ްމިްވާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ރަށް

ްކުރިްންމިްފައިސާްލިިބއްޖ8ްެމަސްދުވަްސްުކރިން،7ްްކަމަށްްހަދަިއގެންްމީެގްްޖެފައިސާްލިބިއް ކަމަށްްްމަސްދުވަސް

ްހުރި ްރާއްޭޖގެ ްދޮުގްބުހުތާންހަދައިގެން ްަރއްޔިތުންނަށް ްއެްްހާ ްހަދަމުން ްއަޅުަގނޑުްދޮގުތައް ްފަިއކޭުޓގައިްގެންދަނީ ްމެން

ސްްުފރަތަމަްއެއީްަކނަޑއެިޅގެންްޮބޑުްދޮެގއް.ްދެންްވިދާުޅވަމުންްރައީްޢިްއޒަތްތެރިކަމަށްްހަދަިއގެން.ްްމިްފައިސާްހުރި

ތެއްްމީގައިްހިމެނިފައިްނުވާްަބޔެކޭ.ްއެހެންްވިދާުޅވާއިުރަގއިްންނަކީްެއްއވެސްްކަހަލަްޒާތީްމަޞްލަޙަބޭފުޅުްގެންދެވީްއެ

ްއެ ްެވސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްހަމަ ްއަމާނާތްތެރިބޭފުޅުންްްއަޅުަގނޑަށް ްތެދުވެރިކަމާއި ްމެދުްަކމާގެ ްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ އި

ންްވޯޓުްނުލިބުނުްވަނީްމިތަނުންްވޯޓަކަށްްއެދިގެްއުޅޭްކަމަށްއެބަްދަންނަވާލަނީްއޭގެްތެރޭަގއިްްކުެރވޭ.ްއެހެންްމިސުވާލު

ްއެބަްުއޅޭްކަމަށްބޭފުޅުން.ްއޭގެ ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނާވަނީްރަްއޔިްތެޭރގައި ޒާތީްގޮތުންްޖައްސާލަިއގެންްުއޭޅްްތުންގެ

ްގޮުތގައިބޭ ްައޑުިއވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނޭނގެ. ްސަަބބެއް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްމިވެއްޖެްފުޅުން. ްކުރިމަތިލައިގެންްްްއޔާ މަޖިލީހަށް

ްމ28ްަ ްއޭގެވަނަ ްބޭފުޅުން ްނުހޮވުނު ްއެބަޖިލީހަށް ްކުރިްތެރޭގައި ްމަޖިލީހަށް ްއޮތް ްއަންނަން ްއަދި ްކަމަށްްއުޅޭ. މަތިލާނެ

ްއިޢު ްބޭްކުރަްއަވއިގެންލާނުމިހާރުއްސުރެ ްއެހެންވީމާއުުޅއްވާ ްވޭ. ްކަމަށް ްއުޅުްއވާ ްއެަބ ްފުޅުން ްއެް، ްހަމަ ްައޅުަގނޑަށް

ްުސާވލުބޭފު ްމެދު ްނިޔަތާ ްމިޅުންގެ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުްްއުފެދޭ. ްއަުޅގަ ްދަްއކާއިރު ްވެްސްްވާަހކަ ޙަޤީޤަތުަގއި

އެހެންނޫންނަމަްއަޅުަގނުޑްދައްކަންްވަރަްށްްޕާޓީްއަެނއްްޕާީޓގެްވާހަކަްދައްާކކަށް.ްވެސްްބޭނުމެްއްނޫންްއެއްްއެްއގޮތަކަށްް

ްއެބަހުރި.ްއެހެންނަމަވެސްް ްދައްަކން ްވެސް ްވާހަކަ ްސަރުކާރުގެ ްއެބަހުރި ްދަްއކަން ނޑު ްއެބަހުރި.ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ރަނގަޅު

ނޑުްއެްމިއަދުްމިްބޭނުމަށް ނޑުމެންްވާހަކަްދައްކަންްބޭނުންްޓަކައިްއަޅުގަ އަުތަގިއްނުވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްއަތްޕުޅުގަ ްމެންބަރުންގެ ްފޯނުމަޖިލީހުގެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއެްއި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްނެތީކީ ްނަންބަރު

ިނޒާމުެގްްފައިްއޮތްްނިޒާމުގެްތެރެއިންްއެމަނިކުފާނަކީްވެސްްދައުލަތުގެްއެއްްމުައއްސަާސގެްދައުލަުތެގްތިންބާރުްވަކިވެ

ްކަމަ ްިއސްވެިރޔާ ްއެންމެ ްއެްށްތެރެއިން ްމަޤާމަށްްވާތީ ްއެކަްންްމަނިކުފާނުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޝަރަފަށްޓަކައި ްއެ ޓަކައި

ހަމަނުޖެހޭްރުންްކުރައްާވްކޮންމެްކަމެއްްހިތްފަހަރަކުްމިްސަރުކާްނުޖެހޭްކޮންމެނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްެވސްްހިތްހަމަނުކުރަ

ްފަހަރަކުމެ ްފޯނުްކޮންމެ ްަތންތާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހަޖޫޖަހައިްއެްޖަހައިްގައިނނަންބަރު ގޮތްގޮތްްްމަނިުކފާނަށް

ްހި ނޑުމެން ްމިތްހެދިދާނެ.ްއެހެނެއްްނޫން.ްއަުޅގަ ްއަުޅގަނގޮްހަމަނުޖެހުނީމަްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންކުރަން.ްޓީވީްޑި ނޑުމެން

ްބޭނުންކުރަޝޯ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރަންޖެހިއްޖެތައް ްއެއް ްމުޒާހަރާ ްެއްން. ްކުރަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަްނ އްޔާ

38ްް،ވަނަްމާއްދ39ްާް،ވަނަްާމއްދ35ްާއޮތޭ.ްްއޮންނަންޖެހޭްގޮތަށްްއެކަންްކުރާށޭ.ްމިްބޭފުޅުންގެްވެސްްޙައްޤުްއެބަ

ނޑުެމންނާވަނަްމާއްދ39ްްާް،ވަނަްމާއްދާ ދިމާލަށްްބުނަންްބޭނުންފުޅުްކޮންމެްއެއްެޗއްްބުނުމުެގްްބޭނުންކޮށްގެންްއަުޅގަ

ްއެ ްމިނިވަންކަން ްފުރިހަމަ ްއެބަބޭފުޅުްޙައްޤު ްއަތްޕުުޅގައި ްއެހެންނަްންގެ ްޖަހައިއޮތޭ. ްފޮޓޯ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމަވެސް

ް ްގަްކާޓޫނުކުރަަހއި،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމަގުތަުކަގއި ްެއްއގޮތަކަށްްމާލޭގެ ްއެއީކީ ްހިންުގން ވެސްްން



  

ްހިޔެްއަޅުަގނ ްއެަލވަންސާްއްަޑކަށް ްމި ްމަޖިލީހުގައިްުނޭވ ްމި ްވެްސ ްބޭފުޅުން އްބެިވކަންްތިްްއެބަްއެްއކޮުޅ

ްއެ ްބޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތިްއބެވިކަންްއެނގޭ.ްދެކޮޅު ްއެބަ ްބަސްފުޅުންްްނގޭ.ްއެފުޅުންްވެސް ްވިދާޅުވާ ްކަމަށްްބޭފުޅުން

ްއެްވާ ްއަްނަމަ. ްވެސް ްހިޔެްބޭފުޅުން ްމިްއްޅުަގނޑަށް ްެއއްބަސްްނުވޭ ްމިްކަމަކާ ްްވާނެހެނެއް. ނުޑްމައްސަލަަގއި އަުޅގަ

ްމި ްތެދުވެ ްމިބަހުސްކުރަން ްްމައްސަލަްހިރީ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޙަޤީޤަުތަގއި 1ްް:އަކީ ްބުނެފައިަވނަ ވާްްމާއްދާގައި

ްޤާނޫްއެްއޗަކާ ްވެސް، ް)ހ(1ް:ނުއަާސސީގެ ްމާއްާދެގ ްއެބަވަނަ ްެވސް ްމަޖިލިސްެގްްގައި ްރައްޔިތުންގެ ޮއތް

ްމި ްުނވަތަ ްްޖަލްސާއެްއގައި ްނުވަތަ ްމެންބަރަކު ްަމޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީއެްއގައި ްްއެމަޖިލީހުގެ ްވެސް މީހަުކްނޫން

ްއަސްލަކާ ްނުވާގޮތުގެްއިސްލާމްދީނުގެ ްވާހަކަްޚިލާފު ްދެއްކެިވ ްސަބަބުންްްމަތިން ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްހުށަހެޅި ްނުވަތަ ްއެއް

މެދުްެއއްވެްސްްމީހަކާްުނަވތަްއެޒިރުކޮށްްހާމީހަކުްްކުރިްގޮެތއްގެްސަބަބުންްކޯޓަަކށްްއެނުވަތަްވޯޓުްދިނުުމގައިްޢަމަލުް

.ްނޭްނުވާހަދަިއގެންކޮށްްްއެއްްމެދުްދަޢުވާްމީހަކާްބަންދެއްކޮްށްނުވަތަްއެްުނވަތަްހައްޔަރުކޮށްްުނވަތަްންގައިތަޙުޤީޤެއްްހި

ްހިންގަވާް ްބަދަލުކުރަާމ ްޤާނޫނުއަސާސީ ،ް ްރައީސް. ްކަޢިްއޒަތްތެރި ްކަމުނުދާ ނޑުމެންނަްށ ްއޔާ.ްެވއްޖެްމަށްއަުޅގަ

ްނޫންްއަޅުަގނޑުމެން ްހަޅޭއްަލވާނީކީ ްެއއްެވ ްދޮށަށް ްމަސަްއކަތެްއްގޭ ްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި .

ްއެބަ ްާރއްޖޭަގއި ްބާުރްފޯރުވޭނެ.ްގޯހިއްޔާ ްމައްޗަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމުއައްސަސާތައް ްމިނިވަން ްއެބަްހުްއޓޭ ްރާއްޖޭގައި

ންްކުރަމުޒާހަރާްއޮީތއޭްހުއްޓޭްަމގުަތއްްމިްއިްއެބަްަތއް،ްރާއްޖޭގަްއޮތޭްީޓވީްޝޯްރާއްޭޖަގއިްއެބަް،ްތައްްހުއްޓޭްޓީީވްޝޯ

ްހުއްދަ ްކުރިން ްމިއެްއވަންީވއޭ. ްކުރެވިދާނެ. ްވެސް ްމުޒާހަރާ ްއެްއެވގެން ްނުލައި ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްހޯދުމަކާއި މަޖިލީހަކީ

ށްްގޮިޑއަކަށްްނިސްބަތްވާްކޮންމެްދާއިރާގެްބޭފުޅަކުްބޭނުންފުޅުްކަމަޖިލީހަް.ްއެކުރާްމަޖިލީހެއްތުންްތަމްސީލުހުރިހާްރައްޔި

ނޑުމެންނަްށްްއެްއޗެްއްބުނުމުގެްޙަްއޤުްހަމަްއެްވޯޓުްދިންްަރއްޔިުތންނަށްްއެބަްކޮންމެ އޮތޭްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ް.ވޯޓުްދިންްމީހުންނާއިްވޯޓުްނުދޭްމީހުންގެްވެސްްޙައްޤު..

ް

ްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުޅިްއުތުރުްދާމައްޗަންގޮް

ްޢިއް ްޤާނޫނުއަސާްޝުކުރިއްާޔ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްއިޞްލާޙުޒަތްތެރި ްފޮިންސީ ކުރީ

ްެއކީގަްްއުއްމީދުތަކަކާް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްލިޔުނިން ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްައޅުަގނޑުމެން ްހުރިާހ5ްް. ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްދެމިއޮން ްއަދި ްކަާމއި ްކިަބއިން ްރައްޔިތުންގެ ްއަންނަީނ ްފެށިގެން ްކިަބއިގަްބާރުތަކެއް ްރައްޔިތުންގެ ްވެްސ ކަން.ްއިނާނީ

ްމި ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިލިއިރު ނޑުމެންނަށްްްމަޖިލީހުންްމަޖިލީހަށް ްއަުޅގަ ްއެއްޗެްއްވެސް ްލިބޭނެ

ްޕްރެޝަރުއެ ްއަންނާނެ ްއެނގޭ. ްވެސް ްޅަފަތުތައް ްޑިމޮްކރެސީގެ ްނުކުންަގއިނގޭ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނަނީްކަން

ޔާލުފާޅުކުރުމުެގްވަަންމާއްދާގައިްޚ38ްްިނގޭ.ްައޅުަގނޑުެމންްޤާނޫނުއަސާސީގެްންނަށްްވަރަށްްަރނގަޅަށްްއެނޑުމެއަޅުގަް

ނޑުމެންްލިޔުނީްހަމަްއެކަްންއެްމިނިވަންކަމާ ނޑުމެންނަށްްއެގޮތަށްްޤަްބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަ ނގޭްއަލަށްްބޫލުކުރާތީ.ްއަުޅގަ

ްކިޔަިއގެން ނޑުެމންނޭ ްއަުޅގަ ްެވސްްްޚިޔާލުފާޅުކުރާއިރު ްއޭރު ްދިޔައީ ްދަްއކަމުން ްދަްއކާނެކަން. ްާވހަކަތަކެއް ކިތަންމެ



  

ްރަް.ދައްކާނެކަން ްަވރަށް ްހަމަ ްއެއެީއ ްވެސް ްކުރިމަތިލަިއގެންްނގަޅަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތިބެ ްއެހެން ްކަެމއް. ނގޭ

ްމި ނޑުމެންނަްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއައީ. ްމަންދޫބުންނަށްހިސާބަށް ްރައްޔިތުންގެ ްރަްްކީ ްެއްވާއިރު ްނިކުމެ އްޔިތުން

ްކިޔާް،ފާޅުކީމަ،ްފާޑުކީމަ ްްއެ ްހިތްގޮތާ ްއެކަމާއި ްނުވަތަ ްއެމެދު ްކިޔާަފއި ްއިމްތިޔާޒޭ ްމަޖިލިސްގެ ގޮތަްށްްހަމަނުޖެހިގެން

ްކަމަށް ްވެްސްްވާހަކަދެްއކޭ ްއަޅުަގނަޑކީ ްދަންނަވާނަން. ްކެރިހުރެ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްކަމެކޭ ްދެރަ ްވަރަށް ްއެއީ ވަންޏާ

ްމަޖިލީހު ްމިއަދު ްމެންބަރެއް.ްރަނގަޅު ްދެކިދާނެ.31ްްގެ ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލަިއގައި ްރުފިާޔގެ ހާސް

ްމާލެ ްއަންނަނީ ްކަމަށްްއަޅުަގނޑު ްނިސްބަތްވާްއިން ނޑު ްައޅުގަ ްމާލޭެގްޓުޓުއެކޮްނސްްާވއިރު ްއަކީ ންސީ

ްމަްއޗަްށގޮވާްއަކަށްްންސީއެޓުކޮންސްޓު ްއަޅުަގނޑަށް ްމީހުިއރު ްއުތުރުގެ ްބަލަޅި ްލާރި ްއެހެްނވީމާްންނެއް ްނާދޭ. ،ްއެއް

ްއެ ްއަދި ްހުރޭބޭްއަޅުަގނުޑގެ ްމާލޭަގއި ްވެސް ްގޯތިެގދޮރު ްވިދާުޅވާނެހެން ްވެސް ްެއހެފުޅުްނ ްންވީމާ. ްެއް، ނޑުެގ އަުޅގަ

ނޑުްއެކަމަްށްހަމަްކިތަންމެްތައްްވެސްްތަފާތުވެާދނެްކަމަށްްއަޕްރެޝަރު ނޑުްެއއްބަސްވެްހާޅުގަ .ްވަންސްްވަރަކަށްްއަޅުގަ

ްމިްއެހެންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިވޔަްސ ނޑުމެންްވަްްކަމުަގއި ްއަުޅގަ ްފާޑުކިަޔއި، ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ގުތު

ނޑުމެންްރައްޔިތުްނގެްބަްސބުނެްމިްޒިންމާދާރުް،ކުރުވާނެްގޮެތއްއެަކއުންޓަބަލް ތާްތެދުވީމާްއެކަންްްކުރުވާނެްގޮތެއްްއަުޅގަ

ް ނޑުމެްެއއަށްރައްޔިތުންްނިކުމެ ްއަުޅގަ ްއެފާުޑކީމާ ްއެްން ްބަސްމީހުްކަމަށް ްއަޅުަގނޑުްންްނޫން ްހިފެހެއްޓުމަކީ ްބުނުމަށް

ްއެއްގޮތަކަށްް ްޤަބޫލުްހަމަ ްއެހެންވީމާވެސް ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރާނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް، ްދަންނަވާނަން ްމިއަދު ނޑު އަުޅގަ

ް ްރަނގަޅަށް ްއިންތިޚާވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިންތިޚާބުވީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޭގެްންްވާބުތިބެގެންނޭ ދިަޔއިރުްްއަށްްވެގެން

ނޑުމެންނަށްްލިބުނުް ތުގައިްފުރުޞަްދިޔަކަންްއަުޅަގނޑުްހަމަްމިްހާސްްރުފިޔާްއަށްްވެްސްފާޑުކިޔަމުނ73ްްއޭރުްއަުޅގަ

ްގައިމުް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންކަމަށްވާއިރު ްދަންނަވާލަން. ްައޅުަގނޑު ްއޮތީމަ ްއެނގިފައި ްރުފިޔ31ްްާވެްސ ހާސް

ްނަގަިއގެ ްދިއިތުރަށް ްޔުން ްފާޑުކިޔާނެ ްރައްޔިތުން ްމަކީ ްވީމާކަެމއް ްޤަބޫލުކުރަން. ްވެސް ްހަމަަގއިމު ްއަޅުަގނޑު ް،ކަމަށް

ްފާޅުކުރަން ްޝުޢޫރު ްރަްއޔިތުންގެ ްތެދުވެްމިތްއަޅުަގނޑުމެން ްބުނަން ްބަސް ްއެ ްރައްޔިތުްނ ްއަންނައިރު ް،ަަނަށް

ްވާ ްގޮްތގޮތުން ްއެނޫން ްއަދި ްބޭނުންކޮްށގެންނާއި ްމީޑިޔާ ްއަޅުރައްޔިތުން ްއަދި ްިކޔަިއގެްންހަކަެދއްކީމާ ަގނޑުމެންނޭ

ްކުރެހިްކަމުގައިްކުރެހިކާޓޫނު ްގޮތެއް ްއެހެން ްްކަމުގައިްވިޔަްސ ްބަސްިވޔަސް ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ބުނަންްއަުޅގަ

ް ްރައްޔިތުންނަށް ްޕަބްލިކާއަންނައިރު ްމި ްއުޅޭްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެންްްކަމަށްްއެކީަގއި ްއަޅުގަ ްއެކަން ަވންޏާ

ްއެޤަބޫ ްއެްލުކުރަންޖެހޭނެ. ްގޮަތކަށް ްބުނާނެ ްއެ ްބުނާނެކަންްމީހުން ްގައިމުްްާވހަކަ ްހަމަ ްައޅުަގނޑުމެން ވެްސްެއއީ

ނުޑްއެހެންވީާމ،ްެއްއގޮތަަކށްވެސްްމިްއިމްތިާޔޒުްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ގެްމަްއސަލަްއެއްްކަމަކަށްްބަލަްއެްއްނެްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްޒާ ްޭއގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްނުގަންނަން. ްތެޭރަގއިްވެސް ްއެކަމުގެ ްވާަހކަދެއްކީމާ ްގޮތަކަށް ްހިފެހެއްޓޭނެ ްދުުލަގއި ުތގައި

ްކުީރް ްވެސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްނުުކމެ ްކުރިން.ްއަުޅަގނޑު ްެވސް ްމުޒާހަރާ ްުނކުމެ ްކަންޮބޑުވޭ.ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނޭްކިޔާަފއިްެއްއޗެއްްބުނީ ްބޭނުންނުވާތީ.ްއަުޅގަ މާްުނކުމެްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުެގްމިއަދުްމިްދުވަްސްއަންނަން

ްކަމަށް ްހުއްުޓވާެލވޭ ްއަނެއްކާްްއިމްތިޔާޭޒްކިޔާަފއި ްަރއްޔިތުން ްފުރުޞަުތްވަންޏާ ްވެރިކަމަށް ްޚުދުުމޚުތާރު ވެްސްބިރުގަނެ



  

ްކަމެްލިބޭނެ ްތާއީދުކުެރވޭނެ ްެއްއޮގތަކަށް ްެއްއވެސް ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްބެހެއްޓުމަކީ ްޢަމަލުތައް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އްްގޮތަށް

ްބޭނުން ްރައްޔިތުން ްތާއީދުކުރަން ްހަމަ ނޑު ްބަސްްނޫން.ްވީމާ،ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުން ްމައްސަލަްގޮތަކަށް ބުނަންވީ.ްއަބުރުގެ

ްއުޅޭ ްގެންދަންވީ.ްއެްކަމަށްްއެއް ްކުރިއަށް ްެއަކން ްކޮްށގެން ްދަޢުވާަތއް ްއަުބރުގެ ްއަށް ްއަމިއްލަ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްވަންޏާ

ްިކޔާފަ ްއިމްތިާޔޒޭ ްގޮތަކަށް ްނޫންނޫން ްކަމެއް ްތާއީުދކުރާނެ ްއަުޅަގނޑު ްހުއްުޓވާލުމަކީ ްދަންނަވަމުން،ްްއި ކަމަށް

ްއަޅުަގނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްރާއިގެމަނަފުށިްދާ

ްނަ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެލަވަންްސ،ްވުޖޫދަށްް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްޚިޔާލުކުރާ ްނަގަން ްނުވަތަ ްއެލަވަންސް ގާ

ް ްއެލަވަންްސ، ްއުޅޭ ްއެލަވަންސާނައިސް ނޑުނުވާ ްއެލަވަންސަީކްްބެހޭްމާބަ ްމި ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ްެއއްެޗއް ގޮތުން

ްދޭނެްއުފަންވެފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެލަވަންސަކީ ްމި ްނޫން. ްއެަލވަންެސްއ ްޔަޤީންކަންްވާ މިހާތަނަށްްްކަމަށް

ްދީފައި ްދީފައިްމަޖިލީހުން ްވާހަކަެއއްެގްްވާ،ްޔަޤީންކަން ްދެކެވޭ ްސްޓޭޖުގައި ްކޮމިޓީ ްހަމައެކަނި ްނޫން. ްއެލަވަންސެްއ ވާ

ްބިނާވެ ްއަރައިމައްޗަށް ްޕްރޮގްރާމުތަކަށް ްޓީވީ ްޖަމުޢިއްޔާތަކުން ްމަދަނީ ްއޮތީ. ްއަިދވެްސ ްބޭނުންކޮށްގެންްްފައި މީޑިޔާ

ްއެލަވަންސްްެނގިްއަކީްްދައްކަމުންދާްވާހަކަް ދަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްާދއިރާތަކުގެްްކަމަށްްބަެއްއްބޭފުޅުންްވިދާުޅވަމުންްމި

ްބޭބޭފު ްއިލްހާމޭ ްވިދާޅުވަނީ ްވެސް ްއެލަޅުން ްއޮޅިފަ.ްމަދަނީްމިހާރު ްވަނީ ްދެއްތޯއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމީހުންނަށް ްލިބޭ ވަންސް

.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންގެްތެރެއިންްއޮތްްކުރަންްބޭނުންާވްސުވާލެއްްވެސްްއެބަްޖަމުޢިއްޔާތަކާ

ްބޭފުޅުން ްބޭުނންފުޅުނުވާ ްނަގަން ްއެލަވަންސް ްއެބަްނާމި ްއަުޅަގނޑު ްެވސް ްސުވާލެއް ްައޅުަގނޑަީކްްކުރަންޖެހޭ އޮތް.

ްބެހޭ ްމިކަމާ ްމީޑިޔާގައި ްްމިހާތަނަށް ްމި ްްބެހޭްުރފިޔާއ111،31ްާގޮތުން ްެއއްެވްސްއެްއޗެއް ވާނެްްދަންނަވާަފއިގޮތުން

ްނޫން ްވެސް ްބަސްް.މީހެއް ްޮކޅަކަށް ްއެއްވެސް ްފުރަތަމަްބުނެފައިްއަދި ްނޫން. ްވެސް ްމީހެއް ްތިްވާ ވިދާޅުވާްްކަމަކީ

ްމަޖ111،31ްި ްބޭފުޅުން ްބޭނުންފުޅުނުވާ ްއިޙުތިރާމާރުފިޔާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެްލިސް ްދަންނަވަން ިރްއެްއކޮށް

ްމުޚާޠަބު ްގޮތުގަިއ ްތިކޮމެންބަރުން ްމާލޭްްށްފައި ްްގެްބޭފުޅުން ްކޮން ްނަންގަވަނީ ްތި ްިތއްބަަވއިގެްނ 111،31ްގެދޮރު

ަބއްލަވާށޭ.ްޅުންްއަމިއްލަްއަށްްޖަވާބުދެްއވަބޭފުްމެދުގައިްތިްރުފިާޔއ111،31ްާނަންގަވާްްރުފިޔާއެއްތޯްމިހާރު.ްމިހާރުްތިް

ްގޮ ްއެަލވަންްސގެ ްގެދޮރު ްނަންގަވަމުން ްތި ްމިހާރު ްމުސާރަުތަގިއ ްެގންދަވާ ްއޮންނާނ111،73ްްެިއގެ ްތެޭރގަިއ ރުފިޔާގެ

ް ްގޮތުަގިއ ްއެަލވަންްސގެ ްސިޓ111،31ްްީގެދޮރު ްޖަވާބުދެްއވާފައި ްސުާވލަށް ްެއ ްރަްއޔިތުންެގްްރުފިޔާ. ްފޮުނވާށޭ އެއް

ްޢިއްޒަތް ްއެހެންވީމާމަޖިލީހަށް. ްދަންނަވަނީ. ްމި ްއެކު ްއިޙުތިރާމާ ްމެންބަރުންނަށް ްތެރި ްމޮޅުްްމި، ތާނގައި

ްތިވާހަކަދެްއކު ްވެސް ްފައިސާ ްއެ ްނުފުދޭނެ. ްއެހެންވީމާބޭްމަކުން ްނަންގަާވ. ްއެބަ ްފުޅުްނ ްުއއްމީދާ، ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު

ްމި ްްއެކު ްދަންނަވައިގެން ްފަރާތުން ްގްރޫޕުގެ ްައޅުަގނޑުމެްންޕާލިމަންޓްރީ ނުޑްއެްއިޞްލާޙުއެދެނީ ްމާލޭެގްއަުޅގަ ލާނަން

ް ްހިއްސާވާ ްެއްގެދޮރު ްނުނެންގ111،31ްެބޭފުޅުން ްމަދަނީްރުފިޔާ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްހުށަހަޅާނެ ްއިޞްލާޙު ްއެ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްުވމަށް.



  

ްވާހަކަޖަމު ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަްނ ްފެނިގެންްޢިއްޔާތަކަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރިަޔސްްްއަކީ ްބަަޔކު ިދޔައީ

ްޑޮ ްހިނގައްޖޭނުކުރިޔަސް ްައގުބޮުޑެވގެން ްކޮބައިލަރު ްތިް. ްޖަމުްތޯ ްމަދަނީ ްރަްއޔިތުންގެްވިދާުޅވާ ްކޮަބއިތޯ ްޢިއްޔާތައް.

ހާސިލުކުރަންވީމަތޯްމަދަނީްްޢިއްޔާތައް.ްހަމަެއކަނިްަވކިްބޭފުޅަކުްބޭނުންވާްކަންތައްަތކެއްްޙައްޤުަގއިްމަސަްއކަތްކުރާްޖަމު

ްބޭނުންޖަމު ްމިްޢިއްޔާތައް ްފެނިގެންދިޔަްވެގެން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކިޔަިއގެންްމިލިއ32ްަްއޭއުޅެނީ.ްކޮބައިތޯ ްޑޮލަރޭ ން

ްވާހަކަ ްބޭފުޅުންނަށްްްމޫސަގެ ްބައެއް ްއަީކްވެސް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްފަހުން ްނުނެގުނޭ.ްެއންމެ ްވެސް ްދެެކވުނޭ.ްއެކަމެއް ވެސް

ް ްއޮތީ. ްަކންބޮޑުވެފައި ްބަެއއް ްގިނަ ްވަރަށް ްނޫނޭ. ްވެސް ްެއއްެޗއް ްވާހަޖީ.އެސް.ޓީްޤަބޫލުކުރެވޭ ްތިްގެ ްެވސް ކަަދއްާކއިރު

ްޖަމުމަދަ ްތިނީ ްފިލައިެގން ްކަެމއްަގއިްޢިއްޔާތައް ްކޮން ްިއޞްލާޙުކުރެވުނުްއުޅުްއވަނީ ްޤާނޫުނއަސާސީ ްކޮބައިތޯ ްތޯއޭ.

ްޑްާރފްޓު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފައިސާއިރުަގއި ްނެންެގވި ްތަފްސީލުްް.ކުރުމަށްޓަކައި ްަފއިސާތައް ްނެްނގެވި ްެގއަކުން ަވކި

ނޑުްިސޓީްރަޙުމަތްފުޅުންްކުރިއަށްްއޮތްްހަފްهللاްކޮބައިތޯއޭ.ް ްތާގެްތެޭރގަިއްއެްތަފްސީލުްހޯދުމަށްޓަކައިްމަޖިލީހަށްްއަޅުގަ

އަށްްހާމަކުރާނަން.ްވީމާ،ްަވކިްބަަޔކުްަވކިްކަެމއްްހާސިލުކުރުމަށްޓަކައިްމިްްއިލާްެވސްްމީޑިޔާޢާން.ްއެްއެއްްފޮނުވާނަ

ްވާހަކަ ްވާހަކަްދައްކަމުންދާ ްބަލައިގަންނާެނ ްރަްއޔިތުން ްއޭަގއި ްްއަކީ ްނޫން. ްެއއް ްޤަބޫލުކުރަން 111،31ްައޅުަގނޑު

ރުފިޔާ.ްއަދިްލިބުނުްެއއްެޗއްްވެސްްނޫން.ްއެކަމަުކ،ްީމގަިއ111،31ްްރުފިޔާްޭއގެްޒާތުަގއިްޮބޑުވެާދނެްމިްނަގަންްއުޅޭް

ްނަގަމުން ްޓެކްސް ްބޮޑުެވެގން ްއަގު ްޑޮލަރު ްއެިކްްދެރައީ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްނުޭވ. ްކަންބޮޑެއް ްއެކަންތައް ދާއިރު

ނުޭވ.ްްދާއިރުްއެްކަްނތައްްވެސްްކަންޮބޑެއްްއަށްްނިކަމެތިވެގެންްއްޙީްދާއިރާްއިންތިހާޞިާކއިްކަންބޮުޑވެގެންްކަންތައްތަ

ްނިދާފަްމި ްތިބީ ްމިމީހުން ްމިް.ްކޮބައިތޯ ްއަަރިއގެން ްއަށް ްޓެކްސީ ްކުދިންކޮޅު. ްދެތިން ްބަސްތަކަްށްްތިބަ ްފާޑެްއގެ އުޅޭ

ް ްގެންުގޅޭ ނޑުކޮެޅއް ްގަ ްފާޑެްއގެ ްބަެއްއްއަރަިއގެން ްކުދިންކޮޅެއް، ްދެން ްދެކެނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުއްޖަކު ދެތިންހަތަރު

ްޤާނޫނުއަސާސީގަް ްެއއީ. ްކުދިންކޮެޅއް ްއިބުގެންގުޅޭ ްމަސައްކަތްކުެރްއވި ްވެސް ްމިއި ްކުދިންޮކޅެކޭ ްގެްނގުޅޭ މީހުންެގްްރާ

.ްންްފައިސާްެއއްްނަގާފަްތަްއްމިލިއަތާނގަިއްވަނީްއެްވެްސްމިކުެރވުނުއިރުްނަމަ.ްޤާނޫނުއަާސސީްޑްރާފްޓުްބަހުރުވައިން

ްއެ ްވަނީ. ްމަޖިލީހުން ްގިނަ.ްްމި ްވަރަށް ްވާހަކަތައް ްދެއްކިާދނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާހަކަަދއްކަންާޏ ްކޮބައިތޯ. މީހުން

އެްއްމިްްކަމާްގުޅޭްވާހަކަްެއއް.ްމިްްރާގެްޮކއްކޮްމާޢީލްްކިޔާްމީހަކުްހުްނނާނެްއިބުކޮބައިތޯޭއްސުވާަލކީްޙުަސއިންްއިސް

ްދަ ްކޯޓ3111ްާންނަވަނީ. ްވާހަކަްރުފިޔާގެ ްއުޅޭ ްިވއްަކއިގެން ްްެއއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮްސ ްސިފައިން ައޑުއެހިންްެއއް

ްއެލޭބަރްމިނިސްޓްރީްޗެކުް ްވާހަކަ.ްކޮބައިތޯ ވާހަކަ.ްެއމް.އީ.އެްސްސަރުކާުރގަިއްުކްއޔަށްްނަަގއިގެްންސަރުކާރުންްްކުރި

ްސަ ްނެުގމަށްފަހުގައި ްއެމް.އީ.އެސް ްޢަރަބިއްކުއްޔަށް ްއުޅެނީ ްދީގެން ްުކއްޔަށް ްައނެއްކާ ްސްކޫްލްރުކާރަށް ޔާ

ވާހަކަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްނިކަންްރަނގަޅަށްްެދއްކިދާނެްްކިޔެނީ.ްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްމިްެޗއްތޯްމިހިންގުމަށްޓަކައި.ްކޯ

ްަރއްްބެހޭްނާބޭބޭފުޅުން ްދަްއކައި ްވާހަކަތައް ްތާކުންތާކުނުެޖހޭ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްައުގްގޮތުން. ްމަންދޫބުންގެ ިޔތުންގެ

ްހަމަްްވައްޓާލުމަށްޓަަކއި ްއިނގޭތޯ ްައޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރަން ްކުށްވެރިކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްމަސައްކަތް ކުރަްއވަމުްންގެންދާ

ްވިދާުޅވި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްދެންމެ ްއިންތިހާްގޮތަށް ްމިނިވަންކަން ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ އަްށްްބޭފުޅުންނަށް



  

ްނޫންލިބިދޭން ްޖަހަންވީކީ ްނަންބަރު ްައންހެނުންގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްައއިޑީްޖެހޭނެ. ްއަންެހނުންގެ ްައޅުަގނުޑ ްނަންބަުރް. ކާޑު

ނޑުެގްއަިއޑީޖަހަ ނުޑްާކޑުްނަންބަރުްޖަހަންވީކީްނޫން.ްމިއީްައޅުަގނޑުްޤަޫބލުންވީކީްނޫން.ްއަުޅގަ ނުކުރާްކަމަކީ.ްއަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަްށްްޖަހަންވީކީްޫނން.ްއެީއްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުުނކުރާްކަމަކީ.ްއެކުރަހާފައިްއަނަގްއޮިރކޮށްލާފައިްއޭިތްކާޓޫނުް

ްދެކޮޅަށްްާވހަކަދެކެވެންޖެހޭނެ.ްއެީއްއެްްއާްރުފިޔ111،31ްާބޭފުޅުންނަށްްްއޮންނަންޖެހޭނެްމުޒާހަރާކުރުމުގެްފުރުޞަތު.ްއެ

ްމި ްތަފާތަކަށް ްެއކަމަކު، ްކުރަންޖެހޭނެ. ްއެކަން ްޙައްޤެއް. ްލިބިދޭ ްައއިޑީއަްމީހުންނަށް ނުޑގެ ްައުޅގަ ްކޮންްންނަނީ ާކޑާިއ

ް ްނަގާ ްައޅުަގނޑު ްއޮތީ ްނަންބަުރ111،31ްްގުޅުމެއްތޯ ްދަރިފުުޅގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަންހެނުންނާއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ރުފިާޔ.

ްމި ްއުސޫލަކުްނތޯ ްކޮން ްމިއީ ްޒާތީްޖަހަން ްމި ްދިޔައިމަ ްހިސާބަށް ްމިހާ ްްއަންނަނީ. ްމައްސަލަ ްނުވަތަ ހުދޫދުންްވަނީ

ނޑުްޤަބޫލުކުަރންްައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމިއޭްމިްަމއްަސލަ،ްއެހެްނވީމާްބޭރުވަނީ. ރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށްްްއަކީ.ްއަުޅގަ

އެްއްނޫން.ްއެންމެންނަށްްްނޭގްހަތަރުފަސްްކުިދންްނެރެގެންްކުރާްކަމެްއކަންްމުސާރަްދީގެން.ްއެީއކީްމައްަސލަވެސްްއެ

ްއެ ްތިންވެސް ްޭއގެނގޭ ްކުްއޖެއްކަން ްއެތެރޭހަތަރު ްއުޅެނީ. ްމިްަގއި ްޫނން ްދަންނަވާކަށް ްއެހެންވީމާއުޅެނީްވާހަކަ ،ްކީ.

ްނުެވއްޓޭ.ް ްައގެްއ ްެމންބަރުންގެ ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުންެގ ްސަބަބުން ްކުރުމުެގ ްަކންތައް ްތާކުންތާކުނުޖެހޭ މިކަހަލަ

ްވ111،31ްި ްބޭފުޅަކު ްބިރުދައްކަިއގެނެްއ ްތިޔަހެން ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނަގަންާޏ ގޮތަްށްްދާުޅވާރުފިޔާ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރީިތ111،31ްްބިރުދައްކަިއގެން ްނުކުރެވޭނެ. ްބިރުދައްކަިއގެން ްގޮތެއް. ްނެތް ްވެސް ްގޮަތކީ ނުނަގާނެ

ްކަންތައްް ްއުސޫލުން ްރީތި ްކުރަްނވީ. ްވެްސ ްމުޒާހަރާ ްއުސޫުލން ްރީތި ްކުރަންީވ. ްކަން ްވާަހކަދައްަކިއގެން އުސޫލުން

ދިޔައީ.ްްޒަމާްންމާޒީގެްތެރެއަށްްއެްންތައްްކުރަންްއުޅުމަކީްެއީއްކޮސްްވިސްނުމެއް.ްއެކައެްކުރަންވީ.ްބިރުދައްަކިއގެންް

ް ްނަގަންޏާ ްދިޔައީ. ްތެރެއަްށ ްމާޒީގެ ްޒަމާން ްުކރެވޭ ްކަންތައް ްނަގާނަން.111،31ްްބިރުދައްކަިއގެން ްކެރިގެން ރުފިޔާ

ވެސްްްކީްަރއްޔިތުންނަށްްހަމަްއެހީމެންނަަގނޑުއަޅުަގނޑުމެންނަކީްރަްއޔިތުްނގެްޙައްުޤގައިްމަސަްއކަތްކުރާްބައެއް.ްައޅު

ްބޭސްފަރުވާ ްކޮންމެ ްއަންނަ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުްނެގ ްބުނެވިދާނެ ްކެިރގެން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމީހެއް. ްމީހަކަށްްްދޭ ްއެދޭ އަށް

ްއޮންނާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަރުން ްއެހެންވީމާއަޅުަގނުޑގެ ްއެހީތެރިވެދީފައޭ. ްމި،ްނީ ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމާލޭގެ ގެދޮރުްނަގަނީކީ،

ްތިް ްމިދިޔަ ްމިއަދު ްދަންނަވާލަން ްބޭފުޅުންނަށް ްްތިބި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުންނުވެގެނ111،31ްްްބޭފުޅުން ރުފިޔާ

ްބޭފުޅުން...ްގޮތަށްްތިްސިޓީްފޮނުއްވި

ް

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތު

ްރަ ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްައއްސަލާމްޢަލަިއކުއާދެ، ްިއމްތިޔާޒުއީސް. ްމައްސަލަ ްމި ްއާދެ، ްވީްމް. ްަމއްސަލަައކަށް ްގެ

ްހަމަ ްއަޅުަގނަޑކީ ްނުވޭ. ްރަނގަޅަކަށް ްއެހާ ްސާފެްއ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްސްޕީޗުގައިމުްގޮތް ްފްރީ ނޫނިއްާޔްްެވސް

ްވަކާ ްއެކަމަށް ްމީހެއް. ްތާއީދުކުރާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިނިވަންަކމަށް ނުޑްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްއަޅުގަ ްމީހެއް. ލާތުކުރާނެ

ނޑުެގްޕާޓީް ައޅުަގނޑުް،ްވާްޕާީޓްއެއް.ްއެހެންވީމާްްއުސޫުލެގްމަތިންްބިނާވެފައިްއަީކްވެްސްހަމަްމިްދެކޭގޮުތގައިްއަުޅގަ



  

ްއެ ްތާއީދުކުރަން ްގޮތެްވަރަށް ްފެނުނު ްބޭފުޅަކަށް ްމިނިވަންކަމާ ްހަމަ ްޚިާޔލު ްއްގެ ްއެ ްތެރޭަގިއްހުއެކުަގއި ދޫދުގެ

ނާޔަތުގެްމައްސަަލއިަގއިްމިކަމަށްްވަކާލާތުކުރާްމިނިވަްންއިދިއުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްްެއކުަގއިްފާޅުުކރަމުންމާްއަދަބުވެރިކަ

ްފެނުނު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވާހަކަަތކަކީ ްބޭބޭފުޅުންގެ ްމިިނވަން ްކަންޮބޑުވާންޖެހޭްްމުއައްސަސާަތކާއި ްއޭަގއި ްެއހާ ގޮުތގައި

ނޑުމެންްހަމަްއެންމެންްވެސްްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނެްްއެހެންނަމަވެސްް،ްސަބަބުތަކެއްްހުރިްވާހަކަތަކެްއްނޫން.ްއާދެ އަޅުގަ

ް ްހަމަ ްވެްސ ްމަޖިލީހަކީ ްޮބުޑްހުރައްޔިތުންެގ ްމަސްއޫިލއްޔަތު ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ްތަނެއް. ރުމަތްތެރިވެގެންވާ

ްވެ ްޚަރަދުތައް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްބޮުޑވީީތވެ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްައޅުަގނޑުމެން ްބޮޑުވެގެންދޭ.ްބައެއް. ްވަރަށް ްހަމަ ްސ

ް ްެއްއވެސް ްއެހެން ްމެންބަރުންނަީކ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްރައްޔިތުންނަށްްްްބޭފުޅުްނނާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޚިލާފަށް

ްއެންމެ ްގާތުން ްއެހެންވީމާްއެންމެ ްބަޔަކީ. ްބޮޑު ްގުޅުްނ ނޑުމެްނގެް، ްއަުޅގަ ްބޮޑުވެ ްމަސްއޫިލއްަޔތު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންްހަމަގައިމުްވެސްްބޮޑުެވގެންޚަރަދުތައްް ވެސްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަކަށްްވަނީކީްފައިސާްހޯދާކަށެއްްްދަނީ.ްއަޅުގަ

ވެސްްވެގެންދާނެ.ްްނޫްންމަސައްކަތެއްްކުރިްއޔާްތަންޮކޅެއްްބޮޑަށްްފަިއސާްރައްާކކުެރވޭނެްގޮތްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެ

ްވިސްނާ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއެހެންނަމަވެސް، ްމިހާރު ްމަސަްއކަތުަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެލަވަންްސްްލަންޖެހޭ ދޭ

ްައޅުަގނޑުމެނ111،31ްްް ްވެސް ްޤައުމުަތކުަގއި ްދުނިޔޭގެ ްއެހެން ްނޫނިްއޔާ ްބޮޑުވެގެންދާނީ ްޚަރަދު ްނެގުންތޯ ރުފިޔާ

ް ްލިބިދޭ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއިރައްޔިތުންގެ ްހާސިލުކުރީމަތޯ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޮޑުވެގެންދާނީ.ްނާޔަތްތައް ޚަރަދު

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްަމސައްކަތްކުރާެންއޮފީހެއް ްފޯރުކޮށްދީފަްމިސާލަކަށް،ްައޅުަގނޑުމެން ްދައުލަުތން .ްޓެކްނިކަލްްނެތް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްހިފައިފިއްޔާ ްައޅުަގނުޑމެން ްބޭނުން ްކަމެއްގެ ްމިއިްނ ްސެިކއުރިޓީ. ްނޫނިއްޔާ ްޑްރާފްޓްސްމަން ބޭބޭފުޅުން،

ް ްއެ ްމާްއަށ111،31ްްހީވަނީ ްކަމާްުވރެ ްމްބޮޑުވެގެންދާނެހެން.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްމެދުގައި

ކަަމށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްދެންްްކަމުގެްޚިޔާލުފާުޅކުރާްބަެއއްްޭބފުޅުންްވެސްްވިސްނާަވޑަިއގަުތމަކީްވެސްްރަނގަޅުކަެމއް

ީމހެއްްނޫން.ްއަދިްއެކަންްނުުކރުމަށްްވެސްްައޅުަގނޑުްވާނީްްނާޔަތްްނަގަމުންދާއިުރފިޔާގ111،31ްްެއަޅުަގނަޑކީްމިް

ްސިޓީ ްމަޖިލީހަށް ްްމި ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހަޅާފަ. ްވެސް ްޝުކުރިްއޔާްްމިއެއް ްފާޅުކޮށްލީ. ްޝުޢޫރު ްމި ްހަމަ ވާހަކަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

އެއްކޮށްްމިްމަޖިލީހުގެްއެކިެއކިްބޭބޭފުޅުންްްމަްއސަލަްމިތަނަށްްހުށަހެޅުމާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްއާދެ،ްމިޝުކުރިއްޔާް

ްހުޅުވައިެދްއިވް ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދެއްކުމުގެ ްއެންމެންނަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމައްސަލަ ްމި ްގެްނގުުޅއްވާީތވެ ްޚިޔާލު އެިކއެކި

ްްކަމަށް ްރައީޓަކައި ްިޢްއޒަތްތެރި ނޑު ްޝުކުރުސައަުޅގަ ްހަމަްށް ްއޮތީ ްހިތް ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިކަމަކީ ަދންނަވަން.

ްއެއް ްގަާވއިދާ ްނޫނޭ. ްޚިލާފުކަމެއް ްގޮުތގެްގޮތްްގަާވއިދާ ްނިްވާ ްގޮތަކަށް ްވަކި ްމަޖިލީހުން ްމި ންމައިގެްންމަތިން

ްކަމެކޭ. ްގަާވއިދާްވާްކަމަށްްޖެއެހެންެވއްްކުރެވެމުންދާ ްމިއަްށ ްވިދާުޅެވޭވނެްނަމަ ްމިްްޚިލާފޭ ްބޭފުޅަކު އެްއވެސް



  

ްޤަބޫެލއްްނުކުަރން.ްއާދެ،ްއިމްތިޔާ ނެޑއް ްކަމަކަްށްއަުޅގަ ްހުރެދާނެ ްމަްއސަލަމަޖިލީހުގައި ްމި ްމަްއސަލައަކަށް ވުމާިއްުޒގެ

ްއިމްްބެހޭްނުވުމާ ްދަންނަވާީނ ްއަޅުަގނޑު ްއެބަުހރި. ްޚިޔާލުތަކެއް ްތަފާތު ްވެްސ ްމައްސަަލއަކަށްްގޮތުން ތިޔާުޒގެ

ްއަްކިހިނެއް ްވީމަތޯ ްހަދާނީ.ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމ216ްިޅުަގނޑުމެން ްއެންމެން ްމާއްދާަގއި،ްައޅުަގނުޑމެން ދައްކަނީްްވަނަ

38ްް ްވާހަކަ. ްާމއްދާެގ ްރަްއޔިތަކަްށ38ްްވަނަ ްކޮންމެ ްމިނިަވންކަން ްޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެ ްމިނިވަްނކަން ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްއެއާްލިބިގެންވާ ްއެަބވޭ.ްހަމަ ްޤާނޫނުއަސާްްކަމަށް ްގުިޅގެން ްއެބ216ްަސީގެ ްވެސް ްމާއްާދގައި ްްވަނަ ރަްއޔިތުްނެގްުއޅޭ

ްއާއިްމަޖިލީހުގެ ްމަްގޯތިތެރެްގެ ްމި ްއެންމެހައިއާއި ްހިނގާ ްދަށުން ްބެލެހެއްޓެންވާެންްޖިލީހުގެ ްސެކިއުރިޓީ ތަންތަނަކީ

ްއެްކަންތައްތައް ްހަމަ ނޑުމެންނަްކަމަށް. ްއަޅުގަ ްމިހިނދު ްްށް ްތަފާތު ްޚިޔާލު ްކަންތައްތަކުބާވަތުގެ ްމިްވާ ަގއި

ްމިް ްީދގެން ްހިތްވަރު ްތާއީުދކުރަްއވަިއގެން ްބޭފުޅުން ްހެއްެދވި ްޤާނޫނުއަސާީސ ްބޭުފޅުން، ްހެއްެދވި ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެއްކުަރއްަވއި،މަ ްދޮށަށް ްގޭ ްކުރާްޖިލީހުގެ ްކަންތައްތައް ްލައްވާ ްބޭފުޅުން ްމަދަކުންްްއެ ްެވްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަން

ނޑުމެންްހަމަްުކޑަކޮށްްވިސްނާލަންްޖެހޭްކަމެްއ.ްއެފަދަްބޭބޭފުޅުންްހަމަްމިވެސްްއަްނޫންްފެންނަމުންްދަނީކީ.ްމި ްުޅގަ

ްިޚޔާލުފާޅުުކރުމު ްަދއްކަނީ ްއޮންަނންޖެހޭނޭވާހަކަ ްމިނިވަންކަން ްމިްގެ ްޤަބޫލުކުރަން. ްެވސް ްައޅުަގނޑު ްރަނގަޅު .

ް ްއިމްތިޔާޒުގެ ްކިހާވަރެއްްްއަކަށްްމަްއސަލަމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެްވާނީ ްމިވީމަކަން ްއޮޅިފަްންނަށް ްމިްއޮތީ ްއެއީ .

ް ްމެންބަރުންނަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަންނަނިކޮްށ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވަންނަން ްއަށް ްގެ ްއެހަމަޖިލީހުގެ ްދީ ކަންކަންްްމަލާ

ްަމއްސަލަ ްއިމްތިާޔޒުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވަީނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިފަ.ްވެސް ްގޮުތގަިއ އެކަމަުކްްއެްއ

ްއެްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްގޮތުަގއި ްމައްސަަލގެ ްދެްންީއްއިްމތިޔާުޒގެ ްނުދޭ. ްފެނިގެން ްމަޖިލީހަކަށް ްމި ްކަމެއް ބަލައިގަން

ްއިްނތިޚާ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްފޮޓޯ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ނޑުމެންނަށްްމިއަދު ްއަޅުގަ ބަށް

ްިއޝްތިހާރުކުރާކަށްކެމްޕޭނު ްފޮޓޯ ްހަރުކޮށްގެން ްފޮޯޓ ްބަޔަކާްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްއަިދ ްނުކުރަމޭ.ްްައޅުަގނޑުމެން ހަވާެލއް

ްިވސްނުމުގައި ްބޭބޭފުުޅންގެ ްމަސައްކަތްކުަރއްވާ ްތިްއެބަްމި ްހިއްޕީެމްއްްހުްއޓޭ ްެވސް ްފޮޓޯ ްކެމްޕޭނުގެ ްވެސް ބޭފުޅުން

ްމި ްދަންނަވަން ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްާވހަކަްނޫންތޯއޭ؟ ްްއުޅޭ ްމަސަްއކަތެއް ްއެ ްއަިދ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ލެއްްވާހަްއަކީ

ް ްއަދި ްނޫން.3125ްްނުކުރަމޭ. ްއެނގެނީކީ ްވެސް ްކަމެއް ްކުރިމަތިލާނެ ްައޅުަގނޑުެމން ްއަހަރުގައި ަވނަ

ްއެއެހެންވެއްެޖކަމަށްވަން ްެއއީކީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްވިސްުނމެއްްޏާ ްގެންގުޅެންވާނެ ނޑައެިޅގެންްްޭބފުޅުން ްކަ ނޫން.

ް ްނަންބަރާކުަރއްއެކަން ްގެްނދަވަނީ ްއެ ްްއެްވަމުން ްްމިްގޮތް ްހިތަށްގޮތަށް ްބޭފުަޅކުގެ ްއެ ްެއްްއެރިެއކަންކަން ގޮތަކަށް

ްގެންދަނީ ްރައްް.ކުރަމުން ްލަްއވައިޢާއްމު ނޑުެމންނާްޔިތުން ްނަމުގަދިމާްއަުޅގަ ްކިޔުމުގެ ްއެއްޗެހި ްއެހެންނަމަވެްސްލަށް .

ްދަންނަވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިކޔަިއގެްމިއަދު ްރަްއޔިތުންނޭ ްއޮތީ ްަރއްހިތް ްަދއްާކއިރު ްވާހަކަ ްމިްޔިތުންން ްމިްބާއޭ ްވާހަކަ

ްނޫނިްއޔާ ްމީހަކުްދައްކަނީ. ްތެރެއިން ްމިްރަްއޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންނާވެްބާއޭ؟ ްައޅުަގނޑުމެްނ މުޚާޠަބުކޮްށްްސް

ްނުކުތާ ްފާަހގަކޮްށލަންޖެހޭ ްނޫންކަން.ްރައްޔިތުންްްވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ްރައްޔިުތންނެއް ްޔަޤީން ްހަމަ ގެްއެއް.ްއަުޅަގނޑަށް

ްމީހަކު ްއެތެރެއިން ްހަމަ ްކުރަމުްންްކަން. ްކުރަމުން ްގެްނދަވަންވީ. ްކުރަމުން ްއެކަން ްއެއީ. ްޙައްޤެްއ ްއޮތް ބޭފުޅުންނަށް



  

ބޭފުޅުންނަށްްފްރީްްފެށިގެންްއެްއަދިްމިހާރުއްސުރެހަމައަށްްވެސްްކުރައްާވ.ްދެންްްވަނަްއަހަރ3125ްާކުރަމުންްގޮސްް

ްއެމީޑިއާއަް ްބޭނުންވާްކުން ްކުރިމަތިލާން ްއެ ްމައްސަލަްބޭފުޅުންނަށް ްގެްނދަވަނީ. ްކުރަްއވަމުން ްނެތް.ްްކެމްޕޭނެއް އެއް

ްކަމަށްްްމީހުންްމިްމަޖިލީހަށްްހޮވިއްޖެްެގްމިންވަރުފުޅުންްއެްهللاތިބީްްއަޅުަގނޑުމެންްހަމަްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާްހަމަްމި

ްއެްވާ ްކުރައްވާ ްހަމަ ްެއކަްނ ްބަަލއިގަންނަން. ްޮގތުގައި ްމެންބަރުން ްއެއީ ްއެކަމަްނަމަ ްއަޅުަގނޑުމެްންގޮތަށް. ކުން

ްްމައްސަލަ ްޤާޫނނުއަސާސީެގ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެކަމަުކ ްނެތް. ްމާއްދ27ްްާެއއް ްްވަނަ ްފެށިގެން ވަަންް:7އިން

ހަމައަށްްމިްޙައްޤުތަކާއިްމިނިވަންކަމުގެްބާބެކޭ.ްމިްބާބުްމިްމަޖިލީހުގައިްމުޤައްރިރުންްގޮތުގައިްތިއްަބވަިއގެންްްމާއްދާއާ

ް ްބާބުގެ ްމި ްޑްރާމާއްމި ްހަމަްފްޓުދާތައް ްއަޅުަގނޑު ްނޭނގުނީތީ ްމާނަކުރަން ްމި ްޭބބޭފުޅުންނަށް ްދިރާސާކުރެއްވި ކޮށް

ހައިރާންވެއްެޖއޭ.ްޙައްޤުަތކާއިްމިނިވަންކަންްއޮތީކީްއެންމެްމީހަކަށްްނޫނޭ.ްމިްމަޖިލީހުގައިްތަމްސީލުކުރާްމެންބަރުންނަކީް

ނޑުެމންްމިްމަޖިލީހުގައިްމިމީހުންނަށްްވެސްްއެބަްއޮްވެސްްދިވެހިްަރއްޔިތުން.ްއެ އަހަރުްްންަނންޖެހޭްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ

ގެްބިލެއްްފާްސކުރެވުނީކީްތަނުގެްއިމްިތޔާޒުްްެއއްްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްްމިްހަމަައށްްދިޔައީ.ްއަދިްނިމިގެންްއަނެއްްއަހަރާ

ޖަހައިްމީހުންގައިްތަޅައިގަނެްއްްފަޅޭއްގޮތަށްްއައިސްްމީހުންތައްްހަޅޭްތަނަށްްއަންނަްނޫން.ްހުށަހަޅާލާްކޮންމެްދުވަހަކުްމި

ްއެބަްްމި ްޑިމޮކްރަސީްވަރުން ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން ްމިީއީކ ްްދޭ. ްމަތިން ްހަމަތަުކގެ ްޑިމޮްކރަސީގެ ެއްއަކީ.

މިކަންކަުމގެްރީތިްގޮތްްޮއންނާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްަމޖިލީހުންްކުރެވޭްހުރިހާްކަމަީކްް.ކަންކަންްކުރަންޖެހޭނެްއުސޫަލކީ

ްއެންމެންއަޅު ްތަފާފަޚުރުވެރިވާންްަގނޑުމެން ްޚިޔާލު ްމެދުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްހުންނާނެ ްނޫން. ްކަމެްއ ްވެސް ތުާވްޖެހޭނެ

ދައްަކއިގެންްކަންކަންްކުަރންޖެހޭނެްއުސޫލުތަކެއްްވެްސްހުންނާނެ.ްއެކަމަކުްމިއަުދްމިްކަންކަންްެވސް.ްއެކަންކަމާްާވހަކަ

ްމި ްްޤައުމުަގއި ްނިކުމެ ްއިދިކޮޅަްށ ނޑައެިޅގެްންްމިްކުރަމުންމަސައްކަތްްކަމާ ްކަ ްހަމަ ްނިޔަތަކީ ނޑު ްމައިގަ ްމީހުންގެ ދާ

ްއެް ްމަޖިލީހަކީ ްއިމްތިްްރައްޔިތުންގެ ްވައްޓާލައި ްއަުގ ްކުރިމަތީަގއި ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޔާޒުތަކަްށްމީހުން

ލިފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްގޮތުންްވިްގުޅޭްކަމާްނިޔަުތަގއިްކުަރމުންދާްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއަރަިއގަތުމުގެް

ްމި ްެއއީ ްތާއީުދކުރަން. ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުރިހާ ްހުށަހެޅި ްމައްސަލަްއީއެ ްމިއަުދްްބެލެންޖެހޭނެ ެއއް.

ް ްޙައްޤުތައް ްވަރަށްހިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަމސްއޫްމާޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްބޮޑު ްފައިވާްވާުލކޮށްހަލިްއޔަތެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސަް ްއެްވިދާޅުވިްީކ.ްމިބޭފުޅެއް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހަމަ ްކަމެްއގައި ްއެހެންްްބާވަތުގެ ފަދައިންްކޮންމެވެސް

ވުރެްބޮޑެތިްކަންތައްަތއްްކުެރވެންޖެހޭނެ.ްމިްމަޖިލީހުގެްގޭްތެެރްްބަޔާެނއްްނެރުމުގެްބަދަލުގައިްެއއަށްއިބާރާތަކުންްނޫސް

ްރަްއކާތެރިްއާއި ްކުެރވެންގޯތި ްރައްާކތެރިކަމާއި ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ މާޔަތްތެރިކަންްހިޖެހޭނެ.

ްޤާނޫނު ްކަމަށް ްހޯދައިދޭންޖެހޭނެ ް)ށ(216ްއަސާސީގެ ްމާްއދާގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށްވަނަ ްކަަށވަުރކޮށްދޭ. ްވެސް ަގއި

ްުނވޭ.ްމަގު ްުއޅެވޭނެއެކަމެއް ްުނވާްމަީތގައި ްވެސް ްމިތުވަގުްފަދަްވަރު ްއާދޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިކަންކަން ްއެބަ ގޮތަްށްްަތއް

ްވެްސްްކުރެވެމުން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްހަމަ ްދިޔައިމަ ްނުކުމެގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމާދަމާ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ދާއިރު

ްޔިތުންްތަމްސީލުކުރަންްތިބޭ...ތިބޭނީްދިވެހިްރައް
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 ހަކަދެއްެކވުން:މަދުްރަޝީދުްވާހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްޖަމުް`. ނޑާޢިމަދަނީ ްައޅުގަ ްަބޔަކު ްކިޔާ ްަބއްދަްއްޔާތަކޭ ލުކުރިްވެސް

ްއެ ްރަީއސް. ްމަޖިލީހުެގްްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުންގެ ްލިބެމުންދާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެދުނު ްކައިީރަގިއ ްއަޅުަގނޑު ޭބފުޅުން

ްވިހިއި ްލިބެމުންދާ ްގޮުތަގއި ްލިބެމުންދާްްނާޔަތުެގ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދެންނެިވން ނޑު ްއަުޅގަ ްަކނޑާލަދޭށޭ. ްރުފިާޔ ހާސް

ްފައިސާ ްތި ްނޫނޭ ްޢަމަލުކުްއެްއޗެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބުމުން ްފައިސާ ްތި ްއަުޅަގނޑަށް ނޑަްށްއަކީ. ްއަޅުގަ ްގޮތް ރާނެ

ނުޑްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަމުެގްހުވާކޮްށގެންްމިއެނގޭނޭ ގޮތްްްބަޔަކުްވަކިްމީހަކުްއެދޭްހުރީކީްވަކިް.ްއަުޅގަ

ްޢަ ްބުނާގޮތަށް ްކަމާނުވަތަ ްއެ ްދެން ްނޫނޭ. ްއަންހެންްްވަަރށްްމަލުކުރާަކށް ްސުވާލުކުެރއްވި ްެއ ްއިހުތިޖާޖުކުރީމާ ބޮޑަށް

ްތިްބޭފުޅާ ްވިސްނުަމށް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްދެްނނެވީމު ްައޅުަގނޑު ްއިޙުތިރާމުކުރާްްއަށް ްްކަމަނާ ްނަމަ ުދވާލަުކްއަޅުަގނޑަށް

ްއެސް.އެހަތަރުފަހަ ްކުރާނޭރު ްވެސް ްދުވާމް.އެސް ްކުރާނޭ. ްވެސް ްފޯނު ްރޭަގނޑު ްގޮތޭ.ްާލއި ްއެދޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ .

ްއެް ްމިްއެހެންނަމަވެސް ްއަުޅަގނޑު ްނުކުރަްއވާ. ްޢަމަލެއް ްމާނަްގޮަތކަްށ ްބަުހގެ ްއެްއޗެކޭްއަްދެންނެވި ްތަފާތު ކީ،

ނޑުްވިސްނުމަކީ. ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްފިކުރަކީ. ްެއއްެޗޭކ ްބޭތަފާތު ްހުރިހާ ްވެސްމެން ްފިކުރަށްްްފުޅުންެގ ވިސްނުމަށް

ްމިކުރަންއިޙުތިރާމު ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްޖަމާޢަތްތަކުގެްްޖެހެއޭ. ްމަދަނީ ދަންނަވަނީ

ްނުކުމެ ްްގެންނަމުގައި ްުއޅޭ ްއ3125ްެބޭފުޅުންނަކީ ްއިންތިޚާބުަގއި ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަަހރު ޅުންްބޭފުްވަނަ

ްކާމިޔާބުކުރިމަތި ްމަސައްކަތްްކުރުލައިގެން ްއުއްމީދެްއަގއި ްއަޅުގަުމގެ ްހަމަ ްބޭފުޅުން. ްވަރަށްްކުރަްއވާ ްމިކަން ނޑަށް

ބައްދަލުވުމެއް.ްއެްބައްދަލުވުންަތކުަގއިްތަފާތުްސުވާލުތަކެްއ4ްްގޮތުންްްނގޭތީްައޅުަގނާޑްބައްދަލުކުރިްއެރަނގަޅަށްްއެ

ްއޭގެެތރެ ްދެން ްދިޔަ. ްކުރެިވގެން ްބޭފުޅުންނަކީ ްގިނަ ްމަޖިލީހުގ27ްެއިން ްރަްއޔިތުން ްރައްޔިތުްނެގ28ްްް،ވަނަ ވަނަ

ްވެސް ްއެްބުގައިއިންތިޚާްްމަޖިލީހުގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭފުޅުން. ްްވާދަކުރެްއވި ްބޭފުޅުންނަށް ނޑު މިއަދުްއަޅުގަ

ްހޮވިފައި ްމިހާރު ްލިބެނީކީ ްމަޤާމެއް ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުން ްމެންބަރުންނާއިްދަންނަވާލަން ރައްޔިތުންނާްްތިބި

ްދޭތެރެ ްތިދޭތެރޭގައި ްނޫނޭ. ްތިްްޖެއްސުމަކުްނ ްމިޖަމުްބޭފުޅުން ްއުޅޭތާ ްހައްދަވަިއގެން ްޖަމާޢަތްތަކެްއ ްޢިއްޔާތަކެއް

ތަްއްޤައުމުގައިްނުބައިްކަންްކަމެއްހޭ.ްމިވީްކޮްނކަމެއްހޭ،ްކުެރވެނީްކޮންްރާއްޖޭަގއިްއެަތއްްއެަތއްްއަަހރުތަކެއްްެވއްޖެއޭ.

ްކަންތައް ްކުެރވުނު ްކަންތަްއްރަނގަުޅެވްްބައިވަރޭ.ްގޯްސކޮށް ްގޮްސްނުބައި ްކަންތަްއްގިަނވަމުން ްބަިއވަރޭ.ްނުަބއި ވެސް

ްމި ްމަދުވެަފޭއ ްކަންތައް ްއެހެންވީމާްރަނގަޅު ްއޮތީ. ްތެރޭަގއިް، ްފަރާތްތަކުގެ ްއުފުލަްނޖެހޭ ްޒިންމާ ްޙަޤީޤީ މިަކމުގެ

ްޖަމަޢާތްތައް ްމަދަނީ ްޖަމާޢަތެއްގެްވެސްްއަޅުަގނޑު ްޮކންމެ ްއެްއަުޅވަން.ްސަބަބަކީ ްދާއިރު ްރަިޖސްޓްރީކުރެިވގެން ްވެސް

ްުއސޫބޭފު ްއޮވޭ. ްގޮތެއް ްކަންކުރާނެ ްޅުން ްއޮވޭ. ްލުތަކެއް ްބަސްބުނުމާއި ްނުދެކެމު ނޑެއް ްތަފާތުައޅުގަ ޚިޔާލުްް،ޚިޔާލު

ްއަބުރާ ްބޭފުޅުންގެ ްއެހެން ްމިނިވަންކަމަކަްށ ްނަގާލުްއިފާޅުކުރުމުގެ ްއެއީޢިއްޒަތް ްއެއީީކ ޚިޔާލުްްއިބުނުމާބަސްްން

ްިދވެހިރާއްޖެ ްެވއްޖެއްޔާ ްމިނިވަންކަން ްމިްއިއާްތަފާތުވުމުގެ ްއިންސާނުންގެްްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްހަމަ ްއިްނސާނުން ުއޅޭ



  

ުޑްލުަތއް.ްމިއީްހިތާމަެވރިްމަންޒަރެއް.ްައޅުަގނގެންްހިނގައިދާނެްޖަންަގލީގެްއުސޫމުޖުތަމަޢުގައިްވަރަށްްައވަހަށްްއާލާވެް

ްމި ްލަދުންހުރެ ްހަމަ ްލަދުގަނޭ ްމިްވަރަށް ްމިްދަންނަވަނީ ްމަޖިލީހުން ްދޭްްޢިއްޒަތްތެރި ްތަރުހީބު ްކަންތައްތަކާ ބާވަތުެގ

ްވާހަކަ ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްއެްފުޅުގޮތަށް ްކަމެއް. ްދެަރވާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ހެންނަމަވެސް،ްދެއްކުމަީކ

ްޖަމު ްމަދަނީ ްމިވެްޢިއްޔާތަކުންމިއަދު ްކޮށްދެންޏާ ްކަމެއް ްްސް ްވަރަށް ްމިވަނީ ްއައިސްފަޤައުމަށް ްބަދަލުތަކެއް .ްބޮޑު

ްޤާނޫނު ްމިޤައުމުގެ ްބަދަލުވެއްޖެ. ްޤާނޫނުތަްއ ްޤައުމުގެ ްބަދަލުވެއްޖެ. ްޢާްއަސާސީ ްދޭްޤައުމުގަިއ ްރައްޔިތުންނަށް އްމު

ންޖެހޭްގޮތްްބަަދލުވެއްޖެ.ްަމގުްބަދަލުެވއްޖެ.ްޚިދުމަތްތައްްލިބިގަންނަންްދާްވަސީލަތްްހޯދަްޚިދުމަތްތައްްބަދަލުވެއްޖެ.ްއެ

ްމި ްކުރީގަްްރައްޔިތުންނަށް ްެއއީ ްއޮިޅގެން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޚިދުމަތްތަކެއްްްއިއުޅެނީ ްއައި ްދެމުން ނޑުމެން އަުޅގަ

އުުމގަިއްޤަްވެސްްމިްެއއްްމިއީްހަމަްޙަީޤޤަތުގައިްޢިއްޔާތަުކގެްޒިންމާންްގޮތަކަށްްދިޔައިރުްމަދަނީްޖަމުބަދަލުވެގެންްއެހެ

ްދެ ްމިހާުރ ްރައްޔިތުންނަށް ްއުސޫޢާއްމު ްދެމުންދާ ްޚިދުމަތްތައް ްރައްޔިތުންނަށްްމުންދާ ްިލބިގަންނަން ްތެރެއިން ލުެގ

ްބައްދަލުވިސްނަ ނާޑ ްއަުޅގަ ްމިއިދިނުމަށް. ްކައިީރ ްބަެއްއ ްކޮންމެ ްދެންނެވީުމްްކުރި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެންނެިވން. ވާހަކަ

ް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލިސްގެ ްމައްސަލައިރައްޔިތުން ްމައްސަަލއޭ.ްެއކަމަުކްްއަކީްނާޔަުތގެ ްއެީއްއެއް ްމައްސަަލއެކޭ. ވެސް

ްމައްސަލަ ްބޮޑުވުްޖުމްލަ ްޚަރަދު ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ްކުޑައަކީ ްޚަރަދު ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ްތިމޭ. ނާޑްްުކރަން ްއަޅުގަ ކުދިން

ްމީޑިޔާ ްއަރަންޏާ ްގުިޅގެން ްހުްއަށްްއެްއކޮށް ްކުރެވުނު ްދާނަމޭ. ްައޅުަގނޑު ްމަސައްކަތެއްވެސް ްކޮށްދޭނަމޭ.ްްރިހާ ވެސް

ްމައްސަލަ ްްޙަޤީޤީ ްމަޞްއަށް ްޒާތީ ްބަދަލުަގއި ްބައެްއްރުޖޫޢަވުމުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނުކުެމގެން ްކަމެއްގައި ްއޮތް ލަޙަތު

ްމަްއސަލަ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމަްއސަލަްމެންބަރުން ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްޖެހިޔަސް، ްފޮޓޯ ްނެތް ްނުޖެހިްއެއް ްފޮޓޯ ްނެތް ްޔަސް.އެއް

ްކެރިގެންްމިދިްއަ ނޑުްހަމަްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެންްބިރުގަންނާނެްހަމަްްއަުޅގަ ްއަދިްެއއްްނޫޅޭ ްއޭގެެތރެއަކު ދަންނަވަނީ

ްއަުގވައްަޓއިްވެސް.ްއެކަކު ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއަކކުއަދި ްދައްކާްްލެވޭނެ ްބަޔަކު ްނުދެކެމު ނެޑއް ްއަޅުގަ ްނޫޅޭނެ. ވެސް

ނ ްއަުޅގަ ްެއްއޗަކުން ްކިޔާ ްބަޔަކު ްއެވާހަކަައކުން ްދެކެނީ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް. ްއަުގވެއްޓޭނެ ބޭފުޅުންގެްްޑުމެްނގެ

ްއެ ްއަދި ްދިަޔއީ. ްެވއްިޓގެން ްއެްްއަޭގ ްމިހާރު ްދިަޔއީ. ްގެްއލިގެން ްޢިްއޒަތޭ ްޙަޤީޤަުތގައިްްބޭފުޅުްނގެ ްގޮތަށް ެވްސްްުކރާ

ްފެއިލްޖަމުްކުރީަގއި ްހަދަިއގެްނ ްއުސޫޢިއްޔާ ްއެވި ްމިހާރު ްފެއިލްވެަފއޭ.ްލުން ްފެއިލްްތިބީ ްަހއްތަހާްއިުތރަށް ވާނީއޭ.

ްއެ ްކުރުމުން. ްކަންތައް ްޖެހޭނެ ްދޭތެރެ ްނުކުރާށޭްރައްޔިތުންނާ ްއެކަން ްއެއްް.ގޮތަްށ ްޙަޤީޤަތާ ްުކރަންޏާ ގޮތަްށްްކަމެއް

ްޞަ ްމިރައްޔިތުންނަށް ްކަންކުާރށޭ. ްގޮތަށް ްލިބޭނެ ްމަޢުލޫމާތު ްްއްަޙ ްމަޖިލީހަކުން ްޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެިރްްމިނޫން

ްމިމަޖި ްޙަޤީޤަތުގައި ްނިންމީކީ. ްމުސާރަ ްގެންނަންޖެހުނުްްލީހުގެ ނޑަށް ްއޮނިގަ ްމުސާރައިގެ ްދައުލަުތގެ ްއެއީ މައްސަލަ

ްޮއޓޮމެޓިކަީލްއަިއްމައްސަލަ ްގުިޅގެން ްްއެްއްމައްަސލަްބަދަލަކާ ްުއސޫއަކީ.ްަމއްސަލަ ްރީތި ވެސްްްލުތައްހައްުލކުެރވޭނެ

ް ްދޮގު ްޚިލާފު ްޙަޤީަޤތާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮތް. ްފަތުރައިގެން ްމެދުަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ްވާހަކަތަކެއް ވަަނ28ްްބުހުތާނު

ްޖަ ްމަދަނީ ްއަުގވައްޓާލަން ްމަޖިލިސްގެ ްކިޔަްމުރައްޔިތުންެގ ްބޭފުޅުންނޭ ްމިޢިއްާޔތަކުގެ ްބޭފުޅުންނަީކްއުްއިގެްނ ުޅއްާވ

ބޭފުޅުންްގާތުންްްަކންތައްތައްްއެް.ްމިލަބީްޒާތީްބޭނުމެްއގައިްއަމިއްލަްއެދުމެއްަގއިްަމސައްކަތްކުރާްބޭފުޅުންއަމިއްލަްމަޠު



  

ް ްދަންނަ ްޕްރޮްގރާމު ްކިަތއް ްޖަމުޢިއްޔާއިންތޯ ްއެނގޭނެ.ްކިަތއް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްހިންގީ. ްރަށްރަށުގައި

ްފައިާދއެއްތޯ.ްއެްޕްރޮގްރާމު ްކުީރްކޮން ްރަްއޔިތުންނަށް ްރަށްރަށުގެ ްރާއްޖެތެޭރގެ ްޖީބަްތަކުން ްއަިމއްލަ ްލާިރްބޭފުޅުންގެ ށް

ް...ްޅެނީްމިހުރިހާްކަމެއްްމަދަނީްޖަމުޢިއްޔާއުްއަޅުަގނޑުްދަްނނަވަންްމިމިީއްމިހެންވީމާ،ް؟ްލިބުނީްކިހާްރުފިޔާއެއްތޯ

ް

ްމުއްޠަލިބުްވާހަަކދެއްކެވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމިފަރެސްްމާތޮ

މިް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކަންބޮޑުވަީނކީްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް. هللاްرسول علىްوالسالمްوالصالة هللالحود ް`.

ނޑުމެންްެއއްްނުލިބިދާނެތީްރުފިޔ111،31ްާ ނޑުމެންެގްއަްއިބަލާކަންބޮޑުވަނީްޤައުުމގެްމުސްތަޤުްއެއްްނޫން.ްއަުޅގަ ުޅގަ

ްމުސްތަޤު ްދަރިންގެ ްމި ްމެދު. ްއ31ްޮބަލާ ްމިނިސްޓްރީ ްމަަސއްކަތްކުާރްޖަމާޢަތްތަކުން ްނުެނުގމަށްޓަކައި ްރުފިޔާ ްފްހާސް

ނޑުްދެންނެވިންްމައްސަލަފިނޭންސްްކައިރީަގއިްމުޒާހަރާް ނޑާްބައްަދލުވި.ްއަުޅގަ އެއްްނެތޭްހިނގާށޭްްކުރިްދުވަހުްއަުޅގަ

ް ްތި ްމިހިރީ ްޤައުމ31ްްާއަޅުަގނުޑ ްދޫކޮށްލާޭށ، ްރުފިޔާ ްމުސްތަޤުްއިހާސް ްިބރުޤައުުމގެ ްއެަބްބަލަށް ްކަންތައްތަެކއް ހުރި

ްމުޒާހަރާކުރަްއެްހުއްޓޭ ްދޫކޮށްލާށޭ.ްކަންތައްތަކަށް ްތި ްމިހިރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުމެއްޖެްއޔާ ްއެކީ ްއަޅުަގނޑާ ން

ްގުޅުްއާވ،ްބައްދަލެއްްއެހެންނަމަވެސް،ްއެ ްނުވެސް ްފަހުން. ްީކކޭތޯ؟ްބައްދަލުކުާރނަމޭ ްވިދާޅުވީ ްނުކުރޭ.ްްބޭފުޅުން ވެސް

ްޕްރޮޕެގެންޑާ ްަވކި ްގޮތަކަށް ްވަކި ްއުޅޭ ްނެެރގެން ްަބޔަކު ްވަކި ްމިއީ ްފަތުރަްްއެއީ ްބަޔަކަށްއެއް ްއުޅޭ ްއެްން ްވާތީ

ްމަ ްގޮސް ްކޯޓުތަކަށް ްޝަރުީޢ ްވާހަކަަދއްކާކަެށއް. ްޤައުމުގެ ްނުކެރޭނެ ްޅިޔަމީހުންނަކަށް ްތިމާގެ ްހުށަހަޅާއިރު ްއިނާއްސަލަ

ްއެްކޮއްޮކއާ ްއުޅޭނެ. ްމީހުްނ ްމަސައްކަތްކުރާ ްއުަފއްދަން ްމައްސަލަަތއް ްފޮނުވަިއގެން ްމީހަކު ްހުރި ަމއްސަލަތަުކގެްްދެން

ްއެްތެރެއަށް ްބާނާކަށެއް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްނުްކޮންމެހެން ްއެމީހުންނަކަށް ނޑުމެންެގްފޮޓޯތައް ްއަޅުގަ ވިދާުޅވިހެންްްޖެހޭނެ.

ްއެްްއެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްަބއި ްސައިޒުްމީހުންނަށް ްޕާސްޕޯޓު ްއެްފޮޓޯްލިބެނީ ްއެހެންްްއެއް. ްބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯ

ތިމާޢީްކުރެވެނީ.ްޙަޤީޤަތުގައިްއިޖުްހަދައިގެންްމިއިންްކޮންްކަމެއްތޯްމިްފޮޓޯްއިމީހެއްގެްފޮޓޯގެްފަހަތުްބައިްބޭނުންކޮށްފަ

ްމިް ްައޅުަގނޑު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސަރުކާރުން ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްޚިލާފު ނޑުތަކާ ްއެްްމިންގަ ްނުދެއްިކޔަސް ްވާހަކަ

ްފިޔަވަ ްދޭތެރޭ ްއެހެންނަމަވެްސ،ޅުމީހުންނާ ްއޮތް. ްއެހެންީވމާްއެެޅން ްނާުޅއްވާ. ްމިް،ފިޔަވަެޅއް މީހުންްްއަނެްއކޮޅުން

ޕްރޮޕެެގންޑާްފަތުރާްމީހުންްދައްކަމުްނދާްވާހަކަަތއްްފަތުރަނީްކިހިެނއްތޯ.ްމަްސވެރިންްަކއިރިއަށްްހަދަމުންދާްދޮގުްނޫނީް

ްމި ްސަބްސިޑީބުްގޮސް ްމަސްވެރިންނަށް ްމަޖިލިސްެގްނަނީ ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުންނޭ. ްރައްޔިތުންގެ ްއުެޅނީ ނުދީގެން

ްމެންބަރުންނަ ްއެ ްދިނުމަްހާސ31ްްްށް ްމާރަނގަޅުވާނޭރުފިޔާ ްދިނިްއޔާ ްސަބްސިޑީ ްކަލޭމެންނަށް ްއެށްވުރެ ްމީހުންނަށްް.

ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެހެންވީމާްވެސް ްއުޅެނީ. ްނުދީގެން ްއިން ްއެް، ްކަމެއް ްއެތައް ްމިކަހަލަ

ްކަންތައް ްގިނަ ްނޫން.ްވަރަށް ްކަމެއް ްކުރަނީ.ްއެއް ްމިމީހުން ްމަޖިލީހާްަތކެއް ްރަްއޔިތުންގެ ްކުޭރ.ްްމީހުން ްއެބަ ދެކޮޅަށް

ްދޫ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްަމޖިލީހަމިހާރު ްރައްޔިތުންގެ ްނުކޮށްލާފައި ްކަމެއް ްދިމާކޮށްގެންްށް ްމިހާރު ްހީވީމަ ކުރެވުނުހެން

ްއިސްމާޢީލަކަށްްްވޭނެ.ްއިބްރާހީމު.ްއެކަންްނުކުރެނާރުވާ.ްސުޕްރީމްްކޯޓުްއޮޅާލަންްހިތަށްްއުޅެނީްރާއްޖޭގެްސުޕްރީމްްކޯޓާ



  

ްއޮޅަ ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔަކާ ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްދުވަހަކުްވެސް ްނުލެވޭނެ. ްއޮޅަްެއއް ްއެހެންްްވެސް ްއަދި ްނުލެވޭނެ. އެއް

ްއޮޅަްްބަޔަކަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްްވެސް ްރާއްޖޭގެ ްގޮތުން ްއޮތް ްާޤނޫނުއަސާސީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްނުލެވޭނެ. ެއއް

ނޑިޔާަރކުްމ63ްިވަކިކުެރވޭނީް މަޖިލީހުންްނޫނީްމަޖިލިސްގެްްވޯޓުންްކަމަްށްއޮތްއިރުަގއިްރާއްޭޖގެްެއއްެވސްްކޯޓެްއގެްފަ

63ްް ްވަކިކުރެޭވނެ ްނޫނީ ްއިބްރާހީމުޯވޓު ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްގޮތެއް ްއޭަންއިްއެއްވެސް ްއޮޅިގެން ސްމާޢީލަށް

ކަމެއްްނުކުރެވޭނެ.ްއެމް.އީ.ެއސްްްގަތްްގޮތަކަށްްމިްލައިވެގެންްއެމް.އީ.އެސްްއަތުްބޮޑުްމާހިރަކަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމާ

ްއަތުްއޭނަ ްގޮުތގައަށް ްަމކަރުވެރި ްޖަހައިގެންްްއެްއި.ްއެމް.އީ.ެއްސްއަތުލައިގަނެފަލަިއގަނެވުނީ ްބޯޑު ްެއމް.އީ.އެްސގެ އޮތީ

ޢިއްޒަތްތެިރްްއުޅެނީްދީްއެނުބިްއޔާްސްކޫލުގެްނަންބޯޑުްޖެހުނަޢަރަްވާއިރުްއެްދެްއަހަރުްކޫލުހުރިްޢަރަބިއްޔާްސްްތާްއެ

ްއެހެންވީމާ ްރައީސް. ްމި، ްގޮަތަކށް ްހިތަްށއެރި ްއެ ްއޭނަ ްކަމަްްިމގޮތަށް ްކާލެވޭނެ ްޢިްއޒަތްތެރިްޤައުމު ްނުވިސްނާ. ށް

އަކީްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްކަމުެގްމަޤާމަށްްކުރިމަތިލިއިރުްސީދާްަރއީސްްނަޝީދާްދެކޮޅަށްްެއއްޗެިހްީކްްރައީސް،ްއޭނަ

ްއަޅުގަް ްނޑުމެމީހެއް. ްުކރިމަތީގައި ްހާޒ6ްިން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމީހުންގެ ްކީ.ްްރުގައި ްއެްއޗެހި އަށް

ްނުލަފާރައީސު ްނުަބިއ ްއެއީ.ްލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމީހެއް ްބުނި ްކުރިމަތިލަނީއޭ ްތިމަންނަ ްކަމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުން

ްމި ްކަމެއްތޯ ްކޮން ްވަދެެގން ްފަހަތަށް ްގޮްއސަ ްކުރާްމިއަދު ްނޫީންްކުރަނީ. ްފޮރުވުމަށްޓަަކއި ްކަންތަްއތައް ްނުބައި ނުލަފާ

ްމި ްފަިއސާްްއިތުރަށް ްދައުލަތުގެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްނަހަމަްއިއާްސަރުކާރުން ްވަެދގެންްްމުދާ ްބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ގޮތުގައި

ްމިއީްއެ ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިއީ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެހެންީވމާްއުޅެނީ. ްގޮތަކީ. ްއޮތް ްމިކަން ްރައްޔިތުންގެްކޮންމެހެ، ްން

ްޖައްސައި ްމެންބަރުންނާ ްއޭނަްނުލާމަޖިލިސްގެ ްއެްެވސް ްއެބަްއަްށ ްއަބަުދވެސް ްއެކަަމކު ްކުެރވޭނެ. ޖެހޭްްކަންަތއް

މަކަރުވެރިްްފައިސާތައްްހޯދިދާނެ.ްއެްއަށްްއެްުނލިޔަސްްއޭނަން.ްރާއްޖޭގެްސުޕްރީމްްކޯޓުްއޮޅައިކޮންމެވެސްްކަމެއްްކުރަ

ްކުރެ ްކަންަތއްތައް ްމިގޮތަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްކުާރްްވާްްވިާދނެ. ްތިމާ ްތެރޭަގއި ްަރއްިޔތުންގެ ްއަބަުދވެސް ގޮތަީކ

ޖެހޭ.ްކޮންެމވެސްްކަމެއްްަރއްޔިތުންނަްށްްކަންތައްތަްއްފޮރުވުމަށްޓަަކއިްއެހެންްކޮންމެވެްސްކަމެްއެގްާވހަކަދައްކަންްއެބަ

ްއެބަ ްފިތުނަްދައްކަން ްއެބަްޖެހޭ.ްކޮންެމެވސް ްއުފައްދަން ްމި،ްހޭ.ްއެހެންވީމާޖެްއެއް ްކަމަީކ.ްޢިްއޒަތްތެރިްްއެއީ ކުރެވޭ

ނުޑްޤަބޫލުކުާރްގޮތުަގއިްމިހާރު ައޅުަގނޑުްް،ެވްއޖެ.ްއެހެންވީމާްެއޅުންްލަސްަކމަށްްފިޔަވަޅުްވެސްްމިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްކުރި ްމިކަން ްކޮށްފައިްޤަބޫލުކުރަނީ ްމިކަން ްމަްގސަްމީހުން ްވާ ްބައެްއގެ ްކޮން ްހޯދަންޖެހެއޭ. ްއެބަ ްކޮްންދު ރޭވުެމއްތޯ،

ްއެހެންީވމާ ްކަެމއްތޯ. ްކުރި ްތަޙުޤީޤުް،ބައެއް ްމެދުވެރިކޮށް ްމިފުލުހުން ްއިތުރަށް ްކޮމިޓީްްކުރުމުގެ ްއިމްތިޔާޒު ްމަޖިލިސްގެ

ްމި ްމިްއަށް ްފިަޔވަެޅއް ްއަޅަންވީ ްދެން ްެއކީަގއި ްމަޝްވަާރއާ ްކޮިމޓީގެ ްއިމްތިޔާޒު ްމަޖިލިސްގެ ްފޮނުވަިއ ްމައްސަލަ

ނޑުމެންްމިްނެސްގެްންނަމަވެސްްމިކަންްކުރަންްެއބަށްްއަލުންްގެމަޖިލީހަ ްޖެހޭ.ްމިްބޭނުމަކީްކޮންމެހެންްމިއަދުްއަުޅގަ

ބަލުގައިްއަންނަންްމުސްތަޤުްއިނަްންއޮތްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހާބަލުގައިްއަންހިމާޔަތްްހޯދުމެއްްނޫން.ްމުސްތަޤުތަނުގައިް

ްސަރުކާރާް ްދިވެހި ްަޤއުމުްއިއޮތް ްދިވެހި ްމިކަންްްގެމުްސތަޤުބަލުގައި ްގޮތަކަށް ްމިނޫން ްކުުރން. ްކަންަތއްތައް ހިމާޔަތުގައި

ްމިްކުރެިވއްޖެ ްހިތާމަކުރަންނަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރުްކަން ްގޮތުން ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްޖެހޭނެ.



  

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީ ްލަސްެވއްޖެ ްފިޔަވަޅުވެސް ްދޭތެރޭ ްހަލާ ްކޯޓު ްއެއަަޅން.ްކީއްވެތޯ؟ްސުޕްރީމް ްއެްްލާކުކުރަން ްމީހުން

ް ްފުރަތަމަ ްވިސްނާަފއި ްވާހަކަްވިސްނީ. ްއޮޅާލާ ްކޯޓު ްނިއުސްސުޕްރީމް ްމިނިވަން ްދި ްުދވަހު ްއަނެއް ްނޫން ްދުވަހު ްދެއްކި

ނޑިޔާރުންނޭ.ްމަދުވެގެންްްއިއަށްްދިންްއިންޓަވިުއގަ ްތިބެންޖެހޭނީްބިދޭސީްފަ ނޫނ4ްްީއޮީތްރާއްޖޭގެްސުޕްރީމްްކޯޓުގައި

ނޑ3ްްި ްފަ ްކޯޓުގަްބިދޭސީން ްސުޕްރީމް ްރާއްޖޭގެ ްނުލަފާކަން.ްތިބެންޖެހޭނޭްއިްޔާރުން ްނުބައި ްހުންނަ ްމީނަގެ ްމިއީ .

ްމި ްއަަޅއިގަެނގެން ްބިދޭސީންނާ ްމީހުން.ްކީްއވެގެންތޯ ްޤާބިލު ްމިކަމަށް ްތިބި ްއެބަ ްމިއަދު އުޅެނީ.ްމީނަްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ވެްސްްމުގެްމަތީްމަޤާމުތަކެއްްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާްދުވަަހކުޤައުްޤައުމަށްްގެނެސްގެންްމިްބޭނުންވާްޣައިރުްމުސްލިމުންްމި

ނޑުްއުއްނުލެވޭނެ.ްޢި ންްބައްލަވައިްއަދިްރަނަގޅުްމައްސަލަްއިމްތިޔާޒުްކޮމިޓީްްމީދުކުރަނީްމިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ް...ގެންްގޮތުަގއި

ް

ްފާްވާހަކަދެްއކެވުން:މަދުްމުޞްޠަމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްތި

ްގޮުތގައިޝު ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިޮއްތްްކުރިއްާޔ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި

ްމިްއަސާސީޤާނޫނު ްްައކީ ްމުޤައްރިރަށް ްިއންނެވި ްކޮމިޓީަގއި ްހެދި ްއައިސްަފއިްސިޓީވެިޓކަްންޤާނޫނުއަސާސީ ާވްްއިން

ނޑުްަޤބޫލެއްްނުކުރަން.ްްވަޙީ ް،ައޅުަގނޑުްަޤބޫލެއްްނުކުރަންްެއްއގޮތަކަށްެވސް.ްބަޔަކުްއަޑީްތިެބގެންެއއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްކޮށްލެވޭނެ ްއެކަހެރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތިބެގެން ްއަޑީ ްބަޔަކު ްދިމާކުރެްމިކަހަލަ ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްމިކަމަށް ްކަމަށް ްވޭނެ

ްމި ްނުނެރޭނެ. ްމީހުންނެއް ްސަްޤައުމަކު ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްތިބޭނީ ްތާއީްޕޯޓަރުން.ޤައުމުގައި ނޑުމެންނަށް ދުކުރާްއަޅުގަ

ނޑު ްޗެލެންޖުމީހުން.ްއަޅުގަ ްޤައުމާ ްތިީބްމުޅި ްމެންގެ ްއައިސްަފއި ްމަޤާމުތަކަށް ްކޮްށގެން ްޑަެރކޭްމި ނަޑކަށް ްތިބީ.ްއަުޅގަ

ނޑުްނޫނިއްޔާްމުޙައްފާްބޭނުމެރައީސް.ްައޅުަގނޑުްތިމަރަފުށީްމުޞްޠަވެސްްހީނުވާނެްޢިްއޒަތްތެރިް މަުދްއްްނޫންްއަޅުގަ

ްމުޞްތަ ްނަންބަރު ްއަިއޑީާކުޑ ްސީވޯލް ްލާރި A033584ފާ ްއެންމެ ްނޫން.ް އެއްް ހަމަ ްބޭނުމެއް ްމަޖިލީހުން ވެްސ

ް ނާޔަތެއްްއި ްހުރިހާ ްލިބިދޭންޖެހޭ ްމެންބަރަށް ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްއެކަމަކު ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްއިނާޔަތްތަކާއިވެސް

ްމި ްފޯރުކޮށްދެއްވަންްރައްކާތެރިކަެމއް ްައޅުމަޖިލީހުން ްއަބުރާްޖެހޭނެ. ނޑުގެ ްުދއްވާާލއިރުްްއި،ޢިްއޒަތާްްއި،ގަ ކަރާމާތް

ްވާޖިބެއްްއެކަމާްއިންނާތީްައޅުަގނުޑްހަމަްހިތާމަކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސގެްޤާނޫނީްނުލައިްސްްއަޅާޢިއްޒަތްތެރިްަރއީ

ްޢިްއޒަތާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަުޅގަްއި،އަބުރާްްިއ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެއއީ. ްރައްކާތެރިކުރުން ްދާއިމަށްްަކރާމާތް ނޑުމެން

ްއަންނަ ްމާދަމާ ްދަރިން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެކަމަކު، ްނެތީމު. ްތިބޭކަށް ްމިތާ ްކަރާމާތްްތާއަބަދަށް ްމިތާ އިރު

ނހިފަހައްޓަން ނުޑގެްފޮޓޯްޖަހައިްއަޅުަގނުޑެގްޖެހޭނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ ޑުމެްނގެްއަުޅގަ

ްހުފޯނު ްފޫޓަށް ްއެއް ްއަކުރެްއގަނަންބަރު ްޖަހާރި ްމިްއި ްހަމަ ްހުރީ ްގުްފައި ްމީހަކު ްއެންމެ ްއިދިކޮޅަށް ްކަމާ ްނުލާ.ްޅާ ވެސް

ްނުލާްކޮއްަޓއި ްމިވެސް ްސާބިތުވަނީ ްމީގެން ްމިް. ްމީހަކު ްއުޅޭ ްމިްްކަމާ ްނެތޭ. ްމިްޤައުމުގައި ްއުޅެނީ ސަރުކާރުްްކަމާ

ްއަީޑްތިބެގެން.ްާރއްޖޭގެްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްްތެރެއިންްބޭރުފުށުންްބޭރުްދަލުންްޖެހިގެންްައއިސްްއުޅޭްދެްތިންްމީހަކު



  

ް ްނާންގާ ްް،ރަްއކާތެރިަކމާްއި،ހިމާޔަތާްއި،ނާަޔތާއިއަޅުަގނަޑކަށް ްދެވޭ ްނުނަގާެށކޭ.ްއިނޫނިއްޔާ ްއެލަވަންސެއް ނާޔަތެްއ

ްކަމުަގއި ްވިދާޅުިވ ްފަހަރަކު ްއެންމެ ްޔަޤީނުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމ ްްިވޔަސް ްބޭނުެމއް ްއަޅުަގނޑު ނޫން.ްވެްސ

ްއެމް.ޑީ. ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަޖިލީހުގައި ްގްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްާޕލިމެންޓަރީ ްހަމަޕީ ްއިްނކާރެއްްނުކުރާެންްއެކަކުްްރޫޕު ވެސް

ްރަީއސް،ްްއެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނާންގާ. ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްނާންގާ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުެވއްޖެްއޔަކާ. މަނިކުފާނު

ްރަ ްނޫނިއްޔާ ްބަޔަކުންނާ ްކޮންމެހެން ްމެންބަރުންނަކީ ްމަޖިލިސް ްވާންޖެހޭނޭއްޔިތުްނގެ ްވަކީލުންނަށް ނުޖެހޭނެ.ްް.ޤާނޫނީ

ްނުޖެހޭނެ ްއެަދއްކަނީ. ްވާހަކަެއއްތޯ ްކޮން ްއަް.ކާކު ްވެއްޖެއްޔާ ްމީހަކަށް ްބޯޓުދުއްވާ ނުޑ ްނުޖެހޭނެްއަޅުގަ ނޑު ުޅގަ

ނޑުްމަޖިލީހަ،ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާްވާކަށްްއިންޖިނޭރަކަށް ނޑުްނުޖެހޭނެްލޯޔަރަކަށްްށްްވަނީމަައޅުގަ ްއަޅުގަ

ްވަކީަލކަށް ްްާވކަށްްވާކަެށއް.ްޤާނޫނީ ްޕިކަޕު ްނޫނިްއޔާ ްޕިކަުޕްދުއްވާ ނޑު ްވަންާޏްނުޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމީހެއް ގެްނގުޅޭ

ޓުގައިްޖެހޭްނގޭނެ.ްބޯހުރިްމައްސަލަތައްްއަޅުަގނަޑށްްއެވާކަށެއް.ްއެކަަމކުްޕިކަޕުަގިއްްއަޅުަގނޑުްނުޖެހޭްޑްރައިވަރަަކށް

ނޑުމެންނަށްް ވަރުެގްްާރއްޖޭގެްތާރީުޚގައިްމިްނގޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިހައްލުގެންނަންްއެމައްސަލަތަކުންްއަުޅގަ

ްމި ްނެތޭ ްމަޖިލީހެއް ްޤާބިލު ްބައްލަވާްމަޖިލީހެއް ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްތާރީޚުގައި ްމިް!ރާއްޖެއަކު ތިބީްްމިއަދު

ްމި ްއެްއކޮށް ްވާނީްތިްއަޅުަގނޑުމެން ްވިްއޔާ ްނުބަވާނެ. ްއަނެަކކަށް ްެއކަކު ްމީހަކު ްެއއްވެްސ ްޕާީޓެއއްގެ ްއެްއވެސް ބީ.

ްއެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހެންވީމާމިއަދު. ްމި، ނޑުމެން ްޖަމުްއެްތިބީްއަުޅގަ ްމަދަނީ ްއެހެންވީމާ، ޢިއްޔާްގޮތަށް.

އަށްްްުރކާރަްށްދައްކާފައިްެޓކްސީްފީރުފިޔާްސ57ްަޢިއްާޔއަކުންްޫނނިއްޔާްއަށްްޖަމުްުރފިޔ57ްާބުނަނީްްއަޅުަގނޑުްމި

02ްް ްދައްކާފައި ްައގުރުފިޔާ ނޑުގެ 1ްްްގަ ްއުޅޭ ްހަދައިގެން ްދީގެްނ ްޚަރަދުކޮށްގެނ172ްްްރުފިޔާ ްޖުމްލަ ުރފިޔާގެ

ްޖަމު ްއުޅޭ ްހަދައިގެން ްނަމުގައި ްނުކުމ3ްްެޢިއްޔާެއްއގެ ނޑުެމންމީހުން ްއަުޅގަ ްމަގުމައްޗަށް ްނުވާނޭްގެން ްހިއެއް .ްޑަރެކޭ

ނޑިްައއީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްމިްެވސްްނުގަންނާނޭްމެންްބިރެއްއަޅުަގނޑު މުިޅްގޮ

ްޗެލެންޖުކޮށްފަ ްޤައުމާ ްޗެލެންުޖކޮށްފައަހ32ްަ. ްސަރުކާަރކާ ްރުގެ ްިސުކނޑިއ32ްާ. ްއައީ.ްްއަހަރުގެ ޗެލެންޖުކޮށްފަ

ްހީވާނެތޯ؟ްައޅުަގނ،ްއެހެންވީމާ ްެއއްެޗކޭ ނޑުމެން ްމިއަުޅގަ ްކަމަކުންްްޑުެމން ްހުރިހާ ްތިބޭނީ ްއައިސް ްމަޖިލިހަށް ތަނަށް

ްމިް ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީުހންނޭ ްތިބި ްައއިސް ްްފާސްވެގެްނ ްފުރޭތިބީ. ްައޅާ ްމިންޏަކަށް ްައއިސް ތިީބއޭްްުފރާލާފައި

ްަނގާނަން ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް. ްއަް.ޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްލިބިދޭ ނޑަްށ ނޑުްރައްކާތެިރކަްނާޔާތަާކއިްއިުޅގަ ްއަުޅގަ މެއް

ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްްބޭނުން. ްހުރިހާ ްލިބެންޖެހޭ ްހޯދާނަން.ްްއިނާޔަތަކާއިމެންބަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ަރއްކާތެިރކަމެއް

ްވެސްްދާނަން.ްމަޖިލިސްްގޮަވއިގެންްނޫންްމިްއަޅުަގނޑަށްްނުލިބިއްެޖއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސްްޮގަވއިގެންްޝަރީޢަތަށް

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާނީ، ްރައީފަހަރު ްމަަސއްކަތްިރ ްސް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްާމއްދ127ްާކޮށްެދްއވަންޖެހޭނެ އިްއާްްވަނަ

ްޤާނޫނު ްމާއްދ02ްާއަސާސީގެ ްިލބޭްވަނަ ްއަޅުަގނޑަށް ްްއިން ރަްއކާތެރިކަމެްއްްއި،ހިމާޔަތަކާްއި،ނާޔަތްތަކަކާއިހުރިހާ

ްދައިހޯދަ ްއަޅުަގނުޑގެ ނުޑްބޭނުން ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްމިދިނުމަށްޓަކައި.ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާދަމާ ްއަންނައިރުަގިއްްރިން ތަނަށް

ްއަބުރާްމި ްދަމަހައްޓަން.ްތިމަރަފުށީްމުޞްތަފާްްިއ،ޢިއްޒަތާްއި،ތާނގެ ްއެކައްެޗއްްްކަރާމާތް ްކަމެއްްނެތް ްއަކަށްްދެއްވާނެ



  

ްމަަސއްކަތްް ްއަޅުަގނޑު ްވެސް. ްމަސްދޯންޏަކަށް ްއެކަމަުކ12ްްކުރާ ްދޭށެކޭ. ްނުބުނަން ްނެތް. ްކަމެއް ްދެއްވާނެ ރުފިޔާ

ްހުރިހާްމަންފާްްއިނާޔަތަކާްއިދަންނަވާްެއއްަޗކީްތިމަރަފުށީްދާއިރާެގްމެންބަރަށްްލިބެންޖެހޭްހުރިހާްްމަރަފުށީްދާއިރާގެްމިތި

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިދޭންޖެހޭނެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިްް،އެއް ނޑު ްއަުޅގަ

ްބޭ ްުއޅޭ ްނުކުމެގެން ްކައިރީ ްއެފުޅުން ްބައްދަުލކުރިން. ްކުދިންނާ ްމިްހައެއްކަ ްނޫންްްކުދިން ްގޮތަކަށް ްއުޅެންވާ އުޅެނީކީ

ރީއްޗަށް.ްމާްވާހަކަްދެއްޭކނެްމިއަށްވުރެްްތަމަޢެއްގައިްމިތަހުޒީބީްމުޖުްކަހަލަްްމި،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަްށުވރެްމާ

ްއެ ްއަްއެކަމަކު ްބުނިން ްއަޅުަގނޑު ްއުޅެނީކީ. ްކުދިން ްނޫނޭ ްދީބަލާށޭްގޮަތކަށް ްފުރާލަ ްދޮރުމައްޗަށް ްގޭ ނޑު ޅުގަ

ނޑު...ްއެަކކުް،ވެސްްނައިްްކުއްޖަކުްމީހުންކޮޅެއްްއިންކާުރކުރާްމީހުންކޮޅުްކޮބައިތޯްބަލަން؟ްެއއް ްެވސްްނައި.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަޝުކުރިއްޔާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ އެއްްްޔާ.

ްމިރު.ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްވުަމށްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަން.މަނިކުފާނަށްްވަގުުތކޮޅެއްްއިތުރުކޮށްެދއްްފިލުވާލަންްއެއަޅުަގނޑުްމުޞްޠަފާގެްަޖޒުާބތުް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންނަވާ ްނަން ްމެްނބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްްމަޖިލީހުގައި ްބުނާނަމަ ްގަާވއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްގެންަނވަންޖެހޭނެ ްރަނގަޅަށް

ް.ްމިރުޢާމެންބަރުްއަޙްމަދުްިޢއްޒަތްތެރިްކުޑަުހވަދޫްދާއިރާގެްގޮތުން.ް

ް

ްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމީްމައްސަލަް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްއެ ްޖަޒުބާީތްފިލުވާލަން ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުކރަން.ްތިމަރަފުށީ ްރަނަގޅު ްކުށެއް މަނިކުފާނަށްްްއަޅުަގނޑު

ްވަގުުތކޮެޅއްްއިތުރުކޮށްެދއްވުމަްށްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަން.



  

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްަބހުމަޖި ްގެންދާ ްއުސޫލަކުން ްވަކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިލީހުގައި ްއެހެންވީމާއީސެއް .ް ްޢަމަލުކުރެޭވކަށްްްއެ، ގޮަތކަށް

ްގަވާިއދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ނޑު ްމަޖިލީހުގެްްނޯންނާނެ.ްއަޅުގަ ްގޮތުން ވާ

ްބަހުރިޔާސަތު ްމީހަީކ ްއިންނެވި ްއަަގއި ްނޫން. ްމީހެއް ްބައިވެިރެވވޭނެ ްބަހުސްގައި ްވާހަކަފުޅުތަކަްށްދި ްދައްަކވާ ސްގައި

ްްޖަވާބުދިނުމަކީ ްވެސް ްނޫން.ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރާނެ ްމީހަކު ްއިންނަ ރިޔާސަތުަގއި

ްވާހަކަުފޅު ްމެްނބަރުންގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކައެހެންވީމާ، ްކޮންމެ ްނިސްބަްތކުަރއްަވއި ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ެއއްްްަގއި

ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޤާބިލުކަން ްއަޑުއެހުުމގެ ްވާހަަކެއްއ ްއެ ްބަލައިގަތުމާއި ްއެްއ ްވާހަކަ ްއެ ވިދާޅުިވޔަސް

ްއޭދަ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްދުޢާކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްދެއްވާނެ ްދާއިރާގެ ފުށީ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަލީމަށް.ް

ް

 އޭދަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުްވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑުްވެސްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްއިމްތިޔާޒަށްްއަަރއިގަންނަްބަަޔކާްބެހޭްގޮތުންް `.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްދަންނަާވލުމަ ްއެްއޗެްއ ްހިތްހަމަޖެހުމެއްްކޮންމެވެސް ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބޭނެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ކީ

ްމީހަކާް ްމިކަހަލަ ްވެސް ްރައީސް،ްައޅުަގނޑާ ްބޭނުންވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން ްެއްއޗެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެކޭތީ ކަމަށް

ްިއސްކަން ްމީހަކާ. ްއުޅޭ ްހަދައިގެން ްއެއް ްޖަމުޢިއްޔާ ްމިކަހަލަ ްއަޅުަގނުޑްދިމާވި. ްދިމާވެގެން ްކަންމަިތން ްސްކޫލުގެ ދަރު

ް ްުބނަނީ ްމި ްކަލޭގެ ްމި ްޢިއްޒަތްތެރ31ްްިކައިީރގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުައޅާލަިއގެންނޭ ްބަ ްރުފިޔާ ހާސް

ނަާއްމެންބަރުންްމިްތިބީ.ްމިހިރީްމިްމީހުންްމިކަންްހުއްޓުވުމަށްަޓކައިްފުރަތަމަްމަސއްކަތްްފެިށްހިސާބު.ްއަުޅަގނޑުްއޭ

ްއުުޅއްވާް ްކައިވެނިބައްަލވަިއގެން ްމީހަކާ ްހުރި ްޤަބޫލުކޮށްގެން ްދީން ްކްރިސްޓިއަން ްއަކީ ްބޭފުޅާ ްތި ްބުނިން، ްއަށް ދިމާ

ހާސްްރުފިޔާއަށްްވުރެްމާްބޮުޑްމައްސަލައެކޭްމިީއ.ްފުރަތަމަްއަނބިކަނބަލުންގެްމައްސަަލ31ްްބޭފުޅެކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްތިް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ނޑުމެންްްހައްލުކުރަްއވާށޭ. ްއަޅުގަ ްދެން ްގޮތް. ްހުރި ްހާލަތު ްމީހުންގެ ްކުރާ ްމިކަން ްމިހިރީ ރައީސް،

ްހުރީް ްހާލަތު ްއޭނަގެ ްބޭފުޅަކު. ްކިޔާ ްމި ްރަޝީދެކޭ ްައއިމަން ްިކޔާ، ްމި ްމޯލްޑިވްސްގެ ްޓްރާންސްޕޭރަންީސ ވިސްނަމާ،

ްބޭފުޅެއް. ްހުރި ްހައްދުޖަހާފައި ްއުފައްަދއިގެން ްގުޅުން ްޖިންސުން ްއެއް ްމިފަދަްްކިހިނެއްތޯ؟ ްމިއީ ްރައީސް. ޢިއްޒަްތތެރި

ބޭފުޅުންގެްހާލުްހުރިްގޮތް.ްމިްވާހަކަްދަްއކަންްޓީވީްއަށްްައރައިްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްދެންްތިބިް

ްމިް ްތިބޭ ްމަޑުމަޑުން ްއެނގިގެން. ްބުނަނީ ްމި ްއެނގޭތީ ްދައްާކަކށް. ްއެއް ްވާހަކަ ްކޮން ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ މީސްމީހުންގެ

 ހަކަދަްއކަންދެން...ވާ



  

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެވަޑަިއގަތުްން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުޅުތަ ްމެންބަރުންެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވާ! ްމެންަބރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެްއެދެން. ުކަގއި

ްވެްސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެއީ ްއިމްތިޔާޒުތަްއ ްބޭނުންވާ ްބަލައިގަންަނން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަިދ ްގޮތަށް ްެއއް ގަާވއިދާ

ނޑުމެންްހިުތގެްައޑިންްޤަބޫލުކޮށްގެންްއެް އަޅުަގނޑުމެންްޭއގެްބަދަލުަގިއްރައްދުކުރަންޖެހޭނެްއިމްތިޔާުޒތަކެއްކަންްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑު ްއިމްތިޔާޒުތަެކްއްރޫޙުގައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެންދަންޖެހޭނީ. ްވާހަަކދައްކަމުން މެން

ްެވްސް ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޙުތިރާމު ްއުސޫލުތަެކއް،ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްަޤބޫލުކުރާ ލިބިގެން،ްައޅުަގނޑުމެންގެ

ްކުރި ްވާހަކަފުޅު ްއުސޫލުން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއޭދަފުީށްދޭންޖެހޭނެ. ްއަރުވަން، ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްގެންދެވުމަށް އަްށ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަލީމުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

 އޭދަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުްވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑުގެް ަވގުތުންްވެސްްަބއެއްްދިަޔއީްކަންނޭނގެ.ްއެްަވގުތުކޮޅުްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީްސްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްމިހާރުްައޅުގަ

ނޑަށް.ްއަޅުަގނުޑްމިްދައްކަީންޙަޤީޤީްތެދުްވާހަކަ.ްމިއީީކްދޮގުްވާަހކަތަކެްއްނޫންްމިްދައްކަީނކީ.ް ދެއްވަންޖެހޭނެްއަުޅގަ

ނުޑމެންނާްމިްކަމާްޒާތީްގޮތުންްއަުޑއައްަސވާްބޭފުޅުންނަށްްތަންދޮރުްއޮޅުންނުފިލަނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް .ްދެންްއަޅުގަ

ްފިތުނަފަސާދަް ްޤައުމު ްމި ްމިީއ ްއިބުރާ. ްއިންނަ ްެތރޭގައި ްބޯގަންވިލާ ްހިސާބަކީ ްފެށި ްމިކަން ްފުރަތަމަ އެންމެ

ްއުފަންވީއްސުރެް ްޤައުމަށް ްމި ްފެށުނީއްސުރެ، ްހަލާކުކޮށްލުމަށްޓަކައި ްޤައުމު ްމި ްއިން ްފިތުނަފަސާދަ އުފެއްދުމަށްޓަަކއި

ްތަނަްށްމަ ްއެ ްއެހެރީ ްމަގުފުރެއްުދމަށްޓަކައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރު ްރައީސް. ްޭބކަލެްއ،ްޢިްއޒަތްތެރި ސައްކަތްކުރާ

އައިސް.ްދެވަނަްހާމާނުްމިއީ.ްދެވަނަްހާމާނުްސީދާ.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްެވސްްބައެްއްފަހަރަށްްރަނގަުޅް

ްވުެރްމަގުްޚިޔާރުކުާރއިރަށްްހަމަްެއްކަ ްއެންމެްބާރުގަދަްމީހަކީ.ްކަެލއަށް ްވަދެ،ްތިއީްރަނގަޅުްގޮތެއްްނޫނޭ.ްިތއޭ ލޭގެ

ބާރުގަދަްމީހެއްްނުހުންނާނޭ.ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްތިްގޮތްްހަދައިގެންުނވާނޭ.ްމިްގޮތޭްހަދަންޖެހޭނީ.ްމިްނަސޭހަތްްދިންކަންް

ްސީދާ ްހަމަ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްއެބަހުރި. ްއެނގިފަިއ ްޚުދު ްއެްްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްނަސޭހަތް. ްދިން ހާމާނު

ްބަހައްޓަިއގެންނެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއެތާ ްކަލޭގެ ްހާމާނު ްޤައުމުްސަލާމަތްކޮށްދެވޭކަށެްއ،ްމި ްމި ްނެތް ްވެސް މަނިކުފާނަކަށް

ް ްމީސްތަކުންނަށް ްއެނބުރިްهللاްރައީސް، ްހުރެތޯ؟ ްސަބަބަކާ ްކޮން ްެއއީ ްޖައްަސވާ. ްމުސީބާތްތައް ްވަތަޢާލާ ސުބުޙާނަހޫ

ްކަންތައްތަެކްއް ްުމސީބާތްތަކާއި ްނެތި، ްސަބަބެއް ްދަންނަަވންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރުޖޫޢަވޭތޯ. ްހަޟުރަތަށް އެކަލާނެގ

ނޑަށްްހާޓްއެޭޓކެްއްޖެހިގެންްވެސްްމަރުވެދާނެ.ް ނޑުްމިހެންްހުއްޓާްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނާންނާނެ.ްމާދަމާްއަޅުގަ

ްހި ްވެސް ްެއއްފައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމައްސަލަްމާދަމާ ނޑުެމންްވިސްނަންޖެހޭ ްއަުޅގަ ނަގއިދާނެ.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްިމއީ



  

ްމާދަމާް ްބުނާއިރު ްއެހެން ްމީހަކީ، ްއިން ްކޮމިޓީަގއި ްޑްރާފްޓުކުރި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްތިމަންނައޭ ްގޮަތކަށް ްހިތަށްއެރި އެއް.

ލެްއގަިއްހުރިްމީހެއްްެއއީ.ްޢިްއޒަތްތެިރްބުނެފާނެްކަންނޭނގެްކީރިތިްުޤރުއާނުްޑްރާފްޓުކުީރްވެްސްތިމަންނައޭ.ްއެފަދަްހާ

ްރައީސް...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަސްލުތަކަްށް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ ްގަާވއިދުަގއި ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަފުޅުގައި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ގެްމާތްްެވގެންވާްކަާލމްފުޅަށް،ްކީރިތިްޤުރުއާނަށްްފުށުނާރާނެްގޮތަށްްއިބާރާތްތައްްގެންގުުޅއްވުންްއެދެން.ްއަުޅަގނޑުމެން

ްނުކުެރއްވޭނެ.ް ްބޭނުމެއް ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއިބާރާތެއް ްކަހަލަ ްއިބާރާތެއް،ްތިޔަ ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްގޮތަށް ރައްދުވާނެ

ނޑުްދަންނަވަން. ްއެހެންވީމާ،ްއެްއިބާރާތްްމަޖިލީހުގައިްބޭނުންނުކުރެްއވުމަށްްައޅުގަ

ް

 އިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުްވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށީްދާ

ްނެތް.ް ްބޭނުމެއް ްވެސް ްާދކަށް ްކުރިއަށް ްއިތުރަށް ްކަމަކާ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުވަން. ްޚިލާފެއް ްކަމަކާ ްއެ އަޅުަގނޑު

ްއެ ްފައިސާ ްޤައުމުގެ ްމި ނޑުމެން ްބަލަމާ،ްއަޅުގަ ްހުރިގޮތް.ްދެން ްހާލު ްމީހުންގެ ްިމފަދަ ްރައީސް،ްމިއީ ހެންްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއަހަަރކު ްއެތެރެކޮްށގެން ްިތްއޮްތްބިދޭސީން ްދަްއކާއިުރގައި ްވާހަކަ ްކާ ްވަގަށް ްއިބުާރ911ްްމީހުން ްތި ްރުފިޔާ މިލިއަން

އެއްްްގަންނަްކަޭލގެްއެބަްާކލާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިީއްޚުދުްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމެންބަރުންނަށްްވެސްްމިކަންްއެނގޭނެ.ް

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮބާ، ްޙަމްޒާ، ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްވިއްކާލަީނ911ްްންބަރު، ްމި ްމީހަކު ްކޮންމެ ްރުފިޔާ. މިލިއަން

ޑޮލަަރށް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ،ްމިަފދަްމީހުންްއައިްސްއަުޅަގނޑުެމންގެްފޮޓޯްޖަހާފައިްއެްފޮޓ3111ްްޯޑޮލަރަްށ2111ްް

ް ްަބނޑަށް ްވާަހކަދައްާކއިރުަގއ31ްިތެރޭގައި ްކިަޔއިގެްނ ްލީއޭ ްރުފިޔާ ްރަީއސް.ްްހާްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ލަުދގަންނަންޖެހޭނެ

ްނޫނީް ްނުނަގާށެކޭ. ްއެަލވަންސް ްއެ ްނާންގާ ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްދާއިރާގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވާަހކަް ްއެ ްވެސް ްރައްޔިތަކު ްދިވެިހ ްއަދި ްނުގަނޭ. ްވެސް ްނަްނ ްވާހަކަ. ްދައްަކއޭ، ްެވސް ްނު ްވާހަކަ އެލަވަންްސގެ

ނޑުމެންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްއައީއަީކްނުދައްކާ.ްއެކަ ަމކުްފޯނުްނަންބަރާްހުރިހާްއެއްޗެއްްޖަހާފައިްެއހެރީ.ްއަޅުގަ

ހާސްްރުފިޔާްހޯދާކަށްްނޫޭނ.ްރައްޔިތުންނަށްްކަމެއްްކޮށްެދވޭތޯްައއީ.ްއަޅުަގނޑުމެންގ71ްްެހާސްްރުފިޔާްނޫނ31ްްީއެް

ް 71ްްއެ ްމިތާ ްރުފިޔާ ްމަސަްއކ26ްަހާސް ްމިތާ ްތަނަކުްންއަހަރު ްމި ްވަެރއް ްޚަަރދުކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތްކުރިޔަސް

ް ްކޮން ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްއިނގޭތޯ ްދައްކަނީ.31ްްނުލިބޭނެ ްމި ްވާހަކަތޯ ްރުފިާޔއެްއގެ ހާސް

ް ްދުވާލަކު ްނަގާނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިނަސް ްބަހައްަޓއިެގން ްފަހާފޮއްެޓއް ްތާނގައި ްމި ްގޭަގއި ާހްސ31ްްއަޅުަގނޑުމެން

ްމީހުްން ްނޭނގޭ ްދޮރެއް ްތަނެއް ްނުލިބޭ، ްެއްއޗެއް ްއޮޅުންނުފިލައި، ްތަންދޮރު ްއެހެންވީމާ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ރުފިޔާ

ްއޮީތްއެމް.އީ.އެސް.ްަވގަށްް ްރުފިާޔްނަގަން،ްއެ ްމިލިއަން ްގޮުތގަިއްއެަތއް ްތިމަންނަމެންްކަރަޕްޝަނުގެ ލާރިްނުލިބުނީމާ



  

ްމަަކރާއި ްއޮތީ. ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްްދަމައިގަނެފައި ްހުރެގެން ްހަމަ ްދެން ްލިބޭނީ. ްއަށް ްއޭނަ ްކިހިނެއްތޯ ހީލަތުން.

މަގުފުރައްދަންވީ.ްއޭނަްައކަށްްނެތްްނޭވަްއެއްްެލވޭކަެށއް.ްަކއިރީަގއިްހަމަްހުރެގެންްއެނުބރެނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ްސަލާމަތް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަްތތެރި ްެވއްޖެ ްސީދާްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަ ްމިއީ ްމީނަ ްކިބަިއން. ްކަލޭގެ ްމި ކުރަން

ް ްޤައުމުަގއ4ްްިހާމާނު. ްމި ްނޫނީ ްދުަވހަކުން ްބޭރުކުރި ްެއހެންވީމާ،ްމީނަ ްދެންނެވޭނީ. ނޑަށް ްވެްސްއަުޅގަ ްފަހަރު ވަނަ

 ފަސާދަްނައްތާލެވޭނެްެއއްވެްސްގޮތެއްްނޯންނާނެ.ްމިއީްހަމަްއެތާްކޮޓަީރގެްތެރޭަގއި...

ް

 ގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:ކެނދިކުޅުދޫްދާއިރާް

ްވާހަަކއަކީް ްއޮތް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރީަގއި ްފަަށިއގަތުމުގެ ްވާހަކަ ްަރީއސް.ްއަުޅަގނޑު ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްނި ްނިންމި ްމި ްމަިޖލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެއްިވ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްެތރި ްބައެއް ްތަނުގެ ންމުމާްމި

ްބޭފުޅެްއް ްދެ ްއެންމެ ްއޮތީ ްކުރެވިަފިއ ްކަމާ ްމި ްވެސް ްސުވާެލއް ްއަޅުަގނޑަށް ްއިން ްދާއިާރ ްައޅުަގނުޑގެ ގުިޅގެން

ް ްތިބޭ ނުޑްދާއިާރަގއި ްަރއްޔިތުން.3111ްްފަރާތުން.ްއަުޅގަ ްވޯޓުެލވޭ ްިގނަ ްވުރެ ްަރއްޔިތުން.6ްްއަށް ްގިނަ ްވުރެ ާހހަށް

ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރީ ްިމ ްވެސް ްމިއަދު ް%ްއަޅުަގނޑު ްރައްޔިތުންގެ ްއެަލވަންސ62ްްްދާއިާރެގ ްހާލަތެއްގައި އެިދްއޖެ

ްޕާޓީް ްމަލްޓި ްއިނީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްތައްޔާރަށް. ދޫކޮށްލަން

ނުޑްއިންތިޚާބުކޮށްފައިްިމްޑިމޮކްރަސީެއްއގަ.ްޕާޓީައކުންްވާދަކޮްށގެން،ްޕާީޓގެްޓިކެުޓގަިއްވާދަކޮްށގެންްރައްޔިތުންްއަޅުް ގަ

ްމެޖޯރިީޓް ްއަކީ ްބޯލަނބާނަން.ްޑިމޮކްރަސީ ްައޅުަގނޑު ްއަށް ްތަބާވާނަން.ްޑިމޮކްރަސީ ްއަށް ްޑިމޮކްރަސީ އިނީ.ްއަުޅަގނޑު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްމެޖޯރިޓީ ްރަްއޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްމީހުންނަކީ ްދެ ްގޮުތގަ. ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްނު ްއެންމެްބަލައެއް ްބަލައިގަންނަ ްކަމަށް ްެއއް ްަމއްސަލަ ްގުޅޭ ްިއމްތިޔާޒާ ްމިއީ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމި ގަންނަން.ްައޅުަގނޑު

ްޖަމުޢިއްޔާތަކަކީްވަރަްށް ްމަދަނީ ްޑިމޮކްރަސީެއއްަގއި ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް،ްއަުޅގަ ބޮޑުްއެއްްސަބަބަކީ

ް ްކުރަންޖެހޭ ްއަދާކުެރވިާދނެ ްދައުރެއް ްމަދަނީްމުހިއްމު ްއޮންނަނީ ްެދމެހެއްޓިފައި ްފުރިހަމަވެ ްއެއް ްިޑމޮކްރަސީ ބައެއްކަން.

ްމަދަނީް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަވެސް ްެއކު. ްވެސް ްދައުރަކާ ްިއސް ްވަރަށް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ

ްގޮ ްފައިދާހުރި ްއެންމެ ްޤައުމަށް ްއަދާކުރަްއވަންވާީނ ްޒިންމާ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްޤައުމަށްޓަކައި.ްޖަމުޢިއްޔާތަކުން ތަށް.

އެްއގޮތަކަްށވެސްްވަކިްަބޔަކާްޒާތީގޮތުންްޖެހި،ްވަކިްަބޔަކަްށްލިބެންްއުޅޭްމަންފާްެއއްްޫނނީްލިބޭްކަމަކަށްްޒާތީްގޮތުންް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްނުކުރަން، ްއެްއގޮތަްށެވސް ްޤަބޫލެއް ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަކަށް ްކުރެްއވިދާނެ ްއެގޮަތށް ްއެކަން ހުރަސްއަޅާކަށް

ް ްމިްރައީސް. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްމިނިވަންަކމުގެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްދެކެިވއްެޖ ްގިނައިން ްވަރަށް ްތަނުގައި ްމި ފުރަތަމަ

ްމިނިވަންކަން.ް ްޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްަޤބޫލުކުރަން ނޑު ްބަލައިގަންނަން.ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެއްގޮަތކަށްވެ ްއަޅުަގނެޑްއ ްޒާތީްއެހެންނަމަވެސް ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިނިވަންކަމަކީ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްނުދެކެްނ ސް

ްޒާތީްމަޢުލޫމާތުތައްްާޢްއމުކޮށް،ްޒާީތްގޮތުްންބަޔަކަްށް ނޑުގެ ްވަދެ،ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތކުގެްތެެރއަށް މަޢުލޫމާތުތައް،ްޒާތީ



  

ްކަ ްފުރުޞަތުދިނުން ްޖެއްސުްނކުރަން ްހުރަސްއަޅަން، ްދިރިުއޅުމަށް ްޒާތީ ްނުދެކެްންއަޅުަގނުޑގެ ނޑެއް ްއަުޅގަ މަކަށް،

ްއެންމެް ްތާރީޚުަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހަކީ ްރައީސް،ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް.ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭނެ

ްމުހިއްމުް ްއެންމެ ްތާރީޚުގައި ްޤައުމުގެ ްމުހިއްމު، ްއެންމެ ްއަންނަ، ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްހިސާބަށް ްމިހާ ބުރަކޮށް

ތައްްޤައުމަށްޓަކައިްނިންމިްއެއްްމަޖިލީހަށްްވާނެ.ްހަމައެކަނިްމިްޤައުމުގެްިއގުތިާސދީްއިޞްލާޙީްއެޖެންޑާްއަްށްނިންމުން

ްޤައުމުގެް ްހިސާބަށް ްމިހާ ްެއއީ ްިވޔަސް ްބެލިކަމުގައި ްމަސައްކަްތތަކަށް ްކޮށްދެއްވި ްހިސާބަށް ްމިހާ ްމަޖިލީހުން ްމި ޓަކައި

ްޤަ ްމަޖިލީހަކުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެތައްްތާރީޚުގައި ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ އުމަށްޓަކައިްނިންމާަފއިްނެތްްނިންމުންތަކެއް.ްޤަުއމަށް

ްބަލަިއގަންނަންޖެހޭނެ.ް ްކަންތަްއތައް ްއެ ްާގއިމުކޮށްދެއްަވއިފި. ްހިސާބަށް ްމިހާ ްމަޖިލީހުން ްމި ވަސީލަތްތަެކއް

ް ްޚަރަދު ްދައުލަތުގެ ްަޤއުމުެގ ްޤައުމަށްޓަކައި ްކަމަކީ ްދެވަނަ ްޖަމުޢިއްޔާތަކުްންޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްމަދަނީ ބޮުޑވެެގން

ްމިް ްޤައުމުަގއި، ްމި ްޚަރަދުތައް ްބޮޑެތި ްމާ ްވުރެ ްެމންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނަަމ ްވާހަކަަދއްކާ ނުކުމެގެން

ްީކއްެވގެންތޯް ނޑިޔާެރއް. ްފަ ްކޯުޓެގ ްސުޕްރީމް ްކުރޭ. ްެއބަ ްވެރިންނަށް ްބާރުތަކުގެ ްބަެއްއ ްދައުލަުތގެ ޤައުމުގެ

މެންްމިްވާހަކަްނުަދއްކާންީވ.ްއިންޞާުފވެރިކޮްށްމަދަނީްޖަމުޢިއްޔާތަކުންްެއކަންަކންްކުރާްނަމަްީކއްެވގެންޯތްއަޅުަގނޑު

ްކުރޭް ްއެބަ ްދައުލަތުން ްޚަރަދު ްބޮޑު ްވުރެ ްޚަރަދަށް ްކުރާ ްދައުލަތުން ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ފުރަތަމަ

ނޑިޔާަރަކށް.ްކީްއެވގެންތޯ އެްވާހަކަްުނދައްކާންވީ.ްއެްވާހަކަްވެސްްދައްކަވަްނވީްނޫންތޯ.ްފުރަތަމަްްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްފަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނޫންތޯ ްފަހުން ްޭއެގ ްވާަހކަދައްކަންޖެހޭނީ ްމީހާގެ ްއިން ްފަހަުތގައި ްއޭގެ ްދެން ްދައްަކވާފަިއ ްވާހަަކ އެ

ްއަދަދަކަށް ްަކއިރި ްރުފިޔާއާ ްހާސް ްހަތްދިހަ ނޑިޔާަރކަށް ްފަ ްކޯޓުެގ ްސުޕްރީމް ްޮއވޭ،ްްރައީސް. ްކާރު ްލިބޭ، މުސާރަ

ްމިހާރުް ްއަުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްބައްަލވާ! ްޮއވޭ. ްއެލަވަންސް ްފޯުނ ްޮއވޭ، ްޕެޓްރޯލް ްތިބޭ، ްޑްަރއިވަރުްނ ްތިޭބ، ބޮޑީގާޑުން

ނޑިޔާެރއްގެްފޯނުްބިލަށްް ރުފިޔާްއަރާފައިްހުރިްބިލުތައް.ްކޮޕ111،29ް،111،27ްްީވެސްްއެބަހުރިްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްފަ

ްއަުޅގަ ްަބއްލަާވ!ްއެބަހުރި ްއިނާޔަތްތަކަށް ްާއއި، ްމުސާރަ ްމިނިސްޓަރެއްގެ ްކެބިނެޓު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުތގަ. ނޑު

ް ްލިބޭ ްމި ްދިިރއުޅެން ްމާލޭގައި ްމި ްއުޭޅ111،31ްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްައޅުަގނޑު ްއިތުރުން، ްއެލަވަންްސެގ ރުިފޔާގެ

ްއަޅުގަް ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްމިސާލަކަށް ްައަގކީްއެޕާޓްމަންޓުގެ ްކުލީގެ ްއެޕާޓްމަންޓުގެ ްއުޅޭ ްމި ްމާލޭގައި ނޑުމެން

ް ްނެތް.111،31ްހަމައެކަނި ްއޮފީހެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްބިލުތައް. ްޔުޓިލިީޓޒް ްކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށްްރުފިޔާ.

ނުޑމެންނަކަށްްއިދާރީްމުވަްއޒަފުންނެއްްނެތް.ްއެކަަމކު،ްދައުލަުތގެްއެްފޯނުްބިލެއްްނެތް. ހެންްބާރުތަުކގެްވެރިްންއަުޅގަ

އެްތިއްަބވަނީްއަތްދަށަށްްސެެކޓްރީންނާއި،ްެއއާކޯނުްއޮފީހާްއިނގޭތޯްމިްހުރިހާްއެްއޗެއްްެވސްްލައްަވއިގެން.ްަދއުލަތުންް

ނޑުްމިހިރީް ރުިފޔާގެްއެަލވަންސްްދޫޮކށްލަންްތައްޔާރަށް.ްމައްސަަލ111،31ްްމިްހުރިހާްކަމަކަށްްޚަރަދުކުރައްވާ.ްއަުޅގަ

ނުޑގެްދާއިާރގެްރަްއޔިތުންނާްބަްއދަލުކުރަންްކުރާްދަތުރުތަކަށްްއެއްްނެ ނޑު،ްއަުޅގަ ނުޑގެްދާއިާރްއަށްްއަުޅގަ ތް.ްއަުޅގަ

ްދީފަ.ް ްވެސް ްކާރު ްވެިރންނަށް ްބާރުތަުކގެ ްއެހެން ްއެަކމަކު، ްނެތް. ްއެއް ްދީފަ ްއެަލވަންސެއް ްައޅުަގނަޑކަށް ވެސް

ް ްަދއުލަތުން ްވެސް ްެއކަމަށް ްދީފަ. ްެވސް ްދާއިާރގެްޑްރަިއވަރު ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑަށް ްކީްއެވގެންތޯ ޚަރަދުުކރައްވާ.



  

ްދެއްާވް ްޚަރަދު. ްދަތުރު ްައޅުަގނުޑގެ ްދެްއވާ ްނުދެއްވަްނވީ. ްޚަރަދު ްދަތުރު ްކުރާ ްަބއްދަލުކުރަްނ ރައްޔިތުންނާއި

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުންެގ ްޤައުމުތަކުގެ ްހަމަ ްއެހެންވެސް ްދެއްާވ، ްއަުޅަގނޑަށް ްއޮފީހެްއ. ްމެންބަރުންނަށްްއަޅުަގނޑަށް ހުގެ

ްބާުރް ްމި ްބާެރއް. ްދައުލަތުގެ ްެވސް ްމި ްތައްޔާރު. ްޫދކޮށްލަން ްަފއިސާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިނާޔަތްަތއް. ްއެހެން ލިބިދޭ

ްމަންދޫބުން.ްއެހެންވީމާ، ނޑުމެން.ްައޅުަގނޑުމެންނަީކްރައްޔިތުންގެ ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްްްތަމްސީލުކުރާްވެރިންނަކީ

ނޑުމެން...މިނިވަންކަމާްއެއްް ްކޮށްްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްފޮނަދޫްދާއިރާގެް

ްއަށް.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްއެންމެް ްފަށަމުން ްވާހަކަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ ްއައްސަލަމްޢަލަިއުކމް. .`

ްމެންބަރަކަށްް ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްގޮތުަގއ111،51ްްިފުރަތަމަ ްއިނާޔަތުގެ ރުފިޔާ

ްމަޖިލީހުން ްމި ނުޑްްދޭން ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަންޖެހުނީ ްމި ްތައްޔާރަށޭ.ްމިހެން ްަނގަން ްއެ ްމިހިރީ ނޑު ްއަުޅގަ ނިންމިޔަސް

ްމީހަކުް ްއެ ްއޮންނަންވާނެ. ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްމިނިވަން ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ

ްއިޚް ްއޮްތ ްލިބިދީފައި ްޤާޫނނުއަސާސީން ްފެންވަރެއްަގއި ްބޭނުްނވަރަކަށްްބޭނުން ްތެޭރގައި ްއިުމގެ ްދަށުން، ތިޔާުރގެ

ްޢީސާް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްގެންދަަވންވީ.ްއެކަމަކު،ްދެންމެގަިއްެކނދިކުޅުދޫ ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވަމުން

ްމިނިވަންކަ ްއަެނކާެގ ްއޮންނާނީ ްިމނިވަންކަން ްއެ ްޤަބޫުލކުރަނީ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްނަަގއިނުލަިއްއެ ން

ްއިނާޔަތަށްް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްދަންަނވާލަންޖެހެނީ ްއެާއއެީކގައި ްހަަމ ްގޮތަކަށޭ. ްދެވޭ ކުރިއަށް

ރުފިޔާްދިނުމުގެްމައްސަލަްފެންމަތިވެގެންްއައިމަ،ްމިްކަމާްހުރެްނުނިދިގެންްމަދަނީްޖަމުޢިއްޔާތަކުންްނުވަތ111،31ްްަ

ްކިަޔއިް ްކަންތައްތަާކްޖަމުޢިއްޔާތަކޭ ްއެހެން ްހުރި ްޤައުުމަގއި ްމަސައްކަތްކުާރއިރު ްމީހުން ްަހއެްއކަ ްމަސައްކަތްކުރާ ގެން

ްހިސާބުންް ްއެހާ ްީކްއވެގެންޯތއޭ. ްެއއީ ްމަސައްކަތްނުކުަރއްވަނީ ްނުކުމެވަަޑިއގެން ްގޮތަށް ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ދޭތެރޭގައި

ހަމަްޤައުމުގެްޙައްޤުަގއިތޯ.ްމިއީްސުވާލުްއުފައްދަންޖެހޭްްއަޅުަގނޑުްހިތަށްއަރަނީްމިްޭބފުޅުންްމިްމަސައްކަތްކުރަްއަވނީ

ކަމެއް.ްނޫނިއްޔާްވަކިްބަަޔކާްޒާތީެވގެންްނުވަތަްވަކިްއިންިތޚާބަކަށްްކުރިމަތިލަިއގެންްފެިއލްވެަވޑަިއގަތީމަްއެްއިންތިޚާބުް

ްކަމެއް ްަވއްޓާލަންތޯ.ްމިއީްސުވާުލްއުފައްދަންޖެހޭ ްައގު ްބޭފުޅުްނގެ ްިމްކާމިޔާބުކުރެްއވި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ .ްއަުޅަގނޑު

ް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްހަމައެކަިނ ްއޮީތކީ ްނޫން.ްްގެޔާރުފ111،31ްްިޤައުމުަގއި ްެއއް ަމއްސަލަ

ްއެބަހުރި.ް ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްހުރި ްހޯދަންޖެހިފައި ްހައްލު ްހައްލުކުރަން، ްއެބަހުރި. ްމައްސަަލތައް ްގިނަ ްމާ އެއަްށވުރެ



  

ެއއްެވސްްކަެމއްްެއްޭބފުޅުންގެްވިސްނުންފުޅަކަށްްާނދޭ.ްނޫނީްމިްކަންކަމާްދޭތެޭރަގއިްމުޒާހަރާކުާރކަށްްބޭނުމެއްްްމިއިން

ނުވޭ.ްމިްކަންކަމާްދޭތެރޭގައިްމިްކަންކަންްކުރައްވާްބޭފުޅުންގެްފޮޓޯްތަންތާނގައިްހަރުކުރައްާވކަށްްބޭނުންފުޅެއްްނުވޭ.ް

ަގނުޑގެްފޮޓޯްއަށްްކޮންމެްގޮތެްއްހަދާފައިްތަންތާނގައިްހަރުކުެރްއވިޔަސް.ްއަިދްއަޅުަގނުޑގެްމަްއސަލަްެއއްްނެތްްއަޅު

ްެއއްެޗއްާސް ްނޫން ްއެ ްއަދި ްނަންބަރާ ްއަިއޑީކާޑު ްނަންބަރާއި، ްފޯނު ްއަންހެނުންގެ ްނަންބަރާިއ، ްފޯނު އަޅުަގނުޑގެ

ްޤަބޫލުކުރަ ްހަމަ ނޑު ްނޫން.ްައުޅގަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއަުޅަގނުޑގެ ްލިބޭނެްހާމަކުރިޔަސް.ްެއއީ ްެއކަމުން ނަޑކަށް ްައުޅގަ ން

ނޑުްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްއަީއްހައްދުންމަތީްފޮނަދޫްދާއިރާްއިންްއިންތިޚާބުެވގެން.ްްއެްއވެސްްެގއްލުމެއްްނެތް. ައޅުގަ

އްްރުފިޔާގެްއެަލވަންްސްނެގުމާްދެކޮޅުހައްދަވާފަްއ111،31ްެއަޅުަގނުޑގެްދާއިާރގެްއެްއެވސްްބޭފުޅަކުްމިހާތަނަކަށްްމިް

ްބަެއްއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްނަގަންވާނޭ. ްހަމަ ްވިދާުޅަވނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ނެތް.

ްއެމެރިކާް ްޖަހަނީ ްމިސާލު ނޑުމެން ްފާޅުކުރަްއވަންވީަމ،ްއަުޅގަ ްޝުޢޫރު ްކުރަންވީމަ،ްމިާސލަކަށް،ްމިނިވަން ކަންތައްތައް

ްއެއަށް ްނުވަތަ ްއިނގިރޭިސވިލާުތން ްނުވަތަ ްވަރަށްްއަށް ްއޮންނަ ްތަންތާނގައި ްއެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްދުރުން. ްވެސް ވުރެ

ްއެް ްނޫނީ ްދޭންވީމަ ްއިނާޔަތް ްމެންބަރުންނަށް ްަމޖިލިސްގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެކަމަކު، ްލިބެންޖެހޭ. ްއެބަ މިނިވަންކަން

ްނިސްބަތަށް ްރާއްޖޭެގ ްޖެހޭ ްއެބަ ްުކޑަކޮްށލަން ްއޭތި ްކޮށްދޭންވީމަ ްކަމެްއ ްބޭނުންވާ ްހަމަްމީހުންނަށް ނުޑ ްއަުޅގަ .

ްއޮވޭ،ް ްކާރެއް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުންގެ ްތަންތާނގަިއ ްއެހެން ްުދނިޔޭގެ ްބަލައިލާއިރު ގައިުމވެސް

ސެކިއުރިޓީްއޮޭވ،ްހުންނާނެްެގއެއްްއޮވޭ.ްމިހެންްޮގސްްވަަރށްްގިނަްއިނާޔަތްަތކެއްްއޮވޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްދިވެހިާރއްޖޭެގް

މެންބަރުންނަށްްމިްކަންކަންްހަމަޖައްސައިދޭްނވީމަްއެްއުސޫލަށްްތަބާވެޭވކަށްްނެތް.ްދެންްހަމަްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްގެ

ްކީްއވެގެންޯތއޭް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަދައިްނ ްވިދާުޅވި ްެމންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފަދައިން، ްވިދާުޅިވ ްބޭފުޅަުކ ދެންމެގައި

ް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްތަޅުލީއިރު ްނުކުމެ ްބަޔަކު ްކޯޓު ްކޮބަިއތޯއޭ.ްޖުޑީޝަލްްސަރިވްސްސުޕްރީމް ްޖަމުޢިއްޔާތައް ްމަދަނީ މި

ްފެއިްލވެގެންް ްއެްއކޮށް ްދާއިރާ ްރާއްޖޭގެްިޞއްޙީ ްކޮބައިޯތއޭ.ްނޫނިއްޔާ ްޖަމުޢިއްޔާތައް ްަމދަނީ ްހައިޖެކުކުރިއިރު ކޮމިޝަން

21ްކޮބައިތޯޭއ.ްދުވާލަކުްއްްރުްމިްވާހަކަދައްކަންްމަދަނީްޖަމްޢިއްޔާތަރައްޔިތުންނަށްްޞިއްޙީްޚިދުމަތްްނުލިބިގެންްއުޅޭއި

ސިޔާީސްމަޤާމުްއުަފއްދަިއ،ްނުކުޅަދާނަްވާްވަރަށްްޮބޑެިތްމުސާރަދެމުންްގެންދާއިރުްެއްވާހަަކްދައްކަްންކޮބައިޯތއ23ްްޭ

މަދަނީްޖަމުޢިއްޔާތައް.ްހަމަްއެއާެއކީްވިސްނާލަންޖެހޭްދެންމެގައިްވެސްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްވިދާޅުެވއްޖެްދައުލަުތެގް

ޒީރުްނގެްވާަހކަްާއއިްއެްޫނންްމުއައްސަސާތަުކަގއިްތިއްެބވިްމީހުންގެްވާަހކަ.ްއެްބޭފުުޅންނަށްްކާރުކޮޅާއިްޕެޓްރޯާލިއްވަ

ްވާހަކަް ްމި ްދޭއިރު ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްމި ްއެލަވަންސާ ްދަތުރު ްއެލެވެންާސއި ްފޯނު ްއެްއިޗއްސާއި ްނޫން ްއެ ބޮޑީގާޑުންނާ

ްބޭފުޅު ްޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ްމަދަނީ ްބޭފުޅުންނަކީްދައްކަން ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްެއހެންވީމާ، ްކޮބައިތޯއޭ. ން

އެްއވެސްްހާލެްއގައިްިމކަމުގެްސަބަބުންްޤައުމުގެްއިޤުތިޞާަދށްްއެްއވެސްްައސަރެއްްކުރާތީްއުޅޭްބަެއއްްނޫނޭ.ްޤައުމަްށް

ްބައެް ްއުޅޭ ްލޯބިން ްެދކެ ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްނޫނޭ. ްބަެއއް ްުއޅޭ ްއެދިގެން ްއިޚުލާޞްތެރިވާްންހެޔޮ ްޤައުމަށް ްނޫނޭ. އް

ް ްބޭނުމަކީ ްހަމައެކަނި ްނޫނޭ. ްބައެއް ްއެކަެމްއ28ްްބޭނުން ްއަުގަވއްޓާލުން. ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ



  

ްވަނަްރައްޔިތުްނގ28ްްެނުކުރެއްވޭނެްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއަޅުަގނޑުްފަޙުރުވެިރކަމާްއެީކގައިް

ްމިހާތަނަށްް ްދާ ްކުރަމުން ްމަސައްކަތްަތެކއް ްބިނާކުރަނިވި ްއުފެއްދުންތެރި ްފަދަ ްނުދެކޭ ްމިހާތަނަށް ްޤައުމު ްމި މަޖިލީހަކީ

ކޮށްފައިްއޮތްްމަޖިލީހެކޭ.ްއެެހންވީމާ،ްމިްމަޖިލީހަށްްރައްޔިތުންގެްއިތުބާރުްެގއްުލވާލުމަށްޓަކައިްއެްކުރާްމަސަްއކަތްތަްއް

ްމަަސއްކަ ްއެ ްބޭކާރޭ. ްއޮތްްވާނީ ްމި ްޤައުމުަގއި ްމިއަދު ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްއެކީ ްސުލްަޙެވރިކަމާ ްހުއްޓާލަްއވާށޭ. ްތތައް

ްކުރަްއވަްން ްއެކަން ްަގދަބާރުން ްމަސައްކަތްކުަރއްވާށޭ. ްހައްލުހޯދަިއދޭން ްކަންކަމަށް ްެތރެއިން ްތަރަަހއިގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްތިމަްނނަ ްއަތްޖައްަސވާފައި ްމޭގައި ްބޭފުަޅކު ްވަކި ްލަދުފުޅުގެްންްނޫޅުއްވާށޭ. ްވިދާޅުާވއިރު ްއެޭކ ްޤާނޫނުއަސާސީ ހެދި

ވަަޑއިގަންަނވަންްއެބަްޖެހޭްެއްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބުނާްެއްއޗެއްްއެްބޭފުޅަކަށްްއަމިއްލަްައށްްމާނަކުރައްވަންްނޭނގޭތީ.ް

.ްއެކަމަކުްއަޅުަގނޑުްއަޅުަގނޑުްކޮންމެހެންްމިްތާގައިްބޭފުޅެއްގެްނަންްދަންނަވަިއގެންްއެްބޭފުޅަކާްދިމާކުރާކަށްްނެތިން

ދަންނަވާލަންްހަމަްބޭނުންވަނީްމަދަނީްޖަމުޢިއްޔާތައްްނިކުމެެގންްހައްލުްހޯދަންްޖެހިފައިްއޮތްްމައްސަލަްއަކީްހަމައެކަނިް

ް ްނަމ31ްްަމި ްމަސައްކަތްކުރާ ްޭބފުޅުން ްއެ ްެއީކގައި ްމައްސަލަތަކާ ްނޫން ްއެ ްނޫނޭ. ްއެއް ްަމްއސަލަ ްރުިފޔާގެ ހާސް

ްއެހެންވީމާ،ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޙައްޤުަގއިކަން. ްަޤއުމުެގ ްމަސައްކަތްކުަރއްވަނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްފަސޭހަވާނެ ޤަބޫލުކުަރން

ްތަނެްއގަިއް ްނަންބަރު ްހަރުކޮްށގެން. ްތަނެްއަގއި ްފޮޓޯ ްއަޅުަގނުޑގެ ްނުވޭ ްޖެހިލުމެއް ްގައިުމވެްސ ްހަމަ އަޅުަގނެޑއް

ްޤަބޫ ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ްވަނީ. ްުއފާ ްައޅުަގނޑު ްކޮށްޭދްޖަހައިގެންނެއް. ްޤައުމަށްޓަކައި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ލުކުރަނީ

ް ްއަދި ްމަސައްކަތެކޭ. ްކޮށްދޭ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއިޝްތިހާރުކުރަްނ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ަގިއ3125ްްމަސައްކަުތގެ

ްއަުޅގަ ްެއއީ ްފެއްޓެީވއޭ. ްކެމްޕޭން ްބޭފުޅުން ްއެ ްމިހާރު ްއިތުރަށް ްހޯދުމަށްޓަކައި ނިޑ ްގޮ ްމި ނުޑްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޤަބޫލުކުރާްގޮަތކީ.ްއަޅުަގނޑަްށްރަނގަޅީްހަމަެއކަނިްމާލެްެއއްްނޫންްރާއްެޖްތެރެއަށްްެވސްްމިްޕޯސްޓަރުތަްއްހަދާފައިް

ްކަންަތކުަގިއް ްއެލެވެންސް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުވޭ. ްަކންބޮޑެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކާ ްއެ ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ފޮނުވިއްޔާ.

ްހާސްްީކއްކުރަންޯތއޭްމިހާރުްމިްދޭްމުސާރަ...31ްނަވާލަންްބޭނުންވަީންއަޅުަގނޑުްހަމަްނިންމާލަމުންްވެސްްދަން

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑުްިމހާރުްމިްމަޖިލިސްގެްފްލޯަގއިްބަހުސްކުރަމުންްދާްމަޖިލިސްް `.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

މަްއސަލަްއެއްްކަމުގައިްދެިކގެންްބައެއްްމެންބަރުންްބަހުސްކުރަމުންްގެންދާްމައްސަލައާްބެހޭްްމެންބަރުންގެްއިމްތިޔާޒުގެ

ްފުަރތަމަްނުދެކެމޭ.ްމިްމައްސަލަް ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްމައްސަަލްއެއް ްއިމްތިޔާުޒގެ ްދަންނަވާަލނީްމިއީ ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްއެހެ ްނުދެކެމޭ. ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްކަމުަގިއ ްބަހުސްކުރެވޭނެ ްމިްމިތާ ްމައްސަލަ ްމި ްުހށަހެޅުމަކީ ްއަޅުަގނުޑގެ ންވީމާ،

ތަނުންްބޭރުކުރުމޭ.ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްހުށަހެޅުއްވީްއެްގޮތަށްްކަމަށްްވާް

ނޑުްއެްގޮތަށްްާތއީދުްވެސްްކުރަމޭ.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްޤާނޫނުއަާސސީގެް އްާދގައިްއެބަްބުނޭްވަނަްމ5ްާނަމަްއަޅުގަ

ްދެމިއޮންނާނީް ްބާރުތައް ްމި ްއަިދ ްކިބައިންނޭ. ްރައްޔިތުންގެ ްއަންނަނީ ްފެށިގެން ްބާރުތައް ްއެންމެހައި ްދައުލަތުގެ ދިވެހި



  

ްމީހެއްް ްމަދު ްކަންބޮޑުާވްކަމެްއަގިއްއެީއްކިތަންމެ ްިނކުމެ،ްަރއްޔިތުން ރައްޔިތުންެގްކިަބއިަގއޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްަރއްޔިތުން

ްވި ްބުނަންްކަމުގައި ްމީހަކު ްއެ ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްމީހުން ްކަމުގަިއްވިޔަސް،ްދެ ްއެކަކު ްކަަމށްްނިކުންނަނީ ްއެ ްއަދި ޔަސް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްދެން ްަޙއްޤުތަްއްލިބިގެންވޭ. ްދެްއކުމުގެ ްވާހަކަ ްދެޭކގޮުތގެ ްދޭތެރޭ ްއެކަމާ ްމީހަކު ްއެ ްެއއްެޗއް ބޭނުންވާ

ްނަން ްފޯނު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލިްސގެ ްއިމްތިޔާޒަްށްރައްޔިތުންގެ ްއެއީ ްހިއްޕީމަ، ްތަނެއްަގއި ްޕޯސްޓަރެއް ްނޫނީ ބަރު

ްެއް ްއުފާކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްހިތާމަކުރަން. ްކަމާ ްއެ ްއަޅުަގނުޑ ްނަމަ ްދެިކވަަޑއިގަންަނވާ ްކަމުަގއި އަރަިއގަތީ

ްޑިމޮކްަރސީ ްގެަނއި ްަޤއުމަށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހުރީީތވެ. ްއެތާ ްފޯނުނަންބަރުތަކާ ްރަްއޔިތުްނެގްޕޯސްޓަރުތަކާއި .

ްހުރިހާް ްފޮޓޯތަކާ ްއެޑްރެހާއި ްއީމެއިލް ްފޯނުނަންބަރާއި ްމެންބަރުންގެ ްހުރޭ ްއެބަ ްވެސް ްވެބްސައިުޓގައި މަޖިލިސްގެ

މަޢުލޫމާތެއްްހިމަނާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއޭރަކުންްމައްސަލަްއެއްްނެތް.ްރާއްޖޭގެްއެހެންްވެބްސައިޓުތަުކގައިްެވސްްއެބަހުރޭ،ް

ޖަހާ.ްއެކަމަކުްބަޔަކުްނިކުމެްތަނެއްަގއިްޕޯސްޓަރެއްްތަތްކޮށްލީަމްއެއީްއިމްތިާޔޒުގެްމަްއސަލަްްނޫސްތަކުަގއިްވެސްްއެބަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަްނ ްއަޅުަގނޑު ްނުދެެކން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއިސްލާމީްް:2އެއް ްމާއްދާ. ވަނަ

ް ްމަނާކޮްށފައި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްުނވަތަ ްކޮންމެްޝަރީޢަތުގައި ްމިނިވަންކަން ްުކރުމުގެ ްކަެމއް ްކޮންމެ ނުވާ

ްހަމަް ްކަމަކަށް ްއެއްެވސް ްުކރާ ްމީހަކު ްއެއްވެސް ްމެނުވީ ްލިބިގެން ްހުއްދަ ްޤާނޫނަކުން ްައދި ްލިބިގެްނވެއޭ. ރައްޔިތަކަށްމެ

ްމަ ްކުރާ ްބަޔަކު ްކަމަކީ ްކުރާ ްމި ްމިއަދު ްއެހެްނވީމާ، ްހުއްޓުވަިއގެންނުވާނޭ. ްހުރަސްއަަޅިއ ްވިޔަސް ސައްކަތްްއެކަކު

ްއެހެންވީމާ،ްމީް ްދެކެނީ. ްަމސައްކަެތއްެގްގޮުތގަިއްައޅުަގނޑު ްކުރާ ްުހރަސްއެޅުމުެގްގޮތުން ްކަމަށް ްއެ ްނޫނީ ހުއްޓުވަން

ނޑުްއެދެނީްމިްމައްސަަލް ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްައުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާފުްކަމެްއްކަމުގައިްވެސްްއަުޅގަ

ްއަ ްބޭރުކުރުމަށް. ްތަނުން ްމި ނޑުމެން 31ްްުޅގަ ްމީހަކު ްބޭނުން ްރުފިާޔ ްފާސްކޮށްފަ.31ްްހާސް ްއޮތީ ްއެ ްރުފިޔާ ހާސް

ްައޅުަގނޑުމެންް ްވެްސ ްއިހުތިޖާޖުކުރާނެކަން ްމީހުން ްއިހުތިާޖޖުކުރާ ްެއކަމާ ްނުނަގަންވީ. ްމީހަުކ ްނޫން ްބޭނުން ނަގަންވީ.

ްއަޅުް ްވެސް ްހިތްރުހޭނެކަން ްމީހުން ްހިތްރުހޭނެ ްކަމާ ްއެ ްއޭގެތެރޭަގިއްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ަގނޑުމެން

ްއޮީތް ްޖަވާބުދާރީކުރެވެން ްައޅުަގނޑުެމން ްަރއްޔިތުން. ްއެއީ ްނިކުންނާނެ. ްމީހުން ްއެ ްގިނައިްއޔާ ްމީހުން ްނުހުރޭ ހިތް

ްދިވެހިް ްމެންބަރުން ްއެ ްއެަކމާ ްއެހެންވީމާ، ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށް. ްމެންބަރުންނަށް. ްދާއިރާތަުކެގ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަމުަގިއްވަންޏާްއެްމީހުންްނިކުމެްެއްކަންތައްްކުރާނެ.ްޓީވީަތކަށާިއްރޭޑިއޯތަކަާށއިްނޫސްތަކަްށް ރައްޔިތުންްކަންބޮުޑވާ

ްހަޖަމުކުރެވެންޖެހޭނެ.ް ްއެކަން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްެއކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެއްވާނެ، ްވެސް ްއިންޓަރވިއު އަރައި

ްޑިމޮކްރެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިތާްއެހެންނޫނިއްޔާ ްދައްކަނީ. ްމި ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަތަކެއްތޯ ްޮކން ްކިޔާފައި ްއޭ ސީ

ްޢާއްމުް ްމެންބަރުން، ްބުނާ ްވައްޓާލަީނއޭ ްއަގު ްިތމަންނަމެންގެ ްއަރަނީއޭ، ްޢިއްޒަތަށް ްއަބުރާއި ްތިމަންނަމެންގެ ތިބެގެން

ރައްޔިތުންނާްބެހޭްގޮތުންްކޮންްވާހަކަތަކެއްޯތްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްނޫނީްއެެހންްމަޤާމުތަކުގެްއެހެންްވަޒީާފތަކުަގއިްތިބިް

ްބަެއއްް ްކިޔާފައި ްމެންބަރުންނޭ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުްނނަން ްތާ ްމި ްލަދުގަނޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދައްކަނީ. ްތިބެގެން މިތާ

ްތިބި ްބާރުގައި ްމި ްބާރު. ްެއއް ްދައުލަތުގެ ްޤައުުމެގްދިވެހި ްދިވެހި ްމީ ްވާހަކަ. ްދައްކާ ްތިބެގެން ްތާ ްމި ވެރިންްްބޭފުޅުން



  

ތެދުވެ،ްދިވެހިްރަްއޔިތުންނާްބެހޭްގޮތުންްކޮންފަދަްވާހަކަެއްއތޯްމިްދައްކަނީ.ްމީްއަޅުަގނުޑމެންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްް

މެންބަރުންްލަދުގަންނަންޖެހޭްކަންތައްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަޅުަގނޑުްިމއަދުްއުފާކުރަންްދިވެހިްރައްޔިތުްނގެްތެރެއިްން

ްމެްމިްަކމާްދެކޮޅުހަދައި...ބަޔަކުްނަމަވެސްްނިކު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ.ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްޠަފާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްފާްވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްޠަތިމަރަފުށީް

ްަރއީސް،ްހުޅުމީ ްަދއްކާކަްށްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްމި ްހުންނެިވްނަމަ ްއޭނާެގްރަށުަގއި ޫދްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު

ްއެްއް ްވާހަކަ ްހިތުހުރިހާ ްހަމަ ްނުދެްއކޭނެ. ްއެއް ްވާހަކަ ްގޮތަށް ްއެ ްމުޚާތަބުކޮށް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ނުޖެހޭނެ.

ްތިޔާޒުގެްަމއްސަލަްެއއް،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ނުދެއްކޭނެ.ްމިއީ،ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުންނާްބެހޭްގޮތުންްއިމް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން.ްއިށީދެަވޑަިއގަންނަވާ!ްއިށީެދވަަޑއިގަްނނަވާ ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ރުްވެސްްައޅުަގނޑުމެްންކެތްތެރިކަމާްއެކުްއަުޑއަހަންްއިށީދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްދެއްކެިވއި

ްފުރުޞަތުއަުރވަން.ް ްގެްނދެވުމަށް ްކުރިޔަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްހުޅުީމދޫ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތިބިން.

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ.ްކުޑަުހަވދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.

ް

ްއްސަލަ()ނިޒާމީްމަ

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްމަޖިލިސްް ްތަނުގަިއ ްމި ްއެަކންޏޭ ްތިމާ ްމެންބަރުންތަކެއް ްަވިކ ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި ްގޮތްގޮތަށް ްބޭނުންހާ ްހީލަތުން މަކަރާއި

ްބާވަުތގެްިވާޔނުދާްކަންތައްތައް...ްްމެންބަރަކީްދޭހަވާްގޮތަށްްވާހަަކދައްކަންްނޫޅެބަލަްނިކަން.ްަކނޑަެއޅިގެންްއެ

ް



  

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޭރުވޭނެ.ް ްފުރުޞަތެއް ްރައްދުދެްއވާަކށް ްމެންބަރަކަށް ްދަށުްނ ްމައްސަލައެްއގެ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމައްޗަްށގޮޅި ްއެއް. ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމުޙައްމަދުްއިށީދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު އްަޒތްތެރި

ްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަށްޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައް

ްމުޞްޠަފާގެް ްފާޅުނުކުރައްވާތީ ްނަން ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްބޭުނންވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔާ

ްއިްއވާލުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ްއަރިހުންްއެްނަން

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްާޔ.ްހުޅުމީދޫްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިޔަށްްގެންެދވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑުްިމއަދުްއުފާުކރަންްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްތެެރއިންްބަޔަކުްނަމަވެސްްނިކުެމްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަ ުޅގަ

ްފާޅުކުރާތީ.ްއެް ްދޭތެރޭގައި ްމެންބަރުންނާ ްތިބި ްބޭފުޅުްންހޮއްަވވާފައި ްޚިޔާލު،ްއެ ްޭބފުޅުންގެ ްބޭނުންވާ،ްއެ ްބޭފުޅުން އެ

ލިސްގައިްތިިބްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލިސްގެްމެންބަރުންްމީހުންނަށްްވެސްްއެްމީހުންްަޙއްޤުްލިބިގެްނވޭްމިްިޢއްޒަތްެތރިްމަޖި

ްެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްާތއީުދކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިހުތިޖާޖަކީ ްކުރާ ްއެ ްނިކުމެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްެއކަމަށް ޒިންމާދާރުކުރުވަން.

ނުޑގެ...31ް ްހާސްްރުފިޔާްނުނެގުަމކީްއެއީްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިށީދެވަޑަިއގަންަނވާ!ްްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެް

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:



  

ްއަމިއްލަްިވސްނުން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްކަމާްކަންބޮުޑވާްެމންބަރުންތަކެއްްތިބިްކަމުަގއިްވަންޏާްނިކުމެްއެްބޭފުޅުން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަްނނަވާ!ްމިްމައްސަަލއިަގއިްޚިާޔލުްތަފާތުވުންތަކެއްްހުރިކަްންތިމަ

ްޤާބިލުކަންް ްއަުޑއެހުމުގެ ްޚިޔާުލތައް ްތަފާތު ްއެކު ްކެްތތެރިކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްއެނގޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއޮްނނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއެހެންެވްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުހިންގޭނެ. ްމަޖިލީހެއް ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްައޅުގަ އެހެންނޫނިއްޔަކާ

އަޅުަގނޑުްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްކެތްތެރިކަމާްއެކުްއެހެންްބޭފުޅުންްދެއްކެވިް

ްޢި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްތިއްބެވިހެން ްމެންބަރުން ްައޑުައއްަސވަން ްޚިޔާލުްވާހަކަފުޅު ްތަފާތު ްމެންބަރުގެ އްޒަތްތެިރ

ްވާހަކަފުޅުް ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކެތްތެރިވާންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނުޑމެން ްވެސް އަުޑއެހުމަށް

ްދެއްކެވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރަވން.ް

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުަރންްއެބަްޖެހޭްމިްޤައުމަށްްިޑމޮކްރެސީްމިްއޮީތްގެނެސްފަ.ްޝުކުރިއްާޔް ޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްެވސްް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްނުޭދނެ. ްފުރުޞަތެއް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާދކަށް ްފަނާވެގެން ްޑިމޮކްރެސީ މި

ނޑުމެ 3119ްަވނަްއަހަރަށްްދާކަށް.3118ްންްބޭނުމެއްްނުވޭްއަނބުރާްމިހާރުްހުރިހާްއެންމެންްޑިމޮކްރެސީްދަނޭ.ްއަޅުގަ

ްލެވިޔަސްް ްހަޅޭކެއް ްކޮންމެ ްބަޔަކު ްކޮންމެ ްނުދޭނެ. ްފުރުޞަތެއް ްއެ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްދާކަށް. ްއަހަރަށް ވަނަ

ށްްފުރުޞަތެއްްތިމަންނަމެންްމިހެންނޭްޢަމަލުކުރާނީްބުންޏަސްްއެހެންްޢަމަލުކުރާކަށްްދިވެހިރަްއޔިތުންނެއްްއެްމީހުންނަކަ

ްމުޒާހިރާް ްއިހުތިޖާޖުކުރާނެ. ްމީހުން ްއެ ްކަމެްއގައި ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްހޭލާ. ްިތބީ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ނުދޭނެ.

ވެސްްކުރާނެ.ްއެކަުމގެްނަތީޖާްވެސްްފެންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކަމުގައިްވެސްްއެކަންްުކރާނެ.ްއެކަންްކުރާްމީހުންނަށްް

ްހިތްވަރު ްއެހެންނަމަވެްސްއަޅުަގނުޑ ްކުށްެވރިނުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްކުާރްކަންތަކެްއ ްއެ ްމީހުން ްދެކޮޅުހަދާ ްެއަކމާ ދެން.

ްކުރުމަީކް ްއެކަން ްތެރެއިން ްހުދޫދުެގ ްޤާނޫނުއަާސސީެގ ްޤާނޫނާއި ްއަރައިުނގަނެ ްޢިއްޒަަތއް ްއަބުރާިއ ްއަެނކަުކގެ އެކަުކ

ްރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްވެސްްތާއީުދކުރާްަކމެއް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެ

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވން:ރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުްއުނގޫފާ

ްފެށުމުގެްްއާދެ.ް`. ްވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިައދު ްއާދެ، ްައްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިްއާޔ

ދިފާޢުކުރަންްއަޅުަގނޑުްެއްއވެްސްްރުފިޔ31111ްާކުރިންްދަންނަވާލާނަން.ްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަކަށްްމިްދޭްއެލަވަންސްގެް

ް ްއެ ްއޭގެއިތުރަށް ްނޫން. ްދަންނަވަނީކީ ްރައްޔިތުންެގ31111ްްއެްއޗެއް ްނުބަލައި ްޙަޤީޤަތް ްކަމުގެ ްއެ ްނަގާތީ ރުފިޔާ



  

ްވެގެްން ްކުށްވެިރކުރަން ްާވހަކަ ްމީހުންގެ ްވާހަކަދަްއކާ ްޮގތަށް ްބުޫރއަރާ ްއިމްތިާޔޒަށް ްކަރާމާތާއި ްމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ްއަމިއްަލްއެއްް ްއޭނަގެ ްގޮތެްއގައި ނުޑ ްމަިއގަ ްބޭނުންވާނެ ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއާދެ، ްުއޅެނީ. ްމި ްދަންނަވާލަން ޗެއް

ްރައްކާތެރިކުރަްން ްމުދާ ްއޭނަގެ ްއެހެން ްހަމަ ްރައްކާތެރިކުރަން. ްއަނބިދަރިން ްއޭަނގެ ްއާއި ްފުރާނަ ްއޭަނގެ ނާޑއި ހަށިގަ

ް ްއާިއްއޭާނގެ ްބުްއދި ްއޭނަެގ ްފަދައިން ްމީހަުކްބޭނުންވާ ްކޮންމެ ްަރްއކާތެރިކުރަން ްއަުގ،ްއޭނަެގްއަބުރު އަބުރާިއްއޭަނގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭނުންވާނެ. ވެސް

ްމަޖި ްަރއްޔިުތންގެ ްއެއީ ްޙައްޤެއް ްަވރުގަދަ ްވަރަށް ްއޮންނަ ްދީފައި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްހަދަންޖެހޭްމެންބަރުންނަށް ލީހުގައި

ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަްއް ްމަސްއޫލިއްޔަުތތައް.ްމި ްކަންތައްތަާކިއްއުފުލަންޖެހޭ ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްމީހުން ްއެ ްހެދުމާއި ޤާނޫނުތައް

ްހެޔޮނުިވސްނޭް ްތެެރއިން ްަރއްޔިތުްނގެ ްަވގުތުަގއި ްދާ ްއަާދކުރަމުން ްވާޖިބުތައް ްއަާދކުަރންޖެހޭ ްމީހުން ްއެ އުފުލައި

ްޤާ ްގޮތަްށްގަާވއިދާއި ްެވއްޓޭ ްއަގު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލިހުގެ ްމީހުންްރައްޔިތުންގެ ްނެތި،ްއެ ްބެލުމެއް ްރަނގަަޅށް ނޫނުތަކާ

ނޑުްމިއަދުްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްެގް އެްމީހުންގެްއަބުރުްގެއްލޭްޮގތަށްްވާހަކަދަްއކާްދެއްކުަމކީްެއއީްއަުޅގަ

ްކުށްވެރިކުރާް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްމަދަީންްހައިސިއްޔަތުން ްވާހަކަައކީ ްއަނެއް ްޮއތް ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްީމގަިއ ކަމެއް.

ނޑުމެންްބަަލއިލަމާތޯްމައްސަލަްއަށް.ްްބަަލއިލާއިރުްވާހަކަްމިްދައްކާީން ޖަމުޢިއްޔާތަކުންްމިްވާހަކަދަްއކާއިުރގައިްއަުޅގަ

ްޚިލާފަ ްޙަޤީޤަތާ ްަމއްސަލަިއގެ ްގޮތަށް. ްއޮޅޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްބޮޑަށް ްވާހަކަތަްއްވަރަށް ްާރގާއި ްވާހަކަިއގެ ްކިހިނެއްތޯ ށް.

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ްވިސްނޭނީ ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްއަުޑއަހާ ްވާހަކަ ްމީހުންގެ ްއެ ބައްޓަންކުރަނީ.

ނޑަެއޅިގެންް ޔިތުންެގްރުފިޔާްނަގަނިއްޔޭ.ްއެއީްރައ31111ްްްއެްއވެސްްކަމަކާްނުލައި،ްެއްއވެސްްކަމެއްްނުކޮށް،ްހަމަްކަ

ްއެންމެް ްބަލައިފިއްޔާ ްަޙޤީޤަތަށް ްކޮބައިތޯ. ްޙަޤީޤަތަީކ ްއިރު ްިމ ްެއއްެޗކޭ. ްނަާގ ްއިތުރަށް ްމީހުން ްއެ ްތެެރއިން ފައިސާގެ

ް ްނުލިބޭ. ްައދި ްއެްއ ްަފއިސާ ްއެ ްމެންބަރަކަށް ްއެްއވެްސ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ްކަމަކީ ްކަމަީކ3ްްފުރަތަމަ ވަނަ

ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްކުރާްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްނިންމަނީ ްމި ްމިކަން ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ންގެ

ްހުރިހާް ްމިއީ ްދިނުމަކީ ްއުޖޫރަ ްމަސައްކަތަކަށް ްކުރާ ްމަސައްކަތަްށ،ްެއްމީހަކު ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަށް މަސައްކަތަކަށް.ްއެހެން

ްމީ ްަވކި ްޙަޤީޤަތެއް. ްގަބޫލުކުރާ ްއެްނމެން ްހުރިހާ ްެވސް ްތަފާުތވެދާނެ.ްތަނެއްަގއި ްޚިޔާލު ްމިްނވަރަށް ްއުޖޫރަިއގެ ްއެ ހަކު

ްމީހުންެގް ްއެ ްޚިޔާނާާތއި ްބޮލުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްތެރޭަގއި ްަރއްިޔތުންގެ އެހެންނަމަވެސް،ްއެީއކީ

ްއެހެންވީމާ، ްނުޖެހޭނެ. ްހަދާކަށެއް ްބަހަނާައކަށް ްސަބަބަކަށް، ްބަދުނާމުއެުޅވުުމގެ ްވަގު ްއަޅުަގނުޑްްބޮލުގައި ްވާހަކަ އެ

ް ްދަންނަވާލާނަމޭ. ްސަމާލުކަްނދީގެން ްވަރަށް ްިޢއްޒަތްތެިރ3ްްހިތަށްއެރީ ްބައެއް ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްވާހަކަައކީ ަވނަ

ްެއް ްިޚޔާލޭ ްވެސް ްރައްޔިތުން ްއޮންނަންޖެހޭނޭ. ްމިނިވަންކަން ްފާޅުކުރުުމގެ ްޚިޔާލު ްދައްކަވާ ްއެބަ ްވެސް މެންބަރުން

ްއެހެންް ްކޮްންފާޅުކުރަނީ. ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްއިހުތިރާމުކުރަންޖެހޭނޭ. ްިޚޔާލުތަަކށް ްފާޅުކުެރވޭ ްެއ ްއެމީހުންގެ ވީމާ،

ްވެސްް ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްދަންނަވަީނ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަގއިމުެވްސ ްހަމަ ްއިްނކާރުކުރަނީ. ްކަމަށް ްއެ މެންބަރެއްތޯ

ްއެހެން ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްމިނިވަންކަްނ ްއެހެްންޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްބައެއް ްއަކީ ްނުކުތާ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްމިތާ ނަމަވެސް،



  

ްޖެހޭނެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުޫސލުތައް ްމިނިވަންކަމުގެ ްޚިޔާލުފާޅުުކރުމުގެ ްވިދާޅުވިހެން ްވެސް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމި ްއޮންނައިރު ްވެސް. ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްއޮންނާނެ ްމިނިވަންކަން ްފާޅުކުރުމުގެ ްޚިޔާލު މިނިވަންކަންްދެނެގަންނަން.

ްވެރިންނަށްް ްއިސް ްހަމަ ްޕާޓީަތކުގެ ްސިޔާީސ ްބަެއއް ްއަރައިުނގަނެ. ްމިނިވަންކަމަށް ްީމހާގެ ްއަނެއް ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ

ްއަުޑއަްއސަވަަބއްލަާވ، ްނިކަން ްވިސްނުމެއް ްނުބައި ްވަރަށް ްއޮންނަ ްވިސްނިފައި ްއެބަްްވެސް ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ގެްމެންބަރުންްވާހަކަދައްކާްގޮތެއްްރަނަގޅެއްްނޫނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުްނގެްތެރެއިްންވިދާޅުެވއޭްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހު

މީހަކުްނުކުމެްފޮޓޯއެއްްޖަހާފައި،ްއެްތަނުގައިްކާޓޫނުްހަދާފަިއްފޯނުނަންބަރުްޖެހީމަްކީއްވެހޭްކަލޭމެންްތިްރުޅިއަންނަނީ.ް

ްމަޖި ްރައްޔިތުންގެ ްމިއީ. ްތޯ ްއެއް ްވާހަކަ ްވިޔާނުދާ ްކިހާ ްއެްމިއީ ްމިސާލަކަށް ްމީހަކު ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ލީހުގެ

ްސުލޫކީް ްއޭގެތެރޭަގއި ްެއއްެޗްއްބުނީމަ ްތެރެއިންލާފައި ްޤާނޫނުައާސސީގެ ްތެރެއިން ްއަާދކުރުމުގެ ްމަސްއޫލިއްޔަތު މީހުންގެ

ނޑުންްބޭރުންްއެްއޗެއްްބުނުމަކީްއެއީްފަހަެރއްަގއިްެވސްްރައްޔިތުންްުނކުމެްރައްިޔތުންގެްމަ ޖިލީހުގެްމީހުންނަށްްމިންގަ

ނޑުްމިްދަންނަވަީން އެްއޗިހިްޮގވަންްއޮންނަްސަބަބަކަށެއްްނުހެދޭނެ.ްސިާޔއީްާޕޓީތަކުގެްއިސްްވެރިންނަށްްެވސްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްމިކަހަލަްމައްސަލަތަކަށްްއަޅައިނުަލިއް މިކަހަލަްދެކޮޅުނުޖެހޭްވިސްނުންްތިްބޭފުޅުންްނުވިސްނަވާށޭ.ްމިއީްއަޅުގަ

ްކުރިމަިތވެގެންދާނެ.ްްސޫކޮށްލަންޖެހޭ ްކަްނތައްތައް ްނުރައްކާތެރި ްމާ ްވުރެ ްމިއަްށ ްދެން ްހަދައިިފއްޔާ ްކަމުގައި ސަބަބެއް

ްބަަޔކަްށް ްެއއްވެްސ ްމެންބަުރންނަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަޖިލިސް. ްޤާނޫނުހަދާ ްމިއީ ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ

ްކޮބައި ްޤައުމު ްހަދާނީ. ްކިހިނެއްޯތ ްދެން ްވާހަކަްނުވެއްޖެްއޔާ ްނުރަްއކާތެރި ްވަރަށް ްމިީއ ްއެހެްނވީމާ، ްދާން. ްކުިރއަށް ތޯ

އެއް.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްވެސްްައދިްމަޖިލީހުގެްތަމްސީލުކުރާްުހރިހާްޕާޓީތަކުގެްވެރިންްވެސްް

ަގނުޑެގްަވގުތުކޮުޅްެވސްްހަމަވާތީްވަރަށްްބޮޑަްށްވިސްނާލަންޖެހޭްނުކުތާްެއއް.ްދަންނަވާލަންްއޮްތްފަހުްވާހަކަްއަީކްައޅު

ްވެްސް ްބޭފުޅުން ްއިންކާރުކުރަްއވާ ްކަމަށް ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްއަދި ްވެސް ްބޭފުުޅން ްޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ މަދަނީ

ްމަގުމަތީގައި ްފޮޓޯ ްމީހެއްގެ ްއެިއން ްޙަޤީޤަތް. ްމިކަމުގެ ްޖެހިއްޖެއްޔާ ްއަނެްއކޮޅަށް ްމައްސަލަ ްމި ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްޖަހާފައި،ްއެްމީހެއްގެްސިފަްުހންނަްގޮތްްނޫންްގޮތަކަށްްވަަރށްްއިސްކޮޅުންްިދގުކޮށް....

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްޕްރޮގްާރމުްހަމަޖެހިފައިްއޮންނަްގޮތުްންއޮންނަނީްމިްހިސާބުންްެއީއް ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއަުޅގަ

23;41ްް ްހުސްވ41ްްައިން ްމިނެުޓެގ ްއޮްނނަނީ ްމި ްފެށުން ްމަސައްކަތް ްއަލުން ްވެސ11ްް;2ގުތުކޮެޅއް. ްއަދި ގަ.

ަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްމަސަްއކަތ11ްް;2ޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުންގެްލިސްޓެއްްއެަބްއޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

ްލިސްޓުަގއި ްވާހަކަފުޅުެދްއކެވުމަށް ްއަދި ްހަމަކޮށްދެއްަވއި، ްކޯރަމް ްވަރަށް ްބޭފުޅުންްްފެށޭ ްވާ ްނޯޓުކުރަްއވާފައި ނަން

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ްބޭނުންފުޅުކުރެްއވުމަށް ްފުރުަޞތުގެ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގެ ްހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ގަިޑއަށް



  

ް ްހުްސވަގުުތކޮެޅއ41ްްހިސާބުން ްވަރަޙްމަތުްމިނެުޓގެ ްވަްއަސލާމްޢަލައިކުމް ްއަރުވަން. ްމެންބަރުންނަށް هللاްޢިްއޒަތްތެރި

ްބަރަކާތުހޫ.ްވަ

ް

 ]އަށ24:11ްްްއިނ41ްްް;23ހުސްވަގުުތކޮޅުް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަާވއިދުަގއި ްްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްފެށުމަށ11ްް;2ވާ ްމަސަްއކަތް ްދަންފަޅީގެ ްއޮތް ްފަށަން ްއަުޅަގނޑުމެން ގައި

6ްވާްގޮުތގެްމަތިންްއަލުންްރަނގަބީލުޖަހައިްްދާގައިރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހުްކޯރަމްްހަމަނުވާތީްގަާވއިުދގެްކަމާްެބހޭްމާއް

ް ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ްމިއަދުގެ ްަގސްތުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަނުވާތީ ްކޯރަމް ްވެސް ްބެލުމަށްފަހު ގައ41ްި;2މިނެޓު

ނޑުްފެށުމަށ41ްް;2ފެށުމަށްްފަސްކޮށްލުމަށް.ްއެހެންވީމާ،ް  .عليكنްمالسالوަގއިްރަނގަބީުލޖަހާނީ.36ް;2ގައިްއަުޅގަ

 

ނޑުްއވައިެލްއވުން:ް) ް(އަށ10:00ްްްއިނ10:01ްްްމަޖިލީސްްމެދުކަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރގެް ްވިލުފުށީ ްއެީއ ްމަސަްއަކތް ްގެންދިަޔ ްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަވެއްޖެ. ްމިާހރު ްކޯރަމް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހުށަހަޅުއްވާ ްރިޔާްޟްރަޝީދު ްމެންބަރު ްކުރިއަްށްޢިއްޒަތްތެރި ްބަހުސް ްިއމްތިޔާޒުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްާވ، ފައި

ްފުރުޞަ ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދާއިގެންދިއުން. ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްއަުރވަނީ ްީއވާްތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ާރެގ

 އަށް.هللاްޢަބްދު

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ްވަރަށްްޢިއްޒަތްތެ ްމިނިވަން ްހިނގާ، ްރަނގަަޅށް ްސިފަޔަކީ ްއެއް ްމުިހއްމު ްކޮންމެހެންވެސް ްހެޮޔެވރިކަމުގެ ްރައީްސ، ރި

ްސިފަޔަީކް ްއެއް ްމުހިއްމު ްކޮންމެހެންވެސް ްމަޖިލީހެއްގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްރަނގަޅު ްމަޖިލީހެއް. ްރަްއޔިތުންގެ ވަރުގަދަ

ްސަރުް ްރަނަގޅު ްޖަވާުބދާރީކުރުވުން. ްރަނގަޅަށް ްަރއްޔިތުންެގްސަރުކާރަށް ްސިަފއަކީ ްއެއް ްމުހިއްމު ްކޮންމެހެން ކާރެްއގެ

ްސިަފޔަީކް ްއެއް ްމުހިއްމު ްކޮންމެހެންވެސް ްމަންދޫބުންގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްވަންޏާ، ްކަމުގައި ްޖަވާބުދާރީވުން މަޖިލީހަށް

އްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްރައްޔިތުންނަށްްރަނގަޅަްށްޖަާވބުދާރީވުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްައޅުަގނޑުމެންްައޅުަގނޑުމެންްރަ

ްައޅުަގނޑުް ްކިޔަިއގެން ްމަންޫދބުންނޭ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިއީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްދުވަހަކު، ްތިބިހާ ްހަވާުލެވގެން ނޑިަތކާ ްގޮ މި

ނޑުމެންނާްހަވާލުކުރިް ވަކާލާތުކުރާހާްުދވަހަކު،ްއަުޅަގނޑުމެންނާްމިްމަސްއޫލިްއޔަުތ،ްމިްމަސަްއކަތްްމިްއަމާނާްތްއަުޅގަ



  

ްއަ ްވެރިކަމަށާއި،ްމީހުންނަށް ްފެންނަ ްރައީސް،ްދެފުށް ްޖަވާބުދާރީވޭވެ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްތާއަބަދަށް ްތިބެންޖެހޭނީ ނޑުމެން ޅުގަ

މިނިވަންކަމަށާއި،ްއިންސާނީްަޙއްޤުތަކަށާިއ،ްއިންޞާފަްށ،ްިއޖުތިމާޢީްއަދިްސިޔާސީްއިްނޞާފަށްްވަކާލާތުކުރަންްނުކުީތް

ނޑުމެން.ްވަކާލާތުް ނޑު.ްއެހެްނވީމާ،ްމިއަދުްއެހެންްބަަޔކުްނުކުެމްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ ކުރަންްނުކުތީްޚުދުްއަުޅގަ

ްނުކެރޭނެ.ް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބުނާކަށް ްދާށޭ ްގެއަށް ްއަނބުރާ ްދަޢުވާކުރީމާ ްމިނިވަންކަމަށް އެ

ްރަްއޔިތުން ްމި ްބާބު ްދެވަނަ ްއޮްތ ްބަޔާްނކޮށްފައި ްޙައްޤުތަކޭ ްއަސާސީ ްިޢއްޒަތްތެިރްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމަޖިލީހުގައި ގެ

ރައީސްްމަނިކުފާނުމެން،ްމާިރޔާްދީދީ،ްއިބްރާހީމުްމުޙައްމަދުްޞާލިޙު،ްޤާސިމްްއިބްރާހީމު،ްމިްބޭފުޅުންްތިއްބަަވިއގެންް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްނޮިޅަވރަމް ްއެކުލަވާިލއިރުަގއި، ްާބރު ްޙައްޤުތަުކގެ ްއަސާސީ ްާބބު ްދެވަނަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްްމެންބަރު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްތިއްބަވައިގެްނ ްބޭފުޅުން ްމި ްނަޝީދު، ްއެކުލަވާލިއިރުަގިއ3ްްމުޙައްމަދު ްބާބު ަވނަ

ނޑުމެން.ް ްއަުޅގަ ްތިބީ ްމަގުމަތީގައި ްހިތްވަރުދޭން ްބޭފުޅުންނަށް ްމަަސއްކަތްކުެރްއވި ްއެ ްބޭުރަގއި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

މެންްއެމް.ޑީ.ޕީްމީހުން.ްމަދަނީްޖަމުޢިއްޔާތަކުންނާއި،ްރަްއޔިތުންނާއި،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްެއްހިތްވަރުދިނީްައޅުަގނޑު

އަމިއްލަްފަރުދުންނާއި،ްީމޑިާއްއިންްނިކުމެ،ްއަތްނުފޯރާްފަށުގައިްތިބިްވެރިންތަެކއްްއަތްފޯރާފަށަށްްގެންނަންްެވގެންްެދް

ްނައްތާލުމަށާއި ްކަރަްޕޝަން ްެވގެން، ްހިންގަން ްވެިރަކން ްގޮތަކަށް ްފެންނަ ްފުށް ްފުރިހަމަައށްް، ްޙައްޤުތަކަށް އިްނސާނީ

އަށަގެންެނވުމަށްްނުކުތީމާ،ްއެްމީހުންްކައިރީގައިްއަނބުރާްެގއަށްްދާށޭްބުނާކަށްްއެމް.ޑީ.ޕީްމެންބަރަކުްނުކުމެގެންނުވާެން

ްަރއީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިނިވަންކަމެއް. ްހޯދައިދިން ްމީހުންނަށް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިީއ ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްމި ްއަުޅގަ ްކޮށްަފއި ްމަސަްއކަތްަތކެއް ްގިނަގުނަ ްއެތައް ްއެަތއް ްަޙއްޤަށާއި،ްއިންޞާފަށް ނިވަންކަމަށާއި،ްއަސާސީ

ް ްައޅުަގނޑުމެން ްކޮުޅަގއި ްެއއް ްބަލައިލާއިރު ްއަނބުރާ ްފަހަތް ްދެން ްނިންމާލާފައި ްމަސަްއކަތް ްއަނެްއ88ްްއެ މީހުން

ތެރިްރައީސް،ްަކމަކުނުދާނެ.ްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްލައްކަްމީހުންްތިބީމަކާްޢިއްޒަތ4ްްކޮޅުަގއިް

ްއަނބުރާް ްމަގަށް ްސީދާ ްއެ ްދަންޏާ ްފިޔަވަޅުައޅަިއގެން ްކަތި ްނެއްޓިގެން ްހެޔޮފާލުން ްނެއްޓިގެްނ، ްފާލުން ނޑި ގޮ

ްމެން ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންްރައްޔިތުންގެ ްއުތުރުގެްރައްޔިތުން.ްއަުޅގަ ްގޯހެއްްނުކުންނާނީްގަލޮޅު ނޑުމެންނަށް ބަރުންްއަޅުގަ

ްަރއީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވގެން. ްއަޅުވަން ްފާލަށް ްހެޮޔ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުންނާނެ. ްރައްޔިތުން ހަދެންޏާ

ް ްަވރަށް ްއެކަީށގެންނުވާ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަުތގެ ްރާއްޭޖގެ ްވަރަށް ްއެކަީށގެްނނުވާ 31ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާހުނ51ްްްހާހުން

ްއަ ްނުކުންނާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިދިކޮޅަށް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުން ްވަންޏާ ްދާކަމުގައި ްޖަހަމުން ްފައިސާ މިއްަލއަށް

ނޑުމެންގެް ނޑުމެންްރަްއޔިތުްނނާްދިމާލަށްްމަލާމާތުގެްބަސްްބުނަނީއޭ،ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންްމީހުންނާްދިމާލަށް،ްއަުޅގަ

ްއަ ްކިާޔއިރު، ްއަަރިއަގންނާނީއޭ ްޢިްއޒަތަށް ްވާންޖެހޭ.ްއަބުރަށާއި ްމިސާލަކަށް ްެވއްޖެއްޔާ ްއެހެން ްވެސް ނޑުމެން ުޅގަ

ްއަެނއްކަާކް ްއެަކކު ްވިޔަސް ްކަުމގަިއ ްރަްއޔިތެއް ްއެއީ ްނުވާނެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަް ްތަޅުމުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިކޔާކަށް ްއެްއޗެހި ްފާުޑގެ ްނުކިޔާންވީ ްވިޔަސް ްކަމުގައި ޅުަގނޑުމެންނަށްްދިމާލަށް

ްމަންދޫބުންް ްރަްއޔިތުންގެ ްމިއީ ނޑުމެން ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްޭބނުންކޮށްގެންނުވާނެ.ްިޢއްޒަތްެތރި ްއިމްތިާޔޒުތައް ްވާ ލިބިފައި



  

ްޝުކުިރއްާޔް ްއަތްފޯރާފަށުގަ. ްރަްއޔިތުންެގ ްއިންތިޚާބުކުރި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްތިބެންޖެހޭނީ ްައޅުަގނޑުެމން ްވަންޏާ ކަމުގައި

ްއީސް.ޢިއްޒަތްތެރިްރަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުް

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްމައްސަަލިއގައި ްއިމްިތޔާުޒގެ ްއާދެ،ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި އާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ

ްއިމް ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމި ްކަމަކަށް ްެވްފުރަތަމަ ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ތިޔާޒުެގ

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްތެދުވީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްބަހުސްކުރަން. ްފާސްކޮށްގެން، ްތިބީ ްމި 66ްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ްވަނަްމާއްާދގަިއްދޭްބާުރގެްަދށުންްޕާޓީއެްއގެްީލޑަރަކަށްްާވތީ،ްބުނަންޖެހޭްވާޖިބުްއަދާކުުރމަށްޓަކައި.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްޚިޔާލުްފާޅުކުރުމުގެްބާރުްލިބިފައިްމިްވަނީްއިސްލާމްދީނުެގް ްޙައްޤުތަކާއިްމިިނވަންކަމުަގއި ގަބޫލުކުރާްގޮުތަގއިްއަސާސީ

ްމެދުަގިއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޝުޢޫރުތަްއ ްފާުޅކުރާ ްިޚޔާލުތަކާއި ްފާޅުކުރާ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްޚިލާފުނުވާނެ އަސްލުތަކާ

ްއިސް ްެވސް ްއެކަކަށް ްހަމަ ްއެީއްފާޅުކުރުމަށް. ްބާެރއް، ްކުރުމުގެ ްކަންަތްއތައް ްެއއްކިާބވެ، ްތެރެއިން ްއުސޫލުަތކުގެ ލާމީ

ްއެހެންް ްއަދި ްވެސް ްޖަމުޢިއްާޔއަކަށް ްއަދި ްވިޔަސް ްޖަމާޢަތަކަށް ްޢާއްމު ްއެއީ ްއަދި ްވިޔަސް، ްމެންބަރަކަށް މަޖިލީހުގެ

ނުޑމެންނަށްްފެނިގެންްމިްދަނީްފަރާތަކަށްްވެސްްއެކަންްލިބިެގންނެއްްނުވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްހިތާމަޔަކީްމިއަ ދުްއަޅުގަ

ްމާތްވެގެންާވް ްބޭރުވެ، ްހުދޫދުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދިމާލަށް ްއަނެަކާކ ްއެަކކު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވާަހކަ ްބެހެމުންދާ ްވެސް ްކަންތައްަތާކ ްޒާީތ ްއަނެއްެކްއގެ ްއެެކއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްިޚލާފަށް ްއަސްލުތަކާ .ްއިސްލާމްދީނުގެ

ް ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިއަދު ްއެނގޭ ްއެބަ ްރުފިޔާގ31ްްެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާސް

ްމުއައްސަާސގަިއް ްދައުލަތުގެ ްއެހެން ްޚަރަދު ްކުރައްވާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްީކއްެވގެންކަްނ. ވާހަކަދަްއކަވަނީ

ްުކރައްާވކަށްނު ްބޭފުޅަކު ްެއްއވެސް ްގިނަްތިއްބެވި ްވަރަށް ްހަމައަށް ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްރަްއޔިތުން ްދާއިރާގެ ޖެހޭ.ްއެބޭފުޅުންގެ

ްގިނަް ްވަރަށް ްކަންތައްަތްއްްމުހުދާތުތަކުގައިްކަންތައްތަުކގައި ްއެ ްއައިމަ، ްއާދޭ. ްއެބަ ްރައްޔިތުން ްއާދޭ، ްބޭފުޅުން އެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރަންޖެހޭނީ ްއެަކން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްމަޖިލިސްެގްފުއްދައިދޭން ްރައްޔިތުންގެ ްދެން އްޔާ.

ްގޮތަކަށްް ްދެންނެވި ްމި ްއިންތިޚާބުކުރެިވެގން ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްބޭފުޅަކު ްއެއްެވސް ްއެހެން ްނޫން ްއެ މެންބަރުން.

ްތަފާތުް ްބަޖެޓުތަކުން ްބޮޑެތި ްދައުލަުތގެ ްއަށް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެހެްނީވމާ، ްނެތް. ްެއއް އަިއއްސަ

ނޑުމެްންގޮތް ްއަުޅގަ ްފާސްކޮށްގެން. ްެވސް ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްތިބެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހީދިނުމަށް ްއެިކއެކި ގޮތަށް

ްއެްއެޗއްގެް ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްދޭންޖެހެނީ ްމި ްއެއްޗެއް ްދޭ ްެމންބަރުން ްމަޖިލިސްގެ ރައްޔިތުންގެ

ްފާޅުކުރެ ްއެ ްުޝޢޫރުތައް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއެހީތެރިވުމުެގްތެރެއިން. ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިާރގެ ްގޮތްގޮތަށް، ްތަފާތު ްއވެނީ

ްއެް ްތާނގައި ްމި ްއައިސް ްހޮވިަވޑަިއެގން ްތަންތަނުން ްެއިކއެކި ްރާއްޖެތެޭރގެ ްއައިސް ްރަށްރަށުން ްބޭފުޅުން ްއެ ގޮތުން

ްކުރަްއވަްނޖެހޭ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަދި ްއަނބިދަރިންނަށާއި ްޚަރަދުތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްހާލަތުގައިްތިއްބެވީ ްއެ ްހަމަ .



  

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްގުޅިގެން ްވެސް ްގޮތް.ްއެކަމާ ްއޮތް ްހާލަތު ްއިޤްތިޞާދީ ްޤައުމުގެ ްޖެހޭ ްެއބަ ްގަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ްހައްދުފަހަނައަޅަިއގެންދާް ްމި ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަހުރި. ްފިކުރުތަކެއް ވިސްނާލަންޖެހޭ

މިއަދުްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލިސްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްދެންމެްއަކުްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން،ްދެންމެއަކުއޭްމިްދިޔުމުގައިް

ްވެރިޔަުކ،ް ްބާުރގެ ްެއއް ްބާރުްނކުރެ ްތިން ްދައުލަުތގެ ްވިދާުޅެވއްޖެ، ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ްކުރިން ްމީގެ ްދާދި ދެންނެވީ

ނޑިޔާ ްއުއްަތމަްފަ ްއިނާޔަތްަތއްްައޅުަގނޑުެމންގެްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގްއާދެ،ްސުޕްރީމްްކޯުޓގެ ްއާއި ރަށްްދޭްމުސާރަ

ްެދއްކޭތީ.ް ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްާބވަތުގެ ްއެ ްފާުޑެގްވާހަކަ ްއެ ނުޑްހިތާމަކުރަން ްއަޅުގަ ްނުލިބޭތީ. މެންބަރުންނަށް

ްއިން ްައކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބުނަންވީތޯ ްއާިއްއަޅުަގނޑުމެން ްމުސާރަ ްލިބޭ ްބޭފުޅަކަށް ނެވި

ނޑުމެންނަށްްއޮންނާނޭ.ްއެހެނެއްނޫންްެދްއތޯްޤާނޫނުއަސާސީްބައްޓަްނކުެރވިފައިްމިްއޮތީ.ްއަިދްހަމަް އިނާޔަތްތައްްއަުޅގަ

ނޑުް އެހެންމެްވަރަށްްިސޔާސީްބޭުފޅުންްސުޕްރީމްްކޯޓާްދޭތެރޭްަވރަށްްއިހާނެތިްބަސްތައްްބުނަުމންްއެބަްގެންދޭ.ްއަުޅގަ

ްބާވަުތެގްގަ ްއެ ްކުށްވެރިކުރަން. ްެއކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަރުއަޑުން ްކަމަކަށް. ްކުރެވޭނެ ްެއކަންކަްނ ބޫލެއްނުކުރަން

ްމީހަކުް ްދަންނަ ްނުވާނެ.ްޤާނޫނު ްއެކަންކަެމއް ްމެނުވީ ްއުފެދިގެްންދިޔުން ްއާިއްފިތުނަ ްަޤއުމުަގއިްަފސާދަ ކަންތައްތަކުން

ުމގަިއްޑްރާފްިޓންްކޮމިޓީަގއިްއިންނެވިްބޭފުެޅއްްކަމަށްްވަންޏާްއެްބޭފުޅަުކްޤާނޫނުއަސާސީްއިބާރާްތކުރިްުނވަތަްއެކުލަވާލު

ްކަންތައްަތްއް ްގޮތަށް ްމަުގފަހިވާނެ ްފަސާދަޔަށް ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްމަސަްއކަތް. ްތެރޭަގއި ްހުދޫދުގެ ްޤާނޫނީ ކުރަްއވަންޖެހޭ

ްޚިލާ ްޤާނޫނާ ްަކނަޑއެިޅގެން ްއެއީ ްނޫން. ްކަމެއް ްކޮށްގެްނވާނެ ްއެއީ ްމިްކުރުމަކީ ްއެހެން ްޢަމަލެއް. ްޚިލާފު ްޤާނޫނީ ފު

ނިޑޔާރުންނާް ްފަ ްތަނުެގ ްއެ ްގޮތުްނ ްބެހޭ ްކޯޓާ ްސުޕްރީމް ްއަުޑިއވިގެންދަީނ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިދާކަށްދުވަހު ދެންނެވި

ްޝާއިޢުކުރަމުންދާް ްނޫސްތަކުަގއި ްއަޑު. ްބުނެވެމުންދާ ްފަދައިން ްދެންނެވި ްމި ްބަސްތަކެއް ްއިހާނެތި ްވަރަށް ްގޮތުން ބެހޭ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއަންނަކަން ްވާހަކަތައް ްމި ްއެއްިދމާލަކުން ްއާދޭ. ްއެބަ ްވާހަކަ ްމި ްނެތި ނޑުމެއް ްމެދުކެ އަޑު.

ނޑުްޮގވާލަންް ހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްޕަބްލިކުަގއި،ްޓީވީަތކުަގއިްމިްކަންތައްތައްްކުެރވެމުންްދާކަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމަސްއޫ ްއުފުލުމުެގ ްކަންކަން ްއެ ްއުފުލަންޖެހޭްއޮތީ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްފަރާތްތަކުން، ްވާ ްއެޅިފައި ްބޮލުގައި ލިއްޔަތު

ފަރާތްތަކުންްއެްކަންކަންްއުުފއްލެވުމަށްްފަސްޖެހިވަަޑއިުނަގންނަވާށޭ.ްެއއީްކޮންމެްފަރާތެްއްކަމަށްްވިަޔސް.ްއެހެްނވީމާ،ް

ނޑަް ްކަ ްހުދޫދުތައް ްެއ ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްޤާޫނނުގައި ްާއއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެްނވީމާ،ްމި ްއެބަހުރި. ްަބޔާްނވެގެން އެޅި

ްވެސްް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްވާހަކަދެއްކުން. ްއެީކގަިއ ްމިނިވަންކަމާ ްއޮތީ ްދެްނ ްދަންނަވާނީ. އަޅުަގނޑު

ްއަެނއްަކކުް ްެއކަކު ްއިޙުތިރާމުކޮށްގެން. ްއަނެްއކަކަށް ްެއކަކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެވޭނީ ްނަމޫނާއަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާްއަޅުަގނ ްދަސްކޮށްގެން. ްދަނެގެން ްއިޙުތިާރމުކުރަން ްބަޔަކަށް ްއަނެއް ްބަޔަުކ ްެއއް ޑުމެން

ްކަމަށްް ްޖަމުޢިއްޔާެއއް ްމަދަނީ ްތެރެއިން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްނުވާނެ. އެކަންކަެމއް

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަމޖިލިސްގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަދި ްވާހަކަްވިޔަސް ްދައްކާ ްމި ްތާ ްމި ްމާލަމުގައި ްމި ްވިޔަސް ްކަމަށް މެންބަރަކު

ވެސްްދެްއކޭނީްމާތްވެގެްނވާްިއސްލާމްދީނުގެްހަމަތަކާއިްއުޫސލުތަކުގެްތެރެއިން.ްއެއާްޚިލާުފނުވާްގޮެތއްގެްމަތިންނޭ.ްެއް



  

ްޤާނޫނުގެ ްނުވަތަ ްހުދޫދުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދައްކާ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްދާކަންްްނޫން ްބޭރުވެގެން ހުދޫދުން

ނޑުމެންނަށްްވަރަށްް އަޅުަގނޑުމެންްވިދާޅުވާްެދވަަންބާބުން،ްއާދެ،ްއަސާސީްަޙްއޤުތަކާއިްމިނިވަންކަުމގެްބާބުްންއަުޅގަ

ރަނގަޅަށްްސާފުކޮށްްއެބަްއެނގޭ.ްެއއީްައޅުަގނޑުމެންްއިްސލާމުންނަށްްވީތީ،ްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބައްޓަންކުެރވިފަިއް

ްގޮ ްެއުކްއޮތް ްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ ްއަދަބުވެިރކަމާއި، ްއަދި ްއިހުސާންެތރިކަމާއި ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންީވމާ، ްވާތީ. ތަށް

ރައްޔިތުންެގްކިބައިްންވެްސްައދިްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއަރިހުންްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްއެދެންްއޮީތް

ނޑުމެްންއެުކވެރިކަމާިއްެއއްބާރުލުމާްެއކީަގއިްކުރާްމަަސއްކަތުންނާްމިްޤައުމުްފަސާދައިގެްތެެރއަްށްނުގެންދަވާށޭ.ް އަުޅގަ

ްހަމައަްށް ްތަރައްޤީާއ ްމާދަމާގެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއަދި ްގެންދެވޭނީ. ްކުރިއަށް ްޤަުއމު ްައޅުަގނޑުމެންެގ އެީކއޭ

ްވާސިލުެވވޭނީ.ްޤައުުމގެ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްަނއިބުްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްގެންޮގްސދެއްވުމަށް ްކުިރއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލިސްގެ ްހިސާބުން ންބަރު.ްމި

ނޑުްއެދެން. ްރައީސް،ްދިްއގަރުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޒިމުްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށްްައޅުގަ

ް

 ްވުން:ވާހަކަދެއްކެްްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު

ްފަހުންް ްއެންމެ ްވާހަކަ ްއެލަވަްނސްގެ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމިއީް ްވިސްނުމަކީ ނުޑެގްއަމިއްލަ ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްާކއިރު ްމި ްނެރެ ްތެރެއިން ްަމއްސަލަިއގެ ްއިމްތިާޔޒުގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމެް ްކަންބޮޑުވާނެ ނޑުމެންްރައްޔިތުން ްއަުޅގަ ްދައްކާއިރު ްވާހަކަ ްމި ްނުކުމެ ްބަޔަކު ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންގެ ްއަދި ކޭ.

ްމިއީކީް ްނޫން ްކަެމއް ްަގޔާވާނެ ްމާ ްަބޔަކު ްގިނަ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްއަހަންޖެހޭނެ. ްވެްސ ްއަޑު އަޅުަގނޑުމެން

ަމއިަގނޑުްގޮތަކަްށްމިްފެންނަނީްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމުސާރަިއގެްވާހަކަްއަބަދުްދަްއކައިްއަުޅަގނޑުމެންްމިްކަމާްއުޅުން.

ްވެްސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމުސާރަ ްެއވްރެޖު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހަމަޖެހުން. ްމުސާރަތަކެއް ްރަނަގޅު ްތެރޭަގއި ްބާރުގެ ތިން

ބާުރގެްތެރޭގައިްމުސާރަަތއްްބަހާލާފައ4ްްިހާސްްރުފިޔާ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގ6ްްެމިއަށްްކިޔަނީްމިނިމަމްްވޭޖެްއގެްވާހަކަ.ް

ްއަޅު ްއެހެންވީމާ،ްދެން ްަކންބޮޑުާވވަރުވޭ. ްހަމަ ްދޭތެރޭަގއި ްއެ ްބަލައިާލިއރު ްއަށް ްމުސާރަ ްޢާްއމު ަގނޑުމެންެގ

ްޢާއްުމް ްކަމެއްހެނެއް. ްއޮތް ްަދއްކާކަްށ ްތެޭރގައި ްމީގެ ްވާހަކަަތކެއް ްޓެކްނިކަލް ްގިނަ ްމާ ްުނވޭ ްހިޔެއް އަޅުަގނަޑކަށް

ްވާހަކަ ްފަޙްމުވާ ްމިއީ ްތަންދޮރު ްމިއީ ްއަކަށް ްކަމުގެްރައްޔިތުމީހާ ްމި ްދެކެނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނުވާނެ. އަކަށް

ްދާންޖެހޭ.ް ްވިސްނުމަކަށް ްދެ ްދޭތެރޭަގއި ްއޮނިަގނޑާ ްމުސާރަތަކުގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތީ ހައްލަކަށް

ްވާހަކަަދއްަކއި ްުމސާރަތަކުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއީކީ ްނުކުެރވޭ. ްތާއީދެްއ ްެއްއގޮތަކަްށެވސް ،ްއަޅުަގނަޑކަށް

ްހުށަހަޅަނީް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްކަމަކަށް. ްވަގުެތއް ްހިފަިއގަންނަންވާނެ ްވެގެން ްއެލަވަްނސަާކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ



  

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްމިއީ ްގޮއްަސއި ްވިސްނުމަކަށް ްދެވަނަ ނޑަށް ްއޮނިގަ ްހަމަ ްމުސާރަތަކުގެ ްމި ްރާއްޖޭގެ ްމުސާރަތަކުގެ މުޅި

ް ްފެންަވރަކަށް ްރަނގަޅު ްކޮންމެްހަޖަމުކުރެވޭ ްނަގާ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްކަމުަގއި ްއެ ްއަުޅަގނޑު ހަމަޖައްސަން.

ނޑުްާތއީދުކުރާނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ. ްއިނީޝިއޭަޓކަށްްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުް

ްހެންވޭ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއެްއާދެ، ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ރު

ްއުތުރުް ްގަލޮޅު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްހަމަ ްތާއީދުކުރަން.ްއެއަށްފަުހްއަޅުަގނޑު ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުއްވި

ްޢަބްދު ްއީވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުްهللا ްމަޖިލިސް ްޚާއްޞަ ްބޭުރަގިއްަރއްޔިުތންގެ ްދިޔައިރު ރިއަށް

ްމިް ްތެރޭ ްމަޖިލިސް ްމި ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްދިޔައިރު ްއަުޑއުފުލަމުން ްމިނިވަންކަމަށް ްއުުޅމުގެ ްެއްއވެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި

ްގެެނއްސަް ްބަޔަކު ްވަކި ްބަދަލަކީ ްއޮތް ްގެނެވިފައި ްމި ްމިއަދު ްގެންދިޔައީމޭ. ްކުރަމުން ްއެްއވަަރށް ްއެއާ ްހަމަ މަސައްކަތް

ްއެްއޗެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްއޮތް ްަކމެއްްނޫން.ްއޭރު ްގަބޫލުކުރާ ްއެހައި ނޑު ްައޅުގަ ްކްލެއިްމކޮށްްވާހަކަދެްއކުމަކީްވެސް ްކަމަށް އް

ްކުރެވުނުކަްން ްރަނގަޅަށް ްވަަރށް ްހަމަ ްމަސައްކަތް ްވެސް ްތިެބގެން ްޑީ.އާރު.ީޕގައި ްއަޅުަގނޑުމެްންއޭރު ފަރާތުން،ްއަދި

ް ްގަބޫލުކުރާނެ ްެވސް ްރައްޔިަތކު ްކޮންމެ ްމަްއސަލަިއގަިއްދިވެހި ްމި ްއާދެ، ްަޝއްކެތްުނކުރަން. ްއެްއވެސް ްމެދު ކަމާ

ްފަރާތްތަކުގެް ްހަރަކާތްތެރިވާ ްއިސްކޮށް ްނުކުމެ ްކަމާ ްމި ްެއއްކަމަީކ ްއެބަހުރި. ްކަންބޮުޑުވންތަކެއް ްެވސް އަޅުަގނުޑގެ

ްވަރަ ްހަމަ ްގަބޫލުކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްނެތް ްއިޚުލާޞްތެރިކަމެއް ްބަެއްއގެ ްެއއް ްިނޔަތެްއގަިއްމިްތެރެއިން ްހެޔޮ ށް

ްމަސަްއކަތްތަކަްށް ްކުރަްއވާ ްެއ ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްަގބޫލުކޮށް، ްއަޅުަގނޑު ްތިބިކަން ްއެބަ ްފަރާތްތަެކއް މަސައްކަތްކުރާ

ނޑުްއެްފަރާްތތަކާްވެސްްމީގެްކުރިންްމިް އަޅުަގނޑުްވެސްްުޝކުރުއަދާުކރަންްބޭނުން.ްމިްވާހަކަތައްްމިްގޮތަށްްއަުޅގަ

ް ްހަމަ ްމާރިާޔްއަންނަނީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުތުުރ ްމައްޗަންގޮިޅ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްިމ ދައްކަމުން.

ް ްދީދީ ްޚިޔާލ31ްްުއަޙްމަދު ްއޮތް ްތެރޭަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްހުށަހެޅުއްވުމުން، ްއުނިކުރުމަްށ ްޤަރާރު ްރުފިޔާގެ ހާސް

ް ްައޅުަގނުޑ ްނަމަވެސް، ްއަނބުރަިއގެްނދެވި. ްމިްތަފާތުވުމެއްަގއި ްދުވަހު ްހުށަހެޅި ްތަނަށް ްމި ްހުށަހެޅުން ްއެ އަލުން

ްހަނދާންއެބަހުރި.ް ްއަޅުަގނުޑ ްއަިދވެސް ްމަތިން ްޮގވި ްެއއްޗެިހ ްދިމާލަށް ނޑާ ްައޅުގަ ްމަޖިލީހުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިްއކުރަމުންް ްވެސް ްއިނގިލިތައް ްބުނެ ްކަމަށް ްމަޝްހޫރުވާން ްކަމާއި، ްދެއްކެން ްމީހުންނަށް ްކަމާއި، މެޑަލްޖަހަން

ްއެންމެް ްފަރާތްތަކުން ްމިްމަސަްއކަތްކުރާ ްކަމަށް ްމި ްލީމަ ނުޑްޭއތި ްއަުޅގަ ްދިފާޢުަގއި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދުވަހު ގެންދިޔަ.ްއެ

ނޑުްހަމަްހިތާމަޔާްއެކުްފާަހގަކޮށްލަންް ބޭފުޅެއްްވެސްްއެންމެްހެޔޮްަބހެއްްވެްސްެއްކަުމގައިްބުނެަފއިްނެތްކަންްއަުޅގަ

ްގަބޫ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްދުވަހު ްއެ ްމިްބޭނުން. ްހުށަހެޅީމަ ްގޮތަށް ްއެ ްހުެރ، ްމެންބަރަކަްށވެ ްއިދިކޮޅު ްއަުޅަގނުޑ ލުކުެރވުނީ

ްވިދާޅުވަނީް ްބޭފުޅުން ްއެ ްމިއަދު ްނަމަވެސް، ްކަމަށް. ްނުދިނީ ްއެއްބާރުލުމެއް ްވަރެްއގެ ްެއްއެވސް ްއަޅުަގނޑަށް ކަމުގައި

ްވިސްނު ްއެކަހަލަ ްތިމަންނަމެންގެ ްހާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ްނޫނޭ. ްއެހެންނެއް ްއަޅުަގނުޑްނޫނޭ ްއެހެންވީމާ، ްނެތޭ. މެއް



  

ްމެދުް ްކަމާ ްދޭނެ ްެއއްބާރުލުން ްފުރިހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަަސއްކަތްތަކަށް ްކުރަްއވާ ްެއ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

އެްއވެސްްޝަްއކުނުކުަރއްވާށޭ.ްމުޅިްދައުލަތުގައިްހުރިްމިކަހަލަްސީރިއަސްްމައްސަލަތަކަކީްވެސްްމައްސަލަތަެކއްްކަމަްށް

ްކަންަތއްތަކެްއްދެކި ްގޯސް ްވެސް ްމަޖިލީހުަގިއ ްރައްޔިތުންގެ ްަނމަ. ްވާ ްކަމަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްއެ ގެން

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމަންދޫބުން. ްރަްއޔިތުންގެ ްވެސް ނުޑމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްއިންސާނުން. ްވެސް ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ އެބަހުރި.

ނުޑމެންްމިްތަނުގައިްގޯސްކޮްށްމިތަނަށްްވަދެްކުރާްހުރިހާްަކމަކީްވެސްްރަނގަ ޅުްކަންކަމަަކށްްނުވާނެ.ްެއކަމަކުްއަުޅގަ

ްނަމަް ްވާ ްކަމަށް ްއިނގިލިދިއްކުރާ ްއަބަދު ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްހަމައެކަނި ްސަބަބުން ްކަމެއްގެ ކުރާ

ްކަންތަ ްޒާތީ ްމަޖުބޫރުވޭ ްގަބޫލުކުރަްނ ްއެބަ ްފަހަރު ްަބެއއް ްވެސް ްއުޭޅކަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްީމގައި ްވެސް އްަތެކއް

ސަބަބަކީ،ްމިދެންނެވިހެންްމިްކަމުގައިްމަަސއްކަްތކުރާްބަެއްއްފަރާތްތަކަކީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްކުރިމަތިލައްވަިއގެންް

ނޑުމެންްހޮވިވަަޑއިުނގެންނެވިްބޭފުޅުން.ްމިްމަޖިލީހަށްްއެކިްމަގާމުތަކަށްްނަންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުވަިއގެންްއަުޅގަ

ވޯޓުްނުދީގެންްބޭރުވެފައިްތިިބްބަޔަކުްވެސްްހިމެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެފަރާތްތަުކގެްޒާތީްމަްއސަލަތަކެއްްެވސްްއުޅޭްކަމަށްް

ްނަމަް ްވާ ްކަމަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްމި ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްނުވާނެ ްއެހެން ްއިހުސާސްކުރެޭވ. ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްަމއްސަލަ ްެއްއވެސް ްަތކުރާރުްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނެތް. ްެއއް ްއަންނަންްކޮށް ްވާހަކަދަްއކަމުން ްައޅުަގނުޑ ްފަރާތްތަކާ މި

ްބަަޔކާް ްއަނެއް ްބަަޔކު ްއެއް ްހަމަ ްތަނުގައި ްމި ްއެނގޭ ނޑަްށވެްސ ްއަޅުގަ ްނުކުރާށޭ. ްމިކަން ްއުސޫލުން ޗެލެންޖުކުރާ

ްނޫ ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްެއީއކީ ްޮގވާ. ްއެބަ ްވެސް ްއެއްޗެހި ްހަޑިހުތުރު ްވަރަށް ްއެްދިމާލަށް ްފަރާތުން ްއެ ްއެހެން ްހަމަ ން.

ްނުހޮވުމަށްޓަަކިއް ްއަށް ްޮގނޑި ްމި ްދެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައގުަވއްޓާލަިއ، ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވެސް މަސައްކަތްކުާރއިރު

ްއެންޓިކެމްޕެއިންކުާރް ްމިކަހަލަ ްވޯޓުނުދެއްޗޭ ްމީހުންނަށް ްމި ްދެން ްއަަރއި ްއަށް ްމީޑިޔާ ްގޮތެްއަގއި ްބޮޑު ްފާޅުކަން ވަރަށް

ނޑަށްްވަރަްށްދައްޭޗްެއކަހަލަްކަންކަމަށްްއުސޫލު ންްމިކަންްކުރާްކަމަށްްވާްނަމަްައޅުަގނޑަށްްވެްސްދެންނެވޭނީްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެން ްބައެއް ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްގައިމުވެސް ްހަމަ ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްއަޅުަގނުޑ ްދޭން. އެއްބާރުލުން

ް ްނާދޭ ނޑަކަށް ްފާހަގަކުރެއްިވ،ްައޅުގަ ްނުނަާގކަށް.ްމެންބަރުން ްމި ްއިން ނޑުެގްދާއިރާ ްއަުޅގަ ްވެސް ްކޯލެއް ްޯފނު އެންމެ

ްއެއްް ްދަންނަވަނީ ްހާލެތްގައި ްއެއްެވސް ްއެހެން ްނޫން. ްއެއް ްސަޕޯޓުކުރަނީ ްނަގާތީ ްފަރާތްތަކުްންމީތި ްއެ ްމާނައަކީ އޭގެ

ނޑުމެންގެްނަންބަރުތަކާްއެްއޗެހިްޢާްއމުކޮށްްމިްހުރިހާްވާހަކައެއް މީޑިާޔގައިްދެްއކީމަްއަދިްއެްއްްނޫން.ްއެކަމަކުްއަުޅގަ

ްައޑުއަހަްން ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދޭ. ްނުވެސް ްމި ްގޮތުަގއި ްއުނދަގުލެއްގެ ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްފަހަރަކު އެންމެ

ްފެނޭ.ްދެންް ްނުވެސް ްނަސީބަކުން ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއަދިެއއް ްހުއްޓޭ.ްއެކަމަކު ްއެބަ ްނަންބަރާ ްއާއި ްފޮޓޯ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެ ްމައްސަލަ ްެވގެންްއެީއކީ ްގޯހަކަށް ްޢާއްމުކުރީމާ ްނަންބަރު ްފަރާތްތަކަށް ްބައެއް ްދެން ްދެކެން. ްނުވެސް ްކަމަަކށް އް

ް ްވެސް ްފޯނުގައި ްމި ްައޅުަގނުޑގެ ްގައިުމވެސް ްހަމަ ްެއކަމަކު ްނަންބަރ5111ްްުއުޅެނީ. ްމީހުންގެ ްގިނަ ްުވރެ އަށް

ނޑަށްްޔަޤީންްމުޅިްރާއްޭޖގެްރަްއޔި ތުންނަށްްވެސްްވަަރށްްފަސޭހައިންްމިހާރުްލިބޭނެްމިހާރުވެސްްއެބަހުރި.ްއަދިްައޅުގަ

ްެއްއް ްޝަުކވާ ްެއްއވެސް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްޢާއްމުޮކށްފާނެތީ ްއެހެންވީމާ،ްނަންބަރު ްމިއީ. ްކަންނޭނގެ ނަންބަރެއް



  

ްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވާ ްމި ްެއުކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްފަރާްތތަކުގެ ްމަސައްކަތްކުރާ ްމި ްއެދެނީ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ށޭ.ްނެތް.

ްފަސޭހަވެގެންދާނެ.ް ްމިކަން ްވެްސ ްކާމިޔާބުކުރުމަށް ްއޭރުްނ ްަމސައްކަތްކޮށްެދްއވާށޭ. ްކަމުގައި ްމި ރީތިކޮށް

ްެއއްވެްސް ްމެދު ްކަމާ ްރަނަގޅުެވގެްނދާނެ ްކަންތައް ްއުުޅނީމަ ްކަންކުރަން ްއުސޫލުން ްމަްޝވަރާެގ ވާހަކަދަްއކަިއގެން

ްމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަްއސަލަިއގަިއ ްމި ްވާހަކަަތކުެގްޝައްކެތްނެތް. ްަބއެއް ްެދކެވުނު ްއެކު ްފަރާތްތަކާ ްއެ ްުކރިން ގެ

ްޖަވާބުަގިއް ްީކއްެވގެންޯތްސުވާލުކުރުމުން ްއަޑުނުއުފުލަނީ ްދޭތެރޭ ްކަންަތއްތަކާ ްހިންގާްގޯސް ްމިއަދު ތެރޭގައިްސަުރކާރުން

ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންެގ ްސަރުާކރެއް. ްޒިންމާދާރުކުރާކަށްނުޖެހެއޭ ްތިމަންނާމެން ްބުނަނީ ްރަނގަޅުްމި ްކުރަންޖެހޭނީ. ނޭ

ްކާމިޔާބުނުވީމަް ްމަސައްކަތް ްކުާރ ްޒިންމާދާރުކުރަން ްަސރުކާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްަމޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްެއއް. ވާހަކަ

ްރައްޔިތުްނގެް ްއަންނަނީ ްފެށިެގން ްވެިރކަން ްގޮތަށް ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ްދެން ްތަބާނުވީމަ، ްކަމަށް ްއެ ސަރުކާރުން

ްކަމަށް ްއެމް.އެން.ބީ.ީސެގްްކިބައިން ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަޑުއުފުލައިދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްވެސް ްކަމަށް ްއެ ްރައްިޔތުން ވާތީ

ްތަނުގެް ްއެ ްގޮސް ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްދުވަްސެވއްޖެތޯ. ްކިތައް ްއުޅޭތާ ްހައްލުނުކުރެިވގެން މައްސަލަ

ްސުޕްރީ ްައޑުނުއުފުލީ. ްެއކަމަށް ްކީްއެވގެންތޯ ްހުްއޓުވީމަ ްއަޑުްމަސައްކަތް ްީކއްެވގެންތޯ ްުދވަހު ްތަޅުެއުޅވި ްކޯުޓގަިއ މް

ްުގޅިގެްން ްކަމާ ްއެ ްގެންދޭ. ްއެަބ ްގަނެގެން ްމެންބަރުން ްަބއެްއ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތެރެއިން ްމަޖިލިސް ްމި ނުއުފުލީ.

ލުްހޯދުމަށްްކީްއވެގެންތޯްއަުޑްނުއުފުލަނީ.ްމިކަންކަމާްމެދުްއަުޑްއުފުލަިއގެންްމުޅިްަޤއުމުަގއިްހުރިްަމއްސަލަތަކަށްްަހއް

ްދިމާވެގެންް ްމިއަދު ނުޑމެންނަށް ްނެތޭ.ްއަުޅގަ ްެއއް ްަމއްސަލަ ްެއްއވެސް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަމަށް މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާނެ

ނޑުމެންނަށްްމިއަދުްމިްޖެހެނީްކަލަގޮވަން.ްއެީއ... ްއުޅޭްމައްސަަލއިަގއިްޙަޤީޤަތުަގއިްއަުޅގަ

ް

ް:ވާހަކަދެއްެކވުންްދުނަޝީްމުޙައްމަދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްނޮޅިވަރަމް

ްބަލައިާލއިރުަގއިްރަީއސްްޢިްއޒަތްތެރިްޝުކުރިއްޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައސްލަށް ްތަފާތުވުންތަކުގެ ްޚިޔާލު ްއުޅޭ ްއުފެދިގެން .

ްރައްޔިތުްނެގް ްތެރެއިން ްބަދަލުތަކުގެ ްގެނައި ނޑުަތކަށް ްޮއނިގަ ްމުސާރަިއގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމެ ްިމްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހެން ްާއދެ، ްފެނުން. ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްކަމަށް ްޖެހިއްޖެ ްގިންތިކުރަން ންބަރުން

ްދެވޭެން ްއިނާޔަތްަތއް ްއާއި ްމުސާރަ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްސަބަބަކީ ދަންނަވާ

ނަޑއެިޅއިރުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްިވސްނިްވިްސނު މެއްްމިއީްމުސާރަދެވޭްތަރުީތބުންްބިސީތަކަށްްބަހާއިރުަގއިްފަރާތްތައްްކަ

ްމުސާރަް ްމަތީ ްވުރެ ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްއެހެނިހެން ްހައިކޯޓުގެ ްތިއްބަވަންޖެހޭނީ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ އެއްްްރައްޔިތުންގެ

ްގޮތުގައި ްބޭފުޅުންގެ ްހަމަްލިބޭ ްމެންބަރުްކަމަށް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްއޭރުއެއާއެކު ވެސްްްން

ްމުސާރަ ްބޮޑު ްއެކަށީގެްނވާ ްމެންބަރުންނަށް ްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެ ްއިޤުތިޞާީދްްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ އެްއްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްލިބޭނެް ްމިްމުސާރަ ްޮގތެއްަގއި ްގެންަދވާކަން.ްއެހެްނވީމާ،ްރަމްޒީ ްލިބެމުން،ްވަަޑއިގަންަނވަމުން ްގޮތުން ްނިޔާކުރާ ހާލަތު

ް ްމިކަން ްމިގޮތަކަށް ްކަމެއް ްކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިަޔތުގައި ްް،ކަމަކީްރޭވުުމގެ ްއެަލވަންެސއ31ްްްމި ްރުފިޔާގެ ާހސް



  

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮތީ ްވިސްނުމުަގއި ްއޭރުަގއި ްހިމެނުން. ްއޮނިަގނުޑގައި ްމުސާރަިއެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްާހޒިރު ްކޮމިޓީއަކަށް ްރަްމޒީ،ްވެްމެންބަރުންނަށް ްވަރަށް ްވަަޑިއގަތީމާ ްވަަޑިއގަތީމާ ްކޮމިީޓއަކަށް ލާރ2ްްިމިސާލަކަްށްކޮންމެ

ް ްހިސާބުނ26ްްްނުވަތަ ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތުގަ. ްއެްއޗެްއގެ ްދެވޭނެ ްގޮުތަގިއ ްއެްއޗެްއގެ ްރަމްޒީ ްމިކަހަލަ ލާރި،

ްގެންެދވިދާނެ ްގެއަށް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަްފެންނައިރުގައި ްބުނެވޭނެ ްެޓކްނިކަލީ ްދަދެއްްކަމަށް

ް 93ްްކަމުގައި ްެއކ611ްްިހާސް ްމަސައްކަުތގައި ްުކރެވުނު ްނިޔަތުގައި ްމާތް ްމި ްބޭއްވުމަށް.ްނަމަވެސް ްހިމަނާފައި ރުިފޔާ

ްއަިއސް ްފުރޮޅެމުން ްމިއަދު ްޖެހިގެން ްކުލަ ްސިާޔސީ ްކަހަލަްް،ގޮތްގޮތުން ްނެގޭނެ ްފައިސާ ްމި ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ އަުޅގަ

ްމިް ްބަދަލުވެެގން ްވާަހކަ ްއެބަހުރިްްގޮތްތަކަކަށް ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ދިޔައީ.ްއަޅުަގނުޑވެްސްޤަބޫލުކުރަން،ްމިއަދު

ްއެންޓިް ްއަމާުޒކުރެިވގެން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޚާއްަޞކޮށް ްހިންގަމުންްކެމްޕެއިންެގްޕްރޮގްރާމު-ދަތިތަކެއް.ްއަދި ތަކެއް

ްިތއްބަްއެބަ ްމާދަމާ ްތަުކަގއި ްޮގޑި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްގޮދޭ. ްމި ްމާދަން ްނޫން. ނޑުމެންނެއް ްއަުޅގަ ޑިަތއްްނވާނީ

ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްދަިރން. ްިމއަދުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެބަްފަޅުފިލުއްވާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުދިންަނށްޓަކައި

ްނަގަހައްޓަ ްމުއައްސަާސ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހިފަހައްޓައިދޭން. ްއަގު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިކަްންދޭންއިޖެހޭ .

ްމަޖިލީހުގަިއް ްޚާއްޞަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫުލކުރަން ްައޅުަގނޑުވެސް ްއިރުަގއި ްނިކުންނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރުމަށްޓަކައި

ްެއއް ްވިޕްލައިނާ ްމިއަުދެގްްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްގޮތުަގއި ްއެކްިޓވިސްޓުންގެ ްބައެއް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްނިކުްތއިރުަގއި ްވޯޓުލާފައި ގޮތަށް

ްދާއިރާ ްއުތުރު ްޢަބްދުގަލޮޅު ްއީވާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގެ ްއަުޅަގނޑުމެންނާްهللا ްމުޒާހަރާގައި ނިކުމެވަޑަިއގެން

ްއެބަ ްވެސް ްނެތް.ްްކުރިމަތިލައްވާަފއި ްވެސް ްހިތްބަރުކަމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއކަންކަމަކާ ްއެހެންވީމާ، ހުންނެވި.

ްނިކުތީމާ ްޯވޓުލައްވާަފއި ްެވްސްްއަޅުަގނޑުމެންނާް،އެމް.ޑީ.ޕީެގްވިޕްަލއިންަގއި ްހަމަލާދެއްވާފައި ްގޮްތގޮތުން ްއެކި ދިމާލަށް

ްނުކުތާ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެްއެބަހުރި. ްދުވަހު ްއެ ްެއކަން ްކުރެއްވީްްއަކީ ކަމަނާ

ްތެރެއިން ްފުރުޞަތުތަކެްއގެ ްއޮތް ްލިބިވަޑަިއގެން ްރޫޙަށް ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުުމގެ ްތެރެއިންނޭ. ނޭ.ްއުސޫލުތަެކއްގެ

ް ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިއަދު ްނުކުރެވޭެނ ްޤަބޫލެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްގޮަވިއގެނ3ްްްއެހެންނަމަވެސް ްދަރިފުޅު ައހަރުގެ

ނުޑގެްް،އަޅުަގނޑުްފިނިބުރެއްްޖަހާލަންްދާއިރުގައިްމިނިާކވަގުަތކެްއެގްގޮތަށްްނިކުމެ އެމް.ޑީ.ޕީގެްއެކްިޓވިސްޓުންްއަުޅގަ

ނޫން.ްބަލައިގަންނާނެްވެސްްކަމެއްްނޫން.ްއެކަުމެގްްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާނެްކަމެއްދަރިފުޅަށްްޙަމަލާދިނުމެއް.ްމިއީް

ްއެމް.ޑީ.ީޕގެް ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްމިއީ. ްކަމެއް ްހިފަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުވެސް

ްތި ްފަހަތުގައި ްެއކްިޓވިސްޓުްނ ްޕާޓީގެ ްއެހެނިހެން ްއަދި ްއެކްިޓވިސްޓުން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އަްށ،ްްއިލާްޢާެބގެން

ްގެއްލުމަްށް ްޞިއްޙީ ްލިބޭ ްސަބަުބން ްއެކަުމގެ ްދޭއިރުަގއި ްގެއްލުންތަކެްއ ްޖިސްމާނީ ްއަނބިދަރިންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމި ްތިބީ ްމި ްައޅުަގނޑުެމންްނުދެވިފައި ްދަރަޖަްބޭސްފަރުވާކުރަން ްހަމަކުރަންޖެހޭތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްވޯޓު އަށްްްތާނގައި

ްއޮންނާނެ ްމިނިވަްނކަްނ ްމިނިވަްނކަންްްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްިޚޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްުނކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްައޅުަގނޑަކަށް ކަމަކަށް

ްމީހުންނާ ްއެ ްދެން ްބޭރުވީމާ، ްއިންތަކުން ްިޚޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ްއެ ްތެރޭގަ. ްއިންތަެކއްގެ ްވަކި ްޤާނޫނީްްއޮންނާނީ މެދު



  

ރުމުގެްއިންތަުކގެްތެރެއިންްއެްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެްބޭނުންުކރެވެންޖެހޭނެ.ްއައިސްްަގޔަްށްފިޔަވަުޅއެޅެންޖެހޭނެ.ްޚިޔާލުފާޅުކު

ްގެއްލުންް ްޖިސްމަށް ްއަނބިދަރިންގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްގަންހިންގާ ނޑުމެން ްއުސޫލުްންއަޅުގަ ްއަރައިގަންނަ ބޮލަށް

ްނުދެވޭނެ.ްވާ ްފުރުޞަތެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރާކަށް ްކަންކަން ްމިްގޮތަށް ްއައިސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން ްކުރާކަށް ްއެކަން

ްްތިބީ ްދާއިާރގެއަކީ. ްރައްޔިތަކުްނޮޅިވަރަމް ްއެލަވަންސްްްއެންމެ ްނޭދޭ ްހަމައަކަށް ްމިއަދާ ްގާތު ނޑު ްއަޅުގަ ވެްސ

ްމި ްދޫކޮށްަލއިގެން ްއަމިއްލައަށް ްައޅުަގނޑު ްއެލަވަންސް ްއެހެންނަމަވެްސ ްއެހެންނަމަވެސްްްނުނަގާކަށް. ހުރީ.

ްބައެއްވަށްވަށް ްމިންވަރުން ްހުރި ްކަންތައްތައް ްމި ްމީހުންގެ ްހިތަްރުފަހަްަޖއްސާ ްައޅުަގނުޑްށްއެބަ ްއެަލވަންސް އަާރްއެ

ނޑުގެްދާއިާރެގްޖަމު ނޑުމެްނގެްްވެސް.ްޙަޤީޤަތުަގއިްމިްދަރަޖަްޢިއްޔާތަކަށްްހަދިޔާކުރަންްވީއޭނަގާފައިްއަުޅގަ އަށްްއަޅުގަ

ްއެ ްދިޔުން ްވެއްިޓެގން ނޑު ްމިންގަ ްދެަރކަމެއްއަޚްލާޤީ ްވަރަށް ްޒިްއީ ްދެެކނީ. ނޑު ްއަުޅގަ މާދާރުކުރުވަންޖެހޭނެ.ްންކަމަށް

ްޕްރެކްޓިސްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއްެވއުޅުްނ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްމިނިވަންކަން ްޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ ޖަވާބުދާރީކުރުވަންޖެހޭނެ.

ް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޖިސްމަށް، ްއަނެކުްނގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރަންޖެހޭނެ. ްއަރަވެސް ްދިރިއުޅުމަކަށް ެއްއްްޒާީތ

ް ްެއއީ ްމުދަލަްށްހުނުގަނެވޭނެ. ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްގެދޮރަށް، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްތަންތަން. ްކަންކަން، ރުމަތްތެރިވެގެްނވާ

ްގެއްލުންދީްމިހެނެއްްނުހެއްދޭނެ.

ް

ް:ްއކެވުންވާހަކަދެްމަނިކުްއިންޙުސަްނިހާނުްއަޙްމަދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްވިލިމާފަންނު

ްއާދެ ްމި، ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޚައްްުޝކުރިްއޔާ ްވަރަްށ އެއް.ްްީސްމައްސަލަސާވަނީ

ްވަީން ްލިބިގެން ްބާރު ްވާހަަކއިން. ްވެރިކަުމގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަންނަނީ ްފެށިގެން ްޤާނޫނުއަާސސީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްނަމަވެސް، ްމީހަކު ްއެންެމ ްހަމައިން. ްަނމަވެސްމ3ްީރައްޔިތުންނާ ްޖަމާޢަތެއް ްނަމަވެސް، ްޤައުމުްް،ަހކު ްމުޅި އަދި

ްމަޖިލިސް.ްމިް ްމަރުކަަޒީކްރައްޔިތުްނގެ ްވަުރގަދަ ްއެންމެ ްވިންދާިއްފިކުުރގެ ްޤައުުމެގްވިސްނުމާއި ްނަމަެވސް އެީކއެކަށް

ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންތައްަތކާ ްއެިކއެކި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްއެިކްްމަޖިލީހުގައި ޢާއްމުްރައްޔިތުން

ްބަލަިއގަނެ ްއެ ްެގންގުޅޭނެ. ްޝުޢޫރު ްކަހަލަ ްއެކި ްޚިޔާލުފާޅުކުރުންތަކާިއ ްިމްްހަޖަމުކުރުމުގެްކަހަލަ ްއާރު ބާރާއި

ްމެންބަރެ ްކޮންމެ ްހަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއްގެ ްމިހުވެސް ްއުފެދިގެން ްނަމަވެސް ްމައްސަލަްންނާނެ. އަށް،ްްއުޅޭ

ްމައްސަލަސާޚައް ްއެަބްްއްއެްްސީ ްކަންތައްތަކެއް ްޚިލާފު ްއުސޫލާ ްޢާއްމު ްމީގައި ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވަން ކަމަށް

ހިނގަމުންދޭ.ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްފާއިތުވެދިޔަްއަހަރުްކޮމިޓީްއެަލވަންސްެގްނަމުގަިއްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްނިންމެިވް

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިތުރަށް ްއަދި ްގުިޅެގން ްއޮނިަގނޑާ ްމަޖިލީހުގެްމުސާރައިގެ ްމި ްހުށަހެޅުއްވި، ްމަޖިލީހަށް ްމި ބަރަކު

ްޚިޔާލުތަްއް ްމެދުަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ްއަލީަގއި ްވާހަަކއިގެ ްދެކެވެމުންދިޔަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޤާނޫނާ ްގުޅޭ ްއިމްތިޔާޒާ މެންބަރުންގެ

މިހެންްދަންނަވަންްމިްްގޯްސވެފަ.ް،ވަނީްވަރަށްްތަފާތުވެފަ.ްއަދިްމަޢުލޫމާތުްވެސްްވަނީްއިންތިހާއަށްްބޮޑަށްްކަންފަތިވެ

ްމި ްވަކާލާތުކޮށްްްޖެހެނީ ްިމކަމަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްމި ްވެސް ްހަމައަށް ްމިްް،ވަގުތާ ްއަދި ްބޭފުޅުންނާއި ްވާހަކަަދއްަކވާ



  

ްއަލީަގއި ްމަޢުލޫމާތުގެ ްގެނެސްދެްއވާ ްމީޑިޔާތަކުްނ ްބޭފުޅުންނާއި ްނެތް ްމަޢުލޫމާތު ްަބއެއް ްދަންނަވާްްކަމުގައި ްމި ވެސް

ްއެލަވަން ްކޮމިޓީ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރ31ްްާްސގެ ްގެންދާވާކަން ްގެއަށް ްރުފިޔާ ހާސް

ތިބި.ްކޮަބއިތޯްތެދާއިްދޮގާްމެދުަގއިްއޮތްްލައިަނީކ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރެއިންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްްބަޔަކުްއެބަ

ްމެންބަރަކު ްއެންމެ ްހަމަ ްއަދިްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްްވެސް ްވިދާުޅވާ ްއެ ްހިތްޕަވައިގެނެްއ31ްްއެއް ްރުފިޔާ ހާސް

ް ްެއިއން ްއަދި ްރުފިޔ31ްާވަަޑއެއްުނގަންނަވާ. ްމިްްހާސް ްވެސް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއަދި ްވެސް ްޕަސެންޓެއް ްއެންމެ އިން

ްދައްކަވާފަ ްމެންބަރަކަށް ްްމަޖިލީހުގެ ްޔަޤީަީންކުރަންޖެހޭ ްޤައުމަށް ްމި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްނެތް. ޙަޤީޤަތަކީްެއއް

ްޔަޤީންކަމާ ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރުން. ްމަޖިލީހުގެްްތެދުބަސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކެރޭ ްދަންނަވާލަން އެކު

ްފޮރުިވގެން ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްޭރިވގެން، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަހަރު ްދޮުޅ ްފާއިުތވެދިޔަ ްމަަސއްކަތްތަެކއް ތިެބްްއަުގވަްއޓާލުމުގެ

ްކުރަ ްފަރާތަކުން ްމެންބަރުންްކޮންމެވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްތެރެއިން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަޅީގައި ްއެ ްގެންދާކަން. މުން

ްކުރަމުންް ްމި ްމަޖިލީހުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް. ްހިތާމަހުރި ްދާކަމީ ްޖެހިގެން ްައޅުަގނޑުމެްންްވެސް ްމަސައްކަުތގައި ދާ

ނޑުމެް.އެބަޖެހޭްނޯޓުކޮށްލަން ްބިިލއަނަށްްއަަރއިެގނ47ްްްްތައްންްފާސްކޮށްދިންްބަޖެޓުމިްޤައުމަށް،ްޤައުމަށްޓަކައިްއަުޅގަ

ްފާއިުތެވގެން ްްދިޔައިރު ްމ4ްުދިޔަ ްމީގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްތެޭރގައި ްޯކއްެޗއްތޯ.ްޤާއަހަރުގެ ްލިބުނީ ބިލުގައި

ްއޭގެ ްްއަދި ްޓެކްސްޓޭޝ4ްަފަހުން ްއެކި ްތަފާތު ްއެކި ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްދިވެހި ްގާތްކޮށް ންަތްއްއަހަރާ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްިހންގުމަށްޓަކައި ްދައުލަތް ްފާސްކޮށްދީ ްރަްއޔިތުންނަށްޓަަކއި ްއެ ްެގނެސް ްހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްމު ްޭއގެ ްގެންާދއިރު ްސުވާލުކުރަްންޤާކުރިއަށް ްރައްޔިތުން ްދިވެިހ ްކޮންއެއްެޗއްތޯ ްލިބެނީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ބިލުގައި

ްރަީއސްްއެބަ ްއެްނމެް،ްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ްބައްޓަންކުރަންވީްހިސާބަކީ.ްއަުޅގަ ނޑުމެންްިވސްނުން ްއަުޅގަ އެއީ

ްާޕޓީ ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރު ްފަރާތުން ްދައުލަުތގެ ްެގއަށް ްބޭފުެޅއްގެ ްއެންމެ ްނުވަތަ ްްފަރުދަކު ްނިސްބަތްވާީތވެ 4ްއަށް

ް ްވަންނ5ްާލައްކަ، ްގެއަށް ްރުފިޔާ ްދައްްަލއްކަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްއެ ްޖަމުތީ ްމަދަނީ ޢިއްޔާތަކާިއްކަންވީނޫްނތޯ

ްމަސަްއކަތްކުަރްއާވް ްދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ްސަރުކާރު ްެތރެއިން ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްެއއްެވގެން. ްރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑުމެން

ްޑޮލަރު ްހަމައެކަނި ްކުންފުންޏަކަށް ްއެންމެ ްޑިފަރެންޝިއޭޓުްމެންބަރެއްގެ ްގޮުތަގއި ްފާސްވެގެނ64ްްގެ ްރުފިޔާ ްމިލިއަން

ްކޮމިޝަނާ ްއެންޓިކަރަޕްޝަން ްމަދަނީްްއިދިޔައިރު ްދައްކަން ްވާހަކަދައްކަމުން، ްއެ ްކޮމިޝަންތަކުން ްއެހެނިހެން އަދި

ތަނުގައިްގަލޮޅުްދެކުނުްާދއިރާެގްްންތޯ.ްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެިރްވާހަކަފުޅެއްްދެންމެްމިޢިއްޔާްތަކުންްނިކުންނަވަްނވީނޫޖަމު

ްމަ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޚްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވިދާޅުވީ. ްއެ ްޖަމ3ްުލޫފު ްމަދަނީ ްދިޔައީމޭ ޢިއްޔާތަކާްމީހުން

ްއެންބައްދަލުކުރަ ްކެރިގެން ްވަރަށް ްއަށް ްއެސް.އެމް.އެސް ްދިން ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްއެްް. ްބައްދަލުކުރަން. ޭބފުޅުންނާ

ްއަުޑއަހަ ްހުރިހާްވާހަކަަތކެއް ްބޭފުޅުންާންދެއްެކވި ްތިއްެބވި ްމާލަމުގައި ްކަްމިއި ްމަަސއްކަްތކުރީމޭ.ްހަމަށް އްެލްއްގެނެވޭތޯ

އްލެއްްހޯދުން.ްނަމަވެސްްހަތަނުަގއިްތިބެެގންްްއެްމޭޒުްހުޅުވާލެވިްއެް،ޑިމޮކްރަސީގެްއެންމެްރީތިްއުސޫލަކީްވާހަކަދެެކވި

ްްއެ ްމަޖިލީހުން ްހަދާ ްޤާޫނނު ްފަރާތްތަކުން ްބަެއއް ްއުސޫލަކީ. ްމިދާ ްފެންނަމުން ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްނޫން ނިންމިްެއއް



  

ނޑުތަކާ ްމިންގަ ްއިޖުިތމާޢީ ްޢާއްމު ްއެއީ ްހުރީްޤާނޫނެއް ްހަނދުމަފުޅު ްބޭފުޅުންތޯ ްކިތަކެއް ްޤާނޫނު. އެްް،ޚިލާފުުވމުގެ

މާލޭްގޯިތގެދޮރުްހުންނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްް،ތަނުގައިްއެބަްއިންނެވިްމިސާލަކަށްްމާލޭގައިްދިރިއުޅުްއވާްޤާނޫނު.ްމި

މަނިކުފާނުގެްްމުޙައްމަދު،ްމީދޫްދާއިރާ.ްއެްއަތޮޅުްމެންބަރު.ްމިސާލަކަށްްއަޙްމަދުްސިޔާމުްދ.މާލެއިންްބޭރުްމެންބަރެއް.ް

ްބޮޑު ްބޭރުަގއި ްފޮޓޯްގޭގެ ްކެރޭކަުމގަިއްްމާސިންާގ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަތްކުރަންވީނޫންތޯ އެއް

ްކޮން ނޑު ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ްޢާއްމު ްރާއްޖޭެގ ްމި ްކޮބައިތޯ ްލާމަރުކަޒީްވަންޏާ. ްކޮބައިތޯ ްޤާނޫނު. ްބެހޭ ޓްރޯލުކުރުމާ

ްއުފައްދަް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްހިންގުމަށްޓަކައި ްާދއިރާތައް ްއިދާރީ ްަކއުންސިުލެގްއިއުސޫލުން ްސިޓީ ްމާލޭގެ ްޤާނޫނުގައި ދިން

ނޑުމެންނަަކށްްތަތެއްްނުކުމެންޑޭޓު ރެވޭނެ.ްމިއީް.ްހިތުްހުރިހާްއެއްެޗްއްހިތުްހުރިހާްތާކު،ްހިތުްހުރިހާްގޮތަކަށްްއަޅުގަ

ްއޮންނަންޖެހޭނެް ނޑުަތއް ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ްޢާއްމު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްދިވެހިރާއްޖެ. ްިދެވހިންގެ ްމިއީ ްނޫން. ޖަންގައްޏެއް

ްތެޭރގައިް ްކަމެްއގެ ްވީްކޮންމެ ްމަަސއްަކތްކުރަން ްގެނައުުމގެ ްކަްނތައްތައް ްއެފަދަ ްއެހެންވީާމ، ްއެފަދަްްެވސް. ހިނދު

ްަވއިބްރަ ްސޮސައިޓީްްންޓުގޮތްގޮތަްށ ްނިކުމެްްިސިވލް ްނަމުަގއި ްވަގުުތްމި ްއުފައްދަްނވީ ްވަކާލާތުކުާރްް،ެއއް ްނަމުަގއި މި

ް ްތިއްބެވި ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްކުރަނީ ްމި ްއަމާޒު ްމިީއ88ްްފަރާތްތަކުން ްކަތިލުމަށް. ްއަބުރު މެންބަރުންގެ

ްއަޅުަގނޑުްތަކުރާުރކޮށްްދަންނަވަންްމި ނޑުމެްނނާްހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްއެްވާހަކަ ބޭފުޅުންނާްދެމެދުްްއެްއިޖެހެނީްއަޅުގަ

ް ްއެކަށޭނެ ްދެކެިވގެން ްރާވަންހަވާހަކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަގުތަކެއް ްހޯދޭނެ ްއެއްްއްލެއް ްދިނިން ނޑު ދުވަހުްްެވއްޖެ.ްައޅުގަ

ްދަންނަވާް ްއަުޅަގނޑު ްބައްދަލުކުރިއިރު. ްއަުޅަގނޑުެމންނާ ްޚިޔާލެްއ ްއެބަްއެންމެ ްމިްހިތް ްްއޮތް ކެރިގެްންތަނުަގއި

ްދާއިރާ ްްއަޅުަގނުޑގެ ްމ4ްިއިން ްއަޅުަގނޑަށް ްއެބަްބޭފުޅަކު ްކޮށްފައި ްއެސް.އެމް.ެއސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެްަކމާ ްއޮތް.

ްގަޑިްބޭފުޅުންގެްނަންތަކާއިްއެ ނުޑގެްފޯުނގައިްަރއްކާކޮށްަފއިްއެބަހުރި.ްްބޭުފޅުންްގުޅުްއވި ްއަުޅގަ ްއެްސ.އެމް.އެސް އާއި

ްމަ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްެނގިނަމަވެސް ްެއްއޗެއް ްނުނަގާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަދަްސައްކަތްކުރުުމގައި ވާހަކަެދއްކުްންްއިކަމަށް

ްއެް ްއަދި ްކުްށވެރިކުާރްކަެމއް. ްހަރުކަިށްއިބާރާތުން ްހަމަ ނޑު ްވާހަކަެދއްިކއްޖެްްއެީއްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑުމެންނާ ފަރާތްތަކާ

ްކަުމގައިް ްްވާްްމަރުޙަލާއެއް ްވުެރްރަނގަޅަްށ،ްިމއަށް ްމިއަށް ްެއީއްނަމަ ްނިމިގެންދާނެކަން ްމިކަން ްގޮަތކަށް ްރިވެިތ ވުެރ

ވެސް.ްނަމަވެސްްީމގަިއްށްްޢިއްޔާަތކުންްމަސައްކަތްކުރާްފަރާތްތަކަްކަމެއް.ްއެްމަދަނީްޖަމުްދޭްއަޅުަގނޑުމެންްޔަޤީންކަން

ްމީޑިޔާތަުކގަ ްމަގުމަތިންނާއި ްފޯރަމްތަކުގައި ްއެކި ްއެޔާްތަފާތު ްއަދި ްވަރަށްްިއ ްހާލަތްތަކުގައި ްދޮގުހަދަްނޫން ްއިްބޮޑެތި

ްކަރަޕްޓު ްމެްނބަރުންނަކީ ްމަޖިލިސްގެ ްހުތުރުްްމެންބަރުންްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްލާހެއްދެވި ްދުނިޔޭގަިއ ްއަދި ކަމަށާއި

ްމުންނޫންްތަންތާނގައިްލިޔަްއިްއަދިްއެޔާަތކުގަްގެްގްރޫޕުބަސްތަކަކުންްމަޖިލިސްްމެންބަރުންނަށްްމުޚާތަބުކޮށް،ްފޭސްބުކު

ްހިތާމަހު ނޑުމެންނަކީދާކަމީ ްއަުޅގަ ްބަލަ ްކަމެއް. ްެއއްްރި ްަޙއްޤުތައް ްލިބޭ ްއެ ްިމްްެވސް ްލިބިގެްނވާ ވަަރކަށް

ްފަޚްުރވެރިވާްްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްމިް،މެދު ްބޭބޭފުޅުން ްބަެއއް ްއަަަސާީސްްއުފެއްދެިވ ްާވހަކަދައްަކވައިފި. ތަނުގައި

ްެއއްްމިއީ.ްތްްޤާނޫނުއަސާސީޙައްޤުތަކާއިްމިިނވަންކަމުގެްާބބުންްސަލާމަތްނުވެގެންްއުފެްއދިފައިްއޮ

ް



  

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާް

ްތެރެއަްށް ްސިސްޓަމުގެ ްޑިމޮކްރެޓިކު ްގެނައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްވާްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްމިއަދުްމިްޚާއްޞަކޮށްްއަސާސީްަޙއްޤުތައްްދިފާޢުކުރުމުގެްއެންމެްބޮޑުްއެއްްތަނބުކަމު ގައި

ްަރއްޔިތުންެގް ްގުޅިގެން ްނިންމިނިންމުމަކާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްކުރިމަތިލާންޖެހިފަ. ްގޮންޖެހުމަކާ ްބޮޑު ްވަރަށް ވަނީ

ްވިސްނަ ްފުންކޮށް ްޖެހެނީ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެދު ްނިކުމެ،ްއެކަމާ ްޚިޔާލުފާޅުކުުރމަށް ްބަޔަކު ްގޮތެއްްތެރެއިން އި

ްމެންބަރެްއް ްއެްއވެސް ްނެތް ްމަޖިލީހުަގއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްހިތުން ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނިންމަން.

ްދެބަްސވާނެް ްއެއާ ްޙައްެޤއްކަން، ްވާ ްރައްކާތެރިކޮށްދީފައި ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ްއެއީ ްމިނިވަންކަަމކީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ްޢިއްޒަތް ްނެތް. ްމެންބަރަކު ްބޭނުންކުރެޭވްއެްއވެސް ްޙައްޤު ްމިދެންނެވި ްއަކީ ްނުކުތާ ްމުހިއްމު ްމީަގިއ ްރައީްސ، ތެރި

ްއެް ްމެންބަރުން ްގިނަ ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްބޭނުންކުރެވެންޖެހެނީ ްޙައްޤުަތއް ްއެ ްއާެދ، ްކޮބައިތޯ. އުސޫލުތަކަކީ

ްއަޅުަގނ ްތެެރއިން. ްއުސޫލުގެ ނޑުގެ ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ްޢާއްމު ްފަދައިން ްޤަބޫލުކުރަމުްޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވި ޑުމެން

ްއެް ްއިހުތިޖާޖުކުރެވެންޖެހޭނެ. ްޚިޔާލުފާޅުކުރެވެންޖެހޭ. ްރައްޔިުތންނަށް ްމެދު ްނިންމާނިންމުންތަކާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ނޑުތަެކްއގެްތެރޭގަ.ްއުސޫލުތަެކއްގެްތެޭރގަ.ް ބައިްމީހުންގެްޝުޢޫރުތައްްފާޅުކުރެވެންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެއީްމިންގަ

ްވާހަކަްހަމަތަ ްކޮންމެ ްމީހަކު ްވެްސްކޮންމެ ްއިން ްމީޑިޔާ ްފެންނަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއާެދ،ްައޅުގަ ްތެޭރގަ. ކެއްގެ

ްއުސޫލުންް ްވިޔަފާީރގެ ްތަންޮކޅެއް. ްއޮންނަ ްލިޔެވިފައި ްއޮވޭ ްއެބަ ްއަރާފައި ްތިރިއަށް ްިވޔަްސ ްކަުމގައި ްދެއްކި އެއް

ްއެ ްމީޑިޔާއަކުން ްއެ ްެއއް.ްދެން ްގަޑި ްވާ ްހިތުންްްވިްއކާފައި ނޑު ްނޯވޭ.ްއަުޅގަ ްގޮެތއް ްއެްއވެސް ްޒިންމާއުފުލާނެ ކަަމކާ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްޒިންމާދާރުކަމާްއެކުްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނާއިްމީޑިޔާްއާއިްއަދިްޚިޔާލުފާުޅކުރުމުެގް

ނޑުްހިތުންްމިއަދުްމިްއަޅުަގނޑުމެްނެގްމިނިވަންކަންްބޭނުންކުރަްއވާްފަރާތްތަކުންްޢަމަލުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ް ްދިމާވެފައިވާ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްައީކ ްނުކުތާ ްއޮތް ްނިންމިްކުރިމަތީގައި ްމަޖިލީހުން ްަރއްިޔތުންގެ ކަމަކީ

ް ްއަދި ްގޮތް. ްފާޅުކުރާ ްޚިާޔލު ްއެ ްއަދި ްފާޅުކުރުމާއި ްޚިޔާލު ްބަޔަކު ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްތެރެިއން ްރައްޔިތުްނގެ މިްކަމަކާމެދު

ްރައީސް،ްައޅުަގނޑުް ްޢިްއަޒތްތެރި ްކަމެއް. ްގުޅުންހުރި ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްސީދާ ްނިންމުމަކީ ނިންމި

ްމިކަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވިސްނާ ްމާލިއްޔަތަށް ްރާއްޖޭެގ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްފުރުޞަތުގައި ްިޚޔާުލްްމި ކުރާއިރު

ްދައުފާޅު ްމުޅި ްމާލިއްޔާކުރާއިރު ްދައުއަށާްލަތުގެ ްމުޅި ްއަދި ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާއި ްމުއައްސަސާަތކަށް ްއިްނާޔަތްތަކާްއިްލަތުގެ

ތިޖާޖުރުމަކީްއެީއްވާހަކަފުޅުތައްްބަހަްއޓަވައިްއިހުްމުސާރައާްމިކަންކަމަށްްވިސްުނމަށްފަހުްވަކިްބަޔަކަށްްއަމާުޒުކރެވިގެން

ްގޮތެއް ްިޢއްޒަތްތެްއިންސާފުވެރި ްނުދެކެމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ނޑުްކަމުަގއި ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ރި

ތިއްބެވި.ްމުޤައްރިރުންްމިތާނގެްކޮރިޑޯގަިއްްހިތާމަކުރަންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްތިއްބެވިްބައެއްްމެންބަރުންްއެބަ

ްބައްދަލުކުރަން ްރައްޔިތުންނާ ްނެތީމަ. ްތަނެއް ްމަސައްކަްތކުރަްއވާނެ ްއާދެ، ްބޭފުޅުން. ގިނަްް،އާދެްމަސައްކަތްކުަރއްވާ

ްއެހެންވީމާ ްއާދެ، ްހޮޓާހޮޓަލުގަ. ްމި ްބޭފުޅުން ްދަންނަވާނީް، ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރިއިުރަގިއ ްމިހެން ްކަްނތައްތައް ިމ



  

ް ްވެސް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްދައުއަޅުަގނޑުމެން ްވިސްނަމުޭއ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދޭތެރޭ ްމާލިއްޔާއާ ލަތުގެ

ްެއަކންކަންްވިސްނަން ްޖެެހއޭ. ްބޭނުންވަނީްްވެސް ްދަންނަވާލަން ްމި ނޑު ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ްޖެހެއޭ. ްވެސް ކުރަން

ނޑުަތކެްއް ްމިންގަ ްއުސޫލުތަކެއް ްފާޅުކުރެވެންޖެހޭ ްޚިޔާލު ްމެދު ްނިންމުމަކާ ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްކޮންމެ ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްކަންތައް ްބެހުމުގެ ްދިރިއުޅުމާ ްޒާތީ ްޚާއްޞަކޮްށ ްތެޭރގަޭއ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހުދޫދެއްގެ ވެސް

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަކަޮކޅު ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ވާްކޮންމެްޙައްޤަީކްްވަނަްބާބުގައިްބަާޔންކޮށްފައ3ްިޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެްމިނިވަންކަްނ.ްއަދިްޚާއްޞަކޮށްްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްއެ ްތަްއަޅުަގނޑު ްއެްއަށް ްއިޙުްބާވެ ްތާއީދުކުާރްއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންކުރުމަށް ްއެ ްމީހުންގެ ްބޭުނންކުރާ ްއެ ތިރާމުކޮށް

އޮންަނންޖެހޭނީްވަކިްއުސޫެލއްަގއޭ.ްްކަންމީހެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިކަްނކަންްކުރެވެންޖެހޭނީްހުދޫދެއްެގްތެރޭގައޭ.ްއެކަންް

ްނިންމެވުމާ ްނިންމެވި ްމި ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޭޖގެްްބެހޭްއާދެ، ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުން

އްުލްވިޔަފާިރވެރިންގެްބާާރއިްނުޫފޒުްނުފޯރާްގޮތަކަްށްއޮންނާނެްނިވަންްމުސްތަޤިޚާއްޞަކޮށްްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަކީްމި

ްހުިރހާ ްކުެރވޭ ްމިގޮތަށް ްަބއްޓަމަށް ްކަމެކޭ.ްމި ްއެދޭ ނުޑްައބަދުވެސް ްއަުޅގަ ނުޑްްތަނަކަށްްވުމަކީ ްއަުޅގަ މަސައްކަތަކަށް

ނޑުްދަންނަވާަލންްބޭނުންވަނީްރައްޔިތުންގެްްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއެހެންަކމާ އެކުްއަުޅގަ

ްވާނެ ްތެރޭަގއި ނެޑއްެގ ްކޮންމެވެްސްމިންގަ ްފާޅުކުރެްއވުން ްޝުޢޫރުތަްއ ްފާުޅކުރަްއވާ ްއެ ްމެދު ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ

ްހުށަހެޅިފަގޮތަކަ ްހުށަހެޅުމެއް ްއަޅުަގނޑު ްއެދެމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްދިއުން ްްނުވާްއިށް 268ްނަމަ ،ް ްވަނ268ްަަގވާއިުދގެ

ް)އ( ނޑުމާއްދާގެ ްައުޅގަ ްދަށުން ްުހށަހެޅިފައިްގެ ްނުވަތަ ްތާއީްވާްހުށަހަޅަން ްއިމްތިޔާޒުްނަމަ ްމައްސަލަ ްމި ްދުކުަރން

ްއީސް.އަށްްފޮނުވުމަށް.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަްކޮމިޓީ

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުދާއިްމަޑަވެލި

ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްމިއަދު...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހިތްހުގަވާއިދަްށްްތޮއްޑޫ ްރުމަތްތެރިކޮށް ްާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރްތަވާ.ްމަޑަވެލި

ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަްށެގންދަވާ.

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްދާއިްމަޑަވެލި

އަކީްވަރަށްްގިނަްދުވަހުްްމުހިއްމުްމައްަސލަވާްްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއާދެ،ްިމއަދުްމިްހުށަހެޅިފައި

ްިއވެމުން ްްތަކުރާރުކޮށް ްއިމްތިާޔޒުްއަންނަ ްއާދެ، ނޑުމެންްއަޑެއް. ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްމިއަދު ްގޮތުަގއި ެގ



  

ްމި ްއަބަދުްްވަކާލާތުކުރަމުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްމިނިވަންކަމާްވެދަނީ. ްިޚޔާލުފާޅުކުުރމުގެ ްތާއީދުކުރަން އަިދްްއިްސ

ްލިބިފަ ްައޅުަގނުޑމެނަށް ްމިނިްއިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޚިޔާުލފާޅުކުރުމުގެ ްއެޅުމަީކްް.ވަންކަމަށްއޮތް ްހުރަހެއް އެއަށް

ްިގނަ ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޫނން. ްގޮތެއް ްއެދޭ ްމެންބަރުންްްއަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްވެސްްހަމަްތަކުރާުރކޮށްލާހިތްވޭ.ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްލިބިފަ ްއޮތްްަޙއްޤެއްްއަދިްއޮތްްްއިފާހަގަކުރެްއވިްނުކުތާްއަުޅގަ

ްކަ ްއަނެާކގެ ްުކރެވެންޖެހޭނީ ްއެކަން ްިވޔަސް ްެވްސްްޙައްަޤށްމުގަިއ ްއަނެއްކުންނަީކ ްއަދި ްއިޙްތިރާމުކޮްށގެން ވެސް

އިޙްތިރާމުކުރެޭވްބަެއއްެގްގޮުތގަިއްދެކިގެން.ްއެހެންނޫންނަމަްއެކަންްެދކޮޅުންްވެސްްގެއްިލގެންދާނެ.ްދެކޮޅުންްވެސްްެއް

ްވާހަކަ ްބަޔަކުްދައްކާ ްއަުޑއަހާނެ ްކޮށްފިވެްެއއް ްކުށެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުތިބޭނެ. ްވަނީްސް ްރައްޔިތުންގެްްކަަމށް ނަމަ

ް.ޚާދިމުންގެްގޮތުަގއިްނުވަތަްަރއްޔިތުންެގ..

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްެގއްިލއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްހަމަވެފައިއާދެ، ްމިހާރު ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ނުޑްްއާދެ، ްއަުޅގަ ވާތީ

ްކުރިއަށްޖަ ްމުްލްސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްމަޑަވެލީ ްފަށަނީ. ްމި ްނާޒިމުގެންދަން ްވާހަކަފުޅުްޙައްމަދު ގެ

ްމިރު.ޢާއެއްްުކޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްްބެހޭްމައްސަލަްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް.ްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާބަރުްއަޙްމަދުްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެން

ްިނޒާމާ ްމައްސަލަްއަޅުަގނޑު ްމިްބެހޭ ްްއެއް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްމ216ްްިނެގީ ްމަޖިލީހަކީ، ްމި ްދަށުން. ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްތަނެއް ްރައްކާތެރިެވގެންވާްނޖެހޭނެ ްްމަޖިލީހަކީ ްާޤނޫނުއަސާސީެގ ްމި ްވ216ްަކަމަށް ްމާއްދާގަިއ ްސާފުކޮށްްވަަނ ރަްށ

ްގޭބަޔާންވެް ްމަޖިލިސް ްމުޒާހަރާްގެންވޭ.ްިމވަގުުތްމި ްބަަޔކު ްެއްއވެ ްއެބަދޮށަށް ްހައްލުްްކުރަމުން ކުރުމަށްޓަކަިއްދޭ.ްއެކަން

ްއެ ްދަންނަވައިގެންްރިޔާސަތުން ްމަސައްކަތްްބޭފުޅުންނަށް ްއެކު ްއަމާންކަމާ ްތަނަކީ ްމަޖިލިސް ްތަނަކަްށްމި ކުރެވޭނެ

ްމަޖިލިސްްކުރިައށްްގެންދެވޭނީ.ްފުރަތަމަްހައްދަވައިދެްއވާ.ްޭއެގްފަހުގައިްމިް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ް ްމިއާދެ، ްރިޔާސަތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްނުގަންނަން. ްބަލައެއް ްައޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ވަގުުތްްނިޒާމާ

ްމަޢު ްޞައްޙަ ްބެހޭ ްކަމާ ްތި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްލިބިފައިންއިރު ްއަދި ްްލޫމާތު ްއަމީންޢާއްމު ްނުވޭ. މަޢުލޫމާތުްްއެއެއް

ް.ްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުހޯއްދެވުމުގެްމަަސއްކަތްްމިހާރުްއެބަްކުރަްއވާ.ްމަަޑވެލިްދާިއރާގެްޢިއްޒަތް

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ނޑު ދެްތިންްކަމެއްްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްމިްމައްސަލައާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަ

ްލިބިދީފައިްްއެބަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިނިވަންކަން ްޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްވެސް ްކުރީަގިއ ނޑު ްއަުޅގަ ވޭ.

ްޚިޔާލުފާުޅކުރެވެްއޮތް ްތާީއދުގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްިޚޔާލުފާްނޖެހޭނެ. ްޚިޔާލުާފޅުކުރާއިުރގައި ްއަދި ްކަމެއް. ޅުކުާރްކުރާ

ކުރުމުގެްކަންތައްަތއްްބައްޓަްނކުރުމަކީްވެސްްއެީއްކުރެވޭނެްގޮތަކަްށްޚިޔާލުފާޅުހެންްމީހުންނަށްްވެސްްއިހުތިރާމުމީހުންްއެ

ްެއއާ ްހަމަ ްމީޑިޔާްމުހިއްމުކަމެއް. ްއަދި ްއެކިްްެއީކަގއި ްތަފާތު ްވެްސ ްވަިކްްއިން ްގެނުާވއިރުަގއި ްޚަަބރުތައް ގޮްތގޮތަށް

ްގޮ ްޚާއްޞަ ްަވކި ްޒާތީކަމަކަށް ްބަަޔކަށް ްވަކި ްމިްތަަކށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްގެަނުއމަކީ ްމައްސަލަަތއް ްގޮތަކަށް ުނވާނެ

ްއެ ްއަދި ްގޮތަކީ. ްއާލާެވގެންދާނެ ްހަރުދަނާވެ ްޤައުމުގައި ްމި ްޑިމޮކްރެސީ ނުޑ ްމައިގަ ްބޭނުންވި ްެވސް.ްްގެންނަން ކަމަކީ

ްކޮ ްދިމާއަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ްކަމުަގއިއަޅުަގނޑުމެން ްބުނި ްއެއްޗެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްްންމެ ވިޔަސް

އެކަންްބަލައިގަެނވޭނެ.ްއަދިްދިވެހިރާއްޖޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްރަށްރަށަށްްއަރާްވަޑަިއގަންނަާވއިރުްވެސްް

ްއެް ްއިހާނާްއަޅުަގނުޑ ްވަރަްށ ްވެސް ްދަތުރުތަކުަގއި ްކުާރ ްރަށްރަށަްށ ްަބއެއް ްެއކީަގއި ްއެްމަނިކުފާނާ ްބަސްތަްއ ްތްތެރި

ް ްޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ ްއަދި ްރައްދުކުރަމުންދޭ. ްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްތެރޭަގއިހުމަނިކުފާނާ ްނެއްިޓްްދޫދުގެ ްހަމައިން ެއއިން

ްބޭނުން ްމި ްތިބެނީ ްމި ނޑުމެން ްވެްސްއަުޅގަ ްކަންތައްަތއް ްއެކަްންއިރާދަކުެރްއވީތ4ްްީކުރާ ްެވސް ްދިަޔއިރު އަހަރުެވގެން

ްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރަމުން ްެއަކން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްްބަލަިއގަެނވި ްއެހެންނަމަވެސް ދަނީ.

ް ްއަީކ ްއިންތިޚާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރައްޔިތުން ްއެންމެހައި ްލޮބުވެިތ ްހުންނަްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބުކޮށްފައި

ްތި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްެއއް. ްވެސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމެންބަރުންނަކީ ްޢިްއަޒތްތެރި އްބަވާ

ްނިސްބަްތވެ ްާދއިރާައކަށް ްއިންތިޚާްވަކި ްރަްއޔިތުްނ ްދާއިާރގެ ްމެންބަރުން.ްެއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްިތއްބަާވ ބުކޮށްފައި

ްމިް ްމާދަމާ ްއަދި ްނެތަކަސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްކުރަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްހިމާޔަތް ްމުައއްަސސާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ވަނަްރައްޔިތުްނގ28ްްެދުނިޔެްއޮތްހާްދުވަހަކު.ްމިއީްްމިްދިވެހިރާއްޖެްއާދެ،ްމިް.މަޖިލިސްްދެމިްއޮންނާނެްޢިއްޒަތްތެރި

ގޮާތިއްްއޮތްްބުވެފައިްމިވާްގޮާތއިްއަދިްމިހާރުްއިންތިޚާްމަޖިލިސް.ްއާދެ،ްކުރީަގއިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލިސްްއެކުެލވިފައިް

ްދެ ްތަފާތު ްވަރަށް ްރައްްމިއީ ްޤަދަރުވެރިްކަމެއް.ްކުރީަގއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެެވސް ްމެންބަރުންނަކީ ްމަޖިލިސްގެ ްޔިތުްނގެ

ް،އޮތީްއެކަންްބަދަލުވެްގޮތަށްްނިޒާމެއްްއޮްތްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިައދުްމިްތިބެވޭބޭފުޅަކުްރުއްެސވީމާްމަޖިލީހުގައިް

ް ްއަދި ްޤާއިމުވެ ްޑޮމޮކްރެސީ ްއޮވެްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފުރަތަމަް،ޅަފަތުަގއި ްގޮތުގަިއްްއަދި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ



  

ްމި ްވޭްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގައި ްމިހާރުްމި ްދަނީ ްހިތާމައާ ްބޭނުންވަީންއެީކގަިއްފާހަގަތުކުރަމުން.ްއަޅުަގނޑު ކޮށްލަން

ްޖަމުް ްމަދަނީ ްއެހެން ްއަޑުއުުފއްލަވާ ްވެްސްއަދި ްޢިއްޔާތަކުން ްހަމަހަމަކަމާ ްވެސް ްގޮއެކީފަރާތްތަކުން ްމިކަމުަގއި ެތްއްަގއި

ްނިންމަވައި ްބެހިގެންވަނީ 4ްްދެްއވާށޭ.ްދައުލަތް ްމަްއަޗށޭ.ްދައުލަތުގެ ްމުސާރ4ްަބާުރގެ ނުޑގެ ްއޮިނގަ ްކިހާްްބާރުގެ ހުރީ

ްތަ ްރަނގަޅަށް ްައޑުއުުފއްަލވައިހިސާބެއްަގއިތޯ ްއެސައްވަުރކޮށްފައި ްވެސް ްހަމަޔަޤީނުން ނޑު ްއަުޅގަ އަްށްްެދއްވާށޭ.

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްނައިބު،ްް،އޮތީްާއދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްއެކުެލވިފައިްމިބާރ4ްްުކުރާނަން.ްދައުލަުތގެްތާއީދު

ްފަނޑިޔާރުް ްއުއްތަމަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްމަޖިލިސް،ްއަދި ްވަޒީރުްނގެ ްބެންޗުް،އަދި ްޖުޑިޝަރީގެ ނޑިޔާރުންް،އަދި ްފަ ް،އަދި

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްައދި ްރައީސް ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްބާރުގެްއަދި ްތިން ްމި ްމެންބަރުން. ޖިލީހުގެ

ްމުސާރަ ްކިްތެރޭގައި ްޖަމުހުރީ ްމަދަނީ ްރަނގަޅަށް ްމިޢިްހިނެއްތޯ ްވިސްަނވާށޭ. ްހައިރާކީަގިއްްއްޔާ ްތެރެއިން ްބާރުގެ ތިން

ްއެއީް ްއަޑުއުފުުލމަކީ ްބެލުމަށްފަހުގައި ްބަޔެްއތޯ ްކިހާވަރެްއގެ ްމެްނބަރުންނަކީ ްމަޖިލިސްގެ ްމުހިއްރައްޔިތުންގެ މަކީ.ްކަމުއޭ

ް ްުނވޭ ްރުިފޔާެގްވާހަކ31ްްްައަޅުަގނުޑްކަންބޮެޑއް ްވާހަކަްހާސް ްބޭނުްނވާ ްަދއްކަން ްައޅުަގނޑު އެްއްނޫން.ްެއީއްްައކީ

ް ްބޭނުނ31ްްއަޅުަގނުޑވަނީ ްރުފިޔާ ްމިްްހާސް ްމަދަނީްޖަމުްތަނަށްްސިޓީްނޫންްކަމަށް ްފޮނުވީމާްވެސް އިންްްއްޔާޢިއެއް

ބޭފުޅުންްއެްނުނަާގްމީހެއްެގ،ްއަޅުަގނުޑްނުނަގާްމީހެްއެގްްަގވަންްނުވަަތްއެްނުދަްއކަވާ.ްއެްނުނަންއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަ

ްރޭގަ ްހިތާމަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްނުކުާރތީ ްއެކަން ްފާހަގަ ްާރއްޖެގޮތުަގއި ްވެސް ްޗެނަލަްއި ްިކޔާ ްދެްއކިއިުރަގއިްޓީވީ ކުން

ްވާހަކަهللاްސުބުޙާނަ ްކަހަލަ ްހެޔޮާވަވރުގެ ްދައްކަން ްތެރޭަގއި ްއިންސާނުންގެ ްރައްޔިއެއީ ްނޫން. ްމަޖިލީހުެގްތަެކއް ތުންގެ

ްއަްމެންބަރުންނާ ްދެއްކީ. ްގޮތުން ްއެކަމާބެހޭ ނޑު ްފެންނަްުޅގަ ްދެފުށް ްވެސް ްއޭަގއި ްޙަޤީޤަތްްްހިާތމަކުރަން. ގޮތަށް

ްސާފުކުރަންޖެހޭނެ.ް ްވެސް ްނުހިނާގްޮގތް ްއަދި ްގޮތާއި ްކަންަތއްތަްއްހިނގާ ހާމަކުރަންޖެހޭނެ.ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައި

ްކަންބޮއަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްވާހަކަަތއް ްދައްކާ ްއެ ްކިޔަިއގެން ްވިދާޅުިވއޭ ްއަމީންޢާއްމު ްމަޖިލީހާްދި ްރައްޔިތުންގެ ްުޑވޭ.ްމި

ްހަމަހަމަްބެހޭ ްވެސް ްދެއްުވމުގައި ްމަޢުލޫމާތު ްނުލާހިކުްްގޮތުން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެއްވުމަކީ ްމަޢުލޫމާތު ްއެ ގޮތެއްގައި

ް ްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްސެއެކީބޮޑަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެޭދކަމެއްކްެރޓޭގައި ްވެސް ްރައީސަށްްް.ރިއޭޓުަގއި ްމަޖިލީހުގެ އަދި

ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްޖަމުްވެސް ްމަދަނީ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ްއަދި ްވެސް ޢިއްޔާތަކަށް

ްހުރިހާ ްއިޙުތިރާމުްލޮބުވެތި ްވެސް ްމަޖިލީހުގައިރައްޔިތުންނަށް ްމި ްމާޙައުލެްއްްކޮށްެގން މަސައްކަތްކުެރވޭނެ

ްކަންބޮޑެއް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބަދަލުކުެރވުނީމާްްގާއިމުކޮށްެދއްވާށޭ. ނޑު ްއޮނިގަ ްމުސާރަިއގެ ްމި ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ނުވޭ

ްއަ ްމެންަބރާއި ްމަޖިލީހުގެ ްަފނޑިޔާރުންނާރައްޔިތުންގެ ްއަދި ްވަޒީާރއި ްއެކަްންްދި ްހަމަހަމަކޮށްދެއްވާށޭ. ްބައި ްތިން މި

 ފޫރުްއާދެ،ްހެންވޭރު...ށްްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަން.ްއަދިްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަކުރުމަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްބާރަށުްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު.ްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލެއްވީ.ް

ްމެ ްހުރިހާ ްއެދިވަޑަިއގެން ްފުރުޞަތަށް ްމައްސަލަިއެގްމިހާރު ްމި ްެއހެންކަމުން، ްނިމުނީ. ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ންބަރުންނަށް

ްދާއިާރގެް ްވިލުފުށި ްަވގުތުަގއި ްބަހުްސގެ ްމައްސަލައިގެ ްިމ ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްނިމުނީ. ްަވގުތު ބަހުސްގެ

ްޢިްއޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްުކޑަހުވަދޫ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢާމިރުްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ިރ

ްވޯޓަށްް ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ްދުވަހަކު ްއޮންނަ ްވޯޓެއް ްދެން ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތް. ްއެބަ ްހުށަހެޅުމެއް ްތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

ްއެހޭނެްވާހަކަްދަންނަވަން.

ްް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.:

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާުރގެްަފރާތުންްނޮޅިވަރަމްްދާއިާރގ2ްްެ.:އަށް.ްް:ޑާްނަންބަުރްއެޖެންްއާދެ،ްމިހާްހިސާބުންްައޅުަގނޑުްމިްދަނީ

ްކިޔުންް ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްމި ްބިލު. ްއާބިޓްރޭޝަްނގެ ްވާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްވަނީ 19ްްއިްއވާފައި 3122ްޯއގަްސޓު ްދައުރުގެ ްދެވަނަ ްއަހަރުގެ ްމި ްބޭްއވުނު ްބިލުގެްވ36ްަގައި ްމި ްޖަލްސާގަ. ނަ

ްފުރުޞަތަށްް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެިދވަަޑއިގަންަނވާ ްދައްަކވަން ްާވހަކަފުޅު ްބަހުސްގައި އިބްތިދާޢީ

ްދާއިާރެގް ްނޮިޅވަރަމް ްހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްދަންނަަވން.ްއާދެ،ްމާފުކުރަްއވާ!ްމި އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް

ްބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.ޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ް

ްނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްދުވަސް.ް ްމުދައްރިސުންގެ ްބައިނަލްއަުޤވާމީ ްމިއަދަކީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްއެންމެހަ ްާރއްޖޭެގ ްތަހުނިޔާ ްހެޮޔއެދުމާއި، ްދުވަުހގެ ްތަރުަބީވްއެހެންކަމުން، ްއަދި ްދަިރވަރުންނަށް ްލޮބުވެތި އި

ްބެލެނިވެރިންނަްށް ްއަދި ްމުދައްރިސުންަނށާއި ްބޭުފޅުންނަށާއި، ްިތއްބެވި ްހަވާލުވެ ްހިންެގވުމާ މުއައްސަސާަތއް

ް ްބްރިޓޭނިކާގެ ްއެންަސއިކްލޮީޕޑިއާ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްވ3122ްްާއަރިސްކުރަން. ްބަޔާންކޮށްފައި ްައދަދުގައި ވަނަ

ްބުނެޭވްްގޮތުަގއި ްނޭނގެ. ްދަންނަވާކަށް ްމުޠްލަޤުކޮށް ްުދވަްސވަރެްއގަިއކަން ްކޮން ްވަކި ްއައީ ްފެށިެގން އާބިޓްޭރޝަން

އޭނާްާއިއ3ްްގޮތުަގއިްސުަލއިމާނުގެފާނަީކްެވސްްއާބިޓްރޭޓަރްެއއް.ްއަދިްސިކަންދަރުްޫޒގަރަނައިްނގެްަބއްޕާފުޅުްފިލިޕްް

ވަނަްއަހަރުގަިއ448ްްަމއްސަލަްަހއްލުކުރުމަށްޓަަކއިްމީލާދީްސަަނތުގެްްޔޫނާނީންނާްދެމެދުގައިްވެފައިްވާްމުޢާހަދާތަކުގެ

ްވާްނަމަްކޮމަންްލޯވްއަށްްވުރެް ވެސްްއާބިޓްރޭޝަްނގެްބޭނުންްހިއްޕަވާފައިްވޭ.ްއިނގިރޭިސވިލާތަށްްބަލައިލާްކަމުގައި

ް ްމީލާދުން ްދޮށި. ްވާކ2335ައާބިޓްރޭޝަން ްއާިބޓްރޭޓްކޮށްފައި ްއިނގިރޭިސވިލާުތގައި ްހެކިްގައި ްކިތާބީ ްސާބިތުކޮށްދޭ ްނ



  

ްޚިޔާލުތަފާތުވުންތަާކއިް ްދުވަްސވަރު ްއައި ްހޭލައިގެން ްޒަމާނަށް ްމެދު ްރޯމުގައި ްޤަދީމީ ްއަދި ްހުރި. ްއެބަ ފެންނަން

ްއާބިޓްރޭޝަން.ް ްވަނީ ްބޭނުންކޮށްފައި ްގޮތުަގއި ްނިޒާމެއްގެ ްޢާއްމު ްއެންމެ ްހައްލުކުރުމަށް ްއަަރއިރުންތައް ވިޔަފާރިތަުކގެ

ްދޭދޭްކްރިސްޓޮފަ ްއަދި ްޤަބީލާތަކާއި ްރެޑްއިންިޑޔަނުންެގ ްވެސް ްކުރިން ްމާ ްހޯއްދެވުމުގެ ްއެމެރިކާ ްކޮލަމްބަސް ރ

ްހަމަް ްއަދި ްވޭ. ްަހއްލުކުރުމަށްޓަަކިއްވަސީލަެތއްެގްގޮުތގަިއްއާބިްޓރޭޓްކޮށްފައި ްަމއްސަލަތައް ްޖެހޭ ްމެދުަގއި ޤަބީލާތަކުގެ

ްވޮޝިން ްޖޯޖް ްރައީސް ްފުރަތަމަ ްއެމެރިކާގެ ްދެބަސްވުންތައްްއެހެންމެ ްއުފެދޭ ްމެދު ްނާމާާއ ްވަިސއްޔަތު ްއޭނާގެ ޓަން

ްއުސޫލުަތއްް ްއާބިޓްރޭޝަންގެ ްޒަމާނުެގ ްމި ްވޭ. ްބަޔާންުކރައްވާަފއި ްކަމުގައި ްތެރެއިން ްއާބިޓްރޭޝަންެގ ހައްލުކުރާނީ

ްދެވަނަ ްދިމާކޮށް. ްދުވަްސވަރާ ްއައި ްނިމެމުން ްހަނގުރާމަ ްބޮޑު ްދެވަނަ ްފެށީ ްއަންނަން ްހަނގުރާމަްްފުރިހަމަވަމުން ބޮޑު

ް ްޖެހެނ4ްްީމަހާއި،2ްްއަހަރާއި،77ްްނިމުނުތާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފަހުން ދުަވސް

ްނޫން.ް ްކަެމއް ްއާ ްބަަލއިލާއިރުަގއި ްތެރެއަށް ްތާރީޚުގެ ްދުނިޭޔގެ ްމިއީ ްއާދެ، ްހުށަހަޅަން. ްބިލެއް ްބެހޭ އާބިޓްރޭޝަނާ

ްމިހާތަ ްތާރީޚުގައި ްޤަބޫލުކުރާްދުނިޔޭގެ ްއެންމެން ްދުނިޔޭގެ ްވާ ްހިފާފައި ްބޭނުން ްހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ްމައްސަލަތައް ނަށް

ްޝަރީޢަތުންް ްމައްސަލަތައް ްދިމާާވ ްމެދުަގއި ްިވަޔފާރިވެރިންގެ ްއަދި ްމެދުަގއި ްވިޔަާފރިތަކުގެ ްބިލަކީ ްމި ްއެއް. ހަމަ

ށްދިނުމަށްޓަކައިްތަޙުކީުމގެްއުސޫލުތަކުންްމައްސަލަަތއްްބޭރުގައިްނަަމވެސް،ްޤާނޫުނގެްއިމުގެްތެެރއިންްބަލައިދީ،ްަހްއލުކޮ

ނިންމުމަށްްގާއިމުކުރެވިަފއިްާވްބައިނަލްއަްޤވާމީްހަމަތައް،ްުދނިޔޭގެްުމއްސަނދިްތާރީޚުގެްަފތްފުށްތަކުންްތަޖުރިބާކުރެވި،ް

ްއެް ްތެރެއިން ްއުސޫލުތަކެްއގެ ްހަރުދަނާ ްހަމަތަކާއި، ްރަނގަޅު ްފާހަގަކޮށްެލވޭ ްތެރެއިން ްކަމަށްްްއޭގެ ްހުރި ކަންތައްތައް

ްޤާނޫނީް ްޒަމާނީ ްބޭނުންވާ ްނިންމުމަށް ްުއސޫލުން ްަތޙުކީމުގެ ްމައްސަލަތައް ްއެފަދަ ްެވސް ްާރއްޖޭަގއި ކަށަވަުރވާތީ،

ްއާބިޓްރޭޝަން،ް ްެއހެންކަމުން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލެއް. ްތަޢާރަފުކުރާ ްޭބނުމުގައި ްެއކަށަެއޅުމުގެ ނޑު އޮނިގަ

ްއެޖިިޑކޭޝަ ްބެހޭްމީޑިއޭޝަން، ްވަސީލަތްތަކާ ްހައްލުކުރުމުގެ ްމައްސަލަ ްބޭރުގައި ްކޯޓުން ްފަދަ ްކޮންސިލިއޭޝަން ން،

ނަޑއަޅާފައިްވާނެ.ްއެނިގވަަޑިއގަްނނަވާފައިްވާނޭްފަދައިންްާރއްޖޭގަިއްއަދިްާރއްޖޭގެްކޯޓުތަްއް އުސޫލުތައްްމިްބިުލގަިއްކަ

ްއެިކއެ ްހިމެނޭ ްމުޢާމަލާތްތައް ްފަިއސާގެ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްދަނީ ްބޮޑެިތްމި ްތެރޭގައި ްފުނިޖެހެމުން.ްމީގެ ްމަްއސަލަތަކުން ކި

ްބޮޑެތިް ްބޭުރގެ ްއަދި ްާވ ްހުުޅވިަފއި ްއަށް ްިވޔަފާރި ްރާްއޖޭގެ ްހިމެނޭ. ްއެބަ ްވެސް ްކުންފުނިތަްއ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްބައިނަލްއަުޤވާ ްވެްސ ްާރއްޖޭަގއި ނޑިވަެޅްއގައި ްދަ ްއޮޕަރޭުޓކުރަމުންދާ ްއިންެވސްޓުކޮްށގެން ްހަމަތަކުެގްކުންފުނިތަކުން މީ

ްވެސްް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްފަހިވެފައި ްއުސޫލުަތކަްށ ްއާބިޓްރޭޝަންގެ ްވާ ްގާއިމުކުރެވިފައި މަތިން

ްަމއްޗަްށް ްއިންވެސްޓުަތކުގެ ްއަިދ ްާގއިމުކުެރވޭނެ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއިތުބާރު ްއިްނވެސްޓަރުންގެ ްމިއީ ްއަދި ޤަބޫލުކުރަން.

ރުންްމިްރާއްޖެްއަްށްައއުމަށްްދޮރޯށިތަކެއްްހުުޅވިގެންދާނެްަރނުގެްފުރުޞަތުތަެކއްްކަމަްށްއިތުބާރުްއިތުުރވެ،ްއިްނވެސްޓަް

ނޑުްަމގުސަދުތަުކގެްތެޭރގަިއްތިންްކަެމއްްައޅުަގނުޑް ނޑުްދެކެން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިްބިުލގެްމައިގަ ވެސްްއަުޅގަ

ްކޯުޓތަކު ްޝަރުޢީ ްބިލުގައި ްމި ްގޮުތން ްމި ްވާނެ. ްމަރުޙަލާެގްފާހަގަކޮށްލާފައި ްޝަރީޢަތުގެ ްނުަވތަ ްކުރިން ްމަރުޙަލާެގ ގެ

ބަދަލުގައިްޤާނޫނުްހުއްދަކުރާްއަދިްޤާނޫނުންްބާރުްލިބިދޭްއެހެންްވަސީލަތްތައްްބޭނުންކޮށްގެންްވިޔަފާީރގެްމައްސަލަަތްއް



  

ނޑައަް ްކަ ްފަރާތްތަކުން ްހިމެނޭ ްމައްސަލަަތުކގައި ްިވޔަފާރީގެ ްމަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، ްތިންވަނަްހައްލުކުރުމަށް ްމިނިވަން ޅާ

ްބާރުް ްޤާނޫނީ ްއުސޫލުތަކަށް ްއެ ްތަޢާރަފުކޮށްދީ ްއުސޫލުތައް ްހައްލުކުރުުމގެ ްެއއް ްމައްސަލަ ްއެ ްމެދުވެރިކޮްށގެން ފަރާތެއް

ލިބިދިނުމަށްްޔުނައިޓެޑްްނޭަޝންސްްކޮމިޝަންްއޮންްއިންަޓރނޭޝަނަލްްޓްރޭޑުްލޯ،ްއަންސެޓްރަލްްއިންްަކނަޑއަޅާފަިއް

ްހަމަތަ ްނަމޫނާ ްތަރުތީބުކުރުންްވާ ްގާއިމުކޮށް ްިނާޒމު ްއާބިޓްރޭޝަންގެ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ ްޮގތް ްއެއް ކާ

ހިމެނިގެންވޭ.ްއަދިްޚާއްޞަްޮގތެއްަގއިްއާބިޓްރޭޝަންްކަްނަކމުގައިްޝަރުޢީްކޯޓުތަުކގެްދަުއރުްއޮންނަްމިންވަރާއި،ްގޮތްް

ްދެމެދުގަް ްޝަރީޢަތާ ްއާބިޓްޭރޝަނާއި ނަޑއަަޅއިދިނުމަށް ްވެސްްކަ ްއިންތިޒާމުކޮށްދިނުން ްތަރުތީބުކޮށްީދ ްގުޅުން ްއޮންނަ ިއ

ްވާް ްހަވާލުކޮށްފައި ްޤާނޫނުން ްމި ްއަދި ްބޭނުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނުެގ ްމި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްވާނެ. ހިމެނިފައި

ްއާބި ްނަމުގައި ްސެންޓަރގެ ްއާބިޓްރޭޝަން ްއިންޓަރނޭަޝނަލް ްމޯލްޑިވްސް ްއަދާކުރުމަށްޓަަކއި ޓްރޭޝަންްމަސްއޫލިއްޔަތު

ސެންޓަރެއްްމިްޤާނޫނަށްްޢަމަލުކުރަންްފެށުމާްއެކުްއުފައްަދންޖެހޭނެްކަމަށްްބިލުގައިްަބާޔންކޮށްފައިްވާނެ.ްމިްދަންނަާވް

ްހިންގުަމށްޓަކައިް ނަޑއަަޅއި ްއެކުެލވޭްޑިރެކްޓަރުްނގ4ްްެއާބިޓްރޭޝަންްސެންޓަރުގެްިސޔާސަތުްކަ ްމަްއޗަށް މެންބަރުންގެ

ްއޮންނަ ްަކނަޑއެޅި ްޢައްޔަންކުރާނީްބޯޑެއް ްމެންބަރުން ްބޯޑަްށ ްއެ ްއެކުަލވާލަިއ، ްބޯޑު ްޑިރެކްޓަރުްނގެ ްކަމަށާއި ންާވނެ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްވާނެ. ްިލޔެވިފައި ްވެސް ްކަުމގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަްއޗަށް ްހުށަހެޅުްއވުމުގެ ްނައިބުގެ ބަންޑާރަ

ްަކނޑައަަޅއިްރައީސް، ްގޮތެއް ްބަލައި ްމަްއސަލަތައް ްގޮތަށްްއާބިޓްރޭޝަްނގެ ްހުށަހެޅޭ ްތިންވަަންފަރާތަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި

ްިމް ްވާނެ. ްބަޔާންކޮށްފައި ްވެްސ ްކަމަށް ްޓްރައިބިއުނަލެްއ ްއާބިޓްރޭޝަން ްެއއީ ްއަދި ްވާނެ. ްިލޔެވިަފއި ްބިލުގައި މި

ްފަ ްއެއީ ްނޯންނާނެ. ްެއްއ ްބަޔާންކޮށްފަ ްމެްނބަރުންކަން ްއަދަދެްއގެ ްިމވެނި ްވަކި ްހިމެނޭނީ ހަރުަގއިްޓްރައިބިއުނަްލގައި

ްމީހުންެގް ްގިނަ ްވުރެ ްއެއަށް ްނުވަތަ ްޓްރައިިބއުނަލެއް ްމީހުންގެ ްތިން ްނުވަތަ ްވެސް. ްކަމަށް ްމީހެއް ްއެންމެ ވެދާނެ

ްދިނުމަށްޓަަކިއް ްސިފައެއްަގއި ްދާއިމީ ްޚިދުމަތް ްއާބިޓްރޭޝަންގެ ްނުވަތަ ްވެދާނެ. ްެވސް ްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލެއް

ްމަ ްދެމުންދާ ްޚިދުމަތް ްއެ ްގޮތުންްރަޖިސްޓްރީކޮށް ްމި ްވާނެ. ްލިޔެވިފައި ްބިލުގައި ްމި ްވެސް ްކަމަށް ްވެދާނެ ރުކަޒަކަށް

ްފަރާތުެގް ްތިންވަަނ ްޢައްޔަްނުކރެވޭނޭ ނޑަައޅައިދިނުމަށްޓަކަިއ ްކަ ްގޮތެްއ ްބަލައިދީ ްމައްސަލަތަްއ އާބިޓްރޭޝަންެގ

ްއާބިޓްރޭޓަރްކަމަ ްމީހަކީ ްހިމެނޭ ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ްނުވަތަ ްމީހުންގެ ްހިމެނޭ ްިމްމާނައިގައި ްވާނެ. ްބަޔާންކުރެވިފައި ށް

ް ްއަދަދަކީ ްފައިސާގެ ްހިމެނޭ ްމައްސަލައިަގއި ްއާބިޓްޭރޝަން ްގޮތުން ްވާ ްބޮޑ4ްްުބިލުގައި ްވުރެ ްއަށް ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްމިލިޔަންް ްތިން ްއަދި ްަކމަށާއި ްޢައްޔަންކުެރވިދާނެ ްއާބިޓްރޭޓަރުން ްތިން ްބެލުމަށް ްމައްސަލަ ްއެ ްނަމަ ްވާ ްކަމަށް އަދަދެއް

ްކަމަްށްްރުފިޔާްއަށް ްއާބިޓްރޭޓަަރކުްޢައްޔަްނކުރެވިދާނެ ްވާްނަމަްމިްމައްަސލަްބެލުމަށްްއެއް ްއަދަދެއްްކަމަށް ްކުޑަ ވުރެ

ްއެް ްނިންމުމަށްފަހު ްބަލައި ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅޭ ްއާިބޓްރޭޝަނަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާެނ. ްބަޔާްނކުރެވިަފއި ބިލުގައި

ްޢަމަލުކު ްފަރާތްތަކަށް ްހިމެނޭ ްއަށްްމައްސަލަިއގައި ްމައްސަލަ ްނުވަތަ ްައމުރު ްނެރޭ ނަޑއަަޅއި ްކަ ްކަމަށް ްގޮތް ރަންވީ

ްނުވަަތް ްބާޠިލުކޮށް ްިއޞްލާޙުކޮށް، ްއެޯވޑު ްމި ްވާނެ. ްލިޔެފައި ްބިލުގައި ްމި ްކަމަށް ްއެޯވޑު ްއާބިޓްރަލް ްހައްލަކީ ހޯދައިދޭ

ްގޮތުން ްމި ްވާނެ. ްހިމެނިފައި ްތަފްސީލުކޮްށ ްވެސް ްގޮތް ްަކނަޑއަޅަްނވީ ްއެޯވޑެއް ްއެހެންްްއިތުރު ްނޫން ދިވެހިރާއްޖެ



  

ނަޑއަާޅފައިްވާްއާބިޓްރަލްްެއވޯޑުްމިްޤާނޫނުގައިްބަޔާންކޮށްަފއިްާވް ޤައުމެްއގައިްހިންގާަފއިްވާްާއބިޓްރޭޝަނަކަށްފަހުްކަ

ް ްބަލައިގަންނާނެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެއީ ްހިނދަކު ްޚިލާފުނުވާހާ ްނިންމުމަކަށްއުސޫލުތަކާ ްތަންފީޛުކުރެވޭނޭ ްވާނެްއަދި

ްނިންމުމެއްކަމަށާ ްލާޒިމު ްޢަމަލުކުރަން ްދިވެހިރާއްޭޖަގއި ްއަދި ްދާނެްކަމަށްްއި، ްބަޔާްނކުރެވިަފއިކަމަްވެގެން ްވެސް ްށް

ްބޮޑުެވގެންދާނެް ްއިތުބާރު ްއިންވެސްޓަުރންގެ ްމިކަމުން ްޢިއްްވާނެ. ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ޒަތްތެރިްކަމަށް

ްއާ ްކޯޓުަތކުން ްބަރައީސް، ްމައްސަލަ ްބިލުގައިްބިޓްޭރޝަން ްމި ްތަފުޞީލުކޮށް ްވަރަށް ްއުސޫލު ްތަންފީޛުކުރުމުގެ ލައި

ްމިްހިމެނިފައި ްޓްރެއިިބއުނަލުންްވާނެ. ްއާބިޓްރަލް ްނުވަތަްްނެރެފައިްގޮތުްނ ްބަލަިއގަތުމަށް ްކޯޓުން ްއަމުރެއް ްަވގުތީ ވާ

ްއިންާކރުތަން ްކޯޓުން ްަބޔާންކޮށްފައިފީޛުކުރުމަށް ްޤާނޫުނގައި ްމި ްްކުރެވޭނީ ްލަތުެގްހާވާ ްމެދުވެިރވެފައިްހާތެެރއިން ްލަތެއް

ްޖުމްލަްްވާ ްޮއންނާނެ. ްބަޔާންކޮށްފައި ްވެސް ްަކމަށް ްއެކަނި ްހިނދެއްގައި ްސާބިތުކޮްށދީފި ްކޯޓަށް ގޮތެއްަގއިްްކަމަށް

ްއާްދަންނަވާ ްކަމެއްނަމަ ްްބިޓްރޭޝަްނެގްހުރިހާ ްބޭނުންާވްހުރިހާްފުރިހަމަކަމާ ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްހިްނގާ ްާރއްޖޭަގއި އެކު

ްހިމަނާފައިްކަމެއް ްބިލުގައި ްިމްދަތުރުކުރަނީްްއިރާދަކުރެްއިވއްާޔްމި ނޑުމެން ްރައީްސ،ްއާދެ،ްއަުޅގަ ވާނެ.ްިޢްއޒަތްތެރި

ްރަްއކާތެރިުކރެވިފައި ްވެށި ްނިޒާމަކާްވިޔަފާީރގެ ްފަހި ްއަްށ ްިވޔަފާރި ްއިންްްވާ ްނަފާ ްވިޔަފާީރގެ ްއަދި ދިމާއަށް.

ްލިބިދެ ްއަރުތަ ްޤައުމަށް ްމުޅި ްތަރުތީބުކުރެވިަފއިްނިވިވިޔަފާިރވެރިންނާއި ްނިޒާމަކާްގޮތަކަށް ދިމާއަށް.ްްވާ

މިހާރުްމަޖިލީހަށްްްޞްލާޙީްޕްރޮގްރާުމގެްމުޅިްޕެކޭޖުއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްއެމް.ޑީ.ީޕެގްސަރުކާރުންްހުށަހަޅާްއިޤްިތޞާދީްއި

ް ްހުށަހަޅައި ްނިސްއެީކއެކަށް ްއަށް ްޕާޓީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑާއި ްއުފާ ްމިކަމުގެ ްިނމުނީ. ްމަޖިލީހުގެްމި ބަތްވާ

ްލިބިގަންނައި ްމިއަދު ްމެންބަރުން ްފަރަށްޢިއްޒަތްތެރި ްވަންދެން ްޒަމާންތަކެއް ްދިވެހިންެގްރު ްއޮތް ްހުއްޓިފައި އަރައި

.ްމިްއޮީޑގެްކައްޕިތާނަކަްށްމިްދުްއވާލަނީްމެކުހަށްްޖަާހފަްއިޤްތިޞާދީްނައުްމަރާމާތުކުުރމަށްފަހުްޒަމާނީްއިންޖީނުއަޅާފައި

ްދިވެ ްއާޖުފާހުންނެވީ ނޑުަފޅުގެ ްކަ ްހި ްއެނިގވަަޑއިގެން ްފިސާރި ްޖު ްލޮުބެވތިްހުންނެިވ އަޅުަގނޑުމެންގެ

ްއިޞްލާޙަށް ްއިޤްތިޞާދީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނަޝީދު. ްމުޙައްމަދު ްއަލްފާިޟލް ޓަކައިްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްފިޔަވަޅުތަެކއް. ްއުނދަގޫ ްދަިތ ްފިޔަަވޅުތަކަކީ ްއަލިރަސްގެފާނާިއ،ްއެޅުްއވި ްސިފަކުރަނީ ފިޔަވަޅުތައް

ްގޮުތގަްފަދަްމަތިވެރިްޤުރުބާނީްމިްޤައުމަށްޓަަކއިެވވަަޑިއގެންްރުފާނާއި،ްޝަހީދުްޙުސައިންްއާދަމުލިތަކުޢަ .ްއަިދްއެއްގެ

ްދެއްކެް ްދޮންބަންޑާރައިން ްމަހާރަދުންނާއި ްޤާޟީ ނޑުްސިފަުކރަނީ ްއަުޅގަ ްސާބިތުކަން ްދެއްެކވި ްއެ ްމަނިކުފާނު ފަދަްްވިއެ

ްދެްއކެވި ްދޮންބަންޑާރައިން ްްޤާޟީ ްބިލާ ްމި ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުގަ. ްސާބިތުކަމެްއގެ ްސަރުކާރުންްފަދަ އެކު

ްބިލުތަކުގެްހުށަހަޅާފައ ްެއހެނިހެން ްޕްރޮގްރާމުގެ ްއިޞްލާޙީ ްއިޤްތިޞާީދ ްައވަްސކުރަްއވައިްްވާ ްވެސް ްމަސައްަކތް

ްމާތްް ނޑުهللاްފާސްކޮށްދެއްވުން. ްއެންައޅުގަ ްމެންގެ ްފުއްސަަވއި ްާފފަ ނމެންގެ ްއަުޅގަ ްުރއްސެވުން ޑުމެންނަށްްެއކަލާނގެ

ްދާއިމުޮކށްދެއްވާށި.ްއާމީން.ްްފަށްފަށްކޮށްދެއްވާށި! ްދުވަސްތައް ްފަހި ްފެހި ްތިޔާޤި ްފާގަތިކަމާއި ްުއއްމަތަށް  السالموދިވެހި

 .وبركاته عليكم ورحمة هللا

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ރިްމެްނބަރު.ްއާދެ،ްމިްބިލަށްްވާހަކަުފޅުްދެއްެކވުމަށްްއެިދވަަޑއިގަްނނަވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެ

ނުޑްމިްއަުރަވނީްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާެގް ފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑިއގެންނެުވމަށްްދަންނަވަން.ްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިާޔޒްްފަހުމީްއަށް.ް

ް

 ފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޔާޒުފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިމާ

ނޑަށްްالسالم عليكن ްއަުޅގަ ްނުދޭތީވެ ްތަން ްަވގުތު ްމިއަުދގެ ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .

ްފު ްވަގުަތކަްށ ްމާދަމާގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތްހެން. ްގެންދެވެްނ ްކުރިއަށް ްވާހަކަްވާހަކަ ްއެދޭ ރުޞަތަކަށް

ްދަންނަވަމުން،ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިުޓ4ްްއާދެ،ްދެންްމިްބިުލގެްބަހުސްްއޮންނަްދުވަހެްއަގއިްފުރުޞަުތްއަުރވާނަންްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށް.ްއަދިެވސްް

ނޑުްތޮއްޑޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެން ްބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.އެބަހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްެވސްްފަށާ ވަނީްނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްތްްހިްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްޢިްއޒަ ްދާއިރާގެ ްނޮޅިވަރަމް ްއާދެ، ްހިސާބުން. ނޑުމެންްނިންމާލި ްއަުޅގަ ްބިލަކީ ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ްމެންބަރު ްތތެރި

ްދިވެހިރާއް ްފަރާތުން ްގެންނަންްމިްގަސްތުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމިހާރު ްއަށް ްފަހުްޖެ ްއެންމެ ްބިލުތަކުގެ ްބަދަލުގެ ްއިޤްތިޞާދީ ކުރާ

ްމެން ްަތފާތުވާ ްޚިޔާލު ްކިތަންމެ ްދިޔައިރު ްހުށަހަޅަމުން ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްބިލުތައް ްމި ްކަންކަންްބަރުބިލު. ން

ްޮއއްްސްައޅުަގނުޑްފާހަގަކުރެްއވިޔަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހުރި ްެއއްވެްސްހެއްކެްހުޓަރު ްހުރި ްެއއްްއްޖަތް ްޤަރީނާ އް

ްބަދަލުތަކަކާ ްއެހެންވީމާްމި ްނެތޭ. ްއެއް ްދެއްކިފަ ްޤަބޫލުކުރާް،ދެކޮޅަށް ްމަޖިލީހުެގްްއަޅުަގނޑު ްރަްއޔިތުންގެ ގޮުތގައި

ްޕާޓީ ްއަލުން ްމެކޮމިޓީތައް ްބަަދލުތަކާތަުކގެ ްއައި ްމި ްައވަހަށްްްންބަރުންނަށް ްވަރަްށ ްބިލުތައް ްމި ްއެކުަލވާލެިވ ުގޅިގެން

ްއެބަ ްނިމިގެންްނިންމަން ްބިލުތައް ްމި ްމެދުްޖެހޭ. ްއަދި ްކުދި ްިވޔަފާރިތަކާިއ،ްްދާއިރު ްބޮޑެތި ްވިޔަފާރިތަކާއި ފަންތީގެ

ްމުއްސަނދި ްރައްޔިތުންނާއި، ްިދެވހި ްނިކަމެތި ްދިވިޔަފާރިނުކުރާ ްއެންމެންގެ ްހުރިހާ ްމި ްފަޤީރުންނާ ރިއުޅުންްންނާއި،

ް ްނެތިގެން ްތަފާތުތަްއ ްދާނެ. ްއަިދްފާގަތިެވގެން ްދާނެ. ްއަިއސްގެްނ ްަޤއުަމށް ްމި ްދުޅަހެޔޮކަން ްއިޤްތިޞާދީ ްއަދި ދާނެ.

ްބަދަލުއަޅުގަް ްބޭނުންވާ ްދެކެން ްއެބަނޑުމެން ްފެނިގެން ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްާދނެ. ދޭްްއައިްސގެން

ްވިދާުޅވިްރަ ްމަންޒަރުްްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމި ްމަންޒަރު. ްދާ ްއެކުެވގެން ްނުލާއި ްކުލަ ްރީނދޫ ްރަން ްއިރުގެ ގޮތަށް

ްގާއިމުކުރާްްއެކުެލވިގެން ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބޭނީ ްަރއްޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްފައިދާ ްއެްނމެ ްީމގެ ދާއިރު



  

ްދި ްނެޓު ްރައްކާތެރިކަުމގެ ްރަސަލާމަތާއި ްާގއިމުވެހި ްއެކު ްފާގަތިކަމާ ްއިޤްތިޞާދީްއްޔިތުންނަށް ްމި ްއޭރުން ކުެރވުީނމަ.

ްމަފްހޫމުޕެ ްބިުލގެ ްވަިކވަކި ްއެންކޭޖުގެ ްާއދައިގެ ްމާނަތައް ްޭއގެ ްފަހުމްތަކާއި ްރަްއޔިތަކަށް ްނިކަމެތި ްކަުމގައިްްނުވިމެ

ްޖެ ްވިޔަސް ްޞ2ްިުނއަރީ ްއޭާނގެ ްެފށިގެން ްވަންނައިން ްޖީބަށް ްއޭާނގެ ްިނާޒމާއި، ްތަކެތިްްއްޙީ ްއޭނަ ްާއއި، ފައިސާ

ްެއއްކޮށްްވެސްްދަށްްމިްލިބެމުްނދާްލޮޅުންތަކާގަންނަންްދާއިރުްތަކެތިްގަންަނންްލިބޭްއަާގއި،ްއަދިްދުނިޭޔގެްއިޤްތިޞާ

ްިއޖު ްޢާއްމު ްަވޒަންކުެރވުނީމާްމިްދިވެހިްރައްޔިތުްނގެ ްިމންވަރު ްކުރިއަރަިއގެންދާ ްފުުދންތެރިކަން ނޑުތަކާއި ްމިންގަ ތިމާޢީ

ްއެނިގގެންދާނެ.ްގެނަ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްބޭނުން ްއޭގެ ްމަޤުޞަދާއި ްޙަޤީޤީ ްބިލުތަކުގެ އި

ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްޑިމޮކްރަސީއާްއަޅުަގނޑުމެން ްޒަމާނީ ްދެކެމުންްޖެހޭ ްދިވެހިރާއްޖެ ްޒަމާންތަކަކަށް ދިޔަްްއެްއކޮށް

ްމުޅިން ްމިދަނީ ްބަދަލުވެްއިޤްތިޞާދު ްމިސްރާބަކަށް ްބަދަލުތަކާއައު ްމި ްމޯހިރުގަްފަ. ްރާޅުތަކާއި ްއަރާ ްދާްއެއްކޮށް އި

ްބާނީތަކާ ްީމގެ ްމިްރާޅުތަކާއި ްފަސްނުޖެހި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮގއްްއެްއކޮށް ްކުރިއަށް ްދިވެިހްްސިކަމަށް ނަމަ

ްސި ްބުނީމަ ްޖީ.އެސް.ޓީ.އޭ ްފެންނާނެ. ްފާގަތިކަން ްމީގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ އްސަިއގެންްވިޔަފާިރވެރިންނަށާއި،

އިންްފެށިގެންްވިޔަފާރިަތއްްކުރިއެީރމަްއަރަންޏާއިްދަރަނީގެްހުރ2ްްިދިޔަްވިޔަފާިރވެރިންްމިއަދުްަޤބޫލުކުރާނެްޖެނުއަރީް

ނޑަށްްއެނގޭ.ްްތަފާތު.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއިޝާރާތްކުަރއްވަމުންްތި ްވަގުތުްހަމަާވތީކަންްއަުޅގަ ގެްނދަވަނީްމިއަދުގެ

ްއަޅު ްކުރިއަރަމުންއެހެންނަމަވެސް ްއިޤްތިޞާދު ްޤަބޫލުކުރަންވީ ްަވގުތާްަގނޑުެމން ނޑުމެން ްއަޅުގަ އެްއކޮށްްްދާއިރު

މުގެްވިސްނުމުަގއިްދާންވީކަން.ްވަގުަތކީްމިއަދަކީްނިމިފައިްއޮތްްދުވަހެއް.ްކަމެއްްހުއްަޓއިނުލަިއްކުރިއަށްްދިޔުްއެްއވެސް

ްމި ްވެްސ ްމިއަދު ްނިމިއްޖެ. ންދަނީްއިްއޔެ ްއަޅުގަ ްއަބަދުނިމެމުން. ްނަޒަރުްންޑުމެން ްއިޤްތިޞާުދގެ ްިވސްނަންވީ ެވސް

ްމި ްމިއަދު ްނޫން. ްެއއް ްމާދަމަ ްިމއަދަކީ ްއަށް. ްމާދަމަ ްނިމިފަްވެއްެޖއްޔާ ްވަނީ ްމި ްމާޒީ ްނިމިފަ. .ްވަނީ

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

 

ްނިންމުން.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިހާްހިސާބުންްްވުމާްަވގުތުްމިހާރުްހަމަވެފައިްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްޖަލްާސގެ އެްއކޮްށްއަުޅގަ

ް ްޮއންނާނީ ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްނިންމާލަނީ. ްމި ްހެނދުނ3122ްްުއޮކްޓޯބަރ21ްްޖަލްސާ ްދުވަހުެގ ްހޯމަ ވާ

ް.ގ11ަ;:

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود
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