
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 ޖަލްސ   ވަނަ  2ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2102

 2102 ޖޫން 15

 

 

 

Wycaimuawy eguhIlijwm egcnutiycawr

16/2112ޔައުމިއްޔ  ނަންބަރު:   



  

 

 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .تسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالج والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحثه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުން.ޢިއްޒަތްތެިރްމެނ42ްްވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްވަަޑިއގެންްތިއްެބވީް މި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.4104/4/4ް/މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީްއޖް-3.1

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ް ްނަންބަރު ްއެންގ2ްުއެޖެންޑާ ްއަންގާ ްހަމަޖެހިފައިވާްރިާޔަސތުން ްބޭއްވުމަށް ްަބއްދަލުވުންަތްއ ްކޮމިޓީތަކުގެ ްމިއަުދ ން.

ްއޮންނާނެ.1ް::9ގޮތް.ް ްަބއްދަލުުވމެއް ްކޮމިޓީގެ ްސަބް ްކޮިމޓީގެ ްމާލިއްޔަުތގެ ްާއއި ްކޮމިޓީ ްަގއ00:01ްިގަިއްއިޤްތިޞާދީ

ޖަލްސާްް،އާއިްަގވާއިދުްކޮމިޓީްބެހޭްކޮމިޓީްއާއިްޤައުމީްސަލާމަތުގެްސަބްްކޮމިޓީްވަންްމުއައްސަސާތަުކގެްަކންތަކާމިނި

 ަގއިްމުޅިްމަޖިލީހުގެްކުޑަްކޮމިީޓގެްބައްދަުލުވމެއްްއޮންނާނެ.4:11އޮންނާނެ.ް

ް

ްސުވާލު..5ް

ް



  

ްްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ަގއިްެއއްެވސްްމަސައްކަެތއްްނެތް.1އާދެ،ްމިއަދުްއެޖެންޑާްނަންަބރުް

ް

ްކަން..ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަނ6ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ް.6އެޖެންޑާްނަންބަރުް

6.0-ް6.0ްް ްަގވާއިުދގެ ްަމޖިލީހުގެ ްމާއ071ްްަރއްޔިތުްނގެ ްަގއިަވނަ ް)ށ( ްާއއި ް)ހ( މަތިންްްގޮތުގެްްވާްދާގެ

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްަރީއސް، ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހުޝާހިهللا ްމައްޗަށް ްނެތްދުގެ ްއިތުބާރު ކަުމގެްށަހަޅުްއވާފަިއވާ

ް ްނަންބަރު ްއާދެ،ްއެޖެންޑާ ްމ6ްިމައްސަލަ. ްމިއަދު 07ްްް.އޮތީްގައި 4104ްއެޕްރީލް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުނ47ްްްަގއި

ްސޮިއކޮށް ްް،ލިޔެ ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއ071ްްަރއްޔިތުްނެގ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ޔިތުްނގެްވަނަ

ްނެތްމަ ްއިތުބާުރ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެްޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްމައްސަލަ. ކަމުގެ

ް ް)ނ(071ްގަާވއިދު ްމާއްދާެގ ްގޮތުގެްގައިވަނަ ްމައްސަލަްވާ ްއިމަތިްންމި ްނޯޓިސް، 09ްްގެ ްވާީނ4104ްއެޕްރީލް ަގއި

ްމިއަުދ،ްފޮނުވިފަ 1ްް.ްއަދި ްނޯޓިސް،4104ްްޖޫން ްކަމަށް ްއެޖެންާޑކުާރނެ ްމައްސަލަ ްމި ްދުވަަހށް މެިއ7ްްާވްއަްނގާރަ

ްމެންބަރ4104ު ްހުރިހާ ްތި ްއަންގާފަަގއި ްވާނީ ްލިޔުމުން ްންނަށް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ވަނ071ްްަ.

ްމައްސަލަ ްމިފަދަ ްގޮތުން ްބުނާ ްހުށަހެޅުމަށްފަްްމާއްދާގައި ްއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހަށްްް،ހުއެއް ްވަގުތު އެ

ްމައްސަލަައކާް ްއެހެން ްނުވަތަ ްނިންމަންވާނީ ްނުވަތަ ްބަހުސްުކރެވޭނީ ްމެދު ްެއއްެވްސްމައްސަލައަކާ ްއެހެން ހުށަހެޅިފައިވާ

ްމަ ްނިންމަންވާނީ ްގޮތެއް ްނުވަތަ ްފެށޭނީ ްބަހުސްކުރަން ްއިތުބާރުމެދު ްރައީސްގެ ްމައްސަލަނެތްްޖިލީހުގެ މެދުްްއާކަމުގެ

ްނިން ްކަމަށް.ްއާދެ،ްމިފަދަްމައްސަލަގޮތެއް ްއެއްްމުމަށްފަހުގައި ްއެއްެވސް ްބަހުސެއް ްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްޙާގައި 3ްލަތެއްަގއި

ްބުނެފައިވުމާ ްގޮތަށް ްމި ްބުނޭ. ްަގާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް ްދިުގވެގެންުނވާނެ ްވުެރ ްމިއަުދެގްްގަިޑއިރަށް ެއކު

ް ްއިތުރު ްހިމެނިއެޖެންޑާަގއި ްމަްއެއްްްފައިއެްއވެްސްމަސައްކަެތއް ްގޮތުން ްަގވާއިުދގަިއްބުނާ ޖިލީހުެގްނުވާނެ.ްމަޖިލީހުގެ

ްނެތް ްއިތުބާރު ްމައްސަލަރައީސްގެ ްޖަލްސާއެއްްކަމަްށ ްހިނގަމުންދާ ްވާހަކަެއއް ްއަދަދާިއްަގއި ްމެންބަރުންގެ ދަްއކާނެ

ްވާހަކަ ްދިގުމެންބަރަކު ްފުރުޞަތުގެ ްލިބޭ ްދައްކަން ްޢާމިން ްމަޖިލީހުގެ ނަޑއަޅަންޖެހެނީ ްމަޖިލީހުގެްއްކަ ްއަދި ްކޮމިޓީން. މު

ްމަޖިލީ ްދަށުން ްވާހަކަގަާވއިދުގެ ްދިފާޢުަގއި ްރައީސްގެ ްގަާވއިދުންްހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޙައްޤު ދެްއކުމުގެ

ްއަދަދާް ްފުރުޞަތުގައި ްއެ ްހިނދުގައި ްދިގުްއިލިބިދޭ ްފުރުޞަތުގެ ނަޑއަޅަންޖެއެ ްކަ ްދަށުްންމިން ްގަާވއިދުގެ ްވެސް ހޭނީ

.ްއާެދ،ްމިްހިސާބުންްނީްގޮތްތަކެއްްަކނަޑއަުޅއްވާފަމުްކޮމިޓީންްވައްމެދުްޢާްމިޓީން.ްއެގޮތުންްމިްމައްސަލައާކޮްމުއްޢާ

ްހުރިހާް ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްގަާވއިދުަގިއ ްމަޖިލީހުގެ ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު



  

ްމިތުއައިޖުރާ ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްބަހުސް ްމި ްޢާފުރިހަމަކުްވަނީްތަެކއް ްމިގޮތުން ްކަމަށް. ްކޮމިޓީްންއްރެވިފައިވާ މު

ަގިއްއިމިްމައްސަލަްް،ޅ(ްއަށްްރިާޢޔަތްކޮށްވަނަްމާއްދާގެް)071ްވަނީްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެްްނިންމަވާފައި

ްއެ ްރައީސަށް ްވާހަކަފުޅުްމަނިްމަޖިލީހުގެ ްދިފާޢުގައި ްކުފާނުގެ ްޖުމްލަ ްް:ދެއްކެވުމަށް ްއެްފުރުޞަތު ގޮތުންްއެރުވުމަށް.

ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުމުން ްމައްސަލަ ްގޮތުަގިއ ްފުރުޞަތުގެ ްޖަވާބުްފުރަތަމަ ްއަށް ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ 01ްެދއްވުމަށް

ްވަގުތުްމިނެޓު ްގެ ްމައްސަލަ، ްބަހުއިްއަދި ްމެދުތެރެގެ ްއިސްގެ ްރައީސަށް ްއަދިްމިނެޓ01ްުން ްފުރުޞަތެއް ގެ

ްފުރުޞައިނިންމަ ްފަހު ްއެންމެ ްލެއްވުމަށް ްރައީސަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުން ްޢާމިނެޓ41ްްުތުގެ ްދެްއވުމަށް ްވަގުުތ ުމްއްގެ

ް 4104ްްކޮމިޓީގެ ްއަހަުރގެ ްޖަލްސާް:ވަނަ ްއަްއިންްވަނަ ްީމގެނިންމެވުމަށްފަހު ްއަންަގވާފަިއވޭ. ނޑަްށ ްއިތުރުންޅުގަ

ްނިންމަވާފައިއްޢާ ްކޮމިޓީން ްބަހުސްްމު ްމި ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްބަވަނީ އިވެިރވުމުެގްފުރުޞަތުްަގިއ

ްއެރުވޭްް،އިްލަހުޅުވާ ްމި ްޖަވާބުދާރީވުމަށް ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމިގޮތުން ްދިނުމަށް. ްަވގުތު ްއެ ްގޮތެއްގައި ހަމަހަމަ

ބާކީްއެހެންްމެންބަރުންނަށްްް،ގެްފުރުޞަތުްމިނެޓ041ްުޑިއިރުންްާބކީްޮއންނަްގަްް:ފުރުޞަތުތަކުގައިްަވގުތުްެކނޑެމުންް

ްވަްއެރުވުމުން ްލިބެނީ ްމި ްމެންބަރަކަށް ްއެހެންކޮންމެ ްަވގުތުކޮެޅއް. ްމަުދ ނުޑްރަށް ްއަުޅގަ ްއެްއކޮށް، ކަމަށްުވމާ

ނަޑއެިޅފައިވާްއުސޫލުްދެމެހެއްޓުމާްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުްމުްކޮމިީޓގެއްސްތުކުރަނީްމިްޢާްގަ ްދެއްވުމަށްްމިްކަ

ްް،އެކު ްވެސް ްކުރިްނ ނޑުމެން ްއުްޢައަުޅގަ ްޕާޓީމަލުކުރަމުންދާ ްއެރުވުމަށް. ްވަގުުތ ްއެ ްޕާޓީތަކަށް ްއެްސޫލަށް ތަކުން

ްވާހަކަފުޅު ްނިޕާޓީތަކުން ްމެންބަރުން ްގެންދެަދއްަކވާެނ ްކުރިއަްށ ްމެންބަރުންނައުމަށްންމަވައިގެްނ ްއަމިއްލަ ްައދި ށްް.

ފޮނުވާފައިވާްސިީޓގަިއްްމުްކޮމިޓީންްއަޅުަގނޑަށްއްޢާ،ްމާންްގެންދިއުމަށް.ްއެހެންވީއަރުވަމުކުރިއެކޭްެއްއގޮތަށްްފުރުޞަތު

ްބަޔާންކުެރވިފަިއވީް ްގޮތަްށ ްފުރުަޞތުްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްގަސްތުކުކަމަކު، ްޢާްއަރުވަން ްބޭފުޅުން ްއެ ްޕާީޓތަކަށް މުްއްރަނީ

ްވަގުތު ްޖުމްލަ ްދަށުން ްއުސޫލުގެ ނަޑއަޅުްއވާފަިއާވ ްކަ ްގޮތަށްް،ކޮމިޓީން ްހިމެނޭ ްބޭފުޅަުކްއެގޮތަށް ްއެްއވެސް .

ްކަ ްދެންްްމަށްއިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ ްހިސާބުން ްމިހާ ްއާދެ، ްދާނަން. ްކުރިއަށް ްނިންމާފައި ްއެގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ވަންޏާ

ް ްމިއޮތީ ްމައްސަލަމި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުން. ްމަޖިލީހަށް ްދާއިްމައްސަލަ ްތޮްއޑޫ ްޢަލީްއެއް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ާރ

ްޙީދު.ްވަ

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޙީތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަ

ްމައްސަލަ ްބެޭހ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްާޔ ްނުކޮށްްެއއް ްކުރިން ްމީގެ ްެނގީ ްށްްއަލަް،މި

ގައިްބަހުސެްއްއިްޖިލީހުގެްރައީްސގެްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްމައްސަލަރައްޔިތުްނގެްމަ،ްއެްއކޮށްްވާތީއާްހިނގަމުންދާްކަމަކަށް

ްް،ފެށި ްމި ްެއްނުވަތަ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތުަގއި ްަޤބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިއަށްދާއިރު މައްސަލަ



  

އެްމަނިކުފާނަކީްިމް،ްށްްވެސްްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާހަމައަްމިކަންްނިމުމާް،ލިބެންވާްއިޙުތިރާމާއިްޤަދަރާިއްޢިއްޒަތް

ނޑިް ްގޮ ްއެްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރެއް. ްތަްމސީލުކުރަްއވާ ްއިށީނދެވަަޑިއގެންެއއް ްމަނިކުފާނު ްެއ ްމިހާރު ް،ހެންކަމަށްވާއިރު

ނުޑް،ްަތނެއް.ްއެހެންވީމާްއިތިއްބާޅުންްބަމުްގޮތެްއަގއިްއެހެންްދަރަޖަތަކުގެްބޭފުއްބައިންދާފައިްއިންނަްތަނަކީްޢާ އަުޅގަ

ްބޭފުޅާ ްިއން ްރިޔާސާުތަގއި ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގެ ްގޮުތގަިއ ްހަމަްއާޤަބޫލުކުރާ ްމަނިކުފާނަށްްނުް،ަގއިްއިއެްއ ްެއ ވަަތ

ްއިންނަ ނިޑކޮުޅގަިއ ްގޮ ްންޙައްޤުެވގެންވާ ްވަރަށް ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްބަވާނީ. ްދަރަޖައެްއގައި ްއެީއ،ްއިންަދވާނިކަމެތި ތީ

ްްކޮށްލީ.އެްވާހަކަްައޅުަގނޑުްރަޖިސްޓަރްއެކަންްރަނގަޅުކުަރންްއެދޭތީވެް،އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްކަމަކަްށނުވާތީވެް

ް

ް

ްހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްއާދެ، ްމައްސަލަނެންގެވީ ްބަލައިގަނެވޭކަްނިޒާމީ ްަކމަށް ނެތް.ްްށްއެއް

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްގޮުތން ްބަޔާންކުރާ ްމަޖިލީހުެގްގަާވއިދުަގއި ްއާއި ްނެތްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިތުބާރު ްރައީސްގެ ކަމުެގްޖިލީހުގެ

ްގެރިޔާސަތުްް،.ްއެހެންވީމާޖެހެނީްމަޖިލީހުގެްނައިބުްރައީސްއެްއގައިްރިާޔސަތުްބަލަހައްޓަންއެއްްބާްއވާްޖަލްސާްލަމައްސަ

ްމަ ްބެޤާމި ްބޭފުޅަކު ްއިތުރު ްރައިމުގައި ްނެތް.ްހަމައެއާއެްއކޮށް،ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތެއް ްޚިޔާރުކުެރްއވީންދުމުގެ މިްްއީސް

ްޖަވާއިްމައްސަލަ ްމަަވޑަިއގެވެބުދާރީްގައި ްއެ ްރައީސްގެްޤާންނެވުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންީވމާ، ްއިންެނވުމަށް. މުގައި

ްއިޚިޔާރު ްައޅުަގނުޑމެން ްަމއްސަަލްހުކުރެްއވުމަށް ްމި ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ

ްމި ްފުރުޞަތު ްައޅުަގނޑު ްްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ްމާަފންނު ްއިބްރާހީޢިއްޒަްއަރުވަނީ ްމެންބަރު ްމުތްތެރި

ްރަޝީދަށް.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެކު

ް .`4104ްް 06ްްއެޕްރީލް ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްއޮތް ްދުވަހު ްޖަލްސާގައ8ްްިވަނަ ވަނަ

ް ްގަާވިއދުގެ ްާމއްދާގ41ްްަރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްޖަވާބުދާްއިާވްގޮތުގެްވަނަ ްަބޔާަނށް ްރިޔާސީ ްމައްސަލަްމަތިން ރީވުުމގެ

ްދިރާސާކުރަްއވައިްއްޢާ ްކޮމިޓީން ްް،މު ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަންަގވަްނދެން ްގޮެތއް ްާމއްދ41ްްާަވކި ވަނަ

ް ްނިންމާފައިޢައަށް ްރިޔާަސތުން ްނިންމުންތައްްމަލުނުކުރުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްލިބިގެންާވްްވަނީ ްބާރު ނިންމުމުގެ

ްމަޖިލީހުގެ ްޝާމިލުްއެ ްެމންބަރުން ްމަްޝވަރާޢިްއޒަތްތެރި ްަދުއރެއް، ްނިްވުމެއް، ްއަިދ ްމަޖިލީހުގެްންއެްއ ްނެތި މުމެއް

ްމަތިން ްފެިނވަަޑއިގެންެނވުމުގެ ްފެނިވަޑަިއގެންނެވި ްއަިމއްލަފުޅަށް ްބާުރްް،ރައީސަށް ްގަާވއިދުގެ ަމޖިލީހުގެ



  

ނުޑވަ ްޤާނޫނުްހަދާްމަޖިލީހުގެްބޮޑުްްއަދިްމިްނިންމުންްނިންމާފައިް،ީވހިނދުކަމަށްްްލުމަށްފަހުއިކަ ވަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނިޑވަެޅއްަގއިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމިހާރުްސަރުކާރުގެްބާރުތައްްގަަދކަމުންްްދުސްތޫރީްމައްސަލަ އެއްްއުެފދިފައިވާްދަ

ގަާވއިދުގެްދަށުންްސަރުކާރަްށްް،މެލުކުރައްވާނެްމެންބަރަކުްނެތިތަމްސީއުޅޭްޮޑކްޓަރުްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްޕާޓީްްވެރިެވގެން

ްބިލުހުށަހަޅަންޖެ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްކަމަށް ްޕާޓީގެްހޭ ްސިފަކުރާ ްކަމަށް ްޕާޓީ ްއިދިކޮޅު ްމިހާރު ްކަންކަން ްއެހެނިހެްނ ްތަކާއި

ްހުށަހަޅަ ްނަމުގައި ްބިލުްއެް،އިމެންބަރުންގެ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްބަމެންބަރުން ްމެންބަރުންގެްތަކުގެ ްއެ ްވެސް ްމިހާރު ހުސް

ްގެްނގޮސް ްކުރިއަށް ްް،ނަމުގައި ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިުތންގެ ްފަދަ ްއެހުން ްގޮތާޢަވޯޓަށް ްގަާވއިދާްްއިްމަލުކުެރޭވ މަޖިލީހުގެ

ްދުސްތޫ ްބޮޑެތި ްއޮޅުންބޮމެދު ްއުފެދި ްސުވާލުތަކެއް ްކަމަކަށްްންްޅުރީ ްއެއްވެސް ްމިފަދަ ނިޑވަެޅއްަގިއ ްދަ ބޮޑުވެފަިއވާ

ްހޯދުމަށްްމަސައްކަތްްހަް،ޑްރެްސކުރުމެއްްނެތިއެ ްފެނިވަޑަިއގެންނެިވްގޮެތްއގެްް،ކުރުމެްއްނެތިއްެލއް ްރަީއސަށް މަޖިލީހުގެ

ްވީހިނދު ްކަމަށް ްނިންމާފައިް،މަތިން ްނިންމުން ްމި ްމަޖިލީހުގެްއަދި ްއިޢުތިރާޟުްވަނީ ްމެންބަރަކު ނުކުރުމަށްްއެއްެވސް

ްމިކަ ްވީނަމަެވސް ްބަޔާންކޮށްފައި ްކޮށްފައިކަމަށް ްއެކިްން ްޖަލްސާ ްއެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެްވަނީ ްއެކި ްމަތިން ންބަރުންްފަހަރު

ްނަންގަވަ ްނުކުތާ ްސަމާލުކަމަްއިނިޒާމީ ްރައީސް ްގެންނަވާފައިވަިނކޮށްްަމޖިލީހުގެ ްމިކަން ްއެނގޭްށް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ކަން

ްރައީސުލްް،ހިނދު ްރައްދުއަދި ްބަޔާނަށް ްމުހިޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްފަދަ ްނާޒިދިނުން ްޢާއްމު ްމައްސަލަެއއްަގއި މުކޮްށްއްކު

ްޚިޔާލުމަ ްމެންބަރުންނަށް ްޖިލީހުގެ ްބެސްޓުޢަހޯދުމުގައި ްގޮތާއި ްނެތިްއަްޕްރެކްޓިްކސްްމަލުކުރަމުންދާ ްބެލުމެއް ް،ށް

ހޯދުމެއްްނެތިްދިރާސާތަކުންްއަްނގާްއެްނގުންތަެކއްްއެްނގުމަށްްއޮންނަްަވގުުތްވޯޓެްއގައިްމެންބަުރންގެްޚިޔާލުްމަޖިލީހުގެ

މިފަދަްނިންމުންތައްްް،ވީހިނދުްކަމަށްްޖިލީހުގެްރައީސްްައވަސްްައރުވާލަިއގެންްއަމިއްލަފުޅަށްްިނންމެވިްނިންމެވުމަށްމަ

ްމާއްދާައކަްށް ްވަކި ްަގވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމާ ްޢައަމިއްލަފުޅަށް ްމާއްދާ ްއެ ްފެނިވަޑައިގަުތމުން މަލުނުކޮށްްޢަމަލުކުރުމަށް

ް ްމާއްދާ ްގަވާއިުދގެްމަލުނުކުރުމަްޢައަނެއް ްމަޖިލީހުގެ ްހެއްދުވުަމކީ ްކަމަކަށް ްއަމިއްލަފުޅު ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ކީ

ނޑި،ްމެންބަރުންެގްހު ނޑިްމިިނވަންްޑިމޮކްެރިޓކުރުމަތްކެ ޕާޓީްސިސްަޓމެއްަގއިްއެފަދަްމަޤާމެްއަގއިްްއަިދްމަލްޓިްބާރުކެ

ްކުފޫހުންނަން ްބޭފުޅުކުރެއްވުން ްޤަބޫލުނުްކަމެއްްހަމަވެގެްނވާވާ ްްކުރެވޭތީކަމަށް ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ލުކުރެވެންްމަޢައަދި

ްފުރުޞަތު ްރައީސަށް ްނަމަމަޖިލީހުގެ ްގާްް،ދެވިއްޖެ ްއަންޑިމޮކްރެިޓކުއެ ކަމަށްްްޕްރެސީޑެންޓެއްްތާރުޚުދުމުޚުްއިމުކުެރވެނީ

ްދަށުވަނަްމާއްދާގެް)ނ(175ްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދެގްް،ހިނދުވީ ގެްމައްސަލަްނެތްކަމުންްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްިއތުބާރުގެ

ްހުށަހަޅަމެވެ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަ ްއާދެ،ްބަހުސަްޝުކުރިއްާޔ ްމެންބަރު. ްދިޔުތްތެރި ްކުރިއަށް ްިއތުރަށް ްދަންނަވާލަްންއިގެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިން ުމގެ

ްބަހު ްބޭނުންވޭްމިއަދުގެ ްކުރިންްނިމިއްޖ1:31ެސް ްމިްމައްސަލަް،ނަމަްގެ ްއަްމިއަދުގެ ްޯވޓަށް ްހާއަށް ވާއިުރ.1:31ްްނީ

ްސަބަބަކ1:31ްާ ްއެްއވެސް ްދިގުެވގެން ްވުރެ ްދާް،ހެދިްއަށް ްގޮތެްއްްބަހުސް ްއެކަހަލަ ނިޑގެން ްމެދުކެ ްޖަލްސާ ގޮތަށް



  

ްވޯޓުްެވސްްމިއަދުެގްޖަލްސާްނިންމާނީްމިްމައްސަލަްމެދުވެރިވެއްެޖްހިނދެއްަގއި ނޑުްއަށް ނަގާަފ.ްއާދެ،ްމިހާރުްއަުޅގަ

ްމަޖި ްއަރުވަނީ ްމި ްރައީސްްލީހުގެފުރުޞަތު ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްޖަވާބުދެްއވުމަށް.ްްއަްށްދެންމެ އަށް

ްގެްފުރުޞަތެއް.އިރުްމިނެޓ11ްު

ް

ްޝާހިދުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކެޔޮދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޖަލްސާ ްމި ްިމއަދުެގ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްރައްޔިތުންްް`ްޝުކުިރއްާޔ ްައޅުަގނޑުެމން ްމަޖިލީހުެގްއަީކ ގެ

ްވަރަ ްފާހަގަެވގެންހަޔާތުގައި ްޮގތްގޮތުން ްގިނަ ްުދވަހެއްށް ްރައީސަްދާނެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ .ް މަޖިލީހުންްކީ،

ްމީހެއްއިންތިޚާ ްކަމަށްވެްްބުކުރާ ްރައީސަ، ްމަޖިލީހުގެ ްވަކިްކީއެ ްމީހެއްަމޖިލީހުން ްދިޔައީްްކުރެވޭނެ ްހަމަޖެހިގެން ކަމަށް

ްއަުޅގ2118ްަ ްއަހަރު ްނވަނަ ްޤާނޫނުޢަުޑމެން ްފެށި ްމަޖިލީހުގެްމަލުކުރަން ްރައްޔިތުންގެ ްުކރިން ްދަށުން.ްއޭގެ އަސާސީގެ

އަކަްށްްރިއްޔާނޫން.ްއެީއްރައީސުލްޖުމްހޫްބުކުރެވޭްބޭފުެޅއްންްމެންބަރުންގެްތެރެއިންްއިންތިޚާރައީސްެގްމަޤާމަކީްމަޖިލީހު

ްޢަ ްބޭފުޅަކު ްްއޔަންހުންނަވާ ްބޭފުޅެއް. ްރ17ްަުކރައްާވ ްޤާނޫނުވަނަ ްައުއ ްމަޖިލީހަކީ ްދަށުންްެއއްްއަސާސީއްޔިތުންެގ ގެ

ްއައުބުކުރެއިންތިޚާ ްހުރި ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްއައު ްއަދި ްމަޖިލިސް. ްފުރަތަމަ ްމަފުހޫމުްވިސްުނންތަކާއިްވުނު ތަކާއިްައއު

ްވެސްްޅިފަިއވާްމަޖިލީސްލިއްޔަތުްއެއޫދިނުމުގެްބުރަްމަސްފަރިތަކޮށްްް،ފިލުވައިދީށްްއޮޅުންކަންތައްަތއްްރައްޔިތުންނަްްއައު

ް ްބަލައިގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެ. ްައޅުަގނޑުމެންްަކންތައައު އްތަކާއި

ްނަމަވެްްކިޔުމަށްމަރުޙަބާ ްތިބި ްހުުޅވާލަިއގެން ްއަތްތަްއ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވަރަށްްް،ސްހިތްތަކާއި ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ްކަންތައްތަބީ ްގިނަްްކެއްރައްޓެހި ްފަރިތަވުމަށް ްއެަކންކަމަށް ްއަދި ްހިނގައްޖެކަން. ްެވގެްނ ްއެކަންަތއްތައް ަކމުގައި

ްހޭދަކުރަންވަގުތު ްައޅުަގނޑުމެން ްަތކެއް ނޑުމ17ްެޖެހިއްޖެކަން. ްއަޅުގަ ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުްނގެ ްފަށައިގެްންވަނަ ން

ްގެންދަން ްހަްޖެހިފައިކުރިއަށް ްވަރަށް ްގޮތުން ްދުވަީންސިޔާސީ ްތެޭރގަވަސްަލބޮލި ްޖައްވެްއގެ ްހަލަބޮލި ްތެޭރގަ. .ްވަެރްއގެ

ްއެއާް ްދުވަހަކުއަދި ްހަޔާތުގައި ްޕާލިމެންޓްރީ ްރާއްޖޭގެ ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ްފުޅާވެެގންްއެކު ްވަރަށްެވސް ފުޅާވެފައިާވްްނުދާ

ްވަެރްއގަ ްހިންގުމަށްް.ދުވަސް ްފުރިހަމަކުރަންްކަންތައްަތްއ ްގަާވއިޓަކައި ްެއކަށީގެްނވާ ނޑުމެންްޖެހިފައިވާ ްއަުޅގަ ދުތައް

ްއެންކުރިމަތީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނެތްކަން ްއެްމެންނަށްގައި ްވެސް ްއައ17ްްީނގޭ. ްވުޖޫދަށް ްމަޖިލީސް ްރައްޔިުތންގެ ވަނަ

ް ްދަށުންމަލުޢައަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫުނައސާސީގެ ްކުރީގެ ްގެންދިޔަ ްމަޖިލީހުގަިއ16ްްްކުރަމުން ްރައްޔިތުްނގެ ވަަނ

ްގަާވއިމަލުކުރަމުޢަ ްގެންދިޔަ ްތެރޭގަން ްދުގެ ްއިޞްލާޙު. ްަގވާއިދު ްބުރަކޮށްްއެ ްނުހަނު ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ކުރުމަށް

ްކުެރވިްމަސައްކަތްކުަރއްަވިއގެން ްވެްސްއެކަްނ ްިދޔަީއ ްތެރޭގަމަސ9ްްގެން ްފަހަރެްއެގްދުވަހުެގ ްދެ ްގަާވއިދު ްއެ ްއަދި .

ނޑުމެންްކުރިްމަސައްކަުތގެްތެރެއިންްއެންމެ ފަހުންްއެްގަާވިއދުްފާސްވެގެންްދިަޔއިރުްތިަޔްްމަތިންްފާސްކުރުމަށްްއަޅުގަ

ްމެން ްފިކުރުޢިއްޒަތްތެރި ްިވސްނުންފުޅާއި ްދިޔަީއްްގޮތްްހުރިބަރުންގެ ްއެނިގގެން ްހަމަަގއިމުވެސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްަގާވއިދެއް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްަގާވއިދަކީ ްފާސްކުރި ްަމއްްއަޅުަގނޑުމެން ްަގާވއިދުގެ ްއެ ްނަމަެވސް ްުނވި ްޗަށްކަުމގައި



  

ްުމހިއްޢަ ްފަށައިގަތުން ްގެންނަންކަމަމުމަލުކުރަން ްގަާވިއދަށް ްއެ ްއަދި ްކޮމިޓީށް. ްާޢއްމު ްގެނައުމަށް ްބަދަލުތައް ންްޖެހޭ

ްފެށުމުންް ްހިންގަން ްދަށުން ްގަވާއިދުގެ ްމި ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދިއުމަށް. ްކުިރއަށް ްމަސަްއކަތްތަެކއް އަވަސް

ްހިްނގުމަ ްކަންތައްތައް ނޑަށްމަޖިލީހުގެ ްައޅުގަ ްގޮތުން ްމީހާގެ ްއިސް ްއެންމެ ްހަވާލުވެހުރި ްމަޖިލީހުގެްް،ށް އަދި

ްިޢއްޒަ ްތިޔަ ްގޮތުން ްބޭފުޅުްނގެ ްގެންދެވި ްބަިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަަވމުން ްދުަވހަކު ްކޮންމެ ތްތެިރްކަންތައްތަުކގަިއ

ވެސްްއެނގޭނެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްްންމެންނަށްޖެހިވަޑަިއގެންނެވިްދަތިތައްްއަޅުަގނޑުމެންްއެކުރައްަވންމެންބަރުންނަށްްތަޖުރިބާ

ްތަފާ ްއަހަރުމެންބަރުންނަށް ްތިން ްމިދިޔަ ްދަތިތައް ނޑަށްްތު ްއަުޅގަ ްއަދި ްތެރޭަގއި ްމިްދުަވހުގެ ތަްއްކަންތައްްވެސް

މިްްލަތެއްޙާްުނކުރެވޭްކިތަންމެކުރަމުންދާްގަވާއިދުންްއެޑްރެސްމަލުޢަޖެހިފައިވޭ.ްއަދިްމިހާރުްރަންހިންގުމުގައިްތަޖުރިބާކު

ްތަޖުރިބާ ްވަނީ ްތެޭރަގއި ްއަހަރުތަުކގެ ްއޭގެވޭތުވެިދޔަ ްކަންަތއްކުރަންޖެހިފަ. ްބަެއއް ްޢާއްތެެރއިން ްކޮމިޓީްތައްަތއް ެގްމު

ްހައްލު ްގެންަނވާފަް،ހުށަހަޅުއްވައިްތެރެއިން ްއިޞްލާޙުތައް ްގަާވއިދަށް ްވަނީ ްމަޖިލީހުން ްގަވާއިދަށްްމި ްމަޖިލީހުގެ .

ްއެހީަގއިްައޅުަގނޑުްކޮށްފަިއވާްމަަސއްކަތްްމެދުޖެހޭްއިޞްލާޙުތަކާްގެންނަން ވާީންްތަުކގެްރިޕޯޓުްއަުޅަގނޑުއައި.ޕީ.ޫޔގެ

ްހިންގުމަށްްްކޮމިޓީްމުޢާއް ްމަޖިލީހުގެ ްަސބަބުން ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްގެނެވޭ ްއަލީަގިއ ްރިޕޯޓުގެ ްއެ ްއަދި ްފޮނުވާފަ. އަށް

ްލި ްުލއިކަެމއް ްވަރެްއގެ ްޔަޤީްދާނެބިގެންކޮންމެވެސް ްއަުޅަގނޑު ްފެށުމުގަިއްކަމަށް ްބަހުސް ްމި ްވާހަަކތައް ްމި ްނކުރަން.

ްދުަވްސތަ ްވޭުތވެދިޔަ ްމި ްބޭުނންވީ ްދަންނަވާލަން ްމަސައްކަތްއަޅުަގނޑު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަތިްކުަގއި ކުރަންޖެހިފަިއވާ

އްްހިންގުމަށްްއަދިްތިޔަްބޭުފޅުންގެްކަންތައްތަްް.ޓަކައިްއުލުްތިޔަްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުންގެްހަނދުމަފުޅަށްްގެނައުމަށްމާޙަ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްދަތިތައް ްދިޔަ ްކުރިމަތިވަމުން ްއަޅުަގނޑަށް ްގޮތުން ްއިސްމީހެއްގެ ްއެންމެ ްހަވާލުކުރަްއވާފަިއވާ

ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްމީެގްމެންބަރުންނަށް ްނެގުަމކީ ްވޯޓު ްއިތުބާރުެނތްކަމުގެ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އެރުވުމަށް.

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްހިނގާކުރިން ްކުރިމަތީގައިްކަމެއްްޖިލީހުގައި ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ވަނީްްމިްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް

ނޑާ ްސުވާލު.ްއަުޅގަ ްމައްސަލަްްއެ ްދިޔަ ްއެ ްހުށަހެޅިގެން ްގަްްމެދު ްމަޖިލީހުގެ ްއަކީ ް)ށ(175ްާވއިދުގެ ްމާއްދާގެ ެގްވަނަ

ްމައްސަަލއެއް ްހުށަހެޅުއްވި ްިވޔަސްްދަށުން ްރަީއސްގެްަރްއޔިތުންް،ކަމުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމީހެއްެގްްގެ ްހުންނަ މަޤާމުގައި

ްޤާނޫނުއިތުބާރުްމައްޗަށް ްނެގުމަށް ްވޯޓު ްއުފެދޭްްއަސާސީްނެތްކަމުގެ ްހިތުަގއި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެއީ ްލިބޭތޯ ްޖާގަ އިން

ް ްއަސާީސަގއި ްޤާނޫނު ްުބނެފައ82ްިސުވާލެއް. ްމާއްދާގައި ްވޯްވަނަ ްއިތުބާރުނެތްކަމުގެ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ޓުްވަނީ

ްވާހަކަ ްޤާނޫނުްއެއްްނެގުމުގެ ްބުނެފައިނޫން. ްޤަރާރެއްްވަްއަސާސީަގއި ްވަކިކުރުމަށް ްމަޤާމުން ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ނީ

ްބުނެފައި ްމާއްާދގައި ްމަޤާްހުށަހެޅުމުގެްވާހަކަ.ްއެ ްމަޖިލީހުގެްރައީސް ްވަކިކުރުމާވަނީ ްބަހުސެްމުން ްވާހަބެހޭ ެއްް.ކައްގެ

ައކީ.ްމަޖިލީހުގެްްެއއްްިމއަދުެގްޖަލްސާްގޮތަށްްހިނގަމުންދާްޖަލްސާްިއްބުނެފަިއވާއަާސސީގަބަހުސްްހިންގުމަށްްޤާނޫނު

ްވަ ްމަޤާމުން ްއެ ްޤާނޫނުޙ2ްާިކވާެންރައީސް ްމަޖިލަތެއް ްބުނޭ.ްއެއީ ްވަކިވުންްއަސާީސަގއި ްމެންބަރުކަމުން ނުވަތަްް،ލީހުގެ

ްްމަޤާމުން ްރައްޔިތުންގެވަކިކުރުމަށް ްފާސްވުން. ްމަޖިލީހުން ްގަްްރައްޔިުތންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާެގ175ްްާވިއދުގެ ވަނަ

ްއިތުބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްބުނަނީ ްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފި)ކ(ަގއި ްހުިރްްނެތްކަމަށް ްމަޤާމުަގއި ްމަޖިލީހުގެްރައީސް ހިނދެއްގައި



  

ްއިސްތިޢުފާ ްްދޭންޖެހޭނެމީހަކު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދ82ްާކަމަށް. ް)ނ(ވަނަ ްމަޖިލީގެ ްރައްޔިތުންގެ ްުބނަނީ ްހުގެގައި

ްއިސްތިޢުފާ ްމަޤާމުން ްއެ ްބޭނުންވެއްޖެރައީސް ްކުރަންވީް،ނަމަްދޭން ްޤަބޫލުކުރާްކަން ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުަގިއްްގޮތް.

ްރަީއސަުކްްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްބާަރކީ ްލިބިދީފައިވާ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އިްނ

ްރައްޔަންޢަ ްބާރު. ްަވކިކުރުމުެގ ްއިސްތިޢުފާކުރުމާއި ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްވަކިްއްޔިތުްނގެ ްމެންބަރުން ްށްކަގޮތަްައކީ

ްރައީސަްފާސްކޮށްގެން ްމަޖިލީހުގެ ްކަމެއްރަްއޔިތުންގެ ްމަޖުބޫރުކުރެވިދާނެ ްމައްޗަށް ްމީހެއްގެ ްހުންނަ ކަމުަގިއްްކަށް

ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންަކމުން ްނުދެކެން. ންއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމިގޮތުަގއި ްކުރިމަތީަގއި ވަނީްްޑުެމންގެ

ް ްއިތުބާރުއަޅުަގނުޑގެ ްނުވަތަ ްމައްސަލައިތުބާުރއޮތްތޯ ްބެލުމުގެ ްކުރިމަތީަގިއްްނެތްތޯ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން.ްމިއަދު އެއް

ްބަހުސް.ްްމި ްއެ ްސުވާލު. ްވަކިކުރުމުގެ ްމަޤާމުން ްއެ ްމީހާ ްުހރި ްމަޤާމުގައި ްރައީްސގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ވަނީ

ްމާވީއެހެން ްއެނބުރި، ނޑު ްައޅުގަ ްސުވާލަށް ްނިންމަވަންްދާނަން.އެ ްނިންމުމެއް ނޑުމެންްްޖެހިއްޖެމިފަދަ ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްހުށަހެޅިގެން ްދެންމެ ްޙަޤީޤަތާްކުރިމައްޗަށް ްހުށަހެޅުމުގައި ްއެބަހުްދިޔަ ްކަންތައްތަކެއް ނޑުްޚިލާފު ްއަުޅގަ ްއެކަން ރި.

ް ްހިތާމައާ ްަރއްޔިތުންގެ ްއެއީ ްފާހަގަކުރަން. ްއެކު ްގަާވއިދުގެ ްމާއްާދަގއިވ25ްާމަޖިލީހުގެ ްރިޔާީސްްގޮތުގެްވަނަ މަތިން

ްޖަވާބުދާރީ ްކޮމިޓީބަޔާނަށް ްޢާއްމު ްަމއްސަލަ ްިދރާސާކުރަްއވަިއ،ވުުމގެ ްރަްއޔިތުންގެްްން ްއަންަގވަންދެން ްގޮެތްއ ވަކި

ް ްގަާވއިދުގެ ްމާއްދ25ްާމަޖިލީހުގެ ްނިންމަވާފައިްަވނަ ްރިޔާސަތުން ްޢަމަލުނުކުރުމަށް ްމަޖިލީހުްއަށް ްރައްޔިތުްނގެ ގެްވަނީ

ްބާރުް ްނިންމުމުގެ ްމަޝްވަރާނިންމުންތައް ްދައުެރއް، ްޝާމިލުވުމެއް، ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަިދްްލިބިގެންވާ ެއއް

ްްނިންމުމެއް ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމައްޗަށްްއަިމއްލަނެތި، ްފެނުމުގެ ްފެނުނު ްވިދާޅުްްއަްށ ްާބުރްކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ވެ،

ނުޑވައިލުމަ ްމަސައްކަތްްކަ ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑވައިލުމަށް ްކަ ްބާރު ްވިދާުޅވުން،ްްކޮށްފައިވާށް،ްަގވާއިުދގެ ްވިދާޅުވެަފއިވާ ކަމަށް

ނޑުގެްމުޅިްވިސްނުމަކީްްޅުަގނޑުްއެްނިންމުންްނިންމުމުގެއަ މުޅިްވިސްނުމަކީްެވސް،ްއެްނިންމުންްނިންމުމުގައިްައޅުގަ

ްމެންބަރުންގެްޝާމިލުވުމާިއ،ްދަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެންމެްއާއުާރއި،ްމަޝްވަރާވެސް ްނިންމެވުމުްއަދި ްގޮތެއް ްފުޅާްފަހުން ގެ

އިންްކުރެވެންްއޮންނާނީްދައުރެއްްމެންބަރުންނަށްްއެރުުވން.ްއެއީްެއކަންްއެންމެްފުރިހަމައަށްްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެްެތރެ

ްމަޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަހުްއެކަމާ ްމެންބަރުން ްކޮމިީޓގަިއ ްތަޅުމަް،ބެހޭ ްނިންމުންމަޖިލީހުގެ ްގެނެްސްގޮތެްއ ކަމުަގިއްްށް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްފެންނާތީ. ްއަޅުަގނޑަށް ް)ށ(94ްަގވާއިުދގެ ްާމއްދާގެ ްބުނެފައިވަނަ ްގަވާއިވަްްގައި ްމި ްެއްއވެސްްނީ ދަށް

ކަމަށް.ްްކުރުމަކީްޢާއްމުްކޮމިީޓގެްމަސްޢޫލިްއޔަތެއްކަމެްއްދިރާސާްއެް،ނަމަްަކމަށްްފެނިއްޖެްއްޖެއިޞްލާޙެއްްގެންނަންވެް

ވަނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްބޮޑެތިްދުސްތޫރީްމައްސަލަތަކެއްްއުފެދިފަިއާވްްދިްއަޅުަގނޑުްމިްނިންމުންްނިންމާފައިއަ

ްއެ ނޑިަވޅެްއގައި ްެނތިްދަ ްއެޑްރެްސކުރުމެއް ްެއއްވެސް ްވެްް،ކަމަށްްކަމަށް ްިވދާޅުވުމަކީ ނުޑްވިދާުޅވެފަިއވާ ްއަުޅގަ ސް

ްކަެމއް.ްިޢއްޒަތްއިްނކާރުްއެކަމާ ްމެންބަރުންކުރާ ްާއްއަހަރުނަތެރި ްމި ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްފެށުމާްށް އެކުްްމަޖިލިސް

ްާފހަގަވެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުރިކަން ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްގެންަނންޖެހޭ ްގަާވއިދަށް ްމަަސއްކަތްަތްއްް،މަޖިލީހުގެ އެ

އަހަރުެގްތެރޭަގިއްްގެްމަަސއްކަްތތަކެއްްމިކޮށްދެއްވުމަށްްމަޖިލީހުެގްނަިއބުްރައީސްްމެުދވެރިކޮށްްއެކަަމށްްމަގުފަހިކުރުމު



  

ްމަސަްއކަް ްއެ ްއަދި ްެގންގޮއްސަ. ްކުރަމުން ްވާނީ ްހުއަޅުަގނޑު ްސަބަބުތަާކ ްއެކި ްތަފާތު ްއެކަީށގެންވާްތްތައް ްއެންމެ ރެ

މިޔާުބްވަރަށްްކުިރއަށްްނުދާކަންްވެްސްތިޔަްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ.ްއެްމަސަްއކަތްތަކަށްްކާ

ދެްއވަމުންްގެންދެިވްމިންވަރަކަށް.ްރައްޔިތުްނެގްދާނީްމެންބަރުންްއެކަމަށްްތަރުހީބުދެއްވައި،ްއެކަމަށްްއެއްބާރުލުންލިބިގެން

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްނޫން. ްއެކަންޏެއް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ

ްމެންބަރުންޢިއްޒަތްތެ ްއޭޕްރީރި ްމިއަހަރުގެ .ް ްމަހުގެ 16ްްލް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލްސާަގއި ްދުވަހުގެ ވަަނ25ްްވަނަ

ްކޮމިޓީ ްޢާއްމު ްނިންމީްއަށްްމާއްދާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާް،ޮފނުވުމަށް ްއެ ްނިންމީްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްޢަމަލުނުކުރުމަށް ްއަށް

ްއިޢުތިާރޟު ްމެންބަރަކު ްބަޔާްނކޮށްފަްނުކުރަްއވާއެްއވެސް ްކޮށްފައިްއިކަމަށް ްމިކަން ްމަޖިލީހުގެްްވީނަމަެވސް ވަނީ

މަޖިލީހުގެްރައީސްގެްސަމާލުކަމަށްްމިކަންްް،ޖަލްސާގައިްެއކިްފަހަރުްމަތިންްއެކިްމެންބަރުންްނިޒާމީްނުކުތާްނަންގަވައި

ްގެންަދވަނިކޮށް ްވިދާުޅވެފައިްކަްގެންނަވަމުން ްޙަޤީޤަތާމަށް ްވެސް ްވިދާުޅުވމަކީ ްޚިްވާ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ލާފުކަމެއް.ްހަމަ

ްބައްަލވައިްމަޖިލީހުގެ ްޔަުއމިއްޔާ ްދުވަހުގެ ްއެޖެންާޑްއެ ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ެލްއވުމުން

ނޑުްދެްއިކްވާހަކަ.ްއެއަށްފަހުްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް،6ްއައިޓަމުް އަދިްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް،8ްއެޖެންޑާްއައިޓަުމް،7ްއަުޅގަ

9ް ްއިބްތިދާޢީ، ްދާއިރާެގްްެއއީ ްހުޅުހެންވޭރު ްހުށަހެޅުއްވި ްޤަރާރު ްއޮތް ްބަހުސްކުރުމަށް ްދުވަހުގެ ްއެ ްފެށުމަށް ބަހުސް

ނޑުްފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫ ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްނިޒާމާްެއރުވުމަށްފަހުްއެްހިސާބުންްސާްމަނިކަށްްއަުޅގަ

ްމައްސަލަ ްނަންގަާވފައިްބެހޭ ްދުްްއެއް ްއެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޖަލްސާވަނީ. ްފެށިއިރު ްޖަލްސާ ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެްންްވަހުގެ އަށް

ް 21ްްތިއްބެވީ ްއައިޓަމު ްމެްނބަރުން.ްއެޖެންޑާ ްް،ނިމ7ްިޢިްއޒަތްތެރި ްއައިޓަމު ްް،ނިމ8ްިއެޖެންޑާ ްއައިޓަމު 9ްއެޖެންޑާ

ްައއިޓަމުްް،އިބްތިދާޢީްބަހުސްްފެށުމަށްފަހުް އްޒަތްތެރިްމެންބަރަުކްޢިއިތުރުްދެްައއިޓަމުްނިމުމަށްފަހުްް،ނިމ6ްިއެޖެންޑާ

ްނުކުތާްނިޒާމާ ްނެންގެވީްބެހޭ ްދާއިްއެއް ްކުޑަުހވަދޫ ްެއއީ ްއަޙް. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރާގެ ްވިދާޅުިވްމަދު ްއޭނާ ޢާމިރު.

ްއަކުއި ްދަންނަވައިބާރާތް ނޑު ްައޅުގަ ްައކުރަށް ްދެންމެްރުން ްެނގީ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ނޑު ލާނަން.ްާއދެ،ްއަުޅގަ

ް ްއަުޅަގނޑުމެންނަޢިއްޒަތްތެރި ްރޫލިންދެއްވީ ްިތޔަ ްފުުރޞަތުރައީސް ްއިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ްބެލުމަކާްށް ްނެތްތޯ އޮތްތޯ

ްައޅުަގނޑު ްވެގެން. ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްގޮތްތޯ ްރަނގަޅު ްެއންމެ ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރަްށްްނުލައި. ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވާފައިޖަވާބު ްވިދާޅުނުވާތީްވާނީ،ްއެްއވެްސްޢިްއެުރވިން،ްރިޔާސަތުން ްއެްއޗެއް ްމެންބަރަކު ނޑުްް،އްޒަތްތެރި އަުޅގަ

ްކަމަށް.ްޢިއް ްނިންމީ ްގޮތަށް ްހަނދުމަފުޅުއެ ްމެންބަރުން ްމިޒަތްތެރި ްމިއީ ްޢަމަލުކުރަމުންްްހުންނާނެ ްމަޖިލީހުގައި ކަމުގައި

ހުގެްރިޔާސަތުންްެއގޮތަށްްެއްގޮތް.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކުރިފުޅުމަތީގައިްދެންމެްމިއަދުގެްޖަލްސާގައިްމަޖިލީްގެންދާ

ފަްއަށްްންްދެއްވިްލަހުސްގެްކަންަތއްްޢާއްުމްކޮމިޓީނިންމެވީ.ްއެްއވެސްްމެންބަރަުކްއިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާތީްމިައދުގެްބަ

ްރޫލިން ްރިޔާސަތުން ްއައިސްފަިއާވްްމަޖިލީހުގެ ްކުރަމުން ްތަކުރާރުކޮށް ްވެސް ްކުރިން ްމީގެ ްމިއީ ްދެއްވީ. ްއެ އެއް

އެއްްނެތް.ްނުވަތަްް.ްއަދިްެއގޮތަށްްޢަމަލުކޮށްގެންްއެްއވެސްްމެންަބރަކުްމީގެްކުރިންްއިޢުތިރާުޟކުރަްއވާފަކަންތައްތައް

ނޑާްނޫންްޮގތަކުންްވެސްްމަޖިލީހުގެްލިޔުމަކުންްނުވަތަްއެ ްހަމައަށްްމިކަންްގެނެސްދެްއވާފަްގަާވިއދުގެްތެރެއިންްއަުޅގަ



  

ނޑުްފާހަ ގެްއެްއވެްސްގޮތުންްއެމް.ޑީ.ޕީްްބެހޭްްގޮތާްގަކޮށްލަންްމިްމައްސަލަްނިންމިއެއްްނެތް.ްވަކިންްޚާއްަޞކޮްށްއަޅުގަ

ްނިޒާމާ ްމައްސަލަްމެންބަރަކު ްނަންަގވާފަްބެހޭ ްޕާލިްއެއް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްނުވޭ. ްގްރޫޕުެއއް ްހިންނަވަުރްމެންޓްރީ ްލީޑަރު ގެ

ް ްއިބްރާހީމުދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްޞާލިްްޢިްއޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދު ްނިޒާމާ ްމަޙު ްިޢއްޒަތްތެިރްްއްސަލަބެހޭ އެްއްނެންގެވި.ްއެ

ްެރކޯޑަށް ްވާހަކަ ްވިދާޅުވި ްަދންނަވައިްމެންބަރު ނޑު ްއަުޅގަ ްަބޔާނަށްްޓަަކއި ްރިޔާސީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ލާނަން.

ްކަންބޮޑުވާތީް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެއްަޗކާ ްވިދާޅުވި ްދެންމެ ްމަނިކުފާނު ްގޮތުން ްބެހޭ ވާަހަކްްއެް،ޖަވާބުދިނުމާ

ްތިްްށްލަންހާމަކޮ ްދެންމެ ްމަނިކުފާނު ްަކމަށް ްއަދާނުކުިރ ްވާޖިބެއް ްއަދާކުރަްނޖެހޭ ްައޅުަގނޑު ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ވެގެން.

ނޑުްއަދާކުަރންނުޖެހޭްކަމެއް ނޑުްެއކަންްނުކުރީްޤާނޫނީްގޮތުންްއަުޅގަ މަނިކުފާނުްް،ރޫލިންދެއްވީ.ްއެހެެނއްނޫން.ްައޅުގަ

ްއުޅުްއވާތީ. ްކުަރްއވަން ްލަްއވައި ްޤަބޫެލއްްއަޅުަގނޑު ނޑު ްްއަުޅގަ ްކަމަކަށް.ްނުކުރަން ްހުރި ްވެރިޔަކު ްޤާނޫނީ ރާއްޖޭގައި

ްފަރާތުންް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނުޑމެން ްވެިރްއެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ ްއަށްްނިސްބަތްވާ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހުންނާނީ ްމިހާރު ހުރިްނަމަ

ްގަް ްމަޖިލީހުގެ ްމިއީ ްފޮނުވީ. ްޖަވާުބ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަޖވާބުދޭންނުޖެހޭތީ ްއަށް ްއެ ްމާއްދ25ްްާވާއިުދގެ ްވަނަ

ނުޑްްބެހޭްއަށްްފޮނުވުމާްްކުރެްއވުމަށްްޢާއްމުްކޮމިޓީދިރާސާ ގޮތުންްވިދާޅުވެަފއިވާްވާހަކަފުޅެއްްޫނން.ްއެހެންކަމުންްއަޅުގަ

ްނަންަގވަިއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްމަތިން ްފަހަރު ްއެކި ްމެންަބރުން ްއެކި ްސަމާލުކަމަށް ނޑުެގ ްއަޅުގަ ްނިންމީ މިކަން

ްމައްްއަޅުަގނުޑގެްސަމާ ްޙަޤީޤަތުގެ ްފެންނަންހުރި ްވިދާުޅވުމަކީ ްކަަމށް ްގެންަނވާފަިއވަނިކޮށް ްެއކަން ްބަލާއިުރްލުކަމަށް ޗަށް

ް ްއެކަމާ ްއެްނގުމަށްްއަޅުަގނޑު ްއަްނގާ ްިރޔާސަތުން ްހުށަހެޅީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަްއސަލަ ްމި ްއަދި ްކަމެއް. ްހިާތމަކުރާ މެދު

ްވިދާ ްކަމަށް ްައރުވާލަިއގެން ްައވަސް ްަވގުުތގައި ްޙަީޤޤައޮންނަ ްވެްސ ްވިދާުޅވުމަކީ ްޚިލާފަށްްްތާުޅވެަފއިާވ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްލިޔުްލިޔުްއވާފައި ްއޮތް ްބަޔާނަށް ްރިޔާސީ ްއެޖެންޑާްމެއް. ްއިްއވުން ްޖަާވބު ްްކޮށްފައިއަުރވާ ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ް-6ވާނީ

ް ްދަށުން. ްައއިޓަމުގެ ްމި ްކަންކަން، ްހުށަހަޅާ ްމޭޒުްނ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަލަށް ްކަމިކަމަކީ ްނޫން.ްކުރި މެއް

ްއާ ްްއަޅުަގނޑުމެން ްޢަގަާވއިދަްށ ްފެށިފަހުން 2111ްްމަލުކުރަން ްއަހަރު 2111ްްވަނަ ްއަދި ްއަހަރު ވަނ2112ްްަަވނަ

ް ްވެސް ްމިްޢައަހަރު ްައޅުްްމަލުކޮށްފައި ްމަތިން. ްެއގޮތުގެ ްވަނީ ްއަުޅަގނޑާ ްދަންނަވާލީ ްމި ނޑު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްގަ މެދު

ްއެް ްަކންތައްތަކުެގްވާހަަކ.ްއަިދްއެްްކަންތައްަތކެްއގެްމައްސަލަ ްބިނާކުަރއްވާަފިއވާ ްމައްސަަލްްމައްޗަށް ްމިފަދަ ކަންކަމަކީ

ްހުށަހެޅުމަށް ްމަްއޗަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތާްއެއް ނޑަށްްްޓަކައި ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްިލޔުމެއް ްލިޔުއްވާފަިއވާ ްދުރުން ަވރަށް

ް ްއަޅުަގނޑު ްޮގތުން ްބެހޭ ްވާހަކަ.ްމިކަމާ ްެބސްޓުްވަނީްއިްމަލުކޮށްފަޢަފެންނަ ްޚިލާފަށްްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްޕްރެކްޓިްސއާ

ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްޚިޔާެލއް ްޫޔނިއަންގެ ްޕާލިމެންޓަރީ ްއިންޓަރ ްައއި.ީޕ.ޔޫ ްވިދާުޅވެފަިއވާތީ ްެއްްކަމަށް ްހޯދިން. ކަމުގަިއ

ްަމޖިލީހު ްައޅުަގނޑު ްފޮުނއްަވއިދެްއވުމަށް ްމޭޒުފުޅުތަކަށް ްެމންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޕީ ްރިޔާސަޚިޔާލުގެ ްވާނީްގެ ތުަގއި

ްއެހެންވީމާއެދިފަ ްލިޔުމުަގއިްް،. ްއެ ްޤަބޫުލކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަްށ ްކޮށްދެްއވާފަިއވާނެ ްވާހަކަަތކަށްްއެކަްނ ވާ

ްްއަޅުަގނޑަށް ްލިބޭ ްވާހަކަްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތްްފުރުޞަތެއްަގއި ްކަން ްމިއީ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ދައްކާނަން.

ް ްޙަޤީޤަތޭ. ްމިއީ ްބިނާކޮށްދެއްވުމަްށްގޮތޭ. ްމައްޗަށް ްތެދުގެ ްޙަޤީޤަތާއި ްބަހުސް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތެދޭ. މިއީ



  

ްއެދެމޭ ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްިތޔަ ްޭބފުޅުންނާއަޅުަގނޑު ްތިޔަ ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށްްް. އެކު

ްތަފާތުް ްފިކުރު ްސިާޔސީ ްއާއި ްކުލަ ްސިޔާސީ ްމެންބަރެއް. ްބޭފުޅުންގެްނަްއިންތިޚާބުވެފަިއވާ ްތިޔަ ނޑަކީ ްއަޅުގަ މަވެސް

ްނިންމެވުން ްމިައދުގެ ްބޭފުޅުްނގެ ްތިޔަ ްއަޚެއް. ްއިންޞާުފވެރިެވވަަޑއިގެން، ްނިްނމެވުމުގަިއ ނުޑްއެ ްއަުޅގަ ެދއްވުމަށް

ޑުްއެދެން.ްމިްނޫންްއިތުރުްކަމެއްްއަޅުަގނޑުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއަރިހަކުންްނޭދެން.ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްައޅުަގނ

ކަންމަތީ.ްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްބޯލެނބުންމަތީ.ްރާއްޖެްތެރިޔިތުންނާއިްދިވެހިްޤައުމަށްްއިޚްލާޞްދެމިހުންނާނީްދިވެހިްރައް

ްއަށްްދިވެހިްރަްއޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްކުރުންްމަތީ.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިްހުޅުވައިސްޝުކުރިއްާޔ.ްއާެދ،ްމިހާރުްަބހު ނޑުްލަނީ.ްިމއަދުްަވގުތުްަހމަޖެގެްވަގުތުްއަުޅގަ ހިފައިވާްގޮތްްއަުޅގަ

ްލާނަން.ްއެމް.ޑީްދަންނަވައި ްއަށް ްއަްށ28ްްްށްމިނިޓު،ްޕީ.ޕީ.އެމ48ްަ.ޕީ ްޕާޓ23ްްީމިނިޓު،ްޑީ.އާރު.ޕީ މިނިޓު،ްޖުމްހޫރީ

ް 4ްްއަށް ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްޕީ.އޭއަާށިއ ްޕާޓ3ްީމިނިޓު، ްވަކި ްކޮންމެްްމިނިޓު، ްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ އަށް

ް ްދާއ3ްިމެންބަރަކަށް ްކެންދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތެއް. ްޢިއްޒަތްތެިރްމިނިޓުގެ ރާގެ

ްމަދުްތަސްމީންްޢަލީްއަށް.ްމެންބަރުްއަޙް

ް

ްމަދުްތަސްމީންްޢަލީްވާހަކަދެއްކެވުން:ންބަރުްއަޙްްކެންދޫްދާއިރާގެްމެ

ްވަރަށްޝުކުރި ްޕާޓީގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަދަްއކަންްްއްޔާ ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްބޭފުޅުން ގިނަ

ްއޮތީމަ ްކުް،އެދިަވޑަިއގެންފައި ްވަރަށް ނޑު ްދަންނަވައިައޅުގަ ްއެއްެޗއް ްދެތިން ްވެސްްުރކޮށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ލާަނން.

ްޢި ްމަޖިލީހުގެ ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްޢިްއަޅުަގނޑު ްދާއިރާގެ ްކެންދޫ ްރައީސް ްޢަބްދުއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު هللاްއްޒަތްތެރި

ްހާމަކުރެއްވިޝާހި ްެއ ްވާހަކަފުުޅގައި ްޢިްދުގެ ްދާއިރާގެ ްެކޔޮދޫ ްޢަބްދުފަދައިން، ްމެންބަރު ްްއޒަތްތެރި ދުގެްޝާހިهللا

ްހާމަކުެރއްވިް ްއެ ްމިްމައްސަލަްވާހަކަފުުޅގައި ްޙަޤީޤަެތއްެގްމަްއޗަށްްފަދައިން ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވްްއަީކްއެްއވެސް ބިނާކޮށް

ްގާތްަގނަޑކަށްްމަނިކުފާނުްމަޖިލީހުގެްރައީސްްނޫނޭ.ްއެްއެއްްމައްސަލަ އަހަެރއްހާްދުވަހަީކ3ްްކަމުަގއިްމިްހޭދަކުރެއްވި

ްވަރަށް ްތެރޭގައި ްއެްމަޖިލީހުގެ ްދުވަސްތަެކއް. ްއޮތް ްހަލަބޮލިކަމެްއ ްސިޔާސީ ްއެްބޮޑު ނިކުފާނުްމަްުދވަސްތަުކގައި

ް ްމަސައްކަތްކުަރއްވާަފއިްޤަބޫލުކުރާއަޅުަގނޑު ްވަރަްގޮުތގަިއ ްތެރެއިން ްގަާވއިދުެގ ްއިންޞާާފްވަނީ ްޙިކުމަތްތެރިކަމާއި ށް

ްމައްއެީކގަ ްހުށަހެޅިފައިާވ ްމި ްިމއަދު ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުާރ ްއަޅުަގނުޑ ްމަޤުޞަ. ނޑު ްމަިއގަ ްހުށަހެޅުުމގެ ދަކީްސަލަ

ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޮގތެގައި ްޚާއްޞަ ްއަށް ްދިމާވަމުއެމް.ޑީ.ޕީ ްޮގތުން ްސިޔާސީ ްލީޑަރޝިޕަށް ްބޮޑެތިްއަުދެގ ންދިޔަ

ލަކަށްްިދެވހިްރައްޔިތުންގެްއަދިްޚާއްަޞޮކށްްއެމް.ޑީ.ޕީްމެންބަރުންގެްަސމާލުކަންްއެހެންްދިމާް،ގުިޅގެންްނާކާމިޔާބީތަކަކާ

ްބޭނުުމގަ ްމި.ްހަމައެހެންމެްމިއައަނބުރައިލުމުގެ ްއާދެ،ްްދު ްަސރުކާރަށް ގުިޅގެންްްދުގެްސަރުކާރާޑރ.ވަޙީް،ރައީސްްއޮތް



  

ްޕާީޓތަކުގެ ްއުފައްދަިއ،ްްމަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ްބައިބަިއވުން ްމިމެދުަގއި ްމިއަދު ދެންްްއޮތްްސަރުކާރުްޭއގެްސަބަބުން

ްއިންތިޚާބާ ްރިޔާސީ ްބަދަލެއްްްއޮންނަ ްތާއީދަށް ްދޭ ްޕާީޓތަކުން ްބަިއވެރިވެަފއިވާ ްސަރުކާރުަގއި ްއެ ްދެމެހެއްޓުމަށް ހަމައަށް

ްއައިސްް ްކޮންމެވެސް، ްއަށް ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްސަބަބުން ްމަންފާްޭއގެ ްސިޔާސީ ްުއއްމީދުގަްަކހަލަ ްކޮށްފާނެކަމުގެ .ްއެއް

ްއެ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއެްއަޅުަގނޑު ްމިއަދުްްކަމެއް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެގެނެއްނުދާނެ. ގޮަތކަށެްއ

ްޚާްއޞަްގޮތެްއަގއިްއެްމަްއސަލަް،ހަޅާްމައްސަލަެއއްގެްސަބަބުންސަރުކާރަށްްތާއީދުކޮްށގެންްތިިބްޕާޓީތަކުންްމިހެންްހުށަ

އޮތްްސަރުކާރުްްޭއގެްސަބަުބންްމިހާރުްމިަފއިވާްަމއްސަަލއަކަށްްުނވާއިރު،ްއަކީްއެްއވެސްްޙަޤީޤަެތއްގެްަމއްޗަށްްބިނާކޮށް

ްމިހާރުްމިްސަރުކާރާދެމެ ްމެްހެއްޓުމަށް ްޕާޓީތަކުގެ ްމަަސއްކަތްކުަރމުންގެންދާ ްއުފެިދގެންްދާްގުިޅގެން ްުދގަިއްބައިބަިއވުން

ްތި ްބައިވެިރވެފައި ްސަުރކާރުަގއި ްއެ ްޢަމަލެއްނުކުރާނެގޮތަކަެށއް ްޕާޓީތަަކުކން ްހުށަހެޅުމަކީްބި ްހުށަހެޅި ްމި ްއެހެންީވމާ، .

ްގޮތުންް ްިސޔާސީ ްއަެނއްާކވެސް ްއިސްނަަގިއގެން ްީލޑަރޝިޕުން ްމިއަުދގެ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްދެޭކގޮތުަގިއ ނުޑ ްއަުޅގަ ވެސް

ްދިވެހިްއެޅު ްކުަލ ްޙަޤީޤީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްސަބަބުން ްއޭެގ ްދެެކނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްފިޔަަވެޅއް ްކަިތ ްވަރަށް ނު

ނޑުްމާް،ރައްޔިތުންނަށްްފެނިގެްނގޮސް ެއްއްްގިަންވާހަކަްްއެމް.ޑީ.ީޕގެްޙަޤީޤީްަސއިޒުްރަނގަޅަށްްދޭހަެވގެންދާނެ.ްައޅުގަ

ަދކީ،ްއާދެ،ްމަޖިލީހުގެްަރއީްސްޝާހިهللاްންބަރުްއަލްފާޟިލްްޢަބްދުތެިރްމެދައްކާކަެށއްްނެތިން.ްެކޔޮދޫްާދއިރާެގްޢިއްޒަތް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްޢަބްދުްްކެޔޮދޫ ްއަލްފާޟިލް ްމެންބަރު ްހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވްޝާހިهللا ްޓީމުގައި ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ދަކީ

ްމުހިއްމު ްއެް،ވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅެއް. ްޤާިބލު ްމިްމަނިކުފާނާްވަރަށް ްއެްއވެްސްއިދިކޮޅަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ހާރު

ްއިިދކޮޅުހައްަދވަިއ،ްޙަޤީޤަތެއް ްއަށް ްމައްސަލަ ްތާއީދުުނކުރަްއވާްއެްްނެތް ްއަޅުަގނުޑްްއަށް ްބޭފުޅުންނަށް ހުިރހާ

ްއެކުްޝުކުރުްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްމުގައިްވަރަށްްިއޚްލާޞްތެރިކަމާްޑީ.އާރު.ީޕގެްނަ

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމެންބަރުްޢަބްދުްކާށިދޫްދާއިރާގެ

ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަދު ްހިތާމަކުރަން ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުބާރުް`. ްރައީސްގެ ނެތްކަމުެގްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްއެއް ްއެމް.ޑީ.ޕީްކުރިއަށްްމައްސަލަ ްނިންމާފަގެންދަން ްޢިްއޒަތްއިން ތެރިްވާތީވެ.

ް ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްެވސް ްޙަޤީޤަުތގަިއ 17ްްރައީސް، ްހުރަސްއަޅަިއ،ވަނަ ްހިންގުމަށް މަަސއްކަތްކުރަމުންްްމަޖިލީހުގެ

ް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއިންިތޚާއަންނަނީ ްފަހުން ްވަރަށް ްނަމަވެސްްމަޖިލީހަށް ްދަް،ބުވި ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލަމުން ނީ.ްމަޖިލީސް

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނަޑއެިޅގެން ްއެކަންކަ ްކުރަނީްން ްަރއީސެ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައެހެންވީާމ، ްޢަބްދުްއގެ ްއޮނަރަބަލް هللاްާޤމުގައި

ްއެޝާހި ްހުންނަވައިގެން ްމަނިްދު ްއިޚްލާޞްެތރިކަމާ ްވަރަށް ްމަަސއްކަތްުކރަމުންކުފާނު ްވަރަްށްްެއއްކޮށް ްއަދި ދާތަން،

ް ްވަރަށްްކެތްތެރިކަމާ ްޮކށްފައިްއެްއކޮށް ްމަސައްކަތްތަކެއް ނޑުމެންްގިނަ ްއަުޅގަ ްއަދިްްވާކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.

ްދިނުމުންްއެކަންްއަށްްއިސްތިޢުފާްއަމިއްލަް،ދިނުމުންއިްހުރިްއަންނިްއޭނާްިއސްތިޢުފާފަހަކަށްއައިސްްރާއްޭޖގެްވެިރަކމުގަ

ތަނަށްްމިްްަކމެއްްނެތިގެންްމިްންްދެންްކުރާނެއެމް.ޑީ.ޕީްއަދިްިސޔާސީްގޮތުންްްސްްމިްމަޖިލީހުގެްބޮލުގައިްއަޅުަވއި،ވެ



  

ްައޅުގަްހުށަހެޅީްމައްސަލަ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑްެވސް ްއަުޅގަ ްެވއްޖެއްޔާކަމަށް ްގޮތުަގއި ްބަލާ ްރާއްޭޖގަިއްްމިްނޑު ަވގުތު

ްބޭފުޅަކީް ްޤާބިލު ްއެންމެ ްހަމަ ްހިންގުމަށް ްމަޖިލީސް ްމި ްބަލާއިރުގަިއ ްމެންބަރުންނަށް ްހޮވިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްމި އަދި

ް ް ްއެޝާހިهللاްޢަބްދުއޮނަރަބަލް ްްދު. ްއެމަނިކުފާނަށް ްއަދި ްއެަބއޮތް. ްތާއީދު ްފުރިހަމަ މަނިކުފާނަކީްްއަޅުަގނޑުމެންގެ

ގިނަްއަދިްިއދިކޮޅުްފަރާތްތަކާްވެްސްއަިދްްއަިދްމިކަހަލަްކަމެއްްް،މަޖިލީހުގައިްެވސްްގިނަްުދވަްސވެފަިއވާް،ތަޖުރިބާހުރި

ްފަރާތްތަކާ ްތޫނުފިލިކޮް،ވެސްްއެްއކޮޅު ްވަރަށް ްބައްލަަވއިގެން ްމަޞްލަޙަތަށް ްތަޖުރިބާކާރުްް،ށްޤައުމުގެ ްވަރަށް އަނެއްކާ

ނޑުމެންްޤައުމުގައިްގިނަްކަންތައްަތއްްމިއަދުްމިހިރީްޙަޤީޤަތުގައިްވެސް ެއއްވެސްްކަހަލަްރައްޔިތުންާންްބޭފުޅެއް.ްއަުޅގަ

ްވާީންްނޫން.ްގޮތަކަެށއްްގުޅޭ ްޕާޓީތައް ްސިޔާސީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބެލީ ްހެދިއިރުަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްޕާޓީަތކެއްތަރަ ްހިންގާ ްބަޔަކު ްޚާއްޞަކޮށްްްއްޤީ ްތިބި ްހިންގަން ްމިތިބި ްޕާޓީތަކުަގއި ްއެހެންނަމަވެްސ،ްސިޔާސީ ކަމަށް.

ކަމަށްްިވަޔސްްގިނަްބޭފުޅުންނަކީްއަދިްްކަަމށްްވިޔަސްްއަދިްއެހެނިހެންްޕާޓީތަކަށްްވިސްނާލިްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްވިސްނާލި

ްިހންގުމާދުނި ްޕާޓީަތއް ްިސޔާސީ ްޤާބިލުކަމާްއަދިްޔޭގެ ްތަޖުރިބާކާުރްްއެކަްނކަން ްއެނގޭ ްކުރަން ްމޮޅަށް ްއެންމެ ެއއްކޮށް

ނޑުމެންްޕާޓީތަކުންްޑިސިޝަންބޭފުޅުންނެއްްނޫން.ްއެހެންކަމުން،ްއަ ސިޝަންްމިްނަގަނީްޕާޓީްއަްށްޑިްް،ނަާގއިރުަގއިުޅގަ

ނޑުމެންގެްތެރޭަގއިްނިމިގެްންގޮތްްވެސްްބަަލއިގެެނއްްނޫން.ްއެހެންކަމުން،ްރާއްޭޖގެްގިނަްކަންތައްތަްމަންފާވާ އްްއަުޅގަ

ްބުނާްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވަރަށް ްދުވަހަކުްކަމަށްްދަނީ ްއެ ްނުލައި ްވިސްނައި ްދުރުދުރަށް ްރުިޅއެްއެގްްވަންޏާ އަންނަ

ްޝި ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަދުގެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްމައްޗަށް. ްނިންމުމުގެ ްނިންމާ ކާރަައކަށްްމައްޗަށް

ްކަމަކަށްވާން ްވެރިވެގެންްޖެހޭނެ ްފުރަތަމަ ްާޕޓީއަކުން ްސިޔާސީ ްރާއްޖޭަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީއާުނވާނެ. ްހަވާލުކުރެވުނީ .ްކަން

ްކުރަންްނޭނގިގެން ްެއކަން ްއަށް ްއަމިއްލަްއެް،އެމް.ޑީ.ޕީ ްބުނާްމީހުން ްބަހުން ްގޮވީމަްއަށް،ްދިވެހި ްއަތަށް ދެންްް،ނަމަ

ްމަޖި ްރައްޔިތުންެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޝިކާރައަކަށްްލީހުގެ ްއެއީ ްާރއްޖޭެގްވާކަށްރައީސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޖެހޭނެ.

ްކުރުުމގައިް ްއެކަންތައްަތއް ްކުރަންޖެހޭ. ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެބަހުިރ ްކަންތައްަތއް ްގިނަ ްވަރަްށ ްބޭނުންވާ ް،ރައްޔިތުން

ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްވަޙީްޚާއްޞަކޮށް ްޑރ.މުޙައްމަދު ްބަޔާރައީސް ްރިޔާސީ ްމަނިކު ްޙަސަން ްމިތާދު ްދުވަހު ްއިއްވި ަގިއްނން

ްޖެްއިސްވައްތަރުް ްއެ ްމީހުން ްނުބެލިް،އެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް ްއެް،ެއްމައްސަލަަތއް ްެވސް ްއަދިްްއެކަންކަން ްކޮށްފައި ަމގުން

ްޢަބްދުްއެއާ ްރައީްސްއޮނަރަބަލް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފަހަތުން ްދުވަހުްް،ޝާހިދުްهللاްޖެހިގެން ްއެ ްމަނިކުފާނު އެ

ސްްމިތާްކުރާކަށްްމިައދުްމިްބަހުެވސްްބަލައިުނގަނެ،ްވެސްްއެކަންްއެުކްމަޖިލިސްްހިންގެވީމާްތްތެރިކަމާވެސްްވަރަށްްކެ

ތުންނަށްްމިްމަޖިލީހުންްޑެލިވަރީދޭންޖެހޭްކަންތައްަތްއްސްކުރަންވީްިދވެހިރާއްޖޭެގްރައްޔިކީ.ްމިއަދުްމިާތގައިްަބހުންްވީނޫ

ްތިބެގެންް،ނުކޮށްްޑެލިވަރ ްމިތާ ްއަދާނުކޮށް،ްްރައްޔިތުންނަްށ ްބަރާބަރަށް ްަމޤާމު ްހަވާލުކުރި ްރައްޔިތުން ފުރައްސާރަކޮށް،

ްއިތުބާރުްބަރާބަރަށް ްމީހާ ްއަދާކުރާ ްނޫމަޤާމު ްނެގުމެއް ްވޯޓު ްއެހެންެވއްޖެްއޔާްނެތްކަމަށް ްމިްްން. ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްަވކިކުރަންޖެހޭްމެންތިބިކަންްމަޖިލީހުންްވަގުތުންްވަްމަޖިލީހުގައިްއެބަ ްބޭފުޅުންްޢަމަލުތައްްހުރިްބަރުން.ްއެއީްއެގުތަށް

 ް..ގޮތުގެްަމއްޗަށްްބަލައި.
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 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ްދެޭކގޮތުަގއިް ްރައީސް.ްާއދެ،ްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްރަީއސް.ްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމަޖިލީހު ްޢަބްދުރައްޔިތުންެގ ްއަލްފާޟިލް ްަރއީސް ްގެ ްގިނަްهللا ްވަރަށް ްޤައުމަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޝާހިދަކީ

ވެސްްމަްޝވަރާގެްމަުގްގޮތުންްއަބަދުްމަނިކުފާނަކީްސިޔާސީްޚިދުމަތްކޮށްދީފައިްހުރިްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިްބޭފުޅެއް.ްއެ

އްްވެސްްއަދިްެއްމަނިކުފާނުގެްމަޝްވަރާތަްރުއަރީަގއިްއެފެބ7ްްްނނަމަވެސް،ްދިވެހިރާއްޖެްއިޚްތިޔާރުކުރާްބޭފުެޅއް.ްއެހެ

ްވެސްްމަނިކުފާނުގެ ްވިސްނުންތައް ްވެރިކަމަށްްްއެް،ޤާބިލު ްމަނިކު ްޙަސަން ްވަޙީދު ްޑރ.މުޙައްމަދު ްވަނީ މަނިކުފާނު

ްޝިކާރަކުްްގެނައުމަށް ްރައްޔިތުންްރައްވާަފއިޓަަކއި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހައިސިކަމީ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ އްޔަތުްންގެ

ްގާތްހިތާ ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރައީސަީކ ްމަޖިލީހުެގ ްކަމެއް. ްސިޔާސީްްެއކުވެރިް،މަކުރާ ްއަދި ްއެްއ.

ްގާތް ްވެސް ްަހިއސިްއެުކވެރިް،ގޮތުން ްެއކުވެިރެއއްގެ ްގާތް ްއުފާކުރަންއެއް. ްިމއަދު ްއަޅުަގނޑު ްއްޔަތުން ަރއްޔިތުންެގް،

ްރިޝްަވތުހިފައި ްރައީސަކީ ްޖީ.އެް،މަޖިލީހުގެ ްެއއަރޕޯޓު ްފައިސާަގއިްްވިއްކާަލއިމް.އާރު ްމީހުންގެ ްޖީ.އެްމ.އާރު ްއަދި

ްއެޓިކެޓު ްނަަގއި ްމީހެއްކި ްދަތުރުކުރި ްއެްްތަންތަނަްށ ްމިއަދު ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބުނި ްކަމުގަިއ

ްހަިއސި ްއެުކވެރިެއްއގެ ްސިޔާސީ ްކިޔާތީ. ްސަނާ ްސަނާއިން ްރީތި ްދިފާޢުގަިއ ްހަަމްއްޔަމަނިކުފާނުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ތުން

ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވަީންްރައްޔިތުންެގ ްމަނިުކްފެބ7ްްދަންނަވާލަން ްޙަސަން ްވަޙީދު ްޑރ.މުޙަްއމަދު ުރއަރީަގއި

ްވަގުުތކޮޅެއްް ްތެރޭްކުޑަ ްތަނެއްގެ ްވަންނާނެ ްތިބީ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްހުވާކުރެްއިވއިރު ްތިބީްްގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނެިތފައޭ.

ްނުލިބިހި ްހިސާފަމާޔަތެއް ްތިބީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުގައޭ.ްއޭ. ްރެފިޔުޖީންގެ ްތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރުކުރެވިފައޭ.

ނޑުމެންނަކީްއެ މަނިކުފާނުްފަދައިންްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮށްފައިްތިބިްްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްދުވަހުްެވސްްހަމަްއަޅުގަ

ްހަނދުމަނެތި ްމަންދޫބުންކަން ްހަމައެކަްމިްް،ރައްޔިތުންގެ ްވައްދައިތަނަށް ްމެންބަރުން ްދެތިން ްއެންމެ ައޅުަގނޑުމެްންް،ނި

ް ްއެންމެ ްދައުލަުތގެ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްބަދަލުވާން ްމަޤާމު ްެވރިޔާގެ ްބަދަުލވިކަންްް،އުޭޅކަންމަތީ ނުވަތަ

ްމުނާސަބާް ްބަދަލުވިކަމުގެ ްހިތާމަކުްހިއްސާނުކުރައްަވއިނުވަތަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކީ ްކުރި ްވެްސްއެކަން ްކަމެއް.ްއެއީ ރާ

ްއަނެއްކާ ްޙަޤީޤަތް. ްވެސް ްއެއީ ްހައިސިތެދު. ްއެުކވެރިެއްއގެ ްރާއްޖޭެގްެވސް ްކަމަކީ ްއުފާކުރާ ްމިައދު ނޑު ްއަުޅގަ ްއޔަތުން

އިްއުފެދުނުްއްަސސާތަެކއް.ްއެގޮތުންްާރއްޖޭގަްފައިސާްޚަރަދުކޮްށެގންްހިންގާްމުއަސިޔާސީްޕާޓީތަަކކީްރާއްޭޖގެްދައުލަތުންް

ްބޮޑު ްމުއަްްއެންމެ ނުޑވެގެންްއެއް ނޑުފު ްފު ްޑީ.އާރު.ީޕ ްްއސަސާކަމުަގއިވާ ްދިޔު، ްއޭުރގެްކުިދކުދިެވގެން މުގައި

ްޕީ.ޕީ ްމިހާރުގެ ްވާހަކައަކާްޒެޑް.ީޑ.އާރު.ޕީ ްހުރިހާ ްދެއްކި ްވެިރކަމުް.އެމް ްމިއަދު ްޖާހަތުއެއްކޮށް ްއޭގެ ްބާރުތަކުގައި ަގއިްގެ

ނޑު ްެބއްދުްްމުސާރަްބަ ްއެްްމަށްއަށް ްްޓަކަިއ، ްމީހުންގެ ްޚިޔާނަތްތެރިއޭބަހުން ްނަމަ ްމީހެްއ،ްޤަ، ްޣައްދާުރވި އުމަށް

ވީްާއިއްޓީއްޔިތުންނަށްްއެނިގގެންްދާނީްދިކަމުންްދިވެހިްރަކޮޅަށްޖަހާް،ްމާޔަތްކޮށްްހިމީހާްނަގައިްްއަުޅވާްމީހެއް،ްއެޑީލް

ްއަަރއި ްޕްރޮގްރާމުތަކުަގއި ްްއެހެން ްމެންބަރުންވާހަކަދެްއކެވި ްއެނގިެގންްހުރިހާ ްވޯޓުން ްވެރިކަމަށްްލާ ޓަކައިްްދާނީ



  

ިވއްކާިލްްކަން.ްެއއަރޕޯޓުްއެއްްޫނންްވެސްްަމއްސަލަްގެައޅުވާްީމހާއެއްްނޫންކަން.ްޑީލްްޚިޔާނާތްތެރިޔާްވެްސްމައްސަލަް

ްމައްސަލަްގެމީހާ ްނޫންްވެސް ްމިކަންއެްއ ްމިއަދު ްއެމް.ޑީ.ީޕން ްއެއީ ްފިޔަވަޅަީކ،ް. ްސިޔާސީ ްމިއަދުްްއަޅާ ެއއީ

ްއެނިގގެ ްއަދިްރައްޔިތުންނަށް ްނެތް. ްއެއްެޗއް ްެގއްލިެގންދާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެއއަުކން ްޙިކުތަމަކީ. ްސިޔާސީ ންދާެނ

ްޤަބޫލުކުރާ ްޑީ.އާރު.ީޕއަށާްއަޅުަގނުޑ ްެގއްލިދާްްގޮތުަގިއ ްވެްސ ްރައީސަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ އަދި

މަނިކުފާނާްދޭތެޭރްްޔާތަށްްވެްސްއަދިްއެހަނުގެްސިޔާސީްމަނިުކފާްދަނީްއިތުރަށްްއެއްްޙަޤީޤަުތގައިްނެތް.ްިލބިގެންއެްއޗެ

ް ްސާފު، ްރީތި ްވެސް ްތުހުމަތުތަކަށް ްހުރި ްއެހެންވީމާްކޮށްފައި ްޖަވާބެއް. ްސާފު ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް، ެއއީ

ްއަުޅގަް ްއެއާއެކު ްހަމަ ްއެއްެޗއް. ްއެނިގގެންދާނެ ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްހިނގައިފެބ7ްްްނޑު ްމި ޔަްދިރުއަރީަގއި

ްހިނގައި ްދިވެހިރާކަންތައްތައް ްމިއަދާިދއުމަށްފަހު ްބާރު ްހަދާ ްޤާނޫުނ ްއައިްހަމައަްއްޖޭގެ ނޑުމެްންށް ްއަުޅގަ އިރު

ްއެއާެއކުްް،ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްހަމަ ްއެބަހުރި. ްޤާނޫނުަތކެއް ްއެތަނެއް ްދިޔަ. ްހިނގައިެގން ްމާރާމާރީ ްދެ ްެވސް ރޭގައި

ްކުަލިއެގްޔުނީފޯމުއަޅުަގނ ްވެސްްމީހުންނަށްްއަނިޔާކުރަމުންާދއިް،ތިިބްމީހުންްއަޅާފައިޑުމެންނަށްްނޫ ްހަމައަށް ްމިއަދާ ރު

ްރައްިޔތުްކުެށއްކުށެއް،ް ްނިންމާފައިކަމުަގއި ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްކަމެއް.ްންގެ ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ނުވާ

އަޅުަގނުޑމެންްއެންމެންނަށްްސަލާމަތްްްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަކަށްްފުލުހުންގެްމުއައްސަާސގެްމީހުންްހާޒިރުކުރަންްބަލާއިރު

ްފުލު ްެއއީ ްކަެމއް ްއެނގޭ ްގާްބުއްދިން ްެއއީ ްގާއުކީމަ ްމީހާ ްހުންނަ ްޔުނީފޯމުގައި ްފުލުސް ްހުންނަްކަން. ްޔުނީފޯމުގައި ސް

ނޑޭރި ްބަ ްޔުމީހާ ްފުލުްސ ްޖެހީކަން. ްއެީއ ްޖެހީމަ ްކުރިމަތީަގއިްޭގގަިއ ނޑޭިރގޭެގ ްބަ ްމީހާ ްހުންނަ ނީފޯމުގަިއ

ްއަޅަޔުނީފޯމު ްިއސްތިޢުފާ ްިއގެން ްނުބުނެވިއަށް ްކުށެްއކަން ްއެއީ ްކުށެއްކަްނ. ްެއއީ ްޤައުުމްްމިއަދާް،ޮގވީމަ ްމި ހަމައަށް

ްބާްއވާް ްތެރޭަގއި ްހިތާމަކުރަންްހުސްކަމެއްގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ްއަމީންޢާއްކަމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކީ. ްއަރިހުންްޖެހޭ މު

ނޑު ްއަުޅގަ ްްއެދެން ްއިޝާރާތްކުރިން ްަވގުުތްްމިނެޓ5ްުދެންމެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްދޭން. ްމެންބަރުންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ްއެހެންވީމާއިތުރުކޮށްދޭ ްެއދެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްން ްކުރަްއވާނެ، ްމިކަންތައް ްައޅުަގނުޑްްެއގޮތަށް ްއުއްމީދުކުރަން. ކަމަްށ

ނޑަށްްއެަބްއެނގޭ.ްފާހަަގކޮކަމަށްްއިޢުތިރާޟުްޕާލިމެންޓްރީްގުރޫޕްގެްީލޑަރުްއެ ށްލަންްބޭނުންްެއްނުކުަރްއވާކަންްއަުޅގަ

ްރާއްޭޖެގް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްތެޭރގަިއްއަންނަމުންދާނެ. ްުދވަސްަތކުގެ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްުވޖޫދަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދުވަސްތައް

ްޢަބްދު ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަ ްރަީއސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެهللاްރައްޔިތުންގެ ްނެންގެވީ ްޝާހިދު

ްޖާބިރުްފާހަގަކުރެއްވިްފަދައިންްމިްރާއްޖޭގެްމިްهللاްގައިްވެްސްދެންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުމަނިކުފާނަކީްޙަޤީޤަތު

ްޑިޕް ްއެއް ްވަުރގަދަ ްއެންމެ ްހުރި ްވަގުތު ްޤަބޫުލކުރާްކަމަށްލޮމެޓު ނޑު ްއަުޅގަ ްފަތުޙުްްވާީތ. ްފަހުްهللاްގޮުތގައި ޖަމީލަށް

ް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްވެސް، ްނާްޚާރިޖިއްާޔަގއި ްމި ްސިޔާީސ ްމަތީަގއިްއަދި ްމަޝްވަރާކުރުމުެގ ްވެސް ްއުދަރެހުަގއި ރެހުގައި

ް ްައކީ ްހިތާމަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތް. ްރާއްޖެައކު ްމި ްޑިްޕލޮމެޓަކު ްވަރުގަދަ ްެއވަރު ްއަްހަމަހުރެވޭނެ ްޕާީޓ ްށްސިޔާސީ

ްއެ ްއެްޓަކައި ްކަންތައްތަްއ ްނުޖެހޭ ްކުރަްއވަން ްވެސް ްކުރުަވއިގެްމަނިކުފާނު ްބަަޔުކ ްލައްވާ ްެއއީްމަނިކުފާނު ްތިބޭތީ. ން

ް ްއެއް ްުއޅޭ ްއަކީ.ްދަންނަވާލަން ްހިތާމަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްދުވަހުފެބ7ްްހެްއކަީކ،ްެއއް ް،ްރުއަރީ ްމެންދުރަކާ ހަމައަށްްެއްދުވަހު



  

ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިއެކަް،އޭރުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަޙުްން ްއެންކުއަރީްޤީޤުދެންނެވި ކުރަމުން.

ްހަ ްެވސް ްކޮމިޝަނެއް ްނޫނިއްޔާދަިއގެން.ްއެކަން ްއިސްތިޢުްނިމުނީމަ ްއަުޅަގނޑުްއާފާްއެ ްމީހަކަށްްދޭތެރޭ ްެއއްެވސް މެން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްްވަކި ްޭއރުގެ ްހެްއކަކީ ްއެއް ްއެނގޭ ްޙަޤީަޤތަށް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްނޭނގޭނެ. ްނިންމާކަށް ގޮތެއް

ްމުލިއާގެ ްހެނދުނު ްދުވަހު ްއެ ްގެްއަނބިކަނބަލުން ްނެރެގެން ްް،ންދިަޔއީއިން ްިސފައިންގެ ްކާެރއްެގްއެންމެ މީހެއް،

ްޕްލޭޓު ްއެް،ބަދަލުކޮށްެގންްނަންބޯޑު ްއެއީ ްއަރުވަިއގެން. ްރައްޔިތުންގެްްދަރިންކޮޅު ްރާއްޖޭގެ ްމެންދުރުފަހު ދުވަހު

ް ްޙަޤީޤަތެއް. ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްބަލާފައި ްކުރިން ްބޭްއުވމުގެ ްރަސްމިއްޔާތު ްހުވާކުރުމުގެ ްމިތާ ްރައީސް އެއީްމަޖިލީހުގެ

ޓަކައިްދިވެހިރާއްޭޖެގްރައްޔިތުންްހިތާމަކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްކެނެރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދަކީްކިތަންމެްރުޅިއަރާްްތާރީޚަށް

ކަމުަގިއްްައދިްކޮންމެްގޮތަކަށްްވެރިކަންޮކށްފައިްހުރިްމީހެއްް.އިިދކޮޅުްފަރާތްތަކުންް،ކަމުަގއިްީވކަމުަގއިްިވަޔސްްމީހެއް

ްކޯޓަ ްޝަރުޢީ ްަވކިވިޔަސް ްްކުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްއޭރުގެ ްނިންމަންދެން ްމީހުންނަގޮަތކަށް ްއެހެނެްއްޢާއިލާގެ ށް

ްއެ ްނުކުރެވޭނެ. ްކަންތަެކއް ްމީޓިންއަކަްވެސް ްކެބިނެޓު ްބޭްއވުނު ްއޭރު ްގޮްސ، ްހިނގާ ްއެހެން ްވިޔަްސްންތައްތައް ށް

ް ްކޮޓަރިައކަށް ްމީހަކު ްިއން ްުނގޮސް ްާތކަށް ްރަީއސަށްްުހވާްވަްއދައި،އެްއވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްއެީއ ކުރީމަ

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްހިނދުކޮޅަކީ. ްކަހަލަ ްޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްަވގުތަކީ. ްައއި ހިނދުކޮޅެއް

ްބޭފުުޅން ްބަެއއް ްވެސް ްހިނުދކޮޅުތައް ްއެހެންވީމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޤަބޫލުނުކުރެވޭ. ްނަށް ްހިނދުކޮޅު، ތައްްމިކަހަލަ

ްއެްއވެް ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަްށ ްއުނދަގުލީ. ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭަގއިްވެސް ްފަރުދަކާ ސް

ްއިހުްނެތްކަމުގެއިތުބާރު ްއެ ްވަގުަތކީ ްއަްނނަ ްއެގޮތަްށްވޯޓެއް ްހަމަ ްނޫންކަން. ްަވގުތެއް ްރަނަގޅުވާނެ ްއެހާ ސާސްަތއް

ްއަޅުަގނ ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭނެ ްރައްޔިތުިއންޞާްރުއަރީަގއިފެބ7ްްޑުމެން ްވެިރކަން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްބޭރުން ްންފުން

ްއިހު ްހަމަ ްފުރޮޅާލުމަކީ ްުފރޮޅާލި ްއޮްއވާ ްއައިންތިޚާބުކޮށްފައި ްއެހެންވީމާްސާސްތަެކއް ްވަގުެތއްކަން. ،ްންނާނެ

ްދުނިޔޭގައިްދައުރުވަމުން ްމި ްދުވަހެއްްދާ ްކިތަންމެ ްމީގެ ްމިނުަގއި ްައވަސް ްސިކުންތުގެ ްކަށީގެ ްމިދާ އަިދްްހިނގަމުން

ްއެްއޗެްއްނޫން.ްް،އިއާަދވެ ްއަންނާނެ ްދުވަހަކުން ްއެންމެ ްައކީ ްކާމިޔާބީ ްއަްނނާނެ. ްކާމިޔާަތކުރާރުވަމުން ްލައްަކްބީ އަީކ

ްއެއް ްއަންނާނެ ްމީހުންނަށްވެދުވަހުން ްދެ ްމީހާ ްގަުހގަިއްވިއްދި ްއެހެންނަމަވެސް،ްބޮޑު ްމީހުންނަށްވެް،ެޗއް. ބޮޑުްް،ތިން

ް ްެވއްޓުނުކަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްަވނ2118ްަގަސް ްވޯޓުްއަހަރު ްގޮްއސަ.ްއެހެންވީމާއޮތީ ްއެނގިގެން ައޅުަގނުޑް،ްން

ްެއކުވެިރއެްއެގް ްގާްތ ްުދވަހެްއްނޫން. ްވެްސްހިތާމަކުރައްވަންޖެހޭ ްަރއީސް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ދެކޭގޮުތގަިއްމިއަދަކީ

ްމަޖިލީހުގެހަ ްރަްއޔިތުންގެ ްމިއީ ްަދންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްްއިސިއްޔަތުން ްއަދިްހަްރައީސްގެ ްއުާފވެރި ްއެންމެ ޔާތުަގިއްއައި

ްކާ ްވެގެންދާނޭއެންމެ ްދުވަހަްށ ްެއއް ްމިމިޔާބު ްއިްނތިޒާރުކުރަމުން ްައޅުަގނޑު ްރާއްް. ްރައްޔިތުންހެންްދަނީ ްއެހެން ޖޭގެ

1:31ް ްއެްއވެސް ްެއއީ ްވޯޓަށް. ްނެނގޭ ްޑީ.އާހާަގއި ްނޫން. ްބަލާކަށެއް ްވޯޓު ްލާ ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ރު.ީޕްލެްއގައި

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްެވސް ްބަލާކަށެއް ްވޯޓު ްލާ ްމެންބަރުން ްމިނިވަން ްނޫން. ްވެސް ްބަލާކަށެއް ްވޯޓު ްލާ މެންބަރުން

ްރައް ްދިވެހި ްއުޅުނު ްއޭރު ްލޯބިން ނުޑވެއެންމެ ނޑުފު ްފު ްޕާޓީ ްދެްއކެިވްޗިސްްޗިސްްް،ޔިތުންގެ ްވާހަކަ ްވާހަކަތަުކގެ ކޮށްލި



  

ހަކަަތކަކީ.ްއަދިްއޭރުްވާހަކަތަކަށް.ްެއއީްިދވެހިްރަްއޔިތުންްމިްއިންިތޒާުރކުރާްވާްަގއިްދައްކާނެއިސްްބޭބޭފުޅުންްމިްފްލޯ

އެއްކޮށްްލަންްބޭނުންވާްއެއްެޗއް.ްއަދިްހަމަްމިއާތޯްއެއީްައޅުަގނޑުެމންްބަލައިގެްކޮޕީްމިއަުދްގެންނެވިއެްދެއްވިްޓިކެޓުް

ް ްމިލިަޔންޖީ.އެމް.އާރުން ްދެ ްއެކަްްނެގި ްތަފްސީލާޑޮލަރުގެ ްހުިރވަުރްްއުންޓު ްފައިސާ ްާބކީ ްއޭގެ ްރިސިޕްާޓއި ްޭއގެ އަދި

ްކަމަކީ ްގެންނާނެ ްބަލައި،ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިމިގެންދާއިރުްެއީއްމިއަދު ްމިއާއެްއކޮށް ްއެއްޗަީކ.ްހަމަ ްބޭނުންވާ ލަން

ްއްކާލިްމީހާވިްްޕޯޓުޓަަކއިްެއއަރްއިްވެރިކަމަށްކައިްޚިާޔނާތްތެރިންނާޓަްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްއެނިގެގންދާނީްވެރިކަމަށް

ްވެރިކަމަށް ްއަރަިއ،ްްއާއި ްޕްރޮގްރާމުތަުކގަިއްއެބޭފުުޅން ްެއއްކޮްށްهللاްޢަބްދުަޓކަިއްެއކިެއކި ްެއއްިޗއްސާ ްޮގވި ޝާހިަދށް

ކުރައްވާނެތޯ؟ްއޭރުންްިމއަދަކުްއަދިްމިއަދުގެްވެިރކަްންވޯޓުންްދިފާޢުވެ،ްާޝހިދުްހުދުްކާފޫރަށްهللاްމިއަދުްއެްއކަލަްޢަބްދު

ްދިވެހިްވެއްިޓގެންދާ ްކުރިމަތިލާއިރު ްވޯޓަކާ ްދެން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެިހ ްއޭރުން ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ނީކީ

ްއެނގޭނެ ްްވެިރކަމަށްް،ރައްޔިތުންނަށް ްވަރިހަމަޮކށްގެންްކޮންމެް،ިއެގންައޅަްސާލުޓަކަިއ ްކުަރްއވާނެްް،ކަމެްއ ކަންަތއް

ނޑުްއެ ދެންްމަޖިލީހުގެްޗެމްބަރުގެްތެރޭގައިްއަޅުަގނޑުްދަްއކާްވާަހަކްބޭފުޅުންނަކީްކޮބައިތޯ.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސްްއަުޅގަ

ް ްޢިްއޒަތްތެިރްހުރަސްދެއްކުމަށް ްޝުކުރިްއޔާ ްހަމަޖައްސައިދިނުން. ްގޮތަށް ްދާނެ ްކަންތައްަތއް ްގޮތަކަށް ްފަދަ ނޭޅޭނެ

ް ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްބަހުރައީސް. ްމި ްމިއަދުގެ ްއެދެނީ ްނިމިއަޅުަގނޑު ނޑުމެންްްވޯޓަކަށްފަހުް،ސް އަުޅގަ

ނެްއުލެއްަގއިްކުިރއަށްްދާއްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްއެުކވެރިްމާޙައެއްްނިކުތްކަުމގައިްވިަޔސްްއަެނއްާކވެސްްރަްްކޮންމެްނަތީޖާ

ނޑުމެންނަކީްްސްގައިްައޅުަގނޑުމެންްމިްދައްކާްވާހަކަކަމަށް.ްއަދިްމިއަދުގެްމިްބަހުް ނޑުމެްންާއއިްއަުޅގަ މިއަދުްއަޅުގަ

ްރަޤަބޫ ްއެްލުކުރަން ްމައިނޯރިޓީކަން. ްމަޖިލީހުގައި ްނުލައި،އްޔިތުންގެ ްއިހުސާސްތަކާ ްމައިނޯރިޓީގެ މިްްހެންނަމަވެސް،

ް.ނެތްކަުމގެްވޯޓުްވަނީމާްމިްްވޯޓުންްސަލާމަށްވުމަށްފަހު..ނުގެންެދވޭނެްއަދިްމިްއިތުބާރުްމަޖިލީހެއްްކުރިއަކަށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަވާއިދަްށްްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްްއޒަތްތެރިްމެންބަރު،ރާގެްޢިމާފަންނުްދެކުނުްދާއި

ްތަވާ.ތެރިކޮށްހިތްރުމަތްހު

ް

ްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީް

މެންބަރުންނާްދޭތެރޭްއެކިއެކިްްއެމް.ޑީ.ޕީްް،ށްފަހުމިްވޯޓުން،ްމިްްވޯޓުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްްސަލާމަތްވުމަ

ްކޮށްްދަޢުވާތައް ްފާހަަގކުރަން.ްފިޔަަވޅު، ްއަޅުަގނޑު ްލިބެމުންދާކަން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވެސް ްއިްނޒާރުތައް ައޅާނެކަމުގެ

ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްެވސްްްޑަރެކޭްއެހެންނަމަވެސް،

ްއަނިޔާރައޭނާހިތަކަށް ްކުރާނެ ްއިތުރަކަށް ްދެން ނޑުމެްނނަކަށް ްއަުޅގަ ްރާއްޖެް. ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީްއެއް ްނެތޭ.ްްއަކު އަކަށް

ނޑުްހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްއަޅުަގނޑުމެންްދައްކާްވާހަކަް،ްކުރާރުކޮށްްެވސްްއަޅުަގނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެންްތަ ްއާެދ،ްައޅުގަ



  

ްގިނަްްއިންްހުރަސްއަޅަމުންދާކަން.ްއެއީްދިްޓީވީގައިްއެންމެނުްޙުސަްބަރުްއަޙްމަދުްނިހާއަށްްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެން

ްޢަބްދު ްޢަބްދުهللاްއިން ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްޓީވީަގއި ްދި ްއެއީ ްމީހަކީ. ްޮގވި ްވަގަށް ްބުނިްهللاްޝާހިދަށް ްވިއްކާިލއޭ ޝާހިދު

ްޓީ ްދި ްއެއީ ްޢަބްދުމީހުންނަކީ. ްރިްޝވަތުهللاްީވގަިއ ްވިްއކާލާފައި ްއެއަރޯޕޓު ްމީޝާހިދު ްބުނި ްމިއަދުްނެިގއޭ ހުންނަކީ.

ްއެީއް ްމީހުންނަކީ. ްަބއިބައިކޮށްިލ ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއެއީ ްމީހުން. ްވާހަކަަދއްާކ ްއަނަގއިގެން ްދެ ްފެންނާނެ ްމިއަދު ފެންނާނެ.

ްވާހަކަްފޮނުވިްމީހުންނަކީ.ްގޯތިްއެބައޮތްްވިިލނގިލިްނިހާނަށްްވެސް.ދުގެްފަލްސަފާަގއިްއެިކއެކިްޮދގުްޝާހިهللاްޢަބްދު

ް

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ް.ވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު..

ް

ްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީް

ްކުރަންްދަސްކުރަންވީ.ދެއްވާފައިްނިހާނަށްްެވސް.ްހަޖަމުމޫނުްަމއުގޯތިްއެބަްއޮތްްވިލިނގިލިންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތަވާ.ްތެރިކޮށްހިތްރުމަތްހުގަާވއިދަށްްްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްޢި

ް

ްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީް

ް ްރޫޅާލުމަށް ްޑި.އާރު.ޕީ ްއެއީ ްމީހުންނަކީ. ްކުރިމަތިލާދޮގުހެދި ްމައުކެރިގެން ްތިބީ. ްމި ްތައްޔާރަށް ްއެރުވިްން ްވެދުން މޫނު

ްވިލި ްހުރެގެން.ްގޯތިްއެބައޮތް ްބަދަލުކޮށްގެން ްޕާޓީ ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ްދައްކަން ނގިލީަގއިްނިހާނަށް.ްރިޝްވަތުގެްވާހަކަ

ްެލވިަޔސްްޙަޤީޤަތްްވާނީްޙަޤީޤަތަކަށް.ްއްކިތަންމެްވަރަކަށްްހަޅޭ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްަގވާރުމަތްހުވިލިމާފަންނު ްމަޖިލީހުގެ އިދަްށްތެރިކޮށް،

ްތަވާ.ތެރިކޮށްހިތްރުމަތްހު

ް

ްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީް

1:31ްް ްޖެހޭނެ. ްކުރިމަތިލާން ްވޯޓާ ްެއއ1:31ްަގއި ްކޮންެމވެސް ްްަގއި ްހަދަންޖެހޭނެ. ނުޑްްالحمد هللގޮތެއް އަުޅގަ

ްއަ ްވޯޓަށްފަހު ްޢަބްދުނިންމާލަނީ.ްމިއަދުގެ ްފެނޭ ނޑުމެންނަށް ދާތަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްްޝާހިދުްސަލާމަތްވެެގންهللاްޅުގަ



  

ްޢަްބދު ްެއުކވެރި ްއެްهللاްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބުނެވޭނެްޝާހިދަށް ްބުނެވޭނެް،ދުވަހުން ްދިމާލަށް ްނިހާނުމެންނާ ތިމަންނާްް،މި

ްއުފާކުރަ ްދެވިދާނޭއުފާއުފަލުން ްއުދުހި ްުއފާކޮށް ްފޮމުން، ްމަލުން ްއެކި ްތަާފތު ްބޮމުން. ްނި ްއުެޅވިދާނޭ، ްވެްސ .ްމަޖާކޮށް

ދިްއިްދޮގުްަބދުނާމުއަޅުވާްމީހުންނާްހެްމީހުންގެްބޮލުގަްގޮތްްވާހަކަދައްަކއި،ްޕާޓީތައްްރޫަޅއި،ްފުށްްދެްްއެއީްތިކަހަލަްދެ

ްަވްއސަލާމްޢާލައިކުމް.ް،هللاވާްކަންކަން.ްވަލްޙަމް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްިއއްޒަތްތެިރ ްިޢއްޒަތްޝުކުރިއްާޔ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްވިލިބަރު. ްމެންަބރާއި ްދާއިރާެގްތެރި މާފަންނު

ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްހިއްރުމަތްހުގަާވއިދަށް ްދާއިރާތެރިކޮށް ްިވލުފުށީ ްިތއްަބވާ. ްޢިްއޒަތްތެިރްތަަވއިގެން ގެ

ްރަޝީދު.ްމެންބަރުްރިޔާޟު

ް

ްްޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ރަްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ް.`.ްައއްސަލާމްޢާލައިކުްމ.ްއާދެ،ްމިއަދު..

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްްމާފަންނު ްދާއިރާެގްތެރިކޮށްހިތްްރުމަތްހުގަާވއިދަށް ތަވާ.ްވިލިމާފަންނު

ް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްބަހުތެރިކޮށްްރުމަތްހުޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްގެންދެވޭނެްހިތްތަވާ. ްކުިރއަށް ްއޮމާންަކމާއެކު ސް

ްމަގުފަހިކޮށްދެއްވާ.ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންަދވާ.

ް

ްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްޢި ްޝުކުިރއްޔާ ްވައައްސަލާމްޢާލަިއކުމް. ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްއާދެ، ްރައީސް. ްރައީސްގެްްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ނީ

ްނެތްކަމުގެްމައްސަލަ.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުުކރަންޖެހެނިްޙަޤީޤަތަކީްވޭތުވެދިޔަ...އިތުބާރު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވިލިމާފަންނު ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމަޖިލީހުގެްމާފަންނު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ގަވާއިދަށްްްދާއިރާގެ

ްތެރިކޮށްހިތްރުމަތްހު ްަގާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްއ44ްޮތަވާ. ްމާއްދާަގއި ްވާހަކަފުޅުވަަނ ްމަޖިލީހުގައި ދަްއަކވާްންނާނެ

ްއު ްޢަމަލުނމެންބަރަކަށް ްގޮަތށް ްނަސޭހަނުކުދަގޫވާ ްތަކުރާރުކޮށް ްމެންބަރުންްޢިއްޒަތްތެް،ތްތެރިވަންރެއްވުމަށް. ރި



  

ްބަ ްމިއަދުގެ ްއޮމާންކަމާހުމަޖިލީހުގެ ްދާއިްސް ްވިލުފުށީ ްތިއްބަާވ. ްގޮތަށް ްގެންެދވޭނެ ްމެންބަރުްއެކު ްޢިްއޒަތްތެރި ރާގެ

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންަދވާ.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްަވރަށްްހަލަބޮލިްދުވަސްވަެރއް.ްއެްދުަވސްވަުރަގއިްމަޖިލީހުގެްކީްސިްޙަޤީޤަތަީކްފާއިުތވިްުދަވސްތަކަ،ްއާދެ ްގޮތުން ޔާސީ

ްއިންނަަވއިގެން ނޑީަގއި ްގޮ ްގެންގޮސްްރައީސްގެ ްކުރިއަށް ްމަޖިލީސް ްމެންބަރުްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްެކޔޮދޫ ދެްއވި

ނޑުމެން...ްދު.ްއާދެ،ޝާހިهللاްޢަބްދު ްސިާޔސީްގޮތުންްއަުޅގަ

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ް ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްތެރިކޮށްހިތްރުމަތްހުމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރްތަވާ.

ް ްގަވާއިދަށް ްގެންދަވާ.ްތެރިކޮށްރުމަތްހުމަޖިލީހުގެ ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްވިލުފުށީ ހިތްތަވާ.

ް ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ ްގެންދަާވ. ްކުރިއަްށ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްިނޒާމާޢިްއޒަތްތެިރ ނޑު ްއަުޅގަ ބެހޭްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(

ްާނރުވާ ްފުރުޞަތެއް ްހިނގައިމައްސަލައަކަށް ްކަންަތއް ްއަޅުަގނޑުގެދިނަން.ްއަޅުަގނޑަށް ްގޮތް ްފެނޭ.ްްޔަ ްއެބަ ކުރިމަތިން

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްބަހުސްެތރިކޮށްހިތްތްރުމަހުންބަރުން ްމި ްގެންެދވުމަށްްްތަވަިއގެން ކުރިއަށް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަފުރުޞަތު ްެގންދަވާ. ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްހު(ދެއްވާ.

ނޑުްިނޒާމާ ްނީ.ްއަރުވަްއެއްްމިްބެހޭްމައްސަލަްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

 

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްއިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:މާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލި

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްަގވާއިދާްްބެހޭ ްމި ްަނގަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހުރިހާްްއިއެއް ްތިބި ްހޮވާފައި ްމިތަނަށް ައޅުަގނޑުމެން

ްއެނިގވަޑަް ްވެސް ްބޭފުޅަަކށް ްކޮންމެ ްމެންބަރެއް.ްރައްޔިތުންނަށް ްއިން ްމިތާނގައި ްހަމަ ްމެންބަރަކީ ްކޮންމެ ިއގަންނަާވނެ

ްމެން ްނުޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތެއް ްވަކި ްވާހަކަްބަރަށް ްދައްކާ ްމެންބަރަކު ްެއހެން ްއަދި ްމެންބަރެއްެގްްނިންމެވޭނެ. ްއެހެން އެއް

ް ްއިނގޭތޯ.ްމިޙުމައްޗަކަށް ްނުުކރެވޭނެ ްވެސް ްއެތަނުގަިއްހިނގައިްކުމެއް ްކަންތައް ްއަޅުަގނޑު.ްްންެމްގާތުގައިދިޔަ އިނީ

މަދުްނަޝީދުްމުޙައްްމިތާްއިނދެގެންްކެނެރީގޭ،ްރުމިތާްއިްނނެވިްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަްއަޅުަގނޑަށްްއެނގޭ

ް ްވެްއޓުނީތީ ްމޮޔަްގިސްލާފައިގިސްލަްވެރިކަމުން ްއަށް ްއަމިއްލަ ްރޮިއ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއުޅޭްޮގވަނީ ްެވގެން އެއީ

ްކަންްނުހިނގާްކަމަަކށް...އެްގޮތަކީ.



  

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާ ްއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރު ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިްްބެހޭ ްދާއިރާގެ ްވިލިމާާފންނު ްނޫން. ެއއް

ް ްގަވާއިަދށް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްަޒތްތެތެރިކޮށްހިތްރުމަތްހުމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފާންނު ްތަވާ. ްމަޖިލީހުގެްރި މެންބަރު

ްތަވާ.ްވިލުފުށީްދާއިާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދަާވ.ތެރިކޮށްހިތްރުމަތްހުގަާވއިދަށްް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ނުޑގެްވާހަަކިއގަ ޝާހިދަްށްهللاްމަޖިލީހުގެްރައީސްްޢަބްދުންްއާދެ،ްކުރިންްދަންނަވަމުންްގެންދިޔަްފަދައިްއިްއާދެ،ްއަުޅގަ

ް...ވަރަށްްހަލަބޮލިްދުވަްސވަރަކާްަތކުަގއިްކުރިމަތިެވގެންދިަޔއީްސިާޔސީްގޮތުންއޭރުަގއިްފާއިުތވިްދުވަސް

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް ްޢިއްތޮއްޑޫ ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްއިށީނދެވަޑައިގަންަނވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްމެންބަރުްދާއިާރގެ ޒަތްތެރި

ްވިލުުފށީ ްމެންބަރު،ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްްދާއިރާގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިލިމާފާންނު

ްކު ްޖަލްސާ ްހުރަސްމަޖިލީހުގެ ްގެންދިއުމަށް ްފާަހގަުކރެވޭރިއަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމެންބަރުްޢިް.އަުޅްއާވ ްއޒަތްތެރި

ް ްވާހަކަފުޅުްހިއްްކޮށްތެރިރުމަތްހުގަާވއިދަށް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ ްއިންނަާވ. ްރީްއޗަށް ތަވަިއގެން

ްކުރިއަށްްގެންަދވާ.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލައިގަްްއާދެ، ްހުށަހެޅުނު ްމި ނޑުމެންްއިެދކޮޅަށް ްޤަބޫލުކުއަުޅގަ ްއެމް.ޑީ.ޕީްނަށް ގެްރެވުނީ

ްނެތްކަމާއެްއވެ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމެްއ ްރައީްސް ްމަޖިލީހުގެ ްތުހުއަދި ްކުރެުވނު ްަމއްޗަށް ްސްގެ ްމަތުތަކަކީ ހަމަްމިއީ

ނަޑއެޅިް ްތަކެއްްކަމަށް.ްމަތުގެންްޙަޤީޤަތާްޚިލާފުްތުހުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިއްބެވި ްމެންބަރުންްކޮޅަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިއްެބިވ ްކޮޅަށް ވަޑަިއގަންނަވާ.

ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(އިށީނދެވަަޑއިް ްކުރިއަށްްްގަންނަވާ. ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުުފށީ އާދެ،

ްގެންދަވާ.



  

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްއާދެ،ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޢަބްން ްތުހުްދުގެޝާހިهللاްދުމަޖިލީހުގެްރައީސް ްކުރައްވާ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައިމަތުމައްޗަށް ްއެްތަކަކީ ްެވސް

ްއަށް ްއަމިއްލަ ްދާއިރާގެް،މީހުން ްތޮއްޑޫ ްވަޙީްމިއަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދެއްިކްޢިއްޒަތްތެިރ ްވިދާޅުެވއްޖެ ްވާހަކަފުޅުން ދުގެ

ްއަުޅގަްވާހަކަ ްދިޔައީއިން ްސާބިތުވެގެން ްދަޢުވާްނޑުމެންނަށް ްމިކުރާ ްތުހުްތިަމންނަމެން ްމި ްތިމަންނަމެންގެ ްމަތަކީްއަކީ

ްތުހު ްނެތް ްޙަޤީޤަތެއް ްއެެހންނަމަމަތުމިއީ ްއާެދ، ްކަމަށް. ްރައީސްްް،ތަކެއް ްމަޖިލީހުގެ ްނަމަ ްޮއތް ްޙަޤީޤަތެއް މީގެ

ްަގާވއިދާ ްކަންތައްތަެކއްެގްވާހަަކްްކުރަްއވާފަިއވާ ނޑުއެހެންނަމަވެސް،ްޑީ.ާއރުްދަްއކަވާނީ.ޚިލާފު ްފު ނޑުް.ޕީ ެވގެންދިަޔްފު

ްމިްވާހަކަ ްއަދި ްްާއއި ްބަިއވަރު ްއެތައް ްނެތް ްުގޅުމެއް ްދެއްކުމަށްކަމާ ްދިޔަީއ.ްވާހަކަތަެކއް ްހަޅޭއްލަވާފައި ްމިތާ ފަހުަގިއ

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަަރށް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވަީނ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ެއކުްްއެހެންވީމާ،

ް ްހުރިކޮށްދެއްވާަފއި ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގިނަ ްއާދެ،ްހުރި ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްެއީއ ކަން

ވެގެްންސް،ްޒާތީްކީްމީހެްއ.ްއެހެންނަމަވެންަތއްތަަކކަށްްމިތަނުގަިއްފާޑުއަޅުަގނަޑކީްމަޖިލީހުގެްރަީއސްްކުރެްއވިްގިނަްކަ

ްއެނޫންްެއއްްދެއްކިްވާހަކަ ްޙަޤީޤަތެއް ނޑުކަމެއްްް.ްއެ ްއަުޅގަ ްވަގުަތކު ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްސަމާލުދިމާވާ ކަމަށްްމެން

ްގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަންތައްތައް ްއަޑުްގެންނަންޖެހޭ ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްއެޮގތުން ްމަންނަން. ްމި ްމީހުންނަށާއި ޖިލީސްްއަހާ

ްއެ ްބޭފުޅުންނަށް ްކުރައްވާބައްލަވާ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްފާޑުކިޔަްނޭގނެ ްކަންތަކަށް ްގިނަ ްއެހެންނަމަވެްސ،ްންވަރަށް .

އެްމަނިކުފާނަކީްއެއީްއެްއވެްސްމީހަކާްދޭތެރޭގައިްއެކަންްިނމުމަށްފަހުގައިްޒާތީްކަންތަކެްއްް،އަޅުަގނޑަށްްފާހަަގކުރެވުނީ

ްނުޖެހޭނެ ްހިތްހަމައެއް ްއެންމެން ްކަންތައްތަކާ ްކުރާ ްމީހަކު ްއިންނަ ްރިޔާސަތުގައި ްނޫން. ްބޭފުޅެއް ް.ގެންގުުޅްއވާ

ްޤަ ްމިހާރުއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑަށް ްއަދި ްފެނިގެންދިޔަީއ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްކަމެއް. ްބޫލުކުރަންެޖހޭނެ

ް ްމިތިބަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްފެންނަނީ ްމ77ްިވެސް ްމިއަދު ްމި ްތެރެއިން ްކުރުމުގެްމަޖިްމެންބަރުންގެ ްރައީސްކަން ލީހުގެ

ްކަމަ ްބޭފުޅެއް ްޤާބިލު ްޤަބޫލުްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދިވެސް ްޢަބްދުކުށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެޔޮދޫ هللاްރަނީ

ނޑުމެންނަށްްމިއަދުްމިްވޯޓުްޮކންމެޝާހި ނޑުމެންނަށްްވީްްކަުމގައިގޮތަކަށްްދިޔަްދުްކަމަށް.ްއަދިްއަުޅގަ ނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްޚިދު ްކޮށްދެްއވާފަިއވާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްިސއްރުމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޙަޤީޤަމަތަކީ ްެއއީްކުެރވޭނެ ްނޫން. ތެއް

ް.ަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްގިނަްާފޑުތަކެއްްިކޔަމުންްދިޔައިންމާރޗ1ްުުދވަްސވަރެްއގައިްއާދެ،ްވަރަށްްދަތިްއުނދަގޫް

ްދުވަހުްއެްްޢަމަލުރެއްކުރެްއވިްގޮތްްއެއީްްއެްމަނިކުފާނުްއެރެވުނު،ްޅުަގނޑުެމންނަށްްފަހުންްޤަބޫލުކުއެހެންނަމަވެސް،ްއަ

ްއޮްއެ ްަމޞްވަގުަތއް ްއެންމެ ްކަމާ،ލަޙަތް ްގޮތް ްހުރި ްްތު ްއޭެގްސަބަބުން ްކަންަތއްްްއެއަިދްައދި ްައޅުަގނޑުމެން ުދވަހު

ް ްހިތަށްއެރި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްލިބިގެންދިޔަ. ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްފިލާވަޅުތަކެއް ްއިތުރު ްވެސް ްމީހުންނަށް ްކުރި ްއެްއާނ،

ްެއއީ ްކުރެްއިވކަން ްއެގޮތަށް ްއެކަްނ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްކަމެކޭްދުވަހު ްކުެރއްިވ ްހަމަތަކާިއްް.ރަނގަޅަށް ްޑިމޮކްރަީސގެ އެއީ



  

ްގޮުތގެްްއުސޫލުތަކާ ްވެސްްްެއއްގޮްތވާ ްނިންމާލަމުން ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންކަމުން، ްކަމެޭކ. ްކުރެއްވި ްމަނިކުފާނު ްއެ މަތިން

ް...ލަންްބޭނުންވަނީދަންނަވާ

ް

ްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:އިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކުޑަހުވަދޫްދާ

ްމައްސަަލިއގަޝު ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެން ްމި ްރަީއސް.ްއާދެ،ްމިއަދު ްިޢއްޒަތްތެރި ްިމްްއެްް،އިްކުރިއްޔާ ްތެޭރގައި މައްސަލައިގެ

ްކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރާތަީކ ްހިމެނިގެންވާ ްނަން ްހަމައެކަނި ްތެރެއިްނ ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނޭ ް،ވާީތވެްމަޖިލީހުގައި

ްމި ްވެސް ްދަންްއަޅުަގނޑު ްއެއްެޗއް ްމަޖިލީހުގެްކަމުަގިއ ްމި ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްހަމަ ނަވާލަން

ދަކީްިމްޝާހިهللاްއަލްފާޟިލްްޢަބްދުް،މެންބަރުްކުރަްއވާްކެޔޮދޫްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިއްޒަތްތެރިްަރއީސްެގްމަޤާމުްއަދާޢި

ްޒިންމާ ްވަރަށް ްބިނާކުރުވަމަޖިލީހުގެ ްވަރަށް ްގޮތެއްަގއި ްކުދާރު ްމަސަްއކަތްތަެކްއ ްބުރަްްރައްާވ،ނިވި ވަރަށް

ްޢި ްދެންމެ ްހަމަ ްބޭފުޅެއް. ްކުރަްއވާފަިއވާ ްފާހަގަމަސައްކަތްތަެކއް ްއެ ްމެންބަރަކު ްމިްއްޒަތްތެރި ްފަދައިން ކުރެްއވި

ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ްނެތޭ ްބޭފުޅެއް ްދެވަނަ ްއެފަދަ ްދެންނެވޭމަޖިލީހުގައި ްއެހެންނަމަވެސް،ްމެންނަށް ްބޭފުޅެއް. ވަުރެގ

ްމިއަޅު ްދަންނަވާނީ ްއެްމައްސަލައާްަގނޑު ްނިްގުިޅގެން ްކަންތަްއްހިނގައިދުވަހު ްމައްސަލަިއގެ ްދެންމެްޒާމީ ްގޮަތކީ ދިޔަ

ް ްކަންތައްތަކަްްއެްްރަީއސްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންކާރުްވިާދޅުވި ްހަމަ ްވެްސ ްައޅުަގނޑު ްމިކީ ްއެހެން ްކަންތައްތަެކކޭ. ްކުރާ

ް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްކަމަކީ ްވަދެންނެވި ްއަޅުްްގުާތ،ނެގި ްކަްނކަމެއް ނޑުމެންނަކަށްއެ ްފެންނާކަށްްްގަ ޔައުމިްއޔާައކުން

ްއޮް ްޔައުމިއްާޔަގއި ްނެގިންނޯންނާނެ. ްމައްސަލަ ްިނޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަެކއް. ްލިޔުުނ ްޔައުމިއްާޔަގއި ެއްް.ންނާނީ

ްްރޫލިންްއިމައްސަލަިއގަ ްކުރިން. ްމައްސަލަދިނުމުގެ ްނިޒާމީ ްފުރުޞަތުްއިިއގައެހެންނަމަވެްސ، ނޑަށް ދިނީމާްައޅުގަ

ނޑުްހަމަްސުާވލުޅުަގނޑަށްްއެްަމއްސަލަްހުއަ ްވާހަކަްދެންނެވީ.ްއެހެންްމިްްއެް،ވާތީވެްްއުފެދޭްކަމަކަށްށަހެޅޭނީ.ްއަޅުގަ

ްމަޖިލީހުގަ ްގުިޅެގން ްމިކަމާ ްކަމަކީ ނޑުްއާްދެންނެވި ްއަުޅގަ ްގޮތް ނުޑްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅގަ ްފޯރަމްތަުކގައި ްއެިކއެކި ްއަދި އި

ްދަންނަވާފައޭ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމިވާނީ .ްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްކަމަކީ ްދެންނެވި ްމާއްދާެގ25ްްގަވާއިުދގެ ވަނަ

ބުނެފައިްމެޖޯރިޓީްލީަޑރުްނުވަތަްމައިނޯރިޓީްލީޑަރުްތައްޔާރުކުރާްިރޔާސީްބަޔާެންއްް)ށ(ގައިްވަރަށްްސާުފކޮށްްއެަބްއޮވޭް

ްހަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްއިްއވާނެ ްމަޖިލީހުގައި ްއެކަމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމަ މުގައި

ްޕާޓީވާހަކަ ްއިދިކޮޅު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއޭރު ްގޮތަށްްދަްއކަިއގެން ްސިފަްއެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކުރެވެމުންދާްމިހާރު

ްނުކުރެްއވިްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަްއިން ްކަމަށް ްހޯދިދާނެ ްގޮތްތަެކްއ ްކުރެވޭނެ ްގަވާއިދުންނަމަވެސް ްމި ނަޑށް ކުާރްޤަބޫލުް،ޅުގަ

ްކަންތަ ްގަާވއިދުގެ ްމި ްގުޅިގެން ްއެއާ ްހަމަ ްަގވާއިދަީކ. ްމި ްަގވާއިދެކޭ ްބަޔާންކުރެވިަފިއވާ ްމާއްދާަގއ25ްްިއްތަެކއް ވަނަ

ް ްބުނެފަްއެބައޮތްވަރަށްްސާފުކޮށް ްވާހަކަތަެކއް ްއެިކއެކި ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،ްއެްްހަމަ..ްއެެހންވީމާ،ްެއއީ

ްއެް ްވެގެްނދިޔައީ ްކަންތައް ްވެސް ްއެދުވަހު ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުށަހެޅިފައިވާްްގޮތަށް. ްމި ްނަމަވެސް ްއެހެންދިަޔ ކަންތައް

ްއެްމައްސަލަ ްއެްއވެސްްައކީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަްއސަލަްކަެމއްަގިއ ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްބައިވެިރެވގެން ްިމްްވަރަަކށް ްނޫން. ެއއް



  

ްތާއީދުްހުށަހެޅުނުްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑު ްމިގޮތަށް ނޑު ްއަޅުގަ އެއްްނޫން.ްއެހެންްްވެސްްމައްސަލަްކުރާއަކީ

ނަޑށްްމިްބާވަތުގެްމައްސަލަްމި ކަންްބޮޑުެވގެންވާްކަންަތއްތަެކއްްމިްއެްއްހުށަހެޅުމަށްްމާްއައުލާްދެންނެވިްކަމަކީްއަޅުގަ

ްފެނިފައިވާކަން ްދަންނަވާްމަޖިލީހުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ނީްއަޅުަގނޑު

ްމަޖިލީހު ްއިްރައްޔިތުންގެ ްރިޔާސަތުަގއި ްނުވަތަ ްރަީއސް ްއިްނސާނެކޭގެ ްވެސް ްބޭފުޅަކީ ްކުށްންނަވާ ްހަމަ ކުރެވޭނޭ.ް.

ނޑުްަހމަްޤަބޫލުއެގޮތުް ނިޑޔާރުްނގެްނަންތައްްދިރާސާކުރުމުެގްކުރާްގޮތަކަށްްނޫން،ްސުގެްމަތިންްއަުޅގަ ޕްރީމްްކޯޓުގެްފަ

ްމި ްވެސް ްވެގެންިދޔައީްްމައްސަލަ ްއެތަުނގަިއ ްއަުޅަގނުޑ ްުސވާލުކޮށްލިްންްކީ. ްރިޔާސަތުަގއި ްހަމަ ްވެސް ދުވަހު

ް ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ނޑިޔާރުންނާ 15ްްފަ ްއިްޞލާޙުތަކުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދަށުންޯތްނުވަތަ ްމާއްދާގެ ްމާއްދާެގ15ްްވަނަ ވަނަ

ނޑުްސުވާުލުކރިން.ްހަމަްއެއާްގުިޅގެންް ހުގައިްހިމެނޭްދެްޕާޓީގެްވަނަްމާއްާދގެްދަށުންްމިްމަޖިލ111ްީދަށުންތޯްއަޅުގަ

ދެްމެންބަރަކުްއެމް.ޑީ.ީޕްއަށްްސޮއިކުރުމާްގުިޅގެންްމުޅިްމަިޖލީގައިްހުރިހާްކޮމިޓީތައްްއަުލންްއެކުަލވާލަިއގެންްދިަޔއީީކް

ްޚިލާފަށް ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްގަާވއިދާ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤަބޫލުކުރާ ްމީގައިްްއަޅުަގނޑު ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުކުތާތަކެއް

ްއެހެންނަމަހަގަކުރެވޭފާ ްޕާޓީް. ްމަލްޓި ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްޖަވާަބީކ ްދެއްވަމުންގެންދާ ްަތކުރާރުކޮްށ ްއަޅުަގނޑަށް ވެްސ

ްމަޖިލީހަކަށް ްހިނގަމުންދާ ްމަތިން ްމަޝްވަާރގެ ްޕާީޓގެ ްތެރެއިން ްލީޑަރުންނާްް،ވާތީވެްްސިސްޓަމެއްެގ ްއިސް ޕާޓީގެ

ގޮތަށްްމިކަންކަންްހިނގާފައިްއޮތީ.ްއެންމެްއެެދޭވްްއެހެންީވމާ،ްމިްނކަންްކުރެިވގެންދަނީ.ްކަްމަޝްވަރާކުެރވިގެންނޭްމި

ނޑުމެންނަށްްގަާވއިދުަގއިްލިޔެފައިްހުންނަް ނޑުްވެސްްހަމަްހިތްހަމަނުޖެހޭްކަންތައްތައްްހުންނާނެ.ްއަޅުގަ ގޮތަކަށްްއަުޅގަ

ް ްތަންކޮޅެްއ ްއަށް ްއެ ްބޭފުޅުން ްޤާނޫނީ ްވުރެ ްގޮތަށް ްމާނަކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށްކަންތައް މާނަކުރާްްއެހެން

ްހުންނަން ްމައްސަލަްކަންތައްތައް ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެން ްމި ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ޖެހޭނެކަން

ްވިދާޅުިވް ްއެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްާދއިރާގެ ްކެޔޮދޫ ްއަދި ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްއެ ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ އަކީ

ްމަ ްކަމަކަްށްފަދައިން ްއެއް ްމައްސަލަ ްުގޅުންހުރި ްވަަރކަށް ްއެްއވެސް ްދުރުކުރުމާ ްމަޤާމުން ްރައީސެއްގެ ޖިލީހުގެ

ްއަޅުަގނަޑކަށްްވެސްްޤަބޫެލއްނުކުރެވޭ.ްމިއަދުްމިއަށްްވުރެްަތންކޮޅެއްްޒިންމާދާރު...

ް

ނޑިތީމު ްްކަދެްއކެވުން:ވާހައިންްސަދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުްކަ

ް ްމައްސަލަتركاتهن ورحوح هللا والسالم عليك`. ްމިއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްއާދެ، ްދެކޭގޮުތގަިއްް. ނޑު ްއަުޅގަ އަކީ

ވަނަްމާއްދާަގއިްބަޔާންެވގެްނވާްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްްމަޤާމުންްވަކިކުރުމުގެްމަްއސަަލ82ްްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްލަިއގެން ްލިބާހެއް ްެއހެން ްަގވާއިުދގަިއ ްވާހަް،އަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅގައެ ްއިތުބާރުކަ ްެގނެސްދެނީ ނެތްކަމުެގްނޑުމެންނަށް

ްވޯޓެއްްެނގުމުގެްވާހަކަ.ްއެހެްނނަމަވެސްްޙަޤީޤަތުގައިްމަޖިލީހުގެްރައީްސގެްޖަވާުބގައިްވިދާުޅވިްފަދައިންްހުށަހެޅިފައިްމި

ްމައްސަލަ ްޤާނޫނުއަސާީސގެްއޮތް ްބުނެފައ82ްިްއަީކ ްމާއްާދގަިއ ްމަްވަނަ ްަވކިކުރުމުގެ ްމަޤާމުން ްއާދެ،ްާވ އްސަލަ.

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުެގްމެންބަރުންގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްރަީއސަކީ ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ



  

ްހުންނަވާް ްޤާނޫނުއަސާސީްއެް،ވާތީވެްްބޭފުޅަކަށްްއިންތިޚާބުކުރަްއވާފައި ްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްތައް ްޤާނޫނާްބޭފުަޅކު ްއާއި

ްމަޖިލީހުގެ ްނުކުރަްއވަނީްއަދި ްެއްއގޮތަށް ްދުރުމަކީް،ނަމަްގަވާއިދާ ްމެންބަރުންގެްްމަޤާމުން ްކުޅަ ްއިންތިޚާބު ްއެ ވެސް

ްހަމަްޙައްޤެއް ްއޮންނާނެ.ްއަދި ްކަމުގައިްްކަުމގައި ްވެރިއެއް ްއިންތިޚާބުވެފަިއްހުންނަވާ ްވޯޓަކުން ްރައްޔިުތންގެ ްއެފަދައިން

ްޙައްް،ވާނަމަ ްދުރުކުރުމުގެ ްމަޤާމުން ްވެރިައކު ްޒިންްޤުއެ ްއެ ްރަްއޔިތުންެގްްމާވެސް، ްއިންތިޚާބުކުރި ްއޮންނާީނ ެވސް

ްހިނގާފައިވާއަތްމަތީގަ ްކަންތައްަތއް ްއަިއސް ްމިފަަހކަށް ްރާއްޭޖގައި ްއަމިއްލަްް. ްޭއގެ ްޤާނޫނު ްބަލާއިުރގައި ގޮތަށް

ްތެުދވެ ްފައިމައްޗަށް ްލިބިގެންިދޔަހިންދަމައި، ްފުރުޞަތެއް ްވަިކކުރުް،ނަމަްލާނެ ްއެހެން ްމައްސަލަމިނޫން ްިމްްމުގެ އެއް

ްފުރުޞަތު ްބަހުސްކުރުމުގެ ްތަޅުމުގައި ްްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހަށް،ްމި ްމި ްލިބިގެނ17ްްްވެސް ްމަޖިލީހަށް ްރައްިޔތުންގެ ވަނަ

ްމިްްގޮސްފަިއވެދާނެ ްމައްސަލަ ްމި ްމިއަދު ްބޭނުންވޭ.ްއާދެ،ްކޮންމެައަކސް ްއިޝާރާްތކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭަގއި ްކަމާ

ްހުށަހެޅިފަ ްމިއޮތީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިް. ްބަންޞާކަމުގައި ްމަޖިލީހުެގްފުެވރިވެވޭތޯ ްރައްޔިތުްނގެ ްާއދެ، ްހިންަގވާ. ލަމާ

ްކަންތައްަތއްްްރައީސަކީ ްއޭނާ ްބޭފުޅެއް. ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ވެސް

ްކަންތައްކު ްއުނި ްއެރެްއވުމުަގއި ްހުންނާނެ. ްވެސް ްވަކިހެންނަމަވެަތކެއް ްމަޤާމުން ްއެްސް ްކަންތައްތަކެއް ްހިސާބުން ްކުރާ

އެީކގަިއްިވސްނާލަމާްހިންގަވާ.ްއާދެ،ްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާް،އެީކގައިްްހިނގައްޖެތޯްތެުދވެރިކަމާބޭފުޅެއްގެްފަރާތުންްއިްސވެ

17ްް ްަމޖިލީހަކީ ްރަްއޔިތުންގެ 16ްްވަނަ ްމަޖިލީހަށްވުރެ ްރަްއިޔތުންގެ ްބޮޑެތިްއެްކަމާމާދާރުޒިންްވަނަ ކީަގއި

ްގޮންޖެހުން ްބޮޑެތި ްގޮންޖެހުންތަކަކާްމަސައްކަތްތަެކއް، ްބޮޑެތި ްމިފަދަ ްމަޖިލީހެއް. ްކުރިމަތިލަމުންގެންދާ ތަކަކާ

ްމަޖިލީހެއް ްގެންދާ ްސަާމލުކުރިމަތިލަމުން ްކަންަތއްތައް ްއެގެ ްހުންގާނުްކުރަްއވަމުން ހިއްަޕވަމުްންކަންތަްއތަކުގެ

ްމަސައަޅު ްއެީކަގއި ްއްކަތްަގނޑުމެންނާ ްދޭތެރޭގައި ްިއސްވެދާނެަކމާ ްކަންތައްތަކެއް ްއުިނ ވިސްނުމަށްްކުަރްއވާއިުރަގއި

ްކެތްތެރިކަމާ ްހޭދަކޮށްާލފައިްއަޅުަގނޑުމެން ްަވގުތުޮކޅެއް ްމިކަމާް،ެއކީަގއި ްދެމާްްދެން ްޯވޓެއް ދޭތެރޭގަިއްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްކަންކަމުގެ ްއެކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީަގއި ްވަކިވަްހިންގަވާ. ްވާހަކަަދއްަކއިމަްއޗަްށ ްކިން ،ް ްކަމަކީ ްއެވެނި މިވެިންމިއިން

ް ްކަމެކޭކަމަކީ ްހިނގި ްވާހަކަދެްް،މިހެން ްލިބޭްއެގޮތަށް ްމި ްތަޅުމުގައި ްމި ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްުފރުޞަތެއް އްކުމުގެ

ނޑުމެންނަށްްއޮތީްމިްމައްސަލަ... ްވަގުުތކޮުޅގެްތެރެއަކުްނެތް.ްައޅުގަ

ް

ްްއްެކުވން:ވާހަކަދެްދުްރިޔާޟުްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަ

ވެސްްވިދާޅުވިްފަދައިންްމިއަދަީކްް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްއެހެްންޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން

ްގޮތުންް ްއޮންނަ ްޤާނޫުނއަސާީސގައި ްކުރީަގއި ްއެއީ ްަރއީސަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްކުރީަގއި ްމީގެ ްދުވަހެއް. ތާރީޚީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްބަދަލުކުރުމަށްޢަްއޔަންރިއްޔާ ްމިގޮތަށް ްމަސައްކަތް ްމީހެއް.ްމި ްމަޖިލީހުގަިއްްކުރާ ްޚާއްޞަ ޓަކަިއްމިކަން

ްމިް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެންނަން. ްހުރީ ްރައްޔިތުންނަށް ްާރއްޖޭގެ ްާއއި ްަޔއުމިްއޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްވެްސްމި ްގޮތް ކުރި

ްރައްޔިތު ްއިތުބާމަޖިލީހަށް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލަރުންގެ ްމިް،ނެތްކަމުގެ ްހުށަހެޅިފައި ނޑުމެންނަށް އޮތްްްއަުޅގަ



  

.ްމިްމައްސަަލިއގަިއްއަްށްފޮނުވާފަްއޮތީްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްތަފްޞީލުކޮށްްގެްތަފްޞީލުްމި

ްހިނގާފަްްމީގެ ްިލޔެފައިކުރިން ްކަންތައްތަކަށް ްުހރި ްނޫންއި ްުނކުރާތީީކ ްކަމެއް ްއެީއ ްވާހަކަަތއްެނތީ ްއެ ްއެީއ .ް

ްއެްވާަހކަތައްްލިެޔވޭނެ.ްއެހެންނަމަެވސްްސީދާްއެއަޅުަގނޑުމެންްލިޔެފިްއޔާްއޭޯފްސައިޒުް ދުވަހުްހިނިގްްގެްރީމެްއގައި

ްވިސްނާަފއިކަހަރަކާތަ ްއޮތީ.ްްއެް،ށް ްހުށަހަޅާފައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްމައްސަލަ ްމި ްިވސްނާފައި ްކަންތަކަްށ ްހިނގި ދުވަހު

ްރައީ ްއަްޢިއްޒަތްތެރި ްފަްސ، ްވާަހކަ ްމާޅުަގނޑު ްތަފްޞީލަށް ްމި ްނުގޮސްްށަިއގަތުމުގައި ްލީަޑުރްޑީ.އާރު.ް،ބޮޑަށް ީޕގެ

ޓަކައިްއަޅުަގނޑުމެްންްއޮތްްކޯލިޝަންްސަރުކާރުްބައިބައިކުުރމަށްްއަދިްމިހާރުްމިޮގތުން،ްްގުޅޭްތަސްމީންްއެމް.ޑީ.ޕީއާ

ނޑުްހުރީްމިްބީދައިންްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުގައިްމިއަދުްކުރިްމަސައްކަތެްއގެްގޮުތަގއިްވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި.ްއަ އެްއެޗްއްުޅގަ

ްކަމެއްްނުދަންނަ ްކުރާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްެއީއ ްބައިބަިއވުމަކީ ްސަރުކާރު ްކޯލިޝަން ްނުވަތަ ްބަިއބައިވުމަކީ ްޑީ.އާރު.ޕީ ވަން.

ދިގެންްދިޔައީކީްއެއީްއެމް.ޑީ.ޕީންްދިޔައީްނުވަތަްއެްޕާޓީެގްތެރެއިންްޕީ.ޕީ.އެމްްއުފެެނތިގެން،ްޑީ.އާރު.ޕީްހަލާކުވެނޫން.ް

ނޑުމެންްވާހަަކފުޅުދައްަކވަނީްއަުޅގަްރުްއެޢުމަރުްނަޞީގޮތުންްޕީ.ޕީ.ެއމްގެްްގުޅޭްއާކަމެއްްނޫން.ްމިއަދުްޑީ.އާރު.ޕީްކުރި

ްސަޕޯޓުް ްތެދުވެްތީކުރާއެކަމަށް ްނޫން. ްިއއްތިހާްް،ެއްއ ްވިދާުޅވަނީ ްނަޞީރު ްޑީ.ޢުމަރު ްސަރުކާރުން އާރު.ޕީްދުގެ

ްވަިކާވނޭވަިކވެ ްަވޑަިއގަންނަވާނޭ. ްްތަސްމީން، ްބޭންކު ްއުޅުްއވާ ްެއ ްއޮފީހުންްގެރެންޓީހޯއްދަވަން ސަުރކާރަށްްް،ަރއީސް

ނޑުމެންްދައްކާްވާހަކަ ސިާޔީސްްޓަކައިްނުވަތަްއެއްްނޫން.ްއެއީްޑީ.އާރު.ޕީްބައިބަިއކޮށްލުމަށްްނުދީފިއްޔާ.ްއެީއކީްއަުޅގަ

ރުމެންްލައްވާްއަޅުްއވަީނ.ްއެކަންކަމަކީްައޅުަގނޑުމެންްފިޔަވަޅެްއ،ްޢުމަރުްނަޞީގޮތުންްމިއަދުްމައުމޫނުްއަޅުްއވަންޖެހޭް

ްދޭތެރޭގައިް ްޕާޓީގެ ްދެ ްނުކުރަން. ްވެސް ްސަޕޯޓެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކަންކަން ްނޫން. ްކަމެްއ ްކުރާ ްތިބެގެން އަީޑގައި

ްއުފެއްދުަމށް ްފިތުނައެއް ްްއެފަދަ ްތާނގައި ްއޮތް ްކުރިއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރާނަން.ްޓަކައި ްުނވެސް މަަސއްކަތެއް

ް ްއަކީ ްގާއިމުްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރާއްޭޖގަިއްޑިމޮކްރަސީ ްރާއްޖޭމި ްޕާޓީ.ްމި ްއަނިާޔވެރިކަްންނައްތާލަންކުރި ކުިރްމަސައްކަތްްގައި

ްބައިވެިރވެ ްސަުރކާރާ ްޑީ.އާރު.ޕީ ްމިއަދު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަރުކާރުންްް،ޕާޓީ. ްކޯލިޝަން ްމި ްސަރުކާުރ، އެ

ްގޮ ްއެބަްކަންކުރާ ްތިއްބަަވިއގެން ްއެަކހެރިވެ ްމިއަދު ްތަފްޞީލު ްއެކަްނކަމުގެ ްހުރީމަ. ްކަންތަކެއް ްހިތްހަމަނުޖެހެނީ ްތް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއިންނަަވއިގެްނ،ްރޮޒައިދައްކަާވ.ްެއއީ ްވެސް ްޮރޒައިނާ ްއަދި ްތިބެގެން ްވެސްްްންކޮމިޓީަގއި ްފިރިކަލުން ާނގެ

ލްްޕްލައިޓުްައްއޑޫްއަށްްޖައްސައިފި.ްބޯޑަރްގޮތަށް.ްއިޒްރޭްތާްނުޖެއްސޭމިްއިޒްޭރލުގެްފްލައިޓުްމެވީއިންނަަވއިގެންްނިން

ްޖަމާެވފަ ްަފއިސާ ްެއކައުންޓުތަކަށް ްމައްސަލަިއގަިއ ްވަްއިކޮންޓްރޯލު ްކަންތައްތައް ްމަޤާމުތަކުގެ ްނިންމަާވްއެބަހުރި. ޙީދު

ްޕީ.ޕީ.އެމްް ްއެބަްގެްނުފޫޒާގޮތެއް ްހިނގާްއެީކގައި ްއެބަް،ތީހިންަގވާ.ްއެކަންކަްންއެގޮތަށް ްހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ްޑީ.އާރު.ީޕގެ

ްޑީ.އާރު.ޕީެގް ްބަދުނާމު ްމިަކމުގެ ްމިކަން ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްމިކަންކަުމަގއި ްރައީސް، ްިޢއްަޒތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް، އޮތް.

ްތެރޭގައިްތިބީތީވެ.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް،ްމިްސަބަބުްބޮލުގައިްނޭޅުވޭނެްެއްއވެސްްަކމެއް ްތަކަށްްނެތް.ްއެއީްސަރުކާރުގެ

ްދާން ްރޫޅިގެން ްކޯލިޝަން ްމި ްުކލަޓަކައި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްގެނައިމަ. ްބަޣާވާތަުކން ްއެއީ ްމިްޖެހެނީ. ްމިއަދު ރާއްޖޭގެްްއަކީ

ނޑުެވގެންދާނެ އަހަރުންްމަތީގެ،ްއުމުރުނ65ްްްއަކީްްނޫން.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްކުލަްކަެމއްްޖައްވުންްފަ



  

ްއެ ްފައިސާ، ްދޭ ްމީހުންނަށް ްފައިސާ،ްމިްވެރިކަނިްދޮށީ ްޭދ ްދޫކުރާްްމައިންނަށް ްކިަޔވަން ްކުދިންނަށް ްހުރިާހ ާރއްޖޭަގއި

ް ްފައިސާ، ްފަންސޫރުގެ ްތ31ްެފޮތް ްއަހަރު ްކުލަ، ްބަނދަރުގެ ްނަހަދާހާ ްނަރުރޭގައި ްމިްއަދި ްއަދި ްކަންތައްތައް ދަމާގެ

ްާއސަންދައިން ްކަންތަްއ، ްބިމުެގ ްބޭސްްރާއްޭޖގެްހިއްކާހާ ްރައްޔިތުްނގެ ްތެުދވެްްފަުރވާ،ހުރިހާ ްވާހަކަ ްކުލަިއގެ މި

ްކަންކަމަީކްމި ްމި ްކަންަތއްތަެކއްްދައްކަާވއިުރގައި ނުޑވެގެންދާނެ ްފަ ްޖަްއވުން ްރަީއސް،ްްރާއްޖޭގެ 5ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްއިތުބާރެއް ްރަީއސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްފުރުޞަތުަގއި ްމި މިނިޓުގެ

ްކަންހިނގާނެ ްވޯުޓގަިއ ްނިމިގެންާދ ްމި ްމިއަދު ްމިްނެތޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުްގޮްތ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްަބލަން. ރިހާްތިބީ

ްއަަރއި، ްއެޕީ.ޕީ.އެމްްްޗެނަލަކަށް ްބޭފުޅުން ްވާހަކަްގެ ްެނންގެވި ްފައިސާ ްޖީ.އެމް.އާރުން އަދިްްއާއިްމަނިކުފާުނ

ނޑުމެންްދުށިްކޮޕީްމުޅިްމާލޭގައިްހިފައިގެންްހިނގިްމަންޒަރުތަުކގެްއެަކއުންޓުތަުކގެްރިސިޕްޓުތަކާްއަދިްޓިކެޓު ން.ްއަުޅގަ

ްއަޅުް ްވެސް ްހަމްދަރުދީވިއެދުވަހު ނޑުމެްންއެކަމަށް ްއެގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމުޅިންްްން. ްދިޔައިން،ްތިއީ ްދަްއަކމުން ވާހަކަ

ނާުޅާވށޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެކަުމގެްްފަދަްބަދުނާމެއްްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސްގެްއިސްތަށިފުޅުަގއިޔަދޮގެކޭ.ްތިް

ްެއަކން ްތަކުރާުރކޮށް ްހަމަ ްމައުމޫނު.ްއެކަން ްދިަޔއީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްއަީޑގަިއްހުންނެވީ ްއެްކުރެވެމުން ެދއްެކިވްްުދވަހު

ްމިއަުދްތޮއްޫޑްދާއިާރެގްޢިއްޒަ ްެއްވާހަކަ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްސާފުްްވިދާުޅވިތްތެރި ްވަރަށް ްއެކަންކަން ކޮށްްފަަދއިން

ތިބީ.ްބަޣާވާތަކުންްވެރިކަންްބަދަލުކޮށް،ްބަޣާވާުތެގްއަޑީަގއިްތިބިްމީހުންްކުރިއަށްްއޮތްްމަދުްދުވަސްކޮޅެްއގެްްބަލަންްމި

ްމިް ްަހއްޔަުރކުރެވޭނެ. ްއެަބއިމީހުންނާރާއްްތެރޭގައި ްކޯޓުތަކުްނ ްއެކަމާްދޭްޖޭެގ ްފިޔަވަުޅއެޅޭނެ. ްޮގތުން ްޤާނޫނީ ްތެރޭގައި

ްަޝއްކުކުރާ ްސިފައިންނާއިްކަމެއްްނެދޭތެރޭގައި ްަފއިސާްް،ފުުލހުންްނެތް. ްެއކައުންޓުތަކަށް ްދަރިންގެ ްފުލުހުންގެ އަދި

ނޑައެޅިްމިލިއަނުންްޖަމާވެފ5ްަައނުން،ްމިލ6ްިމިލިއަނުން،8ްްހުރީް ް،.ްއެކަންކަންްބެލޭނެްނިޒާމުްިއރާދަކުރެއްިވއްޔާްކަ

ްބެ ްއެކަމާހަމަޖެހި ްއެހެންވީމާ، ްއަޅުްދޭތެްލެމުންދާނެ. ްަޝއްެކއްރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްވެރިކަންްގަ ްއަނބުރާ ްއަލުން ނެތް.

 ...އަދަްއަކީްގިނަްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްލިބޭނެ.ްއެހެްނނަމަވެސް،ްމައްސަލަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމުްރިޟާގުރައި

ްއާދެ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްމައްސަަލއާ،ް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްމިވާ ްދަންނަވާލަްންްގުިޅެގންްހުށަހެޅިފައި ނޑު އަޅުގަ

ްސައްތަ ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްކަމަށްްބޭނުންވަނީ ްމުްސލިމުން ްަސއްތަ ްތާރީޚުްއިން ނޑުމެްންްވާއިުރގަިއްިއސްލާމީ އަުޅގަ

ްއިސްލާމީްއެބަޖެހޭ ްރުޖޫޢަވެލަން. ްްއެނބުރި ްޚަލީފާ ްފުރަތަމަ ްޚަލީފާކަމަށްްޢަްތާރީޚުގެ ބޫބަކުރުގެފާނު

ްވިދާް ްއެއިސްެވަވޑަިއގަތުމަށްފަހު ްއެބަޖެހޭ. ްހަނދާންކޮށްލަން ްައޅުަގނޑުެމން ްބަސްފުުޅ ްވިދާުޅވީްްޅުވި މަނިކުފާނު

ިތޔަބައިމީހުންްިތމަންނަްހަމަްމަގަށްްއަޅުވާޭށ"ް،ްމުގައިްވާނަމަެވސްްޯގސްކޮށްްކަމެްއްކުެރވިއްޖެްކަެއއްއަށްް"ތިމަންނަް

ްމި ްދަންނަވަން ްާވހަކަްއާދެ، ްމަޖިލީހުގެްއުޅޭ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޢަބްްއަކީ ްަރއީސް، ދަކީްޝާހިهللاްދުްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެ ްއިންސާެނއް. ްްވެސް ްައޅުަގނޑުެމން ްވެސް ްނުކުރެިވްްއެންމެމަިނކުފާނަށް ްކަންތައްތަެކއް ްގޮތަށް ހިތްހަމަޖެހޭ



  

ްއެ ްގެންދަވާއިުރގައި ްމަަސއްކަތްކުރަމުން ްދުވަސްވަރެްއގައި ްހަލަބޮލި ްމިހާ ްމަޖިލީހުަގއި ްމަނިކުފާނަށްްހިނގައިދާނެ.ްއަދި

ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްްވެސް ްެއއީކީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހިނަގއިދާނެ. ްކުރެވިގެން

ނޑުްޤަބޫލެއްްނެތްކަމުގެްވޯޓެއްްނަގަންޖެހޭްސަބަބެއްމަނިކުފާނަށްްއިތުބާރު ނުކުރަން.ްއާދެ،ްއެްވިދާުޅިވްްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ަޔއީްައޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއްމިްމަޖިލީހުަގއިްތަމްސީލުކުރާްއެމް.ޑީ.ީޕެގްނަރުދަމާްއާއިްބަނދަރުތަްއްހެދިގެންްދި

ްއެކަންތަްއތަކުގެްވާހަކަަދއްަކވާއިުރަގިއް ްޙަޤީޤަތެއް.ްއަދި ްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެނގޭ މެންބަރުންްހިމެނޭްދާއިރާތަކަށް.ްއެއީ

ްޢަބްދުއަޅުގަް ްޤަބޫލެއްނުކުރަން ްބައިވެިރވެްޝާހިهللاްނޑު ްއެކަމުގައި ްއެްވަޑަިއގަންަނވާދު ްއަދި ކަންތައްތަްއްްކަމަކަށެއް.

ްކުރަްއވާ ްކަންތަް،ކަެށއްްއެގޮތަށް ްކޮށްެދްއވާވަިކްފަރާތަކަށް ްޢަބްދުްއް ްއޮތްޝާހިهللاްކަެށއް ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންފައި ްދު

ނޑުްޤަބޫލެއްުނކު ކަަދއްަކއި،ްއެްއޗެހިްސްގައިްމިްބަނދަުރގެްވާހަިމއަދުގެްމިްބަހުްރަން.ްއެހެންެވއްޖެއްޔާކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްއޮތް ްހަމައެްއ ްެއްއވެސް ްޤަބޫލެއްްދެއްކުމުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްފެނިގެންދިޔަްްކަމަކަށް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއާދެ، ނުކުރަން.

ްކަންތައްތަެކއްްވަރަށް ްދަންނަވަމާމިސާް.ގިނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުޅުވިގެންދިަޔްް،ހިނގާްލަކަށް ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީސް މި

ްއެ ްއެއީ ްމަނިްދުވަސް ްޙިކުމަތްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްގެންދެވި.ްއާެދ،ްމިކުފާނު ްކުަރްއވަމުން ްކަންތައްތައް ތަނުގައިްްއެުކަގއި

ްްެއކަކުްއަޅުަގނޑުމެން ްއަަރއި، ްބޮލަށް ްގަޔަށް ްއަނެަކކަށް ްއެތަޅާފޮޅާ ްވެސް މަނިކުފާނުްްހަދަމުންދިޔައިރުަގއި

ް ްއެްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްމަސަްއކަތްކުަރްއވަމުްެއކުަގއި ްއެ ްގެންދެވީދުވަހު ްގޮތެްއގަްން ްޙިކުަމތްތެރި ްއެހެްނވީމާ،ްވަރަށް .

ްގޮތުް ްޤަބޫލުކުރާ ްޢަބްދުއަޅުަގނޑު ްަގއި ްމައްސަލަޝާހިهللا ްއެްއވެސް ްއެްދުގެ ްނެތް. ްމަޤާމުންްްެއއް ްއެ މަނިކުފާނު

ްއެ ްނެތް. ްސަބަބެއް ްއެއްެވސް ްފަދަ ްކަންތައްކުެރވޭްދުރުކުރަންޖެހޭ ްގޯސްކޮށް ވާނަމަްްކަމުގައިްމަނިކުފާނަށް

ްއެ ްއަުޅވަިއ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަގަށް ްހަމަ ްނަސޭހަްއެްމަނިކުފާނު ްގޮުތަގިއްްއެް،ތްދީަމނިކުފާނަށް ްރަނގަޅު މަނިކުފާނު

ްކުރިއަށްް ްއެްްމިކަން ްތާއީދު ްފުރިހަމަ ްައޅުަގނޑުެގ ްއެހެންވީމާ، ްމަަސއްކަތްކުަރންޖެހޭނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެންެދވުން

ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްން.ްދަންނަވާލަްމަނިކުފާނަށްްއޮތްްވާހަކަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޒިމުންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާމެދުހެ

ްހުށަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިއަދު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސާޝުކުރިއްޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ އިދިކޮޅަްށްްހެޅިފައިވާ

ްމަްއސަލަ ްޤާނޫނާއިްހުށަހެޅިފައިވާ ްަގވާއިދާްޤާނޫނުއަސާީސްްައކީ ްމައްސަލަްްާއިއްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްޚިލާފުެވގެން

ްފަހަރެއްގަް ްރައީސާއަކީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެސް ްމައްސަލަްއި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްްއެއްްްއިދިކޮޅަށް ްއިންްނޫން. ްއެމް.ޑީ.ޕީ މިއީ

ްމައްސަލަްޑީ.އާރު.ީޕއާ ްކުރިއަށްދާ ްހުށަހެޅިގެން ްޤަބޫލުްދެކޮޅަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްމައްސަލައިަގިއްެއއް ްމި ކުރަނީ.

ނޑަްށްް،ތަފާތުްތުހުމަތުތައްްކުރައްވާފަިއވޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންްމިްމައްސަލަްހުށަހަޅުއްވަމުން.ްެއހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްޔަޤީނުން ްދަންނަވައިްހަމަ ްބިނާކޮށްްވެސް ްމަްއޗަށް ްޙަީޤޤަތެއްގެ ްއެއްވެސް ްތުހުމަތަކީ ްއެްއވެްސ ްއޭގެ ެލވޭނީ

ްތުހުމަތުތަކެއްްހުށަހެޅިފައި ްްވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެން ްލިބިފައިވާނޫނޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްތެރ2ްްޭްމިަދންނަވަނީ މިނިޓު



  

ްދަންނަވަނީ ްކުރުކޮށް ްބާޣީް،ނަމަްވަރަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއަދު ްނަމަވެްސްްއަކަށްްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ވީ

ްއެބަޣާޒީ ްތެރޭގައި ްމިތާ ްދުވަްސތައް ްެވގެންދިޔަ ްގޮއްސަހުއްްއަކަށް ްދައުރަށްްޓޭ ްމި ްމަޖިލީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ،ްމި .

ްމަޑުކޮށްލި ްނުފަށާ ްމަޖިލީސް ްއެ ްދުވަހު ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްޢިއްޒަތްތެރިްްހުޅުވިއިުރގައި ދުވަހަކީ

ްޣާޒީ ްއިދިކޮރައީސް، ްނިސްބަތްނުވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމަޖިލީހުން ްމި ްދުވަހެއް. ްެވގެންދިޔަ ްމިްްޅުައކަށް ފަރާތްތަށް

ްނެރެ ްދުް،ބޭރުކޮށްް،ގެންމަޖިލީހުން ްފާސްކުރި ްބަޖެޓު ްާޣޒީ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދުވަހެވަަހކީ ްީވ ްމިްައކަށް އް.

ްއެމް.ޑީ.ީޕއާ ްްމަޖިލީހުގައި ްިޢއްޒަްތތެރި ްދުވަހަކީ ްކޮންމެ ްވޯޓެްއްލީ ްވެސް ްފަހަރެއްަގއި ް،ްރައީސްއެްއޮކޅަށް އަކަްށްޣާޒީ

ްއެހެވެގެންދިަޔްދުވަހޭ ްގެއްލި. ްގެއްިލ،ްކަިތވަޅި ްމަރިޔަބު ްަރއީސް،ް،ްންނަމަވެސް،ްިމއަދު ްޢިއްޒަތްތެރި ގޮތްހުްސވުމުން

ްބާޣީ ްތިއީ ްނިމިފައިވާްމިއަދު ްމިްއަކަށްވެ ްދަންނަވަން ްވާހަކަްބޭފުޅެއް.ްައޅުަގނޑު ްއަބަދުްއުޅޭ ްއެމް.ޑީ.ޕީައކީ ންްވެސް

ްމަސައްކަތްކުރަމުންއެމް.ޑީ.ޕީްމަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ، ްއެން ްބޭނުންނުވާްދަނީ ްކޮންމެްް،ފަރާތް ްބޭނުންނުވާ ްޕާޓީން ެއ

ްނުކޮންް،ވަގުެތްއގައިް ްއިިދކޮޅަށް ްެއއީ ްކަމެްއަގއި ްނުދަންނަމެ ްކަންތައްތައް ްއެންމެންނަކީ ްހުރިހާ އްތަާކްކަންތަްް،ކުންަނ

ނޑުމެންްމިްަމޖިލީްރަްއޔިތުންނާދެކޮޅަށް،ް ގައިްމަސަްއކަތްކުރަމުންްހުދެކޮަޅށްްނިކުންނަްބަޔެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ް ްގޮސްފައިގޮސްފައި ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވެސް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރާއްޖޭެގްްވަނީ،ްަރއްޔިތުްނގެ ވަނީ

ްލިބޭނޭ ްލާބަ ްާއއި ްމަންފާ ްގޮާތއި ްރަނަގޅު ްގޮެތއްަގިއްްރައްޔިތުންނަށް ްހަމަހަމަ ްވެސް ްއެންމެންނަްށ ްހުރިހާ ގޮތަށް.

ްފާްކަންތައްތައްް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިފައިް،ހަަގޮކށްކުރުމުެގްވިސްުނމުގައިކަން ްމި ްމައްސަލަމިހާރު ްފަހަރެްއގަިއްްވާ ައކީ

ްރައީސާްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްޤަބޫލުނުކުރާީތވެ،ްރައްޔިތުްނގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅޭނެ މިްްދެކޮޅަށް

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަޅުަގނޑުމައްސަލަ ްމިހާރުވެސް ްވިތްޑްރޯތަްމިްން ްމައްސަލަ ްމި ްދަންނަވާލަމުނުން ނުޑެގްކުރުމަށް ްއަޅުގަ ން

ް.ްޝުކުރިއްާޔ.ްވާހަކަްނިންމާލަން

ް

ްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްގަލޮ

ްދަންނަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެންމެފުރަތަމަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއެއާދެ، ްބޭނުންވަނީ ްމިްމް.ޑީ.ޕީވާލަން ން

ްއެ ްމެންބަރުން ްއެ ްމެންބަރުންނަށް ްވާހަކަދަްއކަވާ ްޖެހިގެންްމަޖިލީހުގައި ްވާހަަކިއގަިއ އަޅުަގނޑުމެންެގްް،ދައްކާ

ނޑުމެންްިނންމަންޖެހޭްގޮތަށްްއެއްވެސްްަކހަލަްބަދަލެއްްއައިްސގެނެްއްް،ނިންމުމަށްްއެއްވެސްްބަދަލެއް ނޫންނަމަްއަޅުގަ

ްއެނގިަވޑައިް ްއާދެ، ްޢަބްދުނުދާނޭ. ްފަދައިން ްަގންނަވާނެ ްޓީޝާهللا ްގޮތުން ްބެހޭ ްނޫސްތަުކގަިއްވީހިދާ ްވެސް، ތަކުަގއި

ްގައިމުް ްހަމަ ްބާރަށް ްއެންމެ ްެވސް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްވެްސ، ްރޭިޑޔޯަގއި ްހަޅޭއްލަަވއި،ވެސް، ްވެސް

ްވާހަކަ ްރަނގަޅު ްވަަރށް ނަޑކީ. ްއަުޅގަ ްއެކަކު ްފާޅުކޮށްފައިާވނެ ްޢިއްޒަތްތެިރްްއެއްްހިތްހަމަނުޖެހުން ްދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ްއެ ްވެްސ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްެއކިްމެންބަރު ްއަިދ ްއެްހަރުފަްވިދާުޅވީ. ްވެްސްްމަތިން ްަބއްދަލުކޮށް ްވަކިން މަނިކުފާނާ

ރޫޕުްބާއްވާފަިއްއިްޕީ.ޕީ.އެމްގެްޕާލިމެންޓްރީްގްވާނެ.ްިއއްެޔގަްނަްއެްއޗެހިްކިޔާަފއިގިްއަޅުަގނުޑގެްހިތުަގއިްހުރިްަވރަށް



  

ްއެއަޅުގަް ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްްނޑުމެން ްއެއްބަްސވެވުުނ، ްމިތަނުަގއި ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްަމއްސަލަްމިއަދު ީކްއަްްއޮތް

ްދުވަސްް ްރަްއޔިތުންގެ ްމިްދުއްވާލުމަށްޤައުމާއި ްއުެފދިފައި ްމިއަދު ްމެދުގައި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްކޯލިޝަންްްޓަކައި އޮތް

ނޑުމެަޓކަިއްއެމް.ޑީ.ޕީްއިކޮށްލުމަށްބައިބަ .ްައޅުަގނުޑްޮއތްްކަމެއްްކަމަށްްއިްންްމަޅިެއއްަގއިްޖެްއސުމަށްްކޮށްފަންްއަުޅގަ

ްހިތަށްއެރިް ްނިންމިްއެ،ްއެކަމަކު ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްމިްގޮތަްށ ްމާދަމާ ްވިޔަސް ްމިްކަމުގަިއ ްއައިްސ،ްމިއަދު ްށްތަނަްތަނަށް

ްވޯޓު ްމަޚްލޫފު ްއަްޙމަދު ްވޯޓުލާއިުރގަިއ ްޢަބްދުއަިއއްސަ ްއަްޝާހިهللاްދީގެން ްބޭރުވަންޏާ ނޑުދު ްޢަބްދުްޅުގަ ުދްޝާހިهللا

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްލިބޭ ްވާހަކަަދއްކަން ްއައިސް ްމިތަނަށް ްއަދި ްހިތުގައިް،ބޭރުކޮށްލާނަމޭ. ނޑު ހުރިްްއަޅުގަ

ނޑުްޮގވާނެ ނޑުްވެސްްގެްހުރިހާްއެއްެޗއްްއަުޅގަ ނުޑެގްހިތުގައިްއޮތް.ްއެކަމަކުްޭރަގއިްއަުޅގަ ްއަށްްްކަމަށްްވެސްްއަުޅގަ

ްދެ ްމިކަމާ ްގޮސް، ްވިސްނާލަިއ ްފުންޮކށް ްތޭރޭ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްޢަބްދުހެދިއިރުަގިއ ްައއީ ްހިތަށް ްމިއަދުްޝާހިهللا ދަށް

ްދުވަހު ްދިމާވި ްޢަބްދުްް،ބޮޑުކަމެއް ްހުންނާނީ ްއަޅުަގނޑު ްިމްޝާހިهللا ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދިފާޢުކޮށްދޭށޭ. ދު

ްމި ްމިއަދު ްޭބނުންވަނީ،ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ްދަންނަވާލަން ްޢަބްދުތަްފުރުޞަތުގައި ްވޯޓަކުން ްލެވޭ ްމި ޝާހިދުްްهللاނުގައި

ޝާހިދަށްްهللاްޢަބްދުް،ށްްނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާްހުރިހާްމެންބަރުންގެްވޯޓުމިތަނަކުންްބޭރުވެގެނެއްްނުދާނޭ.ްޕީ.ޕީ.އެމަ

ނޑުްމިއަދުްހަމައެކަނިްމަނި އަީކ،ްްަހކަެއކުްއެދެންްއޮތްްވާކުފާނުްއަރިހުންްއަދަބުވެރިކަމާްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.ްއަުޅގަ

ްހިތްހަމަްއަޅުގަް ްއޮތް ްކުރިން ްރަނަގޅުްނުޖެހުންތައްނޑުމެްނގެ ްއޮތްތަނުަގއި ްހަކުރިއަށް މަހަމަކަމާއިްކޮށްދެްއވާށޭ.

ް ްމަސައްކަެތއްްއިންޞާފުވެރިކަމާ ްއެްއވެސް ްބާއްަވިއގެން ްކަެމއް ްއެއްވެސް ްޒާީތ ްކޮށްދެްއވާށޭ. ްކަްނތައްތައް އެކު

ްއެހެންކަމަށްެވއްވާށޭނުކޮށްދެއް ްޢަބްދުްޖެއްޔާ. ްވޯޓަކީ ްމިދޭ ްމިތާ ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްމިهللا ްފުރަތަމަްްޝާހިދު ތަނަށް

ނޑުްދޭނެްވާހަކަްދަންނަވަމުންްްފަދަްވޯޓެއްމަޤާމަށްްގެނައުމަށްްދިންްވޯޓުްްކުރުމަށް،ްރައީްސގެއިންތިޚާބު ގޮތަށްްއަުޅގަ

 ބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންާމލަން.ްވަރަށް

ް

 މަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:ކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްނދިކެ

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުްން ނޑުްފަށަިއގަންނަމުންްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްޢަލީް ްތަސްމީން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކެންދޫ ްލީޑަރަށް، ްއަްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްމަގުމައްށް، ްނުކުންނަންސިޔާސީގޮުތން ްޗަށް

ްެފއިލްނުކެރޭ ްޕާޓީ ްއަމިއްލަ ްމީހާް،އަނދިރިް،ވެްވަރަށް ްއިންނަ ްވަދެ ްހަެރއްެގްތެރެއަށް ްމަގުމަީތގައިްކަނު ންަންއޮްއަށް

ލީމަްތަސްމީނަށްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަިއްޒްމަގުމަތިންްވަރަށްްރީތިކޮށްްޕާޓީގެްސަިއޒެއްްނުފެންނާނޭ.ްކުޑަދޮރުްހުޅުަވއިްބަލައި

ްއޮންނާ ްވާހަކަްފެންނަން ްއޮްތ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަައކަށް ްދެވަނަ ްމިްނެ. ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު އޮްތްްައކީ،

ްއަޅުަގނޑު ްއިތުބާރުްްމައްސަލަިއގައި ްއަޅުަގނުޑގެ ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނުޑްްރައްޔިތުންގެ ްވާހަކަ ނެތް

ނުޑގެްާޒތީްއެްއވެސްްމައްސަލަ ނޑުްއެްބޭފުޅާދޭތެރެއަކުްނެްކުފާނާމަނިްެއއްްއެްދަންނަވާލަން.ްއަުޅގަ އަށްްްްތ.ްއަުޅގަ

ްބޭފުާޅްކުރަްއވާފައިްްެގްޮގނީޑގަިއްއިންަނަވއިގެންްއެކުރަން.ްއެހެންނަމަެވސްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްއިހުތިރާމު



  

ްޤަބޫލުކުރާް ްއަުޅަގނޑު ްކަްނކަމަކީ ްގިނަ ްފުށުއަްްގޮުތަގއިްހުރި ްަގވާއިާދ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީް،ރާިމ ްތެޭރގައިމި ްހުގެ

ް ްއަމާންކަާމ ްޖަލްސާ ނޑުްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅގަ ްކަންކަން. ްހުރި ްހުރަްސއެޅިފަިއ ްދުވަހަކު ްކިތަންެމ ްގެންދަން ެއއްކޮށް

ްއެްއޗެްއގެްްއީޝާހިދުގެްސަބަބުންްމިްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުްިމހާރުްމިهللاްގޮުތގަިއްޢަބްދުްޤަބޫލުކުރާ ބޭކާރު

ް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވަރަށްގޮތުަގއި ްފަށައިފި. ްކަންކަމުަގއިްެބލެވެން ްަޢމަލުކުރަމުންގެންދަވާްގިަނ ްބޭފުޅާ ގޮަތކީ،ްްއެ

ްއޮތް ްމާއްދާ ްއޮތް ްކުރަން ްކަން ްގަވާއިުދގެ ްއޮއްވާްގޮތަްމަޖިލީހުގެ ްށް ްބާއްވާަފއި،، ްފަރާތުަގއި ްޕާޓީްްއެއް ްދެ ސިޔާސީ

ް ްޞުވާހަކަދަްއކަިއގެން ްނިންމުމުގެ ްކަްނކަން ްގަާވއިދަށްްލްޙަެވރިކުރުަވއިގެން ްސަބަބުން ްެއަކމުގެ އުސޫލެއް.

ްގަވާިއދާޢަ ްވަގުތު ްވަރަށްްްމަލުކުރަންޖެހޭ ްގެންދަން ްއުނދަގޫވެްއެއްގޮތަށް ްބޮޑަށް ްމަޞް، ްމަޖިލީހުގެ ްގެއްލިމި ް،ލަޙަތު

ްވަރަށް ލިސްްރުންަތކުގެްތެެރއަށްްމިްމަޖިސިޔާސީްބޮޑެތިްއަރައި،ްކުރިމަތިވެްގިނަްމައްސަލަތަކާްކަންކަންްނިންމުމުގައި

ްޢަބްދު ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުްނގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޮގތުގައި ްބޭފުެޅްއގެ ްވައްަޓވާލެްއވި ްސިފަކުރަން.ްهللا ޝާހިދު

ްވަރަށް ްއިލްތިމާސްކުރަން ްަރްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމިއަދު ްމަޖިލީހަށްްްއަޅުަގނުޑ ްމި ްވޯޓުލަިއގެން ްަރއްޔިތުން ްއެ ބޮޑަށް

ްމަޖިލީހުް،އިންތިޚާބުކުރި ްމިްަރއްޔިތުްނގެ ްމިއަދު ްެބލުމަށްޓަކައިްެވސް ްއިޚްލާޞްތެިރކަން ްތެދުވެރިކަމާއި ްމެންބަރުންގެ ގެ

މުިޅްމަޖިލީހުގައިްކަންްހިނގަމުންދާްގޮތާިއ،ްދެެކވޭްވާހަކަްާއއިްލެވޭްވޯޓުްަރއްޔިތުންްބެލުމަކީްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެކޭ.ް

ްއަރައި،ޤައުމު ްީޓވީތަަކށް ްކުރިމަީތގައި ނޑުމެންނަށްވުރެްގެ ްމެންބަރުންނަށްްމާްއަުޅގަ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމާްްކުރީަގއި، ްވުރެ

ްމަޖިލީހު ްރަްއޔިތުންގެ ްޢަބްދުކުރީަގއި ްރައީސް ްގެ ްހިތަށްهللا ްކަްންާޝހިދު ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތަކަށް އެރިހާ

هللاްދުޢަބްްފުރުޞަތުްލިބިއްޖެއްޔާްއާއިްހިތާްވާހަކަރުމަތްތެރިކޮށްްނުހުގަާވއިދަށްްްމަޖިލީހުގެްާއއިްކުރަމުންގެންދާްވާހަކަ

ްއިތުބާރު ްމައްޗަށް ްވާހަކަޝާހިދުގެ ްހުށަހަޅާނެ ްބޭފުާޅއާްއާއިްެނތްކަމަށް ްވޯޓުލާނެްއެ ްރައްޔިތުްންްދެކޮޅަށް ކަމަށް

ްހުަވއެްއޮކށް ްވަޢުބޮް،ކުރިމަތީގަިއްއެަތއް ްކުރިމަތީަގއިދުޑެތި ްަޤއުމުގެ ްމުޅި ްތެދުވެތައް ްމިއަދު ްމެންބަުރން އަމިއްަލްް،ވީ

ްއަ ްދިފާޢުކުރަން ްއޮތްވެރިކަން ްޤާނޫނީްް،ތްަމތީގައި ްވެިރކަންްްޣައިރު ްގެަނއި ްއަްތމައްޗަށް ްފުރޮޅާލައިގެން ގޮތުން

ްނިކުމެ ްމިއަދު ްދެް،ދިފާޢުކުރަން ްފަހަރު ްްދެ ްވާހަކަދައްކަިއ،ގޮތަށް ްކުރިމަތީ ްތަނެްއްްރައްޔިތުން ްެއއީ ރައްޔިތުންނަކީ

ްބައެއް ްނުދަންނަ ްހަދައި،ްކަމަްދޮރެއް ްވަށް ްއިހުތިރައްޔިތުން ްޔަޤީންކަމާރަށް ްމަޖިލީހަށްްްރާމާއި ްމި ްވޯޓުދީގެން އެއްޮކށް

ްއެކި ްފަހަރު ްއެކި ްމެންބަރުން ްއިންތިޚާބުކުރި ްަޙއްުޤގައި ްހިތަށްްރައްޔިތުންގެ ްޒާީތްގޮތަށް ްއަމިއްލަ ްގޮތަކަށް ެއރިހާ

ނޑުްރައްޔިތުންނަްށްމާޔަތްކުރަންްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުގައިްލާްވޯޓުްބެލުމަކީްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެކޭްއަޅުގަހިމަސްލަޙަތުް

ްވާހަކަ ްއޮތް ްދަންނަވަން ްވެސް ްނިންމާލަމުން ްއަޅުަގނޑު ްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާލަން. ގޮތުަގިއްްޤަބޫލުކުރާްއަީކ،

ްޢަބްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރައީސް ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްދުން ްއިތުބާރުهللا ްމައްޗަށް ްމިްޝާހިދުގެ ނަޑއަޅަން ްކަ ނެތްކަމަށް

ްމަ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްހުށަހަޅަންްްއްސަލަމަޖިލީހަށް ްހުރެގެން ްމައްަސލަތަކެއް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްއެއީ އަކީ

ްޖެހިގެން ްޕާޓީއެްއެގްޕާލިް،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސިޔާސީ ްމަޖިލީހުގެްޒިންމާދާރު ްރައްޔިތުންގެ ްކަންކަން ްގުރޫޕުން މެންޓްރީ

އެއްްއުފުލުމުގެްގޮތުްންްހަމައިންްނެއްޓިްދާންްފެށީމާްއަޅުަގނޑުމެންްއުފުލަންޖެހޭްޒިންމާް،ތެރޭގައިްަގވާއިދުންްނެްއޓި



  

ްބަލަމުންގެންދާް ްމަޖިލިސް ްމި ްޚާްއޞަކޮށް ްރައްޔިތުންނަށް، ްދިވެހި ްހުށަހެޅުމެކޭ. ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި އަޅުަގނޑުމެން

ްޤަ ްމި ްޤައުމުގެްރައްޔިތުންނަށް ްމި ްމުޅި ްޕާޓީތަކަށްްނިސްބަތްާވްރައްޔިތުންނަށް،ްޢާއްމުކޮށް ްބޮޑެތިްސިޔާސީ ްއޮތް އުމުގެ

ްޓީވީގަރައްޔިތުން ްމެންަބރުން ްމަޖިލީހުގެ ްހުރިްވާހަކަަތކަށްްްގެ ްމީޑިާއަގިއްދައްކާފައި ްެއކިެއކި ްމީިޑާއގަިއ،ްރާއްޖޭގެ އާއި

ްމިްބެލިކަމުގައި ްކުރަން ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހިއްެޖްކައުްިވޔަސް ްމިީއްކުރަން ްވަރަށްްސާފުކޮށްްމެއްޭޅްކަމަކީ ކަން

 ބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާ.ްްލާނަން.ްވަރަށްންްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަޮކޅުްނިންމައިފެންނަންްއޮންނާނެްވާހަކަްދަންނަވަމު

ް

 އިރުްވާހަކަދެްއކެުވން:އިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބަދުވާފަރުްދާ

ް ްމަޖިالسالم عليكن`. ްރައްޔިތުންގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއޮނަރަބަލްް. ްރަީއސް ްމިހާރުގެ ލީހުެގ

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިތުބާރުޝާހިދުގެްމައްޗަهللاްޢަބްދު ދޭންްކީްައޅުަގނޑުްދެކޭގޮުތގައިްތަރުހީބުއަްނެްތކަމުގެްމައްސަލަށް

ްމައްސަލަ ްރަނގަޅު ްޢަްއެހާ ްއޮނަރަބަލް ްނޫން. ްބްދުއެއް ްޤާބިޝާހިދަهللا ްޙިކުމަތްތެރިކަމާިއްކީ ްބޭފުޅެއް. ލު

ްވިސްނުންތެިރކަމާއިހުނަރުވެރި ްމަސަްއކަތްއިޚްލާްކަމާއި ްެއުކގައި ްޤަބޫލުކުރާްޞްތެރިކަމާ ްޙަޤީޤަތް ްމި ްބޭފުެޅއް. ކުަރއްވާ

ްމިފަދަް ްކަމެްއގައި ްަކމަކަށްނުވާ ްއެްއވެސް ްވީހިނދު، ްކަށަަވރު. ްނެތްކަން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމެނުވީ ްމެންބަރަކު މަދު

ްޚިދުމަ ްއިތުއިޚްލާޞްތެރި ްމަްއޗަށް ްދަންަނވަން.ްބާރުތްތެރިއެްއގެ ްވާހަކަ ްނުކުޅެދޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްދިނުމަށް ނެތްކަުމެގްވޯެޓއް

ްރަީއސް، ްޢަބްދުއޮނަރަްްޢިއްޒަތްތެރި ްދިެވހިޝާހިދަهللاްބަލް ްމަސްރަޙުކީ ްބޭފުޅެއްްރާއްޖޭގެ ްދެނެވަޑަިއގަންނަާވ .ްއިމަށް

ްމަޞްލަޙަ ްލޯބިކުޤައުމީ ްވިސްނާތަށް ްދުރަށް ްބޭފުޅެްއ. ްބޭފުޅެއްރައްވާ ްއާަދާޔްވަަޑއިގަންަނވާ ްލީޑަރެއް. ްކުޅަދާނަ ްވަަރށް .

ްދަރިްޚިލާފު ްދިވެހި ްރިްްމޮޅު ްމަޖިލީހެއްގެ ްމިފަދަ ްޝަެއއް. ްއެއް ްއެކަށޭނެ ްއެންމެ އަިދްް.ްޚޞިްއޔަތުޔާސަތަށް

ނޑިވަުޅގައިްކުރާްކޮންމެްކަމެއްްުކރަްނާޒުކުްދަންނަވަންތޯްމި ލީހަށާއިްމިްމަޖިންވާނީްވަރަށްްވިސްނުންތެރިކަމާްއެކު،ްދަ

ްފައިދާޤައުމަ ްއެންމެ ްްހުރިށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުެދކެން. ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްޢަބްދުގޮތަށް ކީްޝާހިދަهللاްއޮަނރަބަލް

ްރައީސް ްއިންތިޚާމަޖިލީހުގެ ްޚިކަމަށް ްއަދި ްުކަޅދާނަ ްވަރަށް ްތަނަވަސްބުކުރެވިފަިއވާ ްޢަބްދުްޔާލު ްވީމާ، هللاްބޭފުޅެއް.

ްދެ ްމަޤާމު ްމި ްބޭފުޅަކަށް ްއެހެން ްފިޔަވައި ްަގސްތުކުރަްއވާޝާހިދު ން،ނަމަްއްވަން ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީްނިންމާލަމުން ޑު

 ނުވާެނއޭ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްބަލިބަލިްމެޝިންްހަވާލުކުރާކަށްްއިންޖިނިއަރަކަށްްއަލިކޮށްްޚިޔާލުކޮށްްނުމެލާްއާ

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްފެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުފުްނަޢީމު

ް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްޢަބްދު`. ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއާެދ، ޝާހިދުގެްهللا

ްަމއްސަލަ ްަމއްސަލަްއިތުބާރުނެތްކަމުގެ ްހުށަހެޅިަފއިވާ ްބިނާެވގެން ްމަށްޗައް ްއަސާެސްއގެ ްއެްއވެސް ނޫންކަންްްއެއްްއަކީ

ްއެ ްއެނގެނީ ްހަމައެކަިނ ްވާހަކަފުުޅގައިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވިްމަނިކުފާުނގެ ްއެގޮތަށް ްެއކަން ްއެކަންޏެއްްވެސް ދާުޅވީމާ

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިްނޫން. ްމިތާ.ތިްވެސް ްހިނގައިްބެނީ ްކަން ްނުދާްދާމިތާ ްހިނގަމުންދާްގޮތާއި ްކަން ގޮތްްްގޮާތއި



  

ްމައްސަލަ ްމި ްއެހެންވެ ްއެނގެމުންދޭ. ްއެބަ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްމަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަާސސެްއގެ ްެއްއވެސް އްޗަްށްއަކީ

ްމައްސަލަޓަްބިނާވެގެްނވާ،ްއެްއވެްސްޮއއް ްހުރި ްމިްރެއް ނޑު ްޫނންކަމުގަިއްއަުޅގަ ްމައްސަލަްެއއް އަށްްްދަްނނަވަނީ.ްމި

ްތާއީދު ްހާލުގަްއަޅުަގނޑު ްނުކުރާ ްހުށަހަޅަމުންވެސް ްމައްސަަލ ްމި ްއާދެ، ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްިވްް،.

ްތުހުމަތުކުރައްވާ ްއެބަ ްރައީސްްފަރާތްތަކުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްޢަބްދުްމަޖިލީހުގެ ްކަޝާهللا ްކުރެއްވުުމގަިއްހިދު ންކަން

ްަމޖިމަޝްވަރާ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއެކަމު ްވާހަކަ. ްބަލައިނުކުރަްއވާ ްަޔއުމިއްާޔ ްރިކޯާޑއި ނޑުމެންނަށްްލީހުގެ ްއަުޅގަ ލީމާ

ްޔައުމިއްޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަންޒަރެއް. ްއެހެން ްބަލައިލީްފެންނަނީ ްރިކޯޑު ްފެންނަނީްއާއި ނޑުމެންނަނަށް ްއަުޅގަ މާ

ްޢިއްޒަތްތެ ްރައީްސ، ްލީޑަރާއިރި ްޕާޓީގެ ްމެޖޯރިޓީ ްވެރިންނާިއ ްޕާޓީތަކުގެ ްލީޑަރުްްމައިނޯރިޓީްސިާޔސީ ޕާޓީގެ

ް ްމަޖިލީހުގައިްގެންނަަވއިގެން ްމި ްއާދެ، ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުރިކަްނ ްމަޝްވަރާކުރަްއވާފައި ކަްނކަމުަގއި

ްހިނަގއިދާ ްއެބަްގޮތްަތއްްްކަންކަން ނޑުމެން ްމައެްއަުޅގަ ްމި ްބަހުސްނގޭ. ްހިނދުޖިލީހުގައި ްކުެރޭވްް،ކުެރވޭ ކަްނކަން

ްގިްހިނދު ްަވރަށް ްހިތުނައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދިމާލަށް ްރައީސާ ްޢިއްޒަްތތެރި ްފެނޭ ްޮގވަމުންދާތަން.އިްނ ްއެްއޗެްއ ްހުރިހާ

ްރައީސަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަދަމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކީ ްޚާއްޞަ ްއިމްތިޔާޒުތަކަާކއި ްލިބިގެއިއިން ްބޭފުާނޔަތެއް ެޅއް.ްންވާ

ޭއެގްް،ވެސްްއޭގެްަޖވާބުްހިނދުްށްްއެތައްްވާހަކަތަެކއްްރައްދުކުުރވާދިމާލަްއެހެންނަމަވެސްްއެްބޭފުޅުން،ްއެްމަނިކުފާނާ

ނޑުރައްދު ްއަުޅގަ ްރައްދުްނުދެއްާވކަން ނޑުް،ނަމަްެދއްވިފާހަގަކުރަން.ްެއގޮތަށް ްމިއަށްވުރެއަުޅގަ ްމިއަދު ްހާލު ްމާްްމެްނގެ

ދެއްވުުމގެްމަލު.ްއެގޮތަށްްރައްދުހުޒީބީްޢަދެްއވުމުގެްބަދަލުަގއިްއެްމަނިކުފާނުްހިޔާރުކުރެއްވީްތަތަށްްރައްދުެއގޮދެރަވީސް.ް

ްއެ ްޚިޔާރުްބަދަލުގައި ްރައްދުްކުރެްއވީމަނިކުފާނު ްއެގޮތަށް ްމަނިކުފާނުްެދއްވުޯއގާތެރިކަން. ްއެ ްބަދަލުގައި ުމެގ

ނޑުމެންގެްމިްމުއައްްޙަޤީޤަތުަގއިްް،ނަމަްދެްއވިދުފުވެރިަކން.ްއެގޮތަށްްަރއްންޞާޔާރުކުރެްއވީްއިޚި ސަސާްމިގޮަތްށްއަުޅގަ

ްރައްދުްއިފަލާނދުރެ ްނުހުންނާނެ. ްމުް،ނަމަްދެއްވިްނުވެއްިޓ ްބިމާމި ްއޮންނާނީ ްމިހާރު ހަމަވެފަ.ްްއައްސަާސ

ްކުރި ްކަންތައް ްބަޔަކު ްތެރެއިން ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރެގޮތުން ްމިގޮަތށް ްމުއައްސަސާ ްމި ްއިްބަލިކަށިވެފަްއިނދުލަމިއަދު

ްމިހިރީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެްއވުމަށްް ްވަގުތު ްއެކި ްމެންބަރުންނަށް ްއެކި ްފަރާތުން ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެހެންވީމާްްއަންަގވާފައި ްދިގުްް،ވަނީ. ްތަންކޮެޅއް ްވާަހކަ ްބޭފުޅުންގެ ްދާއިާރގެްެއއްބަިއ ްފެލިދޫ ްިޢއްޒަތްތެރި ކަމަށް

.ްމިނެޓުގެްފުރުޞަތެއްްއަރުވަންްވިދާޅުވެަފއިްއޮތީ.ްއާދެ،ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރ2ްުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްް

ނޑުްމިހާރުްްއާދެ، ްށް.މެންބަރުްމޫސާްމަނިކަފުުރޞަތުްމިްއަރުވަނީްހުޅުހެންޭވރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްއަުޅގަ

ް

ްޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހު



  

ްއާދެް ްރައީސް.ްއަދި ްިޢއްޒަްތތެރި ްމަްއސަލައިގަްް،`ްޝުކުިރއްޔާ ްމި ްހުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަނގަްއިިމއަދު އިްންހަމަ

ްމިނުބުނެ،ް ްއިނުމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑަކީ ްއެްއޗެްއްނުބުނެ ްއޮްތްްއެްއވެސް ްމިއަދު ްބޮުޑްާރއްޖޭަގއި އެންމެ

ްކަމަށް ްއެކަުކ ްހުރި ްމަޤާމުގައި ްއިްސްއެއް ްއެންމެ ްޕާޓީގެ ްްސިޔާސީ ްލީޑަވާތީވެ، ްޕާޓީގެ ްއެ ްފަރާތުން ރުްޑީ.އާުރ.ޕީެގ

ްވާހަކަައކާް ްދެއްެކވި ްޖަވާބުދާްތެދުވެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިރީގުިޅގެން ްޖެހުނީމަ ްޮބަޑށް ްވަރަށް ް.ތެދުވީްްވާން

ްބޭފުޅާއެނިގވަަޑއިގަން ްއެ ްއައާްަނވާނެ ްޢަބްދުްނޑާ،ުޅގައި ްމަޖިލީސްްޝާހިދުهللا ްގިަންްމި ްހުރި ްކޮށްަފއި ތެރޭގައި

ްތެރޭަގއި ްގްރޫް،މަސައްކަތްތަުކގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްތެރޭގައި ްގޮްށޖެހުންތަކުގެ ްކުރިމަިތވި ޕުގެްއަޅުަގނޑަށް

ނޑުްހުރި އެްްޝާހިދުهللاްބްދުފުޅުންނެއްްޢަމެްބޭފަދަްކިތަންޤައްޔޫމުްންްޢަބްދުލްޔާމީهللاްރުގައިްޢަބްދުއިލީޑަރަކަށްްއަުޅގަ

ްވަކި ްތިމަޤާމުން ްމިހާރު ްއޮްތކަންްްކުރުމަށް ްބުނެފައި ްތާއީދުކުރާނަމޭ ްތިމަންނަމެން ްވިަޔސް ްކަމުަގިއ ްހުށަހެޅި ބޭފުޅުން

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްއާދެ، ްއެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ. ނަޑއެިޅގެން ްްކަ ްއަބަދުވެސް ްޕާޓ6ްީއަކީ ްކުޅޭ ްކުރިއަށް އެއް.ްްކުިޅ

ްް...ގެްސިޔާސީްފިުކރަކަށްްގޮންޖެހުމުގެްގާބިލުކަެމއްއަޅުަގނޑުމެންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޔޫސުފުްނަޢީމުނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްެފލިދޫްދާއިރާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުފުްނަޢީމު

ްަރއީސް ްމިައދުް.ޢިއްޒަތްތެރި ްމިތާ ްލީޑަުރ ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްަމއްަސލައާްއާދެ، ްއޮތް ްދައްަކާވްގޮތުްބެހޭްހުށަހެޅިފައި ްނ

ްނެތް.ްްެއއްވެސްްމީހަަކށްްފުރުޞަތެއްްވާހަކަައކަށްްރައްދުދެްއވުުމގެްމައްސަލަިއގައި

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމެންބަރުްނޫްއެއްްނިޒާމާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްއިށީންން. ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ދެވަަޑިއގަންނަވާ.

ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދަވާ.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:



  

ްދިވެ ްަމއްސަަލއިަގއި ްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްއެއައާދެ، ްޖީ.އެްމ.އާރުގެ ްއިންިޑޔާހިާރއްޖޭަގއި ްވިްްރޕޯުޓ ްމައްސަލައަށް ްއްކާލުުމގެ

ްފަރާތްތަކުން ްއިދިކޮުޅ ްާރއްޖޭަގއި ްމި ްފަް،އަކީ ްއިދިކޮުޅ ްަވްއޓާލަންއޭުރގެ ްސަރުކާރު ްޭއގެްރާތްތަކުން ްމައްސަލަ. ޖެހުނު

ްމައްސަލަް ްެއއް ްބޮޑު ްޢަބްދުއެންމެ ްއެީއ ްެއކަކު ްހުރި ްައޑީަގއި ްއެްޝާހިދު.هللاްިއގެ ނޑުމެންނަށް ްގޮތުަގއިްއަުޅގަ ނގޭ

ްަބއިވެްތަސްމީނު ްމިްވެސް ްއޭރުގަްްއީިރެވަވޑަިއގަންނަވާ. ްފަރާތްތަކުން ްޕިއްލޭްއިއިދިކޮުޅ ްވާހަކަ. ގެނެްސގެންްްެދއްިކ

ްޚިާލފު ްއިސްލާމްދީނާ ްހުންނެވީްރާއްޖޭަގއި ްޭމސްތިރިއަކަށް ްދެްއކެވުުމގައި ްޢަްވާހަކަ ްބްދުވެްސ ގެނަީއްް.ޝާހިދުهللا

ްޚިލާފުރަ ްމަޖިލީހަށް.ްއިްސލާމްދީނާ ްމިްއްޔިތުންގެ ްއެއީްކަންތައްތަކެއް ްކުރުވީ ްޢަްތަނުގައި އެީއްް.ޝާހިދުهللاްބްދުެވސް

ް..އެކަން

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތަވާ.ތްތެރިކޮށްހިތްރުމަހުްެމންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްފެލިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްއަބަދުއެމް.ޑީ.ޕީ ްގެން ްކުރަުމން ްއެމް.ޑީ.ޕީވެސް ްކަންަތއްތައް ްޖެހިއްޖެްންދާ ްއެކަމެްއްކުރަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކުރާނެ. ން

ްއެހެން ްކުރާނެ. ްއެކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުްވަގުެތްއގައި ްއުސޫލުން ްމި ްމިްނަމަެވސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެއްކެވީާމ

ް ްދަްނނަވާލަން ްަތކުރާރުކޮށް ން.ނުންވީބޭވާހަކަތައް ްތިިބްއަުޅގަ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްމިއަދު ޑު

ްބޭފުޅުންނަށް ްވަކިކުރާްތިް،ސިޔާސީ ްމަޤާމުން ްމީހުން ްލަދުފުޅުގެންވަަޑއިގަންަނވާށޭ ްމިއަދު ްމަޤާްބޭފުޅުން މަށްްގޮާތއި

ްރައްްްކުރާއްޔަންޢަ ްިދވެހި ްުގޅަކުޅޭގޮތް ްފެނިގެންދާނޭ.ްއެއީ ްމިއަދު ނޑުްންފުލުފަސްްޔިތުންނަށް ހުންނަށްްލާރިދީގެންްއެްގަ

ްކުރާމީހުންނަށް،ްރިޝްވަތު ްތަޅައިގަެނގެން ްއަމިްދީގެން ްނޫނޭ.ްއާދެ ްއިސްތިޢުފާކަމެއް ްމީހަކު ްޒާތުަގއި ކަމަށްްްދިންއްލަ

ްރާއްޖޭަގއި، ްފެންވަރުްވާހަކަދަްއކަިއ،ްމި ްނުދެކޭ ްދުނިޔެ ްމި ްމިހާތަނަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫއަދި ްައޅުަގނުޑމެންގެ ރިއްާޔްގެ

ްކަރުގަް ްއި ްގަންްބުޅާަގނެޑއްްހިފައި ްޖަހައި، ްގެންގޮސް ްއުޅުނުހެން ްކުރަން ްއެކަން ްިދވެހިްްހިންގައިގެން ްމިއަދު ގޮތް

ްސިފައިން ްބައްަލަވއިވެްފުލުހުންނާއި ްތިބިއްޔާ ްހަމަހޭގައި ނޑުްއވަލަސް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުންވީ. ްރާއްޖޭގެ ްމި އަސާސީެގްމެން

ްމި ްޤާނޫނުްތަނުަގއިްވާހަކަ ްދައްާކއިރުަގއި ްކަންކުރާްްއަާސސީތިބެގެްނ ްމިްއިން ްއެހެްނވީމާއީގޮަތކީ ްކަން. މިއަުދް،

ނުޑްމިއަދުްވާހަކަނެތް.ްމިްއެއްްތަޙުޤީޤެއްކޮށްްކޮމަންވެލްތުްެގނެސްްއަނެއްކަމެއްްކުރުމުގެްާމނަ ޖެހުނުްދައްކަންއީްއަޅުގަ

ްތިކަްއެއް ްދެން ްވާހަކަންަތއް. ްކޯލިޝަނުގެ ްިވދާޅުވީ ްޔަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދާއިރުގައި ްވަރަށްްްމިދަްއކަމުން ްހަމަ ދެންނެވީ

ްބޭނުންވޭ ްައޅުަގނޑުެމން ްމިއަދު ްމިް،ސާފުކޮށް ްއިންނެވިްްމާދަމާ ްތައްޔާރަށް ްހަވާލުެވަވޑަިއަގންނަވަން ްވެިރކަމާ ރާްއޖޭގެ

ްމަޖިލީހު ްަރީއސަކީ،ްރަްއޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމީހެއްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްއިތުބާރު ްމެންބަރުންގެ ްވާން.ްްެގްހުރިހާ ކަމުަގއި

ްދު ްއެ ްއާދެ،ްމިއަދު ްވެރިކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބަލައިްވަހަކުން ްމައްސަލަ ްގެންދާ ްބަލަމުން ްއަޅުަގނުޑްްމި ނިމުމަށްފަހުގައި



  

ްެއއީ ްބެލިޔަސް ްފަރާތަކުން ްކޮންމެ ްރައީސަްްދަންނަވާނަން ްމަޖިލީހުގެ ްވެިރކަންްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްށް

ްމަސްް ްދެ ްޤާނޫހަވާލުކުރުމަށްފަހުގައި ްތެޭރގައި ްއިންތިޚާްއާއަާސސީނުްދުވަސް ްބާއްވަންއެްއގޮތަށް ކަމަށް.ްްކަމެއްްްޖެހޭނެބު

ްއޮފީސްތެރެއަށް ްްފުލުސް ްގަާވއިދާ ްސިްޚިލާފަށްވަދެ ްބަެއްއ ނޑިތިބި ްއަނދަގޮ ްގެްނގޮސް ްމީހުން ކަމާއި،ްްޖަހާނެޔާސީ

ް ްއެހެންނޫންނަމަ ްވިސްނަންެޖހޭނެ. ްމަސ2114ްަހައްޔަރުކުރާނެކަން ްފެށި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަހަރު ްތެރޭަގިއްވަނަ އްކަތުެގ

ްތެރޭ ްއަނިޔާތަކެއްގެ ްވޭނީ ްޚުދުމުޚްމިފަދަ ްއޮތް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއަނިގައި ްމައުމޫުންތާރު ްކަމުގައިވާ ްބަފާ ޔާވެރިކަުމގެ

ްއެްޤައްޔޫމުޢަބްދުލް ްވެިރކަމަކަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްެއއްްނައީސް.ްއެހެންވީާމ،ްޙާބޭރުކޮށްފައި ްދާނެމް.ޑީ.ޕީ ްބަދަލުވެގެން ްލަތު

ނ ްއަުޅގަ ްއެޑުމެގޮތް ްގޮތަކަށްްމިއަދުގެންނަށްްވަރަްށްރަނގަޅަށް ްކޮންމެ ްފެންނަނީ ވޯޓުްްނގޭ.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑަށް

ނުޑްރުޮއވެއްޖެްށްްއިތުބާޝާހިދަهللاްސްްޢަބްދުޔަކަންތައްްނިމިގެންްދިޔަް ކަމެއް.ްްެވސްްވަރަށްްއުާފކުރާނެއްޔާްއެއީްއަުޅގަ

ްމަސްދު ްދެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވެރިކަމުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްއުފާކުރާނެްވަހުމި ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްފެނުމަކީ ްތަން ްހުންނަ ްެވސް

ނޑިަޔކަށް ްގޮ ްމަިޖލީހުގެ ްރައްިޔޔުންގެ ްކުރަނީ ްކަންަކން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަިޖލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްމި ބޭފުޅަކުްްކަމެއް.

ނިޑްްނަގަނީްނެތްކަމަށްވަަޑއިގެންެނވީތީވެ.ްއެްބޭފުޅަކާްޭދތެރޭގައިްއިތުބާރުނަށްްހޮވިވަަޑިއގެންްމިްތަ ވެސްްމަޖިލީހުގެްގޮ

ވެސްްައޅުަގނޑުމެންގެްިމްްގެްވާހަކަްޮގވަނީްތަނުަގިއްކޮރަޕްޝަނުްމިް،ވެސްްކުރަނީވެސްްމިތާްުޒވާބުްށްްައޔަނުދެނީއަ

ތަނުަގއިްްހަދައިގެންްމިްަކމަށްްެއއްްޝާހިުދގެްވާހަކަްމާްމޮޅުްވާހަކަهللاްބްދުމިއަދުްޢަ،ްއިްއިނީމަ.ްއެހެްނވީމާމަޖިލީހުގަ

ްޢަްއިުރގައިކެވިްދެއް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްވިދާުޅިވ ްފެންނަށްްޝާހިދާهللاްބްދުތިޔަ ްއޮތީ ްއެ ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްކީ .ްދޭތެރޭގައި

ްޢަބްދު ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމައްސަލަްޝާހިދާهللا ކެރިވަަޑިއގަންނަވަންޏާްް.ލަިއެގންްިއދިކޮޅަށް

ްއަނެއް ްމާދަމާ ްެއހެންނަމަވެސް ްނުވަަތްބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ. ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްނުވަތަ ްއަޅުަގނޑުމެން ާކވެސް

ްފޭވަރވާ ްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނިންމި ްކަމެއް ްޢަްގޮތަށް ްއެތެރޭަގިއ ްމިތާ ދިމާލަށްްްޝާހިދާهللاްބްދުވިސްނަިއގެން

ްބުނެފިއްޔާ ްމިްއެްއޗެއް ްހީވަނީ ްއިޢުްއަޅުަގނޑަށް ްހަނގުރާމަ ްއެތެރޭގައި ްމިތަނުގެ ްއާދެ، ްދާނެހެން. ްއީްލާނުެވގެން

ްނިންމާލަމުންް ްހަމަ ްއޮްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން ްެއއަވެސް ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްމިވާހަކަ. ްމައްސަލަތީ ްއަދިްްރޕޯޓުގެ ާއއި

ްކުރުމައިސްލާމް ްކަންތައްތައް ްގޯްސކޮށް ްއެންމެ ްވާހަކަްދީނުގެ ްމައްސަަލއިގެ ްހައްދުގެ ްެދްށް، ްބޮޑު ްހިނގި ދެއްކެވުމަށް

ްމަ ްފަރާތްތަކުން ްއިިދކޮޅު ްމައްސަލަިއގައި ްއަމާޒުގުމަށްޗައް ްމުޒާހަރާގައި ްކުރި ްމިނުކުެމ ްއޮތީ ްވެފައި ނަޑކަށް ްަފތްގަ

ްޢަބްދު ްމީހަކަށްވީ ްފަހިކުރި ްބޭނުމަކީهللاްކަންކަމަށް ްކޮބައިތޯ ްބަހައްޓަވަްނވީ. ްމިއަދު ްކީއްކުރަންތޯ ްދެން މިްް.ޝާހިދު.

ްއަުޅވާފަ ްބޮލުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްލޯަލއިގެްއިބަދުނާމު ްރިއްސަށް ްތެުދވެ ްކޮމިއަދު ްމިން ްވާހަކަެއއްތޯ ދައްކަނީ.ްްްނ

ްމިކޯއްް ްރަނގަުޅްބޭފުޅަކަށްްކަމަށްނަހަދައި،ިކޔަނީ.ްދެނެުހރިްޗެކޭތޯ ްމޮޅުް،ެވގެންްމާ ްޙަޤީޤަތަކީްވާހަކަ.ްމާ ްއެީއްހަމަ

ްމިް.ވެސް ްްިމއަދުގެ ްބަޑިއޮތް ްއުނަގނުޑގަިއ ްބަެއއް. ްތިބި ްައއިްއސަ ްބަޣާވާތަކުން ްމިތަނަށްްޯކލިޝަނަކީ ައޅަިއގެން

ްގަިއގަްް،ތިބެްވެރިކަންކުރަންްރަިއ،އަ ްއަނިޔާކޮށްްއިރައްޔިތުން ްއޮހޮރުވައި،ް،ްތަޅާ ްލޭ ްގައިން ްވަެދްރަްއޔިތުން މިތަނަށް

ބޭފުޅުންނަށްްްވެސްްބޭރުކުެރޭވްހިސާބަށްްތިްޝާހިދުهللاްބްދުމުޅިއަކުްންނުނިމޭނެ.ްޢަްވާހަކަެދއްިކޔަަކސްއަދިްްއިފުއްޕާފަ



  

ްކުރެވޭނެ.ގެންދެިވއްޖެ ްެއކަން ްތިްއްޔާ ްފަހަރުގައި ްމިއަދު ްކާމިޔާބުްއެކަމަކު ްއެކަން ްހިނގައިދާނެބޭފުޅުންނަށް ްނުވެ

ްތިނކަންނޭ ްމިބޭފުޅުްގެ. ނޑުްންނޭ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވެގެން ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަމެއްކަންްދެންނެވީ ްއުޅޭ ްލައިގެން ްމެން

ްނެތިން.ްފަހަރެއްގައިް ްބުނާކަްށ ްވިދާުޅވެފައިޔާމީްވެްސ ްމިހެން ްފަހަރު ްގިނަ ްވަރަްށ ްބޭފުޅުންްއެް،އޮތީމަްނު

ދިފާޢުގައިްވެސްްެއއްެޗއްްވިާދޅެއްްނުވޭ.ްހަމައެކަނިްވިދާުޅާވްވާހަކަްއަކީްޤާބިލުްވާހަކަ.ްް،ވާހަކަދަްއކާކަށްްވެސްްނޭދި

ް ްވެސް. ްދުވަުހ ްހުރިހާ ްމިއޮތް ްބޭފުޅާޤާބިލު ްޤާބިުލ ްދިމާލަީކއްެވގެންތޯ ްއާ ްމީހުންްށް ްގޮވީ. ްއެްއޗެހި ެއވަރަްށ

ްވަްްއޔާޤާބިލުވެއްޖެ ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްތަޅައިކުރަންޖެހޭ. ްއެކަމަކު، ްޤާބިލު. ްފުލުހުންދައްްރަށް ްދިވެހި ކިރިޔާްް.މާިލ

ްްސަލާމަތްވީ.ްއިގެންފުރުނަޔަ ްދުނިޔޭގަްهللا ްއިރާދަކުރެްއވީ. ްލަހައްަޓވަން ްމިއި ްމީހެއް ްއަޅުަގނޑުްއީޤާބިލު ްޤާބިލުްްގެ.

ްމި ްއެމް.ީޑ.ޕީއާްވާހަކަ ްތިއްބެްްދަންނަވަނީ ްމިތާ ްދޭތެރޭގައި ްބޭފުޅުން ްވާހަކަފުޅުވި ްކަެމްއްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ދަްއކަވާނެ

ް.ން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީްސިޔާސީ..ނެތް.ްއެމް.ޑީ.ޕީންްސިޔާސީްޮގތުންްއޭރަކުންްކުޅެންްބޭނުންާވްކުޅިވަެރއްްކުޅޭނަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް)ވަގު ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޝުކުރިއްާޔ ްދާއިރާެގ ްެދކުނު ްހިތަދޫ ޒަތްތެިރްުތކޮޅަކަށްފަހު(

 .މެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފު

ް

 ހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފްްވާހަކަދެއްެކވުން:

.ްރައްޔިތުްނގެްަމޖިލީހުގެްރައީްސގެްަހއިސިްއަޔތުންްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްالسالم عليكن ورحوح هللا وتركاته`.ް

ނޑުމެންްްމުގެްވާޖިބުްއަދާކުަރއްވާަފއިކަމުގެްމަޤާމަޖިލިސްގެްރައީސްްޝާހިދުهللاްއަލްފާޟިލްްޢަބްދުްރައީސް ވަނީްއަުޅގަ

ްޤާނޫނު ްގޮތުަގއި ްަމޖިލީހުޤަބޫލުކުރާ ްޤާނޫނުތަކާއި ްއާއި ްގޮތުގެއަސާސީ ްއެްއގޮތްވާ ްގަާވއިދާ ނުޑްމަތިންްގެ ްއަުޅގަ ކަން

ްހިންގަވާފައި ްމަޖިލިސް ްއަދި ްވަްޤަބޫލުކުރަން. ްިޙކުމަތްތެރިކަމާޢިނީ ްސިޔާީސ ްޤާބިލުކަމާއި ްވަރަށްްްލްީމ އެކު

ކަމުެގްނެތްބާރުޝާހިދުގެްއިތުهللاްއެކުްވެސްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްއެހެންކަމުންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްޢަބްދުްހުނަރުވެރިކަމާ

ނޑުްކެރިހުރެގެންްދަންނަވަން.ްމައްސަލަ ނޑުްދަންނަވާނީްްއަކީްޙަޤީޤަތާްޚިލާފުްހުށަހެޅުމެއްްކަމަށްްއަޅުގަ ވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޢަބްދުްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުهللاްަރއީސް، ްޝާހިދު، ްއެ ްަރީއސްކަމުގެ ްދުރުުކރަންޖެމަޤާގެ ްސަބަބެްއްމުން ްއެއްެވސް ހޭ

ްކަމަ ްމަޖިލީހުްށްއޮތް ްއަދި ްދެކޮޅުހަދަން. ްހުށެހެޅުމާ ްމި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްކަމުގަ. ްނުފެންނަ ނޑަކަށް ްރައީްސްއަުޅގަ ގެ

ނުޑގެްވާހަކަކޮުޅްނިންއިތުބާރުްއޮތްްކަ ްލައިކުމް.މާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްަވއްސަލާމްޢަުމގައިްދަންަނވަމުންްއަުޅގަ

ް

 ކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:



  

ް ްހިންގުމުަގއިްއަހަރ3ްްުރައީސް،ްވޭތުވެިދޔަ ްމަޖިލިސް ްމި ްއެމް.ޑީ.ީޕެގްފަރާތުން ްތެރޭގައި ްރައީސަްށްމަޖިލީހުްދުވަހު ގެ

ްެއއްބާރުލުން ނޑުމެްންވަރަށް ްއަުޅގަ ްހަަމއެާއއެްއކޮށް، ްފާަހގަކުރަން. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ދީފައިވާެނ

ނޑުމެންްއެްމަނިުކފާނުގެްޒާތީްެއއްވެސްްކަމަާކް އެމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްދިންްެއއްބާރުލުމުގައިްއަުޅގަ

ްވާހަކަތައް.ްނެބެހިފައިނުވާ ްތަފާތު ްވިދާޅުވަނީ ްއެ ްބޭފުޅުން ްކުރި ްއެކަންަކން ްމިއަދު ްާފހަގަކުރަން. ްވެސް ކަން

ްޤާބިލުްބޭފުޅެއް.ްއެހެންނަމަެވސް،ްމަޖިލީހުގެްގަް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންްވެސްްޤަބޫލުުކރަންްއެްމަނިކުފާނަކީ 2ްާވއިދުގެ

ް)ށ( ްނަންބަރުގެ ްހަވަނަ ްރައީސްެގ ްމަޖިލީހުގެ ްބުނަނީ ްހެދިފައިާވްގައި ްއަދި ްޤާނޫނާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ އިސިްއޔަތުން

ްހަމަކަމާއެއްކޮ ްެއއްގޮތަްށ ްކުރަްއވަންޖެހޭނޭގަާވއިދުތަކާ ްކަންތައްަތއް ްްށ ްފެބްރުއަީރ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ .7ް

ްއެް ްހިނގައިދިަޔްކަްނތަކުަގއި ްދުވަހު ްއެަބއޮތް.ްއޭްވަނަ ްއިުހމާލެއް ްަރީއސުލްމަނިކުފާނުގެ ްމަޤާުރގެ މުަގއިްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްބޭފުޅަކު ްއެހެންމެ،ްއެްއެް،ހުންނެވި ްހަމަ ްއަދި ްއެދުނު. ްބައްދަލުކުރަން ްސިީޓްްމަނިުކފާނާ ްއިސްތިޢުާފގެ މަނިކުފާނުގެ

ް ްއައިސްަފއިރައީސް ްމަޖިލީހަށް ްްއޮފީހުން ްރައީސް ްޕްރޮޓޮކޯލްވަނީ ްދަށުޮއފީހުގެ ްނޫންގެ ްހަމަން ްފާހަގަކުރެވޭ. ްކަން

ްމި ްްއެހެންމެ، ްހިްއސާ ްވަެރއްގެ ްކޮންމެވެސް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްކަމަކީ ްކަމަށްްެއއް ްކަމެއް ްހިނގައިދިޔަ ޮއވެގެްނ

ްފެްބރުއަރީ ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ްނުކުމެ،8ްްްއަޅުަގނޑަށް ްފުލުހުން ްދުވަހު ްގިަންވަނަ ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ މަޖިލީހުގެ

ނުްގިަނުގނަްފިޔަވަޅުތަެކއްްނާުޅއްަވއިްމަނިކުފާްބެހޭްގޮތުންްއެްމެންބަރުންތަކަކަށްްބޮޑެތިްއަިނޔާތައްްދީފަިއވާއިރުްިމކަމާ

ްމަޖިލީހުެގްހުރި ްރައްޔިތުްނގެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފާހަަގކުރަން. ްހިތާމަޔާއެކު ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ކަން

ްރަ ްބާރުން ްިދވެހިރާއްޖޭެގްތިން ްޖޭ.އެސް.ީސގަިއްއެް،ކުރެއީސަކީ ްވެރިޔާ. ްބާުރގެ ްިމްމަނިކުްއެއް ްއިންނަވަިއގެން ފާނު

ނޑުްއަސްލެްއްކަމަށްްގޮްސްމިްޤައުމުްިމއަުދްމިއޮތްްޙާްޤައުމުގެްޝަރުޢީްިނޒާމުްނިހާޔަތަށް ލަތަށްްދިަޔއީްއޭެގްމައިގަ

ްވަުރގަދަކޮށް ްމިައދަށްވުރެ ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންކަމުން، ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްމިއަދު މިްް،އަޅުަގނޑުމެން

އިގެްންނުްއެއަްށވުރެްބޮޑަްށްޒިންމާތަކަްމަނިކުފާްޓަަކއިްމިްމަޖިލީހުގެްރައީސެްއގެްަހއިިސއްޔަތުންްއެްށްމަޖިލިސްްއޮތުމަ

ްުނކުރެވޭ ްއެކަން ްކުަރއްވަން. ްއެކަން ،ް ްމިއޮތް ްވެސް ްިމއަދު ްައޅުަގނޑު ްބަދަލުވެގެންނުދާނެނަމަ ްއެއީްޙާލަތުން ކަން

ައޅުަގނޑަށްްވެްސްޤަބޫލުުކރެވޭނީްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް،ްއެހެންވީމާްްރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތެއް.އަޅުަގނޑުމެންްިމއަދުްޤަބޫލުކުް

ްފަދ2ްަ ްބުނާ ްނަންބަރުަގއި ްަބއެއްް،ވަނަ ްއުސޫލެއް ްހަމަހަމަ ްގެންގުޅުމުަގއިްއެންމެންނަށް ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްފަހަރަށް

ްުހދޫދު ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޭނެގ. ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްަކމެއް ްހުރެގެން ްދަތިފުޅުކަމެއް ްދާން ތަންްްބޭރަށް

ްއޮތްްޙާލަތުންްއެހެންްޙާލަތަކަށްްބަދަލުކުރުމަށްްްިމއަދުްމިްޤައުމުްމި،ްށްްފެންނަމުންްއެބަދޭ.ްއެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންނަ

ްޒިންމާދާރުކަމާް ްވަރަށް ްަރީއސަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަސައްކަތްްްޓަކައި ްވާހިނދުއެުކ ްބޭފުޅަކަށް ްއެް،ކުރަްއވަންެޖހޭ

ްއެ ްޖޭ.އެސް.ީސްމަނިްކަންތައްތައް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަިދ ްފާހަަގކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްފެނިގެންނުދާކަން ްކިބައިން ކުފާނުގެ

ްމި ްރައީސާްްއެކުަލވައިލުމުަގއި ްމިމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރަކުްއި ްޖޭ.އެސް.ސީްްމަޖިލީހުގެ ްިއންނަންޖެހޭއިރު ޖޭ.އެސް.ސީަގއި

ްނޭޅިޓަކައިްައޅަންްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޝަރުޢީްިނޒާމުްދެމެހެއްޓުމަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެްޝަރުޢީްް،ޖެހޭްއެންމެހައިްފިޔަވަޅުަތއް



  

ްފެއިލްވެ ްޢަދުލުއިންޞާ،ްނިޒާމު ްއަޅުަގނުޑްހިތާމަޔާަރއްޔިތުންަނށް ްމިއަދު ްގާއިމުެވެގންނުދާކަން ްފާހަގަކުރަން.ްްފު އެކު

ްއެހެންވީމާ ްިމއޮތް، ްކުރިއަށް ްއަދި ްއެދުމަކީ ްއެޭދ ްއެްައޅުަގނޑު ްވެސް ްމިްތާނގައި ްވޯޓުންްަމނިކުފާނު ްމި އަދުގެ

ްއެއްބާރުލުންް،ނަމަްކުރަްއަވއިފިޔާބުކާމި ްފުރިހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް،ްްމަނިކުފާނަށްްއެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދޭނަން.

ް ްބޭނުންވޭ ްފަރާތަކަށްއަޅުަގނޑުމެން ްވަކި ްމަނިކުފާނަކީ ްފިކުރަްށވުެރްް،ުނޖެހިއެ ްިސޔާސީ ްޙަްއޤުގައި ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ

ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްއަބަުދވެސްްްބޮޑަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެގެންދިއުން. ްބޭފުޅަކަށް ްމަސައްކަްތކުރަްއވާެނ ަޙއްޤުަގއި

ް ްމިޮއތް ްަޤއުމު ްމި ްޙާއުއްމީދުކުރަނީ ްރަނަގޅު ްިމއަށްވުރެ ްބަދަލުވެ، ްދިއުަމށްޙާލަތުން ްމާރާމާީރްްމިް.ލަތަށް ޤައުމުަގއި

ްވަޅިް ކަންތައްތައްްފެންނަންްއެބަޖެހޭ.ްމިްމަޖިލީހުންްްނަށްްމިއެޅުމުެގްކަންތައްްިހނގަމުންދާއިރުަގއިްައޅުަގނޑުެމންއާއި

ްހުއްޓުވުމަށް ްއެްއވެްމިކަންކަން ްނެތްޓަަކއި ްކުރެވިފައި ްމަސަްއކަތެއް ްސް ްހިއުކަން ްފާހަގަކުރަން. ނޑު މަންްއަުޅގަ

ްްރައިޓްސްއާް ްއެމްބެސެބެހޭ ްހަދައިފި. ްއެއް ްޑަެރްއްއެބަހުރި.ްހިޔުމިނިސްޓްރީ ްރައިޓްްސްކޮމިޝަނެއް ހުރި.ްރޭަގިއްމަން

ްމިހާރު ްއެނދުމަތިްވެސް ްމީހަކު ްދެ ްއޮތީ ްކުރެވިފައިއެ ްއެހެންވީމާ، ްވަޅިޖަހަިއގެން. ްކަރަށް ްޤައުމުެގްްއީމި، މިއަދު

ް ްމި ްމަޖިލިސްްްބަދަލުކުރުމަށްްޙާލަތުޙާލަތަކީ. ްމި ްއެބަޖެހޭ. ްޒިންމާވާން ްމަޖިލިސް ްމި ްބޮޑަށް ްމިއަށްވުރެ ޓަކައި

ްރައްިޔތުން ްދިވެހި ްއަމިްއލަްޒިންމާނުވަންޏާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހިމާޔަތްނުކުރެވޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙައްޤުތައް ްގެ

ްކުރުމަށް ްމިކަން ްއެބަޖެހޭ. ްމިއަދު ްއިޢުތިރާފުވާން ްޤާނޫނުއަސާީސްހިންގުމަށްްއަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދުްްޓަކައި ޓަކައި

ްމަސަްއކަތްއެް،އެއްބާރުލުންދީ ްގޮުތގަިއ ްއެެދޭވ ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެކުރަންޖެހޭ ްމި ްފަރާތަކީ ްއަަރއީސްްްއ ނުޑްކަން ުޅގަ

ްއެހެންވީމާ ްޤަބޫލުކުރަން. ްއެ، ްވޯޓުން ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްކާމިޔާބުކުރއްްމިައދު ނޑުމެންްްަވއިފިމަނިކުފާނު ްއަުޅގަ ނަމަ،

ްކުރިމަގަށްް ްހަމަ ްއެމަނިކުފާނާްއަދިވެްސ ްމަސައްކަތްކުރާްަޓކައި ްވާހަކަްެއއްކޮްށ ްފުރުް،ނެ ްމި ނޑު ްޞަުތގައިައޅުގަ

ްެއއްކިާބވެ ްފިކުރުން ްސިާޔސީ ްބޭނުންވަނީ ްދެކެން ްއަޅުަގނޑުެމން ްއަދި ްދަންނަވަން. ްމަޞް، ްޤައުމުަގއި ލަޙަތުަގިއްމުިޅ

ް،ިއގެންޓަަކއިްއިޚުާލސްތެރިްމަސައްކަތަްކުރިމަގަށްް،މިްމަޖިލީހުގައިްއިނދެގެންްއްސައްކަތްކުރާނެްމަޖިލީހުގެްރައީސެމަ

ކުެރވޭްތަންްފެންނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްަޓކައިްމަސައްކަތްްރައްޔިތުންގެްލާބަޔަށް،ްޓަަކއިްއަށްްޤައުމުގެްފައިދާ

ްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެ ްޝުކުރިއްޔާ ްހިސާބުން ްމިހާ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްހުސްވަގުުތޮކޅުރި ްމިްގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެސް ވަނީްްަވގުތު

ްޖެހިފަ ްބަހުސް ްމި ްއަދި ްދެބަްމި. ްމިހާރު ްއެހެންވީމާވަނީ ްއިވެފަ. ،ް ްފަށާނީ ްޖަލްސާ ްދެން ނޑު ރު.ްޖަހާއ11ްިއަުޅގަ

ްންްޖަވާބުދާރީވުމަށްްއަރުވާްފުރުޞަތު.ހުގެްރައީސަށްްބަހުސްގެްމެދުތެރެއިއަރުވާނީްމަޖިލީއަޅުަގނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުް

ްގެްހުސްަވގުތުކޮެޅއްްއަުރަވން.މިނެޓ31ްުހުރިހާްމެންބަރުންނަށްް

ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލިއިުރް ްމެދުކަ ްހުސްަވގުތަށް ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން ްކުރިައށް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު .`

ނޑުްދެންްފުރުޞަތުްއަރުވާނީްަރއީސަށްްބަހުްސގެްމެދު ތެރެއިންްއަުރވަންޖެހޭްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާފައިްއޮންނާނެ،ްއަުޅގަ

ްފުރުޞަތުގެް ްއޮންނަ ްނިމުމުން ްބަހުސް ްޚިޔާރުކުރަްއވަނީ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ފުރުޞަތުކަމަށް.

ބޭނުންކުރެއްވުމަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްބަހުސްައިއގެންްުކރިއަށްްމިްދަނީ.ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިް

ްއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށް.އަރުވަނީްނޮިޅވަރަމްްދާ

ް

ްއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެްނޮޅިވަރަމު

ްގޮުތގަިއް ްދުވަެހއްެގ ްުއފާވެރި ްލިެޔިވގެންދާނެ ްތެރެއިން ްތާރީުޚެގ ްިދވެހި ްމިއަދަކީ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްައޅުަގނޑަ ްނުކުރާނަން. ްއަދިްސިފައެއް ްހަޔާތުގައި ްބަރުލަމާނީ ްރާއްޭޖެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދަކީ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ށް

ްބޮޅެކޭ.ް ްއިތުުރވި ްތެރެއަށް ްހިތްދަތިކަމުގެ ްމިއަންނަ ްތަހައްމަލުުކރަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްޑިޮމކްރަސީަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްގެނައުމަށްްއެހެން ްމަޤާމަށް ްއެ ްމަނިުކފާނު ްއެ ރައީަސކީ

އަޅުަގނުޑގެްާތއީދުްއޮްތްބޭފުޅެއްްނޫން.ްއެްމަނިކުފާނުްރިާޔސަތާްހަވާލެެވވަަޑިއގެންނެވީްަވރަށްްނާޒުކުްަފއްތަރެްއގަިއ،ް

ްމަޖިލީހަ ްަރއްޔިތުްނގެ ްބެހިފައިވާ ްހަމަހަމަކޮށް ްވަރަށް ްޑިމޮްކރަސީއެްއަގއި، ްއޮތް ްޅަފަތުަގއި ްރާއްޖޭގެްވަރަށް ްއޭރު ކަށް.

ްއެް ްލޯހުޅުވެމުން، ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުއަސާސީައކަށް ްައއު ްލިޔެވެމުން. ްައއީ ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްމަސްރަޙު ސިޔާސީ

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްފަްއތަރެއްަގއި ްނާޒުކު ްވަރަށް ްއެެހންވީމާ، ނޑިަވޅެއް. ްދަ ްއައި ްފަރިތަވަުމން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމަސައްކަތް ްހުރިހާ ްމަނިކުފާނުެގްރައީސްގެ ްއެ ްއެހެންވީމާ،ްރައީސަށް، ްކުަރއްވަންެޖހިވަޑަިއގެންނެިވ. ްރައީސް ްއެ ތަކެއް

ްގަާވއިދުގެް ްވެސް،ްމަޖިލީހުގެ ްތެރެއިން ްފުރުޞަތުގެ ްހަނި ްލިބިވަަޑިއގެންނެވި ްއަާދުކރެއްވުމަށް ްމަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމުގެ

ްޤާނޫނުއަާސސީއަކަށް ްއަުއ ްއަދި ްތެެރއިންނާ ްތެެރއިްންްއޮޅުންބޮޅުންތަުކގެ ްފަރިތަވެފައިނެތުމުގެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްއަލްފާޟިލްް ްރައީސް ްަމޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއް ްަނތީޖާ ްރަނގަޅު ްއެކަީށގެންވާ ްދަންަނވަންކެރިާދނެ އަޅުަގނޑަށް

ްއަުޅަގނهللاްޢަބްދު ްއެުކ ްޤާނޫނުައސާސީއާ ްއަުއ ްހަމައަށް ްިމއަދާ ްހޯއްދަވައިެދއްިވއޭ. ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ޑުމެންްޝާހިދު

ްވެްސް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްވަނީ ްހާސިލުކުެރވިފަިއ ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްހާސިލުކުރެވިފަިއވާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްދަތުރުގައި ކުރި

ްމަޖިލީހަކީް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވަންޖެހޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެހީތެރިކަމާެއުކގައި އެއްބާރުލުމާއި

ް ްތާރީުޚގައި ްފާހަަގކުރެވިަފިއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮުތގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައްކަތްތެރި ްއެންމެ ްހަރަކާތްތެރި، ްއެންމެ ފެނުނު

ްހުުޅވިފަިއވާް ްވަރަށް ްކުިރއަާރފައިވާ، ްވަރަށް ްތަހުޒީބީ، ްވަރަްށ ްޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ވީނަމަވެްސ،



  

ްބަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޤާނޫނުތަކަކީ ނޑުމެންގެ ްއެއް.ްއަުޅގަ ްފައްތަންޖެހިފައިވާްޤާނޫނުއަސާސީ ްިމްޒަމާނަށް ްއަދި ނދެވިފައިވާ

ްހަވާލުވެަވޑަިއގެންނެވީ.ް ްރިާޔސަތާ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނު ްއެ ނޑިވަެޅއްަގއި ްދަ ްހުރި ްގޮުތަގއި ޤާނޫނުތަކެއްގެ

ް ްޓަކަިއ ްވާސިުލވުމަށް ްއަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްސ83ްިއިސްލާޙުކުެރވުނު ނޑިވަެޅްއގައި ްދަ ްހަދަންޖެހިފައިވާ ާޔސީްޤާނޫނު

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްނިުކތްއިރުަގއި ނޑި ްއޮ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތެެރއަށް ނޑުގެ ްކަ ްގަދަ ްމާޙައުލެްއގެ ްވާަދވެރި ޕާޓީތަކުގެ

ްެވްސް ްއައިއިރު ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްއެހެންވީާމ، ްކުރިމަތިލައްވަން. ްދަތުރާ ްނާމާން ްމި ްޖެހިވަޑަިއގެންނެިވ ކައްޕިތާނަށް

ްއަ ްމައްސަލަ ްޙަޤީޤީ ްމަޖިލީހުގެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނަމަ، ްމަސައްަކތްކުރެވޭ ްފޯކަސްކޮށްގެން ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ށް

ްބިލެްއް ްބެހޭ ްނުކުރެވޭ.ްެހއްކާ ްޤަބޫެލއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްަނގަންޖެހިދާނެ ްަމްއސަލައެއް ްނެތް ރައީސްެގްއިތުބާރު

ްއަޅުަގނޑުމެން ްބިލެއް ްއިޖުރާއަތުެގ ްޖިނާޢީ ްނެތް. ްލިބިފައެްއ ްލާމަރުކަޒީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނެތް. ްލިބިފައެއް ނަށް

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއްް ްފުރިހަމަ ްނެތް. ްއެކުަލވައިެލވިފަެއއް ްއަދިވެސް ްހިތްހަމަޖެހޭވަރަށް ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ޤާނޫނުތައް

ްމިއިން ްފޭރާން ްއިޖުތިމާޢީ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްކުރިމަތިވަމުން. ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްހިތްދަތިކަން ްނެތުމުގެ

ްދަށަށްް ްދުވަހަުކ ްއިޤުތިޞާދު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޮގއްސަ. ްވީިދގެްނ ްވަީނ ްމި ްމިއަދު ްނުާދވަރަްށ ްވީދިގެން ދުވަހަކު

ްސަބަބުންް ްދަށްވުމުގެ ްޙާލަތު ްއިޤުތިޞާދީ ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގޮއްސަ. ްދަށަށް ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ނުދާވަރަށް

ނޑުމެންނަށްްމި އަދުްމިްަވނީްކުރިމަތިވެފަ.ްއެހެންވީާމ،ްމިއަދުްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެްވަޒީފާނެތުމުގެްަމއްސަލަތައްްައޅުގަ

ް ްޙާލަތުނ77ްްްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫުލކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމަސްޫއލިއްޔަތަކީ ްއެޅިފަިއވާ ނުޑގައި ްކޮ މެންބަރުންގެ

ވުންތަްއްެއބަހުރި.ްމަޖިލީހުގެްރައީްސްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޤައުމުންްެނެގހެއްޓުމުގެްމަްސއޫލިްއޔަތު.ްިސޔާސީްޚިޔާުލްތަފާތު

ްނޫން.ް ްނިންމުންތަކެއް ްހިތްހަމަޖެހުނު ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްމެދު ްނިންމެވުމަކާ ްއެ ްނިންމެވުމަކީ ްކޮންމެ ނިންމެވި

ްހުރެދާނެކަން.ް ްޚިޔާލުަތފާތުވުންތައް ްިސޔާސީ ްޙާލަްތތަކުަގއި ްއެ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްައޅުަގނޑަްށ އެހެންނަމަވެސް

ްޚިޔާ ްކަމަްށްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް ްމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ ްޖަޒުބާތުަގއި ްައޅުަގނޑުމެން ނޑިވަަޅކީ ްދަ ްކޮންމެ ލުތަފާތުާވ

ްޚިޔާލުތަފާުތވުމާިއް ްސިޔާސީ ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަވުގތު ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްނުުކރެވޭ. ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނަޑކަށް

ްކު ްކަންތައް ްކަހަލަ ްނެރެވޭނެ ްނަތީޖާއެއް ްތެރެއިން ނުޑްދެބަސްވުމުގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމަސައްކަތްުކރަން. ރަން

ނޑުްެދކެންްބޭނުންވިްދުވަހެއްްނޫން.ް އުއްމީދުކުރާްހިތްްއޮތީްއަޅުަގނޑުްކުރިްނވެސްްދެންނެވިްަފދައިންްމިއަދަކީްއަުޅގަ

ްއަޅުގަް ްހިތްއޮތީ ްުއއްމީދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުދިއުން. ްތަކުރާރުވެގެން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދުވަސްތައް ނޑުމެްނެގްމިފަދަ

ްދެވޭެން ްކުިރއަށް ްމަސައްަކތްތަކަިއގެން ްމި ްފުނިޖެހިފަ. ްމިހުރީ ްމަސަްއކަތްތަްއ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ މަސައްކަތްތަަކއިގެްނ

ްއެންމެންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކަަމށް ްއެހެންވީމާ، ްކުރިމަތިވެެގންދިއުން. ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްދުވަސްތަކެއް ްފަހި ކަހަލަ

ްވާނަމަ ްކަމަށް ނޑުްްފޯކަސްކުރެވޭ ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްކާމިޔާބުލިބިެގންދާނެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްޤަބޫލުކުެރވެނީ އަޅުަގނޑަށް

ްދިވެހިްޤައުމަށްްއެދެނީްފާގަތިަކމާއިްފަލާޙާއިްކާމިޔާބީ.ްަވއްަސލާމްޢަލައިކުމް.

ް



  

 ދެްއކެވުން:ޢަލީްވާހަކަްއްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުމަޑު

ްފާހަަގކުރެއްް ްވެސް ްބޭފުޅުން ްިޢއްޒަތްތެިރްއެހެން ްއާދެ، ްުދވަްސވަެރއްަގއި، ްއުނދަގޫ ްހަލަބޮލި، ްވަރަށް ްފަދައިން ވި

ްއޮތް.ް ްބައިަބއިވުންަތއް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްއާދެ، ްހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވީ. ްރަީއސްކަާމ ްމަޖިލީހުގެ ރައީސް

ްދުވަްސވަރެްއަގއި ްޮބޑު ްވަރަށް ްތަޅާފޮޅުންތައް ްކަަހލަ ްއެކި ްހަމައެާއއެކު ްމަޤާާމްްއަދި ްއެ ްރައީސް ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުމެންްމިައދުްހުށަހެޅިފައިްވަނީްއެްމަނިކުފާނުގެްއިތުބާރުްނެތްކަުމގ3ްްެހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވީ.ް އަަހރުްފަހުންްއަޅުގަ

ްމަނިކުފާުނގެް ްއެ ްޖެހެންދެންްވެސް ްމިއަާދްހަމައަށް ްމަނިކުފާނުެގްދައުުރގަިއްއަދި ްއެ ްމައްސަލަެއއް.ްއަޅުަގނުޑްހިތުން

ްފެނިގެންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރެއިން ްދުވަސްތަކުގެ ްމި ްކުޅަދާނަކަން ްހުރި ްކަމަށް ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ޤާބިލުކަމާއި

ް ްއަދި ްއިތުބާރ3ްްުހިނގައްޖެ. ްއޮތް ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްަޔގީން ްައޅުަގނޑަށް ްވޯޓުގައި ްނެގޭ ްމި ްމިއަދު ްފަހުން އަހަރު

ްެފނިގެންދާނެ.ްއާދެ ްތެރެއިން ްރައީްސގެް،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްއަމާުޒކުރޭ އެމް.ޑީ.ޕީްންއަބަދުވެސް

ނިޑްހުސްކުރުމަށް.ްހަމަްޮކންމެްސިޔާސީްހަލަބޮލިކަމެްއެގްތެރޭގަިއްއަބަުދވެސްްއަންނާނެްމަޖިލީހުގެްރައީސްތޯްނޫނީް ގޮ

ްހަ ްއަުޑއިިވގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއްތޯ. ްބޭނުންފުޅުވާ ްއެ ްބޭފުޅުން ްނޫނީްއެ ްޕްރޮވިންސްތޯ ްޕޯޑިއަމުތަކުަގއި މަ

ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭް މަޖިލީހުގެްރައީސްތޯ.ްމިހެންްއަޅަިއކިޔާްތަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަްކޮންމެްވަގުެތއްަގއިްައޅުގަ

ްރައްދުނުދެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްބަޔާނަށް ްރިޔާސީ ްއަދި ްއަމާޒުކުރަްއވާކަްނ. ްކަންކަން ްބޭފުޅުން ްއެ ްރައީސަށް އްވަިއ،ްމަޖިލީހުގެ

ރައްޔިތުންގެްވާހަކަަދއްަކވާތީްއަޅުަގނޑުްހަމަްހިތާމަކުރަން.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުަގއިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޕާޓީްއަްށް

ްބޭފުޅުންނަށްް ްެއ ްބަޔާނަށް ްިރާޔސީ ްވަގުެތއްަގއި ްއޮތް ްޚިޔާލުެދެވން ްއެކަމަށް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ނިސްބަތްނުވާ

ް ްލިބުނު ްހިތާމަކުރަން.ްޖަވާބުދެއްވަން ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަަދއްަކވާތީ ްަރއްޔިތުންގެ ްގެއްުލވައިަލްއވާފައި ފުުރޞަތު

ްވެްސްނަގާލީ.ް ްކަުމގަިއ ްއެ ްަޙއްުޤ ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްނަގާީލ. ްކަމުަގއި ްއެ ްޙައްުޤ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރެ ްކަންކަން ްުދވަހު ްވިާދޅުވި ްރަީއސް،ްއެ ްައޅުަގނުޑްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުސޫލަކުން.ްއަދި ްވަރަްށްޑިމޮކްރެިޓކު ްއވީ

ނުދެކެންްމިހާްކުދިކުދިްކަންތައްތަުކގައިްމަޖިލީހުގެްަރއީްސެގްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްވޯޓުްަނގަންވާނެްކަމަކަށް.ްޤައުުމގަިއް

ެގްވޯޓުްނަގަްނވެއްޖެްއޔާްމިީއްއެއަްށވުރެްމާްބޮޑެތިްކަންތައްަތއްްހިނގަމުންދާއިރުްމިވަރުްަކންތަކުގައިްއިތުބާރުްނެތްކަމު

ްޅަފަުތގަޭއް ްފާހަގަކުރަްއވާފަ.ްާއދެ،ްޑިމޮކްރަސީގެ ްވަނީ ްކަންތައް ްމި ްެވސް ްއިން ްމައްސަލަެއއް.ްައއި.ޕީ.ޔޫ ްބޮޑު ވަރަށް

ނޑުް ްަޤއުމެއްްނޫން.ްޑިމޮކްރަސީެގްޅަފަތުަގއިްްއުޅެނީްދެޭކގޮތުަގއިްމިމިހެންްވިދާޅުވާނެ.ްޑިމޮކްރަީސގެްޅަފަުތގައިްއަުޅގަ

ްޖެނެރަލާް ްސެކެޓްރީ ްއަދި ްރައީސާ ްަނއިބު ްރައީސާއި ްއިންތިޚާބުކުރެްއވި ްެއބޭފުޅުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްއުޅެވެނީ މި

ްރަނގަުޅވާނީ.ް ްއެންމެ ްނުދެއްިކއްާޔއޭ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވާހަކަ ްޑިމޮްކރަސީގެ ްދެން އެއްަލއިލަްއވާފައި

ްކުޅިކުިޅވަރަށްްމިކަހަލަްވާހަކަަތއް...
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ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއާިއ175ްް.ްއާދެ،ްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްتركاتهالسالم عليكن ورحوح هللا و`.ް

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްމަތީންްރައްޔިތުންގެ ްގޮުތގެ ްވާ ްހުށަހަޅާފައިވާްއްޗަށްޝާހިދުގެްމަهللاް)ށ(ްގައި

ްވާހަކަައކީް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދާއިރު ްބަހުސްކުެރވުން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްަމއްސަަލ ްނެތްކަމުގެ އިތުބާރު

ްޢަބްދު ްލިބިވަަޑިއގެންނެވިްްهللا ްތާރީޚެއްަގއި ްފަހުގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިުތންގެ ްމި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެއީ ޝާހިދު

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްސިޔާސީްކަންތައްތަުކަގިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބު ނުްހަމަްވަރަށްްރަނގަޅުްބޭފުެޅކޭ.ްައޅުގަ

ްސިޔާީސް ްހޮވީކީ ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންނަމަވެްސ ްހަރަކާތްތެރިވަނީ. ްމިތާ ްޕާޓީތައް ސިޔާސީ

ްރައްޔި ްހޮވީ ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނެގ ްނޫން. ްމީހެއްްޕާޓީއަކަށް ްަވކި ްއަކަށް، ްޕާޓީ ްވަިކ ްވޯޓުދީގެން. ތުން

ްަރއްޔިތުްން ްއުދާސްަތކާއި ްރަްއޔިތުންގެ ްޙައްޤުތަާކއި ްރައްޔިުތންގެ ްނޫން. ްކުރާކަެށއް ްކަންތަެކއް ްގޮތަކަށް ނިސްބަތްވާ

ްތިް ްތަނުގައި ްމި ްޓަކައި.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްހާސިލުކޮށްދިނުމަށް ްަރއްޔިުތންނަށް ްކަންތައްަތއް ްޕާީޓްބޭނުންވާ އްބެިވްެއކި

ޝާހިދުގެްއިތުބާރުްނެތްކަުމގެްވޯުޓްهللاްއަށްްނިސްބަތްވާްަބއެއްްބޭފުުޅންްއަޅުަގނޑުމެންގެްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްޢަބްދު

ްމިއީް ްވާހަކަ ްނުކުރެވުނު ްކަންތައްތަްއ ްބޭފުޅާއަށް ްއެ ްއާިއ ްވާހަކަ ްނާޤާބިލު ްއެބޭފުޅާގެ ްތަނުގައި، ްމި ނަގަން

ް ްތަނުގައި ްމި ްޤައުމުަގއިްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަހުރި. ްވާހަކަތައް ްމުހިއްމު ްމާ ްއެއަށްވުރެ ްނޫން. ްވާހަކަެއއް ދައްކަންޖެހޭ

ްކަންތައްތަެކްއް ްޚާއްޞަ ްމުހިއްމު، ްވަރަށް ްކުރަންޖެހިފައިވާ ްގޮސް ްމިހެން ްޤަތުލުޢާއްމާ ްއާއި ްމާރާމާރީ ހިނގަމުންދާ

ް ްއެބައޮތް. ްކުރިމަީތގަިއ ްޢިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދެޭކގޮުތގަިއ ނޑު ްީމގެއަުޅގަ ްރައީްސ، ްމަޖިލީހުންްްއްޒަތްތެިރ ްމި ކުީރަގއި

ްހާސިލުކުރަންޖެހޭ ްޢިބްރަތް ްައޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަްތޕުޅުތަކަކީ ްހުރި ްައޅުަގނޑުމެްނެގްކުރަްއވާފައި ްކަންތައްތައް. ނެ

ްތާރީޚުަގއި ްމަޖިލީހުެގްޖަލްސާްއެންމެްފަހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްް،ފަުހން ްޖަލްސާ ްދައުރުެގ ަޓކައިްްވުމަށްފެއްޓެފުރަތަމަ

ް ްއެތައްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގިރާކުރަްއވަިއ،ްކުރިމަތިވި ްްހުރަސްތަެކްއ ްމަނިކުފާނުގެ ޢަމަލީގެްހިކުމަތުއެ

ްމަިނކު ްއެ ްަސލާމަތްކޮށްދެއްވާފަބޭނުންކުރައްަވއިގެްނ ްަޤއުމު ްމި ްބާްއވައި ްެވސް ްޖަލްސާ ްއެ ްވަނީ ްއެހެންވީމާ،ްފާނު .

ްމިތިބިްމިއަދު ްމިތާނގައި ނޑުމެން ްައޅުަގނޑުމެންްްއެންމެހައިްއަުޅގަ ްއެއްަޗކީ ްވިސްނަންޖެހޭ ްމެންބަރުން ޢިއްަޒތްތެރި

މިކަހަލަްްވެްސްނަގާނީްހަމަްކޮންމެވެސްްޕާީޓެއއްގެްބޭފުެޅކޭ.ްހަމަދެން،ްވާނަމަްދެންްވެސްްަރއީސަކުްަނގައިިފްކަމުަގއި

ްޖެހޭނެ. ްވިްްމައްސަލަތައް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަާގއިރު ްވޯޓު ްނެތްކަމުގެ ްޚިލާފުްއިތުބާރު ްަގވާއިދާ ްރައީސް ސްނަންޖެހޭނީ

ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްހުރީ.ްއަޅުގަ ްޮކށްފައި ްކަންތައްތަެކއްތޯ ްވާޖިބުްްކޮންކަހަލަ ްމަނިކުފާނުގެ ްމަނިުކފާނު،ްއެ ްއެ ގޮތުަގއި

ް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއޮތީ ްޤާބިލިްއަދާކުރަްއވާފައި ްލިޔާޤަތާއި ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްގޮއްޔަތު ްއެހެްނވީމާަތންދޭ ،ްތަކަށް.

ްމި ްޢިްއޒަތްތެރި ްޮގވާލަނީ ްމި ްޢަބްދުްއަޅުަގނުޑ ްމެންބަރުންނަށް ްއެންެމހައި ްމަޖިލީހުގަިއްޝާހިهللاްމަޖިލީހުގެ ްމި ދަކީ

ދިނުމަށްްހަމަްރުހުންދިނުމަށްްވޯޓުކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްމަނިކުފާނަށްްވަންްއެންމެްެއކަށީގެްނވާްރަީއސްމިވަގުތުްއިންނަ

ްދަ ްވާހަަކ ްތާއީުދކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެދުމަކީ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްންނަވަން. ްހެޔޮްهللا ްޤައުމަށް ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ތަޢާލާ



  

ްރަހުމަތް ްހެޔޮ ްް،ވިސްނުމާއި ްބުއްދި ްހެޔޮ ްރައްޔިތުންނަށް،އަދި ްއެންމެހައި ްޤައުމުގެ ްމިްްމި ްމަޖިލީހުގައި ޚާއްޞަކޮށް

ްހޫ.ރަކާތުވަބަهللاްލައިކުމްްވަރަޙުމަތުވަްއސަލަމާޢަް.މެންބަރުންނަށްްދެއްވުނ77ްްތިއްބެވިް

ް

ްކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީދުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފައިްމި`.ްޝުކުރިްއޔާް ދިގުކޮްށްްއޮތްްމައްސަލައަކީްމާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްމިއަދު

ްމައްސަަލއެވާހަކަ ްކަހަލަ ނދެްއކޭ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްކޮންމެެވސްއް ްހަމަ ްދަންނަވާލަްންްުޑ ެއއްެޗއް

ް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްހޯދީ. ްފުރުޞަތެއް ްަޢބްދުބޭނުންވާތީ ްރަީއސް ނޑުްޝާހިهللاްޢިްއޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ދަކީ

ްބޭފުޅެއް ްދަންނަ ްކުިރން ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ން.ވެސް ްއެނޭގްޢަބްދުއަުޅގަ ްއަބަުދވެސް ޝާހިދަީކްވަރަްށްޤާބިލު،ްهللاްޑު

ް ްއަދި ްތަޢުލީމީ ްްމީހުންނާވަރަށް ްގުޅިގެްނ ްބޭފުޅެްއކަން.ްމިތާ ްހުރި ްކޮށްެދއްވާަފއި ްމަސައްކަތްތަެކއް ވަަރށް

ނޑުމެްނގެްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެންނަށްްހީވަނީްއަޅުގަ ތަކުންްވެސްްއިންޞާފުވެރިކަާމްއަކީްހުރިހާްގޮްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ެއއް.ްމަޖިލީުހެގްްދިނުމަށްްމަސައްކަތްކުރާްޕާޓީއިމެންނަށްްެވސްްިއންޞާފުހޯދައެންއެްއ،ްްމަސަްއކަތްކުރާްޕާޓީްއެްއކޮށް

ްއެރަ ްއިންޞާފުވެިރކަމާ ްވަރަށް ްމަސައްއީސް ްއެތެރޭގައި ްމިތާ ްގިކު ްަވރަށް ްދަނިކޮށް ްމެންބަރުންކަތްކުރަމުން އަދިްް،ނަ

ްިއްސވެރިންްވަރަށް ްޕާޓީތަުކގެ ްް،ގިނަ ްމަނިކުފާނާ ްެއ ްސީާދކޮށް ްއިްދިމާލަށްވަރަށް ްފާޑުފާޑުގެ ްގިނަ ލްޒާމުަތއްްވަރަށް

ނޑަށްްހީވަީންްށްކަތަުކގެްޙަޤީޤަތެއްްބެލުމަކީްވެސްްއޮތްްކަމަޒާމުއަޅުވާަފިއވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްއިލް ވާތީެވްއެހެންްއަޅުގަ

ްމި ްއިސްަނގަިއގެން ްވެސް ްހަމަްްއެމް.ޑީ.ޕީން ްައޅުަގނޑަށް ްއަިޑއިވުނީމަ ްވާހަކަތައް ްމިއަދުގެ ްއެހެންނަމަެވސް، ކުރަނީ.

ްމަ ްއެ ްނެތްނިކުފާނުޔަޤީންވެއްޖެ ްކަމެއް ްެއއްވެްސ ްއެފަދަ ްެގ ްހަަމްކަން. ްވާަހކަައކީ ްދެއްެކވި ްެއ ްބޭބޭފުޅުން އެ

ްވާހަކަތަެކއް ްނެތް ްޙަީޤޤަތެއް ްއެްއވެސް ނަޑއެިޅގެން ްއެްކަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ކަން.

ްއަޅުގަް ްކުިރއަށްވުރެމަނިކުފާނަށް ްއިތުބާރު ްއޮްތ ްއަްނޑު ްމިހާުރ ްދޭތެރޭަގއިްބޮްމާދި ްމަނިކުފާނާ ްއެ ްއެީއ ްވެއްޖެ. ޑު

ްނޫ ްހުޅިވިްޓީވީތަކުންނާއި ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނާސްތަުކަގއި ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްގޮތެްއގަިއ ްބޭފުޅުންނާިއްްގެންވާ ްޕާޓީގެ ްޤައުމީ އަދި

ްލީޑަ ްއިސް ްޕާޓީަތކުެގ ްއެހެން ްވާހަކައަދިވެްސ ްއިާހނެތިކޮށް ްވަރަްށ ްރުްނ ްއޮީތ. ްއެހެންވީަދއްކާފަިއ ނުޑްްމާ، އަުޅގަ

ް ްމިއަދަށް ްމަނިކުފާނާމިއަދުން ްއިތުބާރުދެއްވާަފިއްއެ ްެއްމަނިކުފާނަށް ްއިލްޒާމުތައްްްދޭތެރޭަގއިްޮގވާނީ ްެއހާްގޮތެއްްނެތް

ކޯޓުތަކަށްްހުށަހެޅުމަށް.ްއަދިވެސްްއެއްފަހަުރްރީޢަތްކުރެވި،ްެއްކަންތައްތައްްއެޅުްއވިްބޭފުޅުންނަށްްމިހާރުންްމިހާރަށްްޝަ

ްޝުކުރިއްޔާ.ް.ވާަހކަްދަންނަަވމުންްއިށީންނަންްއޮތްއެްމަނިކުފާނުގެްއިތުބާރުްްށްަގނޑައަޅު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ްކުރު ްވީހާެވސް ްކުަޑކަމުން ްވަގުތު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވައިޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރިްކުރުކޮށް ްބަލާނަން. ެލވޭތޯ

ްއެމް ްހިތު.ީޑ.ޕީރައީސް ްތިން ްހޯއްދެވުމަށްްްހުރިހާްގޮތަކަށް ްމީހަކު ްއިްނނަވަިއގެންްމަސައްކަްތކުރާނެ ްޮގނީޑގައި ކުރާްމި



  

ް ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާهللاމަސައްކަތް ްރަޙުމަތްފުޅުން ްޢަބްދުްގެ ްނުވާނެ. ްކާިމޔާބެއް ްތިޝާހިهللا ނީޑަގިއްްދަކީ ގޮ

ްެވއްޖެއިންނަަވއިގެ ްެދކޭގޮުތގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެމް.ޑީން ްހިތުްއޔާ ްކަން.ޕީ ްގޮތަކަށް ްއަިދްްހުރިހާ ްބޭފުޅެްއްނޫން. ކުރެްއވި

ްޚު ްނިސްބަތްވާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްކަންދު ްގޮތަކަްށ ްބޭނުންވާހާ ްޕާޓީން ްޢަބްދުކުރެްއވި ްވެްސްނޫން. ދަކީްޝާހިهللاްބޭފުޅެއް

ްްވަރަށް ްއެކު ްތަޖުރިބާއާ ްވަަރށް ްެއކު، ްދެނެަވޑަިއގެންޤާބިލުކަމާ ްަމގު ްހިނގާ ްކަން ްރިބާކުރަްއަވއިޖުތަް،ދުނިޭޔަގއި

ްމައްސަލައެްއގަް ްކޮންމެ ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް ްޤާނޫނުތަކާރައްޔިތުންގެ ްއާއި ްޤާނޫނުއަާސސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެްިއ ްއަދި

ްިސޔާ ްާރއްޖޭގެ ްނިންމަވާއިރެްއގައި ްރިޢާޔަތްކުރައްަވއި ްމަސްރަހަށް ްޤައުމީ ްމަސްރަހާއި ްބޭފުޅެއްްްީސ ްޤާބިލު ވަރަށް

ްމިް ްައޅުަގނޑު ްހިލާަދންނަވަްއަދުކަމުގަިއ ްހަމަ ްިމއަދު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށްްްފުންާނއިންޞާ،

ކުރަމުންްއަިއްސްއިްހުރިހާްމުއައްސަސާއެއްްހަލާކުލުމުގެްނަމުގަަގއިްމީހެއްގެްބޮލުގައިްބަދުނާމުއަުޅވުނަމުއޮޅުަވއިލުމުގެް

ްއަތްްއެ ްމުައއްސަސާްމީހުންނަށް ްއޮްތްހަމައެކަނި ްނުލެވި ްަރއީސް ްކާިމޔާބުްްމިްކަތިލުމަށްގެ ްހިލާ ްހަމަ ްަމސައްކަތް ކުރާ

މިއީްތަނަކުންްތަނަކުްނުޖެހޭްކަންތައްތަކެްއްހުށަހަޅައިގެންްހިންގާްބޮޑުް،ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސްވިަޔކަނުދޭނަންްމިއަދަކު.ް

ްޢަބްދުހައިޖާނެ ްރައީސް ްއްކަން، ްޝަޚުهللا ްކަތިލުމަށްޝާހިދުގެ ްމަސައްކަެތއްްސް ްކުރާ ްސާބިތުވަީންޓަކައި ކަން

ްޕޮ ްއެއްެވސް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއިންޓަކަށް ްވާހަކަފުޅެއް ްމިއަދަކު ްމީހަކު ކަންކަްންްނުދައްކަާވ.ްއެެއއްެވސް

ްސާބިތު ްޙަޤީޤަތެއްކަްނ ްއެއީ ްހައްތަހާވެްސްދިފާޢުކޮށް ްނުދައްަކވާ. ްވާހަކަފުެޅއް ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެސް ްމައްޗަްށ ކޮށްދިނުމުގެ

ްގޭދޮރުމަތީ ްބަބުެކޔޮްގައި ްމިވެްހުރި ްނާޅައޭ. ްބަބުކޭެލއް ްގޯސްކޮންނޭ.ަގހުގައި ްމަަސްއކަތްކުރަްއވަނީ ްރައީސް ްޕާޓީއެްއގެ ްނި

ްއަން ްމީހެއްގެ ްއުެޅނީ.މިވެނި ްހިތާެވގެނޭ ްމީހަކާ ްއެހެން ްމިްްހެނުން ްވާހަކަފުޅުތަެކއް ްނުޖެހޭ ްތަނަުކ ްތަނަކުން މިކަހަލަ

ްނާޤާބިލުކަ ްމިހާ ްއެހެންވީމާ، ްެގނެސްގެންްމާދައްކަވަނީ. ްއެއްޗެއް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިުތންގެ ްޝަޚުް،އެކު ސްްމީހުންގެ

ނޑުމެންގެްރައީސްްެވއްދިްކަމީ،ްކުރާްސިލްސިލާްމަސައްކަތުެގްތެރެއަށްްޓަކައިްއެމް.ޑީ.ޕީްމިްކަތިލުމަށް މިއަދުްްއަޅުގަ

ްޤައުމުގައި ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްޕާޓީއޭ،ްްއަޅުަގނޑު ްޑިމޮކްރަޓީކު ްއެންމެ ްޤަުއމީއެންއޮތް ްސަޕޯޓުކުރާްްމެ މަޞްލަޙަތަށް

ްދަނާ...އެންމެްމުައއްސަސާަތްއްހަރުްޕާޓީއޭ،

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ްރައީސް.ް ްޢިއްަޒތްތެރި ްރައ17ްްްއާދެ،`.ްޝުކުރިްއޔާ ްަވނަ ްްމަޖިލީހުގެޔިތުންގެ ްރައީސް އިތުބާރުްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަނެތް ްމިއަުދްްއްސަލަކަމުގެ ްއެީކަގއި ްއުފަލާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަކާލާތުކުރަމުންދާތީ ްބަހުސްގެ ްމި ްހުށަހެޅިގެން ެއއް

ްއެ ްތެރެއިން ްމަޖިލިސް ްމި ްސަބަބަކަށްވަނީ، ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްއޮތް ްއޮތްޯތްްހިތްހަމަޖެހުން ްއިތުބާރު މަނިކުފާނުގެ

ްބޭނުންކުރެވެް ްމިއަދު ްވަސީލަތެއް ްމުހިއްމު ްބެލުމަށް ްމިނެތްތޯ ްޢިއްޒަތްތެިރްްމުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްއެއީ ދަނީ.

ްއެ ްކުރިމަތީގައި ްއެންމެން ްަރއްޔިުތ ްމިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްވާަހކަފުުޅތަކާ ްދައްކަވާ ްބެހޭްމެންބަރުން ްމިްްމަނިކުފާނާ ގޮތުން

ްހާމަ ްޙަޤީޤަތް ްވާހަކަތަުކގެ ްދެއްެކވި ްމެންބަރުންކޮޅެއް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްދުވަހެއް.ްރައްޔިތުންގެ ވެގެންދާނެ



  

ްއެމް.ޑީ. ްަޅފަތުގައިޕީއަޅުަގނޑުމެން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަާލމަތްކުރަނީ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއަދު ްޑިމޮކްރަސީ.ްްން އޮތް

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަލަނީ ްމި ްމިއަދު ްން ްތަސްމީނުއައާދެ، ްމަޖިލީހުގެްްޙްމަދު ްރައްޔިތުންގެ ްައދި ްދަށުަގއި ްލީޑަރުކަމުގެ ޢަލީގެ

ް ްމަނިކުފާނާްްންނަަވއި،އިރައީސްކަުމގައި ްއެ ްރައީސް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމެންބަުރްއަދި ްިޢއްޒަތްތެރި ެއްޕާޓީގެ

ްައޑީަގިއްކިނބިްބެހޭ ްނެުރްއވަިއގެން ްަޅްކުދިްނކޮޅެއް ްތިބި ްިސޔާީސްޕާޓީތަކުަގއި ްވާަދވެރި ްމައުމޫނުގޮތުން ްގަސްދޮުށގޭ

ްއެްޤައްޔޫމުޢަބްދުލް ްބޮްހުންނަވައިެގން ްނުމަނިކުފާނު ްއެޅުވި ްއިލްޒާމުލުގައި ްބޮޑު ްރާއްޭޖގެްޙަޤީޤަތަކަށްްހަނު ވެ،

ނޑުްް،ރައްޔިތުންގެްކުރިމަތީގައިްއެަކންްހާމަވެ ޙަޤީޤީްޑީ.އާރު.ޕީްސަލާމަތްވާނެްދުވަހޭްމިއަދަކީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްިޑމޮކްރަސީ ްޕާޓީަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްލީޑަރު ްޕާޓީގެ ްއެ ްއަޅުަގނޑުްް،ިވދާޅުވާތީްއެއްްނެތްްވާހަކަްހިތާމަކުރަން ެއކަމާ

ްޕާޓީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްޢަބްދުްންހިތާމަކުރަން. ްމަނިކުފާނަށާއި ްކަމެްއެގްهللاްއެ ްހެޔޮ ްވަރަށް ްކޮށްދެއްވާ ޝާހިދަށް

ްއާެދ،ް ްވިސްނުން. ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްެއއްެޗއް. ްތަފާތު ްއެއީ ްޚިޔާަލީކ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤަބޫލުކުަރނީ. ްައޅުަގނޑު ގޮތުަގއި

ްވާ ްއަދިްއެމް.ޑީ.ރަނގަޅު ްމީހުން ްމެ،ްއާދެ،ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަދާކުރުމަށްހަކަފުެޅއް ްވަޢުދު ޓަކައިްރައްޔިތުންެގްްޕީްސަރުކާރު

ައކީްއެމް.ޑީ.ީޕްްޓަކައިްދެއްކިްވާހަކަްމަޖިލީހަށްްވެސްްތިމަންނާމެންްރައްޔިތުންްކުރިމަތީގައިްއިންތިޚާބުްކާމިޔާބުކުރުމަށް

ްކޮށްފަ ްަވޢުދުތައްްއިސަރުކާރުން ްހޮއްަވވާްްފުއްދުމަށްްހުރި ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްިތމަންނާމެން ޓަކައޭ

ް ްކަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްސަބަބަކީ. ްއެހެނެއްހިނަގއިދޭންޖެހޭ ްޤަބޫލުކުރަންްދިޔަީއކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަބަދުެވްސ ނޫން.

ްވާހަަކއަކާްއިބަހާްއިޢަމަލާ ްމުނާފިގުްދައްކާ ްެއއީ ްނުވާނެ. ްގަްދިމަލެއް ްސިފަންގެ ްހުންނަ ނޑަކަްށްްއިަގއި ްއަުޅގަ އެއް.

މީހުންނަކީްއެކަހަލަްބައެކޭްސީދާްދަންނަވާކަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްސިފަތަކަކީްެއގޮތަށްްހުންނަްކަމެއް.ްްނުކެރޭނެްމި

ްއެމް.ޑީ. ްރާއްޭޖގެޕީއާދެ، ްމަސައްކަްތކުރަނީ ްއަބަދުވެްސ ްހޯދައިްްން ްޙައްޤުަތއް ްރާްްދިނުމަށްރައްޔިތުންެގ އްޭޖެގްޓަކައި.

ްލާބަްރައްޔިތުންގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްހެވާ ްވެސް ްމިއަދު ްކުޓަކައި. ްމި ްމަސައްކަތް ްގޮުތގަން ްއެ ްނިޔަތުަގއި، ްއެ .ްރަނީ

ް ްކުރިޔަށް. ްތަންކޮޅެއް ްަބއްލަވަްނީވ ްއުފެދުނީއްސުެރ2114ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފެށިގެްނ ްއަހަރުން ވަނަ

ްއާ ްއައީ ްމަސައްކަްތކުަރމުން ްއޭުރގަިއްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްމީހުންކޮޅެއް ްމަދު ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ދެ،

ްދި ްލާބަމަސައްކަތްކުރަމުން ްެހވާ ްރައްޔިތުންގެ ްމިްއަށްްްަޔއީ ްެއގޮތުން ްޓަކައި. ްކުދިނ18ްްްއަދު ްފުރޭ އަހަރު

އާދެ،ްވަރަށްްސާފުވާެންްންްކުރިްމުހިއްމުްއެއްްމަސައްކަތް.ްއެްުދވަހުަގއިްެވސްޕީދަނީްއެއީްވެސްްެއމް.ޑީ.ވޯޓުެއޅެމުން

ްޑީ.އާރު. ްމިހާރުގެ ްހުންނެވި ްމިނިސްޓަރަކަްށ ްހޯމް ްއަޙްއޭރުަގއި ްލީޑަުރ ްދާއިާރެގްޕީގެ ްކެންދޫ ްޢަލީ ްތަސްީމނު މަދު

ްއެ ްމެންބަރު ްބެހޭްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުބާރުގޮތުްަމނިކުފާނާ ްވެސް ްއޭރުަގއި ްވެްސ ްހުށަހެޅުނު.ްނެތްކަމުން ްވޯޓެއް ގެ

ްއެހެންވީމާ ްބަލާފަޕީއެމް.ޑީ.، ްއަދަދަށް ްމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ްކަްނކުރަމުންދަނީ ްކާމިޔާބުްއިން ްކަމެއް ކުެރވޭެންނުވަތަ

ްނޫން.ްއަބަދު ްޮއވެގެެނއް ްޔަޤީންކަން ްއުއްކަމުގެ ްއުއްމީުދގަިއްމަސައްކަތްކުވެސް ނޑުމެން ްދަނީ.ްއަޅުގަ މީދުކުރަީންރަމުން

ކުީރަގއިް،ްޓަކައި.ްއެހެންވީމާްޔޮްމަސަލަސްކަންްގެނެސްދިނުމަށްހެމިްރާއްޖެއަށްްް.އަށްްހެޔޮްގެނެސްިދނުމަށްްމިްރާއްޖެ

ްއެީއްޢަބްދުއަްށްއަނެްއކާްއަޅުަގނުޑްދެއްިކްވާހަކަ ްޖެހިލަންވަނީ ްޢަލީްސަލާމަތްކުރުމަށްްްަތސްމީނުްޝާހިދާއިްهللاްެވސް



  

ްމުޅިްރާއްޖޭގެްްވެގެންދާނެ..ްތިޔަްބޭފުޅުންނަށްްވަރަށްްސާފުށްދޭްމަސައްކަތެކޭްމިްމަސަްއކަތަކީޓަކައިްއަޅުަގނޑުމެންްކޮ

ްއެ ްސާފުެވގެންދާނެ ްވާހަކަްްރައްޔިތުންނަށް ްދެްއކި ްއަދިްްއިޢަމަލާްއިއާްބޭފުޅުން ްނުވާނެކަން. ްދިމަލެއް ްމިއަަދކު ބަހާ

ތަނުންްމިްނެގޭްްމަނިކުފާނުްބަރީޢަެވގެންދާނެްމިްމަތުތަކަކީްމިއަދުްއެގެްމަްއޗަށްްކުރެްއވިްހުރިހާްތުހުޝާހިދުهللاްޢަބްދު

ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގަިއްވޯޓުން ނޑުމެންްމަަސއްކަތްކުރާނީްކުރީަގއިްވެސްްައޅުގަ .ްއެއީްޞައްަޙވީ.ްއެއަްށފަހުގައިްއަުޅގަ

ްރަ ްމަޖިލީހުގެ ްއިހުތިރާމުމަސައްކަތްކުރީ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޤަދަރުކޮށްގެން.ީއސަށް ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި އަިދްްކޮށްގެން

ްޕާލިމެންޓް ްގްރޫޕުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެްރީ ްއަދި ްދަށުން ްއިރުޝާުދގެ ްލީޑަުރގެ ްމިްގެ ްއާެދ، ްވެްސ ްަވގުތުްމަނިކުާފނަކީ

ްލީޑަރުް ްޕާޓީގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދާއިރާގެ ްހިންނަަވރު ްއާދެ، ްކުރަްއވާ ްއިބްރާހީމުކަން ްމެންބަރު މުޙައްމަދުްްޢިްއޒަތްތެރި

ްައޅުަގނޑުމެ ްބޮޑަްށްުގޅިލާމެހިގެން ްވަރަށް ްމަޖިލީހުެގްަރއީސާ ްއަދި ްގާތުްޞާލިޙަކީ ނޑުމެން ްއަިދްއަުޅގަ ްެއީކަގއި ންނާ

ްއިރުޝާދުއަބަދު ްއެހެންނަމަވެްސ،ްވެސް ްބޭފުޅެކޭ. ްެހޔޮލަފާ ްބޭފުޅެކޭ، ްރަނގަޅު ްރައީސަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްދަނީ ދެްއވަމުން

ްއެްްޤައުމަށް ްސަްޓަަކއި ްމިކަންްލާމަތްކުރުމަށްމަނިކުފާނު ްއަދި ްކުރަން. ްިމކަން ްމިއަދު ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްޓަކަިއ

ލެްއވުމުގެްގާބިުލކަންްވީްގޮތަށްްފުލުފުލުގައިްއިތުބާރުނެތްކަމުގެްވޯޓުއްބާސްްއިބްރާހީމަށްްޢަނުވިްއޔާްމާދަމާްއެންދެރިމާގޭް

ްއެ ްފަހަރުގައި ްހުންނާނެ. ްއެމް.ޑީ.ޕީަގއި ްކޯްވެސް ްިއސްތިޢުމަނިކުފާނު ްއަމިއްލަފުޅަށް ްދެްއވަފާނެ.ްފާެވގެން ްވެސް ފާ

ްޢަ ްޖެހުއްބާސް ްޖެހިއިބްރާހީމަށް ްދަތުރު ނޑުމެންްނު ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް، ްކަމެއް. ްއެކަީށގެންވާ ްެއއީ ވަޑައިގަތުަމކީ

ްާވހަކަ ްކުރާނެ ްއެކަން ްއެްްކޮންމެހެން ްއެެހންނަމަވެސް، ްނޫން. ްެވސް ްގާބިުލކަންްމަސަްއކަތްްއެްއ ްފެންވަރާިއ ުކރުމުގެ

ްއެމް.ޑީ.ޕީަގއިްހުންނާނެ.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްއިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ބަރުްރޮޒަދޫްދާއިރާގެްމެންތުލުސް

ްރައީސެއް ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަްނ ްވެސް ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު

ްއިސްތިޢުފާދެއްވާފައިއަމި ްތިހެން ްމިނުގަްނނަވާނެަވޑަެއއްްއްލަފުޅަކަށް ްމޭޒުމަތީގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއައި.ޕީ.ޔޫްްއޮތްް.

ްއެްއގޮތަްށްޕްރެކްޓިސްްސްޓުވަނީްބެްަކމުގައިްޢަމަލުކޮށްފައިްންްމި.ޕީލާއިރުްއެމް.ޑީންްދެއްވާަފއިވާްލަަފޔަށްްބަލައިއި އާ

ްޢަމަލުކޮށްފައިް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްޙާލަތުަގއި ްމި ްަބޔާންކޮށްފަިއާވ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއަިދ ްސާފު. ްވަރަށް ވަީންްނޫންކަން

ް ްރީތި ްއައި.ޕީ.ޔޫޑިމޮކްރަސީގެ ްވެސް ްގިނަްްއުސޫލުންަކން ްޙާލަތްތަކުގައި ްވޭ.ްއަިދްމިފަދަ ްއެބަ ްާފހަގަކުރަްއވާފައި އިން

ް ްއަމިއްލަފުޅަށް ްމާނަކޮށް ްގަާވއިދު ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތްޤައުމުތަކުަގއި ްގޮތް ްނިންމޭނެ ްވެްސްނިންމުންތައް އިރު

ްކޮިމޓީ ްާޢއްމު ްފޮނުްމަޖިލީހުގެްރައީސް ްަމއްސަލަ ްމި ްއެންމެްރަނަގޅުްއަށް ްކުރެވޭނެ ްމިަކން ަވންްނިންމެވިްނިންމުމަކީ

ބޭފުޅުންގެްއިްސްްއަށްްދަސްވެފައިވާްުއސޫލަކީްއެް.ްއެމް.ޑީ.ޕީއިންްވަނީްފާހަގަކުރަްއވާފަްގޮތްްކަމަށްްވެސްްއައި.ޕީ.ޔޫ

ކަން.ްްސްތިބެގެންނުވާނެްިއްވެަޤއުމުގަްްއެމް.ޑީ.ޕީްނޫންްބަޔަކުްމިެއއީްަރއީސްްނަޝީދުްގެްނގުޅުްއާވްއުސޫލު.ްް،ލީޑަރު

ްގޮތުގަް ްވެރިެއއްގެ ްއެްއެވސްްމުއައްސަާސެއއްގެ ްމީހަކު ްކަންކަންްނުކުރާ ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ ްހުރެގެްންްއިއެމް.ޑީ.ޕީ ވެސް



  

ްދާނުވާނެ ްކަްނތައްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްގޮަތކަށް ްބޭނުންވާ ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްޢަބްދުްކަން. ްިވއްާޔ ްދުވަހަކު ްވުރެްهللا ޝާހިދަށް

ްބޭފުެޅއް ްނޫންގޮަތކަްރަނގަޅު ްއެ ްއިތުބާރުނުހުންނަާވނެ. ްޖެހެނީ ްމި ްވާއިރަްށ ނޑުްށް ްއަުޅގަ ްނަގަން. ްވޯެޓއް ނެތްކަމުެގ

ްއެމް.ޑީ. ނޑިނޭޅި ްކެ ްމިޕީހިތާމަކުރަން ްްން ްހެދި. ްމަސައްކަތްތަކާ ްކުރަމުންދާ ްމި ްވައްޓާލަން ްއަުގ 7ްރާއްޖޭގެ

ްއަމިއްލަ ްނަީޝދު ްރަީއސް ްއިްފެބްރުއަރީގަިއ ްއެމަޖިލީހުްދެއްވީމަފާސްތިޢުްއަށް ްަރއީްސ ްޤާނޫނީްްގެ މަނިކުފާުނގެ

ްވާްއަސާސީޤާނޫނު ްހަވާުލެވފައިވާ ްއަދާކުެރްއީވމައިްނ ްމިއެކަމާްް،ޖިބުތަްއ ްހިތްހަމަނުޖެހިގެން ްބޭފުޅުން ްމި އުޅެނީްްކަން

ްވާހަކަް ްމެންބަރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްހިންތޮއްޑޫ ްސާފުެވގެން ްރަނގަަޅށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް އްޖެ.ްގަްއިން

ްވިްއކާލިްވެރިކަމަށް ްެއއަރޕޯޓު ްޓަަކއި ްމަޞް، ްނަޝީދުެގ ްމަޖިލީހުގެްލަޙަތުރަީއސް ްނޫން ރައީސްެގްްހިމާޔަތްކުރުމެއް

ޮއއްސިފަ.ްމަނިކުފާުނގެްވެިރކަމަށްްއިރުްދެއްވިްހިސާބުންްއެްއޮތީްއެފާވާޖިބަކީ.ްރަީއްސްނަޝީދުްއިސްތިޢުްއެންމެްބޮޑު

ްކޮށް ްރައީސަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްއައެކަމާ ްނޯންނާނެ. ްކަމެއް ްއިތުބާރުދެވޭނެ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވޯެޓްއްދި ނެތްކަުމގެ

ްއެ ްއަދި ްވެްސްްނެންގެވިަޔސް ްވެރިކަމެއް ްދެން ްނަޝީދަަކށް ްރަީއސް ްދުރުކުރެއްިވޔަސް ްމަޤާމުން މަނިކުފާނު

ްަވގުތުްއިއަނބުރަ ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅައިގެން ްމައްސަލަތައް ްމިފަދަ ްއެހެންކަުމން ރަްއޔިތުންނަށްްް،ބޭކާރުކޮށްްނުލިބޭނެ.

ްއެމް.ޑީ. ްނުދެކެން.ްޙަޤީޤަތަކީ ނޑެއް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްބޭނުެމްއްއޮތް ްކުރުމުގެ ްޤަބޫލުކުަރއްވާްޕީްފުރައްސާރަ ްމިް،ންްވެސް

ްެއންމެ ްހުންނެވި ްކުރަްއވަން ްރައީްސކަން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޢަބްދުްވަގުތު ްބޭފުޅަކީ ްޝުކުިރއްާޔްޝާހިދުهللاްގާބިލު ކަން.

ްތެރިްރައީސް.ޢިއްޒަތް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހި ްމިހާ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބަޖެހޭ.ްޝުކުރިއްާޔ ްރީސްޓާޓުކޮށްލަން ްސިސްޓަމު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސާބުން

ްއެހެންވީމާ ް)ވަގުުތޮކޅަކަްއެކަމަށް، ްމަޑުޖައްސާލާނަން. ްަވގުތުޮކޅަކަްށ ްކުަޑ ްއަޅުަގނުޑ ްއާަޓކަިއ ްއަޅުްށްފަހު( ނޑުދެ، ްގަ

އްލުކުެރވިއްޖެްކަމަށްްވަނީ.ްހަފަށަނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދިާމވިްފަންނީްމައްސަަލްމިހާރުްްށްްގެންދަންްމިޖަލްސާްކުރިއަ

ނުޑްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަުރވަނީްމަނަދޫްދާއިރާެގްިޢއްޒަތްތެ މަދުްރިްމެންބަރުްއަޙް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ް.ްޠާރިޤަށް

ް

ްމަދުްޠާރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ރާގެްމެންބަރުްމުޙައްދާއިްމަނަދޫ

ްރައީްސގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްައކީ ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިހާރު ްއާދެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމައްސަލަނެތްއިތުބާރު ްމައްސަލަްކަމުގެ ްމި ްްއެއް. ްމައްަސލައެމް.ޑީ.ޕީައކީ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްސުްްން ްމިއީ އުފެޭދްވާލުއެއް.

ްމައްސަލަ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްނޫން. ްަބލަނީކީްކަމެއް ްހުށަހެޅުމުގައި ްމާޙައުލަްެއއް ްމުޅި ްއެކަމެއްގެ ްބަލާފަކޮންމެހެން އެްްއިށް

ްބަލާފަ ްޙަޤީަޤތަށް ްބަލަނީކީ.ްއެކަމެއްގެ ްޫނން ްއެއް ްނުވާނެތޯ ްއެްއިފާސްވާނެތޯ ްކަމަށްްްއެއީ ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްަވގުަތކު



  

ްެއހެންވީމާްތަކުއެަވގުްވަންޏާ ްކުރަނީ. ްއެމް.ޑީ.ޕީއެމް.ޑީ.ޕީ، ްހުށަހެޅިއިރު ްމައްސަލަ ްމި ްއެ ން ްއަށް އެމް.ޑީ.ީޕގަިއްނގޭ

ްނޭނގި ްމަޖިލީހުގެ.ްއެކަން ްރައްޔިތުން ްމެންބަރުންކަން ްކިަތއް ްހުށަހަޅާފަްތިއްބެވީ ްމައްސަލަ ްމި ްނޫން އޮތީ.ްްމިްއިއެއް

ްބޭނުންއެމް.ޑީ.ޕީއެހެންނަމަވެސް،ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރޭވުންެތރިކަމާން ްކަންތައްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމި އިންޞާފުވެިރކަމާްްއިވޭ

ްކަންަތއްތަ ްމާޙައެކު ްގެންެދވޭނެ ްޢިއްޒަތްތެިރްއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޙަޤީޤަތަީކ ްތަނަވަސްކޮށްދޭން. ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި އުލެއް

ްތެރެއަް،ރައީސަކަށް ްމަޖިލިސް ްމި ްފުރުޞަތެއް ްދިނުމުގެ ްގެްނގޮސް ްރަނގަޅަށް ްމަޖިލިސް ްމަޖިލިސްްމި ްމި ްނެތް. ކު

ް ްހޯދައިދިނުމަކީ ްފުރުޞަތު ްއެ ްމިއެމް.ޑީ.ޕީތެރޭގައި ްްން ްކަމަށް ްކަެމއް ްކުރަންޖެހިފައިވާ ްއެބަްއެމް.ޑީ.ޕީވަގުތު ން

ްންްއެއްއިެރްއގައިްވެްސްޤަބޫލެއްްނުކުރޭްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސަކީްމިޕީޤަބޫލުކުރޭ.ްމިއީްޙަޤީޤަތަކީ.ްއެމް.ޑީ.

ް ްގާބިލުްމަޖިލިސް ްހިންގުމުގައި ްކަމަށް. ްބޭފުޅެއް ްނެތް ްރައީސްްއެމް.ޑީ.ޕީކަން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޤަބޫލުކުރޭ ްއަބަދުެވސް ން

ްމަهللاްޢަބްދު ްމި ްޤާބިލުޝާހިދަކީ ްހިންގުމުގައި ްޝަްއކުބޭުފޅެއްކަންްޖިލިސް ްބޭުފޅަކު ްއެްއވެސް ްއެއީ ްކަމެްއް. އުަފއްދާ

ްހިންގުމުގައި ްމަޖިލިސް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެްްނޫން. ްހުރަހަކީ ްއޮތް ްަމނިކުފާނަށް ްފިކުުރގަްމި ްއެްއ ްއިްމަނިކުފާނާ

މަނިކުފާނާްއެްކުރާްދިމާކުރުންތައްްއެބަޖެހޭްްދިޔުން،ްގޮސްްވަކިްާޕޓީްހަދައިގެންްއެްެވގެންްދިޔަކުްވަިކަވކިތިއްބެވިްަބޔަ

ްމިްހުއްޓުވަން.ްއެ ްކުރިއަްމަނިކުފާނަށް ްތެރެއިންމަޖިލިސް ްމަޖިލިސް ްމި ްގެންދެވޭނީ ްުހއްޓުިވގެން.ްްށް ްޖެއްސުންތައް އެ

ްމިއީް ްބުނެދީގެން. ްރަނގަޅަށް ްގޮތް ްތިބި ްބޭފުޅުން ްއެ ްވޯޓަކުން ްސާފު ްމިކަހަލަ ްހުއްޓުވޭނީ ްޖެއްސުންތައް މި

ްޢަބްދު ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަތެއް. ްބޮޑު ްަވރަށް ްޤަބޫލުކުރާ هللاްއަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެ ްޤަބޫލުޝާހިދު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެހެންމެ،ްން ްއެބަ.ްހަމަ ްކުރަްއވާ ްކަންތައްތައް ްވަރަްށްިގނަ ްންއެމް.ޑީ.ޕީނުކުރާ

ްކުަރްއވާފަ ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްއެއްގޮތަށް ްގަވާއިާދ ްމި ްއަދި ްގޮތަށް ްޤަބޫލުކުރަންްއިއެދޭ ްމިއީ ޖެހޭނެްއެބަުހރި.

ނޑީގައިްއިންނެވިްކަމުަގއިޙަޤީޤަތެއް.ްއެްއވެސްްމީހަކުްޮކންމެްބޭފުޅަކުްތިް މީހުންްހުރިހާްބޭފުޅުންްިވޔަސް،ްުހރިހާްްގޮ

ްަކމަށްހިތްޕުޅު ްއިންސާނުން ްެއއީ ްނުުކރެވޭނެ. ްުނކޮށްދެވޭނެ. ްކަންތައްތަކެއް ްގޮތަކަށް ްއެހެންވީމާްހަމަޖެހޭ ްވާތީ. ިމީއް،

ްޤަބޫލުކުރަ ްއެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތެއް. ްންޖެހޭނެ ްމައްސަ، ްމި ްހުށަހަޅާފައެމް.ޑީ.ޕީ ްއޭރުްްއިލަ ްއޮތީ މި

ް ްމަްއސަލަ ްއެ ްލާންފެނުނީތީވެ. ްމައްސަލަ ްއެ ްަވުގތު ްއެ ްބިނާކޮށް، ްމައްޗަށް ްކަންތައްތަުކެގ ްހުރި ެއގޮތަށްްހިނގާފައި

ްހަމަެއކަިން ްނޫން. ްވެސް ްބޭރުކޮށްލުމެްއ ްރިާޔސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުމަކީ ްބޮުޑ ްއެންމެ ލުމުގެ

ްވި ްއެމް.ޑީ.ީޕްްއިސްނުމާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްެއއީ ްއަންގައިދިނުމަކީ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންނަށާއި ްގޮތް ްހުރި ފިުކރު

ްހަމަގައިމުކުރަން ްކަމަށް ްކަމެއް ްވެސް،ްމިޖެހޭނެ ްބޭފުޅުން ްޤަޫބލުކުރަން.ްހުރިހާ ްައޅުަގނޑު ްރަްއޔިތުްންރާއްްެވސް ޭޖގެ

މަނިކުފާނާްެއްއްްޝާހިދަށްްދިމާވާްއެންމެްޮބޑުްގޮްނޖެހުމަކީްއެهللاްދުކުަރްއވާނެްމަޖިލީހުގެްރައީްސްޢަބްވެސްްޤަބޫލުފުޅު

ްޕާޓީ ްއެހެން ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްހައްްޕާޓީގައި ްބޭފުޅުންއެއް ްގޮންޖެހުންކަން.ްއެ ްދިމާވާ ްއެ ްޖީ.އެމް.އާރުެގްދަވަިއގެން ކަން

ްއިސްތަށިފުުޅގަ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްބޮލުަގއި ްޭބފުޅުންގެ ްއެ ްވެސް ްއަުޅަވއިގެްންމައްސަލަިއގައި ްކަންތައްތަެކއް ިއ

ްވާހަކަފުޅުަތއް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްވޯޓުްވާހަކަދެްއކީ.ްއެމް.ޑީ.ީޕއަކުންެނއްްނޫން.ްމިއަދު ްމިއަދު ްމިއަދު ްގޮތާހުރިްގޮތާއި ްއިދޭ



  

ނުެގްމަނިކުފާްއެްކަންތައްތައްްސާފުެވގެންްދިޔައިމަްހަމަްގައިުމވެސްްއެްަމނިކުފާނަށްްތިްޮގނީޑގަިއްއިްނނަވަިއގެންްއެ

ްއާެދ،ް ްކަމެއް. ްޔަޤީންކުރާ ްައޅުަގނުޑ ްކަމީ ްފަސޭހަވެގެންދާނެ ްގުނައަކުްނ ްއެތައް ްއަާދކުރުމުގަިއ މަސްއޫލިއްޔަތު

ްއެ ްކަމަށް. ްވޯެޓއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްވޯަޓކީ ްމި ްމިައދުގެ ްޤަބޫުލކުރަނީ މަނިކުފާނުެގްްއެް،ަމނިކުފާނުްއަޅުަގނޑު

ްއަާދކުރުމުަގއިްސާބިތުކަމާ ްވޯޓުގެްނަތީޖާްވެގެންދާނީްވަރައެްމަސްއޫލިއްޔަތު ްމި ްދެމިހުރުމުގައި ްވޯޓަކަށް.ްކު ްމުހިއްމު ށް

ްއެހެންވީމާ ްގައިުމވެ، ްހަމަ ނުޑ ްއިތުބާރުއަުޅގަ ްަރީއސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅާފައިާވްސް ްމިއަދު ްމަްއސަލަ ނެތްކަމުގެ

ނޑުްާތއީުދކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިއްް ްޔާ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްމަތިވެރީްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢި ްބަހުސްއާދެ،ޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢަބްދުްއޒަތްތެިރ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ هللاްުކރެވެމުންދަނީ

ް ްއެމް.ޑީ.ނެތްއިތުބާރުޝާހިދުގެ ްހުށަހަޅާފަޕީކަމަްށ ްމައްސަލަން ްަމއްަސލަްްިއާވ ްކަންބޮުޑވި ނޑު ްައޅުގަ ްދެން ެއއް.

ްމި ްރުޅިއަިއސްގެނޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްެއމް.ޑީ.ޕީން ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހީުކރީ ނޑު ްއަޅުގަ އުޅެނީ.ްްހުށަހެޅީމަ.

ނޑުމެންނަށްްއިވޭއަޅުަގނޑުމެްނގެްރައީްސގެްުދވަސް އުުޅްއވަނީްްގޮުތގަިއްމިްދުްއވާލަންެވގެންނޭ.ްއެކަަމކުްމިހާރުްއަުޅގަ

ްއެހެްނވީމާހެޔޮ ްކޮށްެދއްވަން. ްރަނގަޅުްް،ކަމެއް ްގޮާތއި ްކޮށްދޭ ްކަން ްޑިމޮކްރަީސްހެޔޮ ްޒަމާނުގައި ްގޮތާިއްމި ްކޮށްދޭ ކަން

ހުދުްމިްބަލަންޖެހެނީްްކަމަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންްބަލަންޖެހެނީްހުދުްް،ޒަމާނަށްްމިްދަނީްބަދަލުވަމުން.ްބައެއްްފަހަރަށްްކަޅު

ްއެހެ ްހެޔޮންްކަޅުކަމަށް. ްކަމަށްވީމާ، ްއުޅޭ ްކޮށްދޭން ްބަލަިއގަންަންްަކމެއް ްކަންތައް ްހެޔޮ ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ެވއްޖެއްޔާ

ެއއީް،ްލުްވެސްްުކރާްބައެއް.ްއެހެންވީމާކުރާްބައެއް.ްހެޮޔްހިތުންްދޭްއެްއޗެއްްޤަބޫއް.ްރަނގަޅުްކަންތަކަށްްަތޢުރީފުބައެ

ނޑުްފުރަ ނޑުްދަންނަާވލަމުންްއަޅުގަ އޮތީްޅަފަތުެގްްތަމަްވެސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްރާއްޖޭަގއިްމިއެްވާހަކަްއަުޅގަ

ނުޖެހިފަ.ްލީހަށްްވެސްްހިތްހަމަޝާހިދަށްްމަޖިهللاްނެގޭއ.ްރާއްޖޭގެްއެންމެންްވެސްްިތބީްޢަބްދުެއއްްކަންްއެްޑިމޮކްރަސީ

ނޑުްމިްމަޖިލީހަށްްމިއަދުްއައިއިރުް ިއްކްސީްޑްރަިއވަރުްަކއިރީގަްހިސާބަށްްއަންނަންދެންްޓެްގެއިްންމިްަގއިދެންމެްއަޅުގަ

ްުހއްޓާުނލައި ްއިންއިރު ްއެއްްްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހަށް ނޑަށާއި ްއެހެންވީމާއަުޅގަ ްދިަޔީއ. ްކިޔަމުން ްޗެހި ނުޑް، އަުޅގަ

ްމާޙަ ްދަތި ްމި ްިމވަރަށްމިދެންނެވީ ްފެންވަް،އުލުގައި ްމަސަްއކަތްމި ްރަނގަޅަށް ްމިހާ ްއެަރށް ްދަނިކޮށް ްކުރެވެމުން

ނެތްކަމުެގްމައްސަލަްައކީްއެީއްބޮުޑްޔޮހިތުންްކުރެްއވިޔަސްްއިތުބާރުނެތްކަމަށްްހުށަހެޅުމަކީްއަދިްހެރުމަނިކުފާނަށްްއިތުބާ

ްކަމެއް.ްއެހެންވީާމ،ް ްމަދުންްނޫނިއްޔާްނުހިނގާ ްވަރަށް ްމަްއޗަށް.ްދުނިޔޭަގއި ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެ ކަމެއް.ްރަްއޔިތުންގެ

ްއެހެ ްއަޅުަގނޑު ްައދި ްކަންބޮުޑވޭ. ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްޔަޤީންކަމާއެކު ްފުރިހަމަ ްމަޖިލީހުގެްްންނަމަވެްސ، ްމި ދަންނަވަނީ

ނޑުމެންްމިތިބީްފުރިހަމަްްފުރިހަމަްތާއީދުްއެ ްމަނިކުފާނަށްްއޮތްކަންްއިރާދަކުެރްއވިްއާޔްމިއަދުްސާބިތުވެގެންދާނެ.ްައޅުގަ

ްމަޖިލީހު ްމި ްއަދި ްފަހަތުަގ. ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްގެންދިޔައަށް ްމިހާތަނަށް ްކަންތައް ްފުރިހަަމްގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ އިުރގަިއ



  

ްމިް ްއަދި ްެއކަން ްތަނުގަިއ ްއޮްތ ްކުިރއަށް ްިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ްއޮތް. ްއެބަ ްހިތްހަމަޖެހުން ްފުރިހަމަ ްއޮތް. ްއެަބ ތާއީދު

ްމަޖިލީހުންްފެނިގެންދާނެ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްްން:ވާހަކަދެްއކެވުްމުމަޢުޞޫهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްކެލާ

هللاް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއޮނަރަބަލްްޢަބްދު

ް ްމަްއޗަށް ްލަިއގެްންނެތްއިތުބާރުޝާހިދުގެ ްމިއަުދ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްވަކިކުރުމަށް ްމަޤާމުން ްމަނިުކފާނު ްއެ ްނަމުަގއި ކަމުގެ

ްމައްސަލަް ްގެންދާ ްމި ްސީްކުރިއަށް ްއަކީ ްޑިމޮކްރަސީ ްދީފައިދާ ްހަމަލާައށް ްމާްވާ ްއެއް. ްތް އެުކްްމިންވަރުފުޅާهللا

ްކާމިޔަބުވިަޔކައަޅުަގނ ްހަމަލާ ްއެ ްޑުމެން ްކޮމިޝަނުއިިސއްހަނުދޭނަން.ްއާދެ،ްމަާޤމުގެ ްޖުޑީޝަްލްސަރވިސް ަގިއްޔަތުން

ްާދިއރާ ްޝަރުޢީ ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާތީ ްރައީސް ްއަތްގަަދކުރަްމަޖިލީހުގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބޭނުމުަގއިްއަށް ްއެކަުމގެ ން

ް،ނަމަްތަނަށްްލައިގެންްެއކަންތައްްކުރަންްބޭނުންވާްމަޖިލީހުގެްރައީސްްމަޤާމުންްވަކިކޮްށގެންްއެމް.ީޑ.ޕީގެްޕަޕެެޓއްްއެ

ވަނަްރައްޔިތުންެގ17ްްއެކުްއަޅުަގނޑުމެންްނުދޭނަން.ްއާދެ،ްްގެްމިންވަރުފުޅާްهللاތްްއެކަންތައްްެވސްްކާމިޔާިވޔަަކ،ްމާ

ްމެންބަރުންނާްނަގިްމަޖިލީހަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކާމިޔާބުތަްއ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަޖިލީހެއް. ްހޯދާފައިވާ ްކާމިޔާުބތަކެއް ގުނަ

ވޭ.ްއެހެންވީާމ،ްމަސައްކަތްތަކެއްްކުރަްއވާފައިްްޝާހިދުްނުހަނުްބުރަهللاްއެްއކޮށްްހޯއްދެވުުމގައިްމަޖިލީހުގެްރައީސްްޢަބްދު

ްމަޖިލީހު ްތާއީދު ްފުރިހަމަ ްޢަބްދުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރައީސްގެ ްގެ ްދަންނަވަން.ްهللا ްވާހަކަ ްއޮތް ްމައްޗަްށ ޝާހިދުގެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބެލުމުސްޕީކަރޝުކުރިއްޔާ ްނެތްތޯ ްއޮތްތޯ ްއިތުބާރުގެ ްސުވާލުގައިްގެ ްމި ގެ

ނޑުމެްނގެްއިުތބާރެއްްނެތޭ.ްއަޅުަގނޑުމެްން އަޅުަގނޑުްފުރަތަމަްހަމަްފަށައިގަތުުމގެްކުރިންްދަންނަވާލަންްބޭނުންްއަޅުގަ

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްމެދުވެރިކޮށް ްމެނިފެސްޓޯ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްގޮތުަގއި ްޕާޓީެއއްގެ ސިޔާސީ

ތޯ.ްއެގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްވަރަށްްމަަސއްކަތުންްސިާޔސަތުތައްްހިންެގމުންްދަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްސިޔާސަތުްހިންގޭ

ނޑުމެްންްސިާޔސަތުްނުހިންގިް،ހިސާބަށްްގޮސްްފަހުންްމަޝްވަރާގެްމަޖިލީހަކުންްނުހިންގިްގަޔަށްްައތްލާްއެންމެ އަުޅގަ

ްއައި ްހިސާބަށް ނޑުމި ްއަުޅގަ ްހިއެއްުނވޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްއިތުމާ ްއެހެންވީމާމެންގެ ްއޮންނާނެހެނެއް. ްބާރު ްމިހާރުް، ދެން

ްއެ ްބޭފުޅުންނެއްތޯ ްކޮން ްސުާވލަކީ ްކުރާ ްމި ްއެްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުމީ. ްޤާބިލުްްބޭފުޅާްބޭފުޅާ ްފުދޭވަރެއްގެ ްހަމަ އަީކ

ނޑުމެްނގެްއެްއވެސްްމައްސަލަ ްބޭފުޅުންްއެްްލަކީްތިއެއްްނެތް.ްެއހެންނަމަވެސް،ްމިހާރުގައިްއޮތްްސުވާްބޭފުޅެއް.ްއަުޅގަ

ްގެންދަވާނީތޯ ނޑުމެންނާްއެް،ބޭފުޅާ ްއަުޅގަ ްުހންނާްބޭުފޅާ ްފަސޭހަ.ްެއހެންވީމާއެކު ްޖަވާބުް،ްނީތޯ.ްވަރަށް ްުސވާުލގެ އެ

ް ނޑަްށްހީވަނ1:31ްީމިއަދު ްއަުޅގަ ްގައި ްއަޅުަގނޑުމެްންދެން ްޔަޤީން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނުކުންނާނެހެން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް



  

ްއަް ްކަމަކީ ްކުރާ ނޑުމެްންމި ްއަުޅގަ ްހިންގަން ްސިޔާސަުތ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނުހިންގޭީތ ްސިޔާސަތު ޅުަގނުޑމެންގެ

ނޑުމެންނަކީްމޮޅުވާންްބޭނުންވާްބައެއް.ްސިާޔސީްޕާޓީްބޭނުންވަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަީކްސިޔާސީްޕާޓީ އަކީްްއެއް.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްސިޔާސަތުްނުހިްނގެންޏާް،ްވީމާރިހާްެއއްަޗކުންްެވސް.ްއެހެންއަބަދުވެސްްމޮުޅވާންްބޭނުންާވްބައެއްްހު އަުޅގަ

ްއެހެންވީމާ ްނުވާނެ. ްދެން ްސުވާލަކީ،ްއެކަމެއް ްކުރާ ްމި ްއުއްްައޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑު ްުޝކުރިްއޔާ. މީދުކުރަީންއެއީ.

ްރަނގަޅުްނިންމުމެއްްމިްމަޖިލީހުންްނިންމާނެްކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުގެްމެންބަފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާ

ް ްޢިްއޒަތްތެރިްއައްސަ .هللاްرسول علىްوالسالمްوالصالجلحمد هلل ا`. ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ލާމްޢާލައިކުމް

ްނުލިބުނީމާ ްއެއްެޗއް ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ްމިތަނުން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްނުލިބޭނެް،ރައީސް،ްމިއަދު ްއެއްޗެއް ކަންްނޫނީ

ނޑުމެންނަށްްމިއަދުް ޔަޤީންވީމާްތިްއެްއޗަީކްވަރަްށްގޯްސްެއއްެޗކޭްނޫނީްނުބަިއްއެްއޗެކޭްބުާންކަހަލަްައޑުތަެކްއ.ްއަުޅގަ

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްމިދިޔައީ ްމިއަދުްފެނިގެން ްތިމަންނަމެންނަށް ްޔަޤީްނވީ ްމަޤްޞަދާްއަށް ްބޭނުންވާ ހަމައަށްްްތިމަންމެން

ްއެހާ ްނެތޭ. ްގޮތެއް ްވާހިސާްސިލުވެވޭނެ ްމަޖިލީހުގެބުން ްބަދަލުޮކށްލާފައި ްނޫނޭްްހަކަ ްބޭރުކުރާކަށް ްކޮންމެހެން ރައީސް

ްކޮންމެއަކަސްް ްދިޔައީ. ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވާހަކަދައްކާތަން ްކިޔާފައި ްމަޤްޞަދަކީ ތިމަންނަމެންގެ

ްަވރަށްްހިތްހަމަޖެހިއްޖެްވަރަށްްއުފާެވއްޖެްައޅުަގނޑުމެ ްންެގްމިްޑިމޮކްރަސީްފުރިހަމަކުރުމަށްްއަޅުަގނޑަްށްވެްސްމިއަދު

ްމީހު ްތިބި ްކޯލިޝަްނަގއި ްތެރޭަގއި ްސަރުާކރުގެ ްއޮތް ްމިހާރު ްމަަސްއކަތުަގއި ްއައި ްކުރަމުން ްއެްޓަކައި ްބައިބައިކޮށް ްން

ްތެރެ ްގެނައުމަށްް،ހަލާކުކޮށްްމީހުންގެ ްއިތުރަށް ްހަމަނުޖެހުމަކަށް ްމަސައްކަތްްްޤައުމު ްކުރި ްެއމް.ޑީ.ޕީން ޓަކައި

ްޔަޤީނުންނާކާ ްހަމަ ްމިހާރު ްމެންބަރުންނަށްްްމިޔާބުެވއްޖެކަން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ވެސް

ްމި ްއުފަލުން ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންކަމާެއކީަގއި ްައޅުަގނޑުމެްންްޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ. ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ތިބީ.

ްޔަޤ1:31ީ ްއަށް ްއެްމ.ޑީ.ޕީ ްވޯޓުަގއި ްނަގާ ްފުރުޞަަގއި ްއެމް.ީޑ.ޕީއަކަށް ްޤައުމުގައި ްމި ްދެން ްނެތޭ.ްްނވެގެންދާެނ ތެއް

ްތިބޭނީްހަތަރުފަހަރުްރައީސްެގްއިތުބާރުްދުވާލަކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިޔަސް ްއަދިްނަގަން ްވޯެޓއްްނެގިޔަސް ނެތްކަމުގެ

ްމީހަްމި ްެއއްވެސް ްހަލާކުކޮށް ްމީހަކު ްއެްއވެސް ނޑުމެްނެގްތެރެއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީންްްކުްނަްއތާލުމަށްގޮތުގައޭ.ްއަުޅގަ ޓަކައި

ނުޑަގއިްއިރާދަކުެރްއިވއްޔާްޖާގަ ްއެއްްނެތޭ.ްުޝކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްކުރާްމަސައްކަަތކަށްްދެންްމިްފަސްގަ

ް

ްްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްިޢއްޒަ ްރައީސް.ްއާެދ،ްމިއަދު`.ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް.ްޝުކުރިއްޔާ ްގަސްތުްތްތެރި ކޮްށގެްންއަސްުލްއަޅުަގނޑު

ގިަންްއަީކްމާްނުދައްކަން.ްއެގޮތަށްްނިންމީްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްމިްމައްސަލަވާަހކަްްއިްހުރީްމިްމައްސަލަިއގަ

ެއއްވެްސްޙަޤީޤަތެްއގެްމަްއޗަްށްްއޮތީްއެއްްނޫން.ްއެީއްހަޤީޤަތުގައިްހުށަހެޅިފައިްމިްވާހަކަތަެކއްްދަްއކަންޖެހޭްމައްސަލަ



  

ްމައްސަލަ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްއެހެންނަމަވެސްްބިނާކޮށް ްއެެހންވީމަ. ްނޫން، ްއެއް ްމައްސަލައާ، ްމި ްތެރޭގައި ްމިތާ

ްއެ ްާވހަކަތައް ްތަފާތު ްވަރަށް ްދައްކަންގުުޅވަިއގެން ްމެންބަުރން ނޑުްމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަުޅގަ ްހިތަށްއެރީ ނޑު ްއަުޅގަ ވެްސްްފެށީމާ

ްޕީ.ޕީ.އެމާލާނަމޭނަވައިދަންްއެްއޗެއްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޑީ.އާރު.ޕީް. ްައޅުަގނޑުމެންެގްްއާއި ްނުވަތަ ޖަްއަސން

ްއޮތްްސަރުކާރުްބައިބައިޮކށްލަންްމިތާްކިތަންމެްވާހަކަްނޫނީްމިއަދުްމިް،ދޭތެރޭގައިްއިތުރުްހަމަނުޖެހުންތައްްއުފައްދަން

ްދެއްް ްޕީ.ޕީ.އެމައެއް ްފުރުޞަތެއް ްއެ ްކުންނެކިޔަސް ްޕީ.ޕީ.އެމުއް ްައބަދުވެސްްމަސައްކަްތކުރާީންނުދޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ން

ްރައްިޔތުންނަށް ްދިވެހި ްޤައުމާއި ްތިބެްދިވެހި ްބުރަވެ ްޙަޤީޤަތަށް ްއެހެންވީމާްއިންް،ޓަކައި ްލޯބިކޮށްގެން. މިއަުދް،ްޞާފަށް

ްމިތާ ްބަހުއަޅުަގނޑުމެން ްކުރެޭވ ްިމ ްވޯުޓަގއިނަގއި ްނެޭގ ްމިއަދު ްައދި ްވެްސ ްަދއްަކއިދޭނީްްސްަގއި ްޕީ.ޕީ.އެމުން ެވސް

ްއެކީަގިއކަންްޕީ.ޕީ.އެމު ްއޮންނާީންދިވެހިްރައްޔިތުންނާ ްޤައުމާއެީކގަިއަކން،ްޙަޤީޤަތާްއެއްގޮތަށްކަން.ްދިވެް،އަބަދުވެސް ހި

ްއެހެންވީމާ ްައޅު، ްދަންނަވާލަން ްއެްއގޮތަކަށްްއެވާަހކަ ްބޭނުްނަވނީ. ްއުޅޭްަގނޑު ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްމިތަަނށް ްވެސް

ްަބހުމައްސަ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްލަިއގައި ްގެންދިޔަ ނޑުމެންނަސްކުރަމުން ްވާަހކަތަުކގަތަނެްއްއަުޅގަ ްއެކަށްްނުފެުނނު.ްދެއްކި ްއި

ްމައްސަލައި ްހުށަހެޅި ްނެތްކަމާްގައިބޭފުޅުން ްޙަޤީޤަެތއް ްބިނާކޮްށގެްންްއެްއވެސް ްމަްއޗަށް ްއަްސލެއްގެ ްއެްއވެސް އެއީ

ްމައްސަލަ ްދޭހަވާްހުށަހެޅި ްނޫންކަން ްބޭފުޅުންްްއެއް ްހުރިހާ ްގޮތަކަށް ްގެންދިޔައީ.ްްފަދަ ްމި ްވާހަަކދައްކަމުން ވެސް

ްވާހަކަ ްއެހެން ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއވެސްްހަމައެއާެއކީަގއި ްއެއީ ްމަޖިލިސް،ްްއެއް. ްމި 17ްިއރެއްަގއި

ްއެމް.ޑީ.ީޕއަކުން ްެވސް ްއިންތިޚާބުކުރިއިރު ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްޢިްއޒަތްތެިރްނުް،ވަނަ ްއެމް.ޑީ.ޕީައކަށް ވަތަ

ްޢަބްދު ްއިތުބާރެއްްނެތް.ްއެްهللاްރައީސް ްމައްޗަކަށް ްރަީއސެއްްނޫްޝާހިދުގެ ްަވޑަިއގެންނެވި ްއިތުބާރުކޮށްގެން ންްބޭފުޅުން

ްޢަބްދު ްއެހެންީވމާهللا ްޝާހިދަކީ. ްއެ، ްގެަނއިމާމިއަދު ްމައްސަލަ ްއެ ްުނވޭ.ްްބޭފުޅުން ްހައިރާނެއް ްވަކި ނޑުެމން އަުޅގަ

ނޑުްހިތަށްއަރަނީްމިްމައްސަލަްއުޅޭްވާހަކަްވަންްމިދަންނަ ްއަކީްމިްްައކީްއެމް.ޑީ.ޕީންްކިތަންމެްހިތްދަތިވިޔަސް،ްއަުޅގަ

ްގެއްުލނީމަ ްވެރިކަން ްްބޭފުޅުންނަށް ްހަދާނެ، ްހިތްދަތިވެގެްނ ްގޮތެއްއެކަމުގެ ްކަމެއްްް،ނަހަދާނެ ްނުކުރާނެ ކުރާނެ

ްއެ ްަމޖިލީހުްނޭނގިގެން ްމި ްވާހަކަ ްތަޅުމުަގއި ްަދއްކާލަންގެ ްމަްއސަލައެއްްްވެސް ްގެަނއި ްއެހެންނޫނީްްވެގެްނ ބާއޭ.

ްމި ްސާފުކޮށް ްނެތޭ.ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތެއް ްެއްއވެސް ްމީގެ ްލޯހުްކޮބައިތޯއޭ ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަމެއް ްފެންނަންްރިހާ މައްޗަށް

ްހުއްޓާ ްަވގުތު، ްހަމަ ްމަސަްލައިނަގާްދެން ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތުމި ްކުރުުމގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީންްްނުމަށްުނދިްއަކތްތަކެއް ޓަކައި

ްހަލާުކކުރުމަށްް،ރާވާިއގެން ްޤައުމު ްމަސަްއކަތެްއްްމި ްތެރެއިން ްމަސައްކަުތގެ ްހިންގަމުންގެންދާ ްސިލްސިލާކޮްށ ޓަކައި

ނޑުްހަމަްމާ ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްދިގުކޮށްްވާހަކަދައްކާކަށްްޫނން.ްމިްވާހަކަްދަންނަވާލަންްްކަމަށްްއަޅުގަ

ްފުރުަޞތެްވެގެން ްމި ނޑު ްނިންމާލަމުއަުޅގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްހޯދީ. ްތިއް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ބޭފުޅުންްްން

ްމަސައްކަ ްކުެރްއވިޔަކިތަންމެ ްޤައުމަށްތެއް ްމި ްަރއްޔިތުންނަށްްސް ްކަމެްއގައި ްއެއްވެސް ްކުރަންޖެހުނު ޓަަކއިްްޓަަކއި

.ްޤައުމާއިްރައްޔިތުންގެްަޙއްޤުަގއިް.ޕީ.ެއމަކުންްފަހަތަކަށްނުޖެހޭނެއިްޕީކުރަންޖެހޭްއެއްވެސްްކަެމއްަގިއްއެްއވެސްްކަމެްއގަ

ްޤައުމަށްޓަކައޭ ްއިސްކަންދޭނީ ްއަބަދުވެްސ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންތައްތަކުަގިއ ޓަކައޭ.ްްރައްޔިތުންނަށްް.ކުރަންޖެހޭ



  

ްޕީ ްއެއީ ްނުގެންުގޅޭނަމޭ. ްކަމެްއަގއި ްެއއްެވސް ްބާވަތުގެ ްމި ްޒާތީކަެމއް ްވެސްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޤްޞަދަކީ ް..ޕީ.އެމްގެ

ްއު ްއެހެންވީމާޕީ.ޕީ.އެމް ްވެސް. ްސަބަބަކީ ްެވްސްްިމއަދު،ްފެއްދި ްއޮތްތާނަގއި ްކުރިއަށް ްވެްސްއަދި ްމާދަމާ ްއަދި ެވސް

ްރައްޔިތުންަނށް ްިދވެހި ްޤައުމާއި ްދިވެހި ްއޮންނާނީ ްވޯޓުންްޕީ.ޕީ.އެމް ްމިއަދުެގ ްޕީ.ޕީ.އެމްްޓަކައި. ދައްަކއިދޭީންްވެސް

ް.ހޫރަކާތުވަބަهللاްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްަވރަޙްމަތުރަށްްޮބޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްއެކަން.ްވަ

ް

ްްވާހަކަެދއްެކުވން:މަދުްނާޝިޒުްއަލިފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ނޑުމެންްއަށްްދަންްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްމިްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްމައްސަލަ ނަވާލަންްއޮތީ،ްއަުޅގަ

ްތެ ްކޮމާޒީގެ ްއާންމެްެރއަށް ްހަނދާންތައް ްވަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްވެސް ްމަިޖލީހުގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ރައީްސްްކޮްށލާއިރު

އަދިްމަޖިލީހުގެްަގާވއިާދްްާއއިްޤާނޫނުތަކާްމަނިުކފާނުގެްމައްޗަށްްިދވެހިރާއްޖޭެގްޤާނޫނުއަސާސީްއެްޝާހިދަކީهللاްޢަބްދު

ްކަ ްނޫނީ ްހިންގައިގެން ްކަމެއް ްވެސް ްޚިލާފަށް ްނަސޭހަމެއް ްކޯޓުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސުޕްރީމް ްގޮތުްންކޮށްގެން ތްތެރިވުމުގެ

ްިއއް ްެވސް ްސުބަޔާނެއް ްއަދި ްނޫނޭ. ްބޭފުޅެއް ްއަމުރެއްވާަފއިވާ ްކޯޓުން ްނޫނޭ.ްްޕްީރމް ްބޭފުެޅއް ްުކރައްވާަފއިވާ ެވސް

ްތި ްއޮތީ ްދަންނަާވލަން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޒިބޭފުްއެހެންވީމާ، ްާމ ްތިްްންމާދާރުކަންބޮޑުވާނޭްޅުން

ނޑުްމި ކުރިމަތިލަްއަވންްޖެހިވަޑަިއގެންފައިްިތއްބެވިްދެންނެވިްޒާތުގެްކަންކަމާްްބޭފުޅުންގެްލީޑަރޝިްޕގެްތެޭރގައިްއަުޅގަ

ްމި ްދޭތެރޭގައި ްކަްބޭފުޅުންނާ ްއެހެންވީމާޒާތުގެ ްކުރެްއިވއްާޔ. ްންތައް ްމިއަުދް، ްއުާފކުރަން ްވަރަށް ނޑު އަުޅގަ

ްމަ ްޢަބްދުއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭފުޅުهللاްޖިލީހުގެ ނޑި ްކެރިވަަޑއިގެްނ،ްބަެއްއްފި ްޚިލާފަށްްޝާހިދު ންނާ

ްކެްތތެރިކަމާްއިސްތިޢުފާނުދެއްަވއި، ްމިތާ ްކުރިމަތިލަްއވަން ްމަނިކުފާނަށްްްމިކަމާ ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްއިންެނވީތީވެ. އެުކ

ްމަނި ްއިތުބާރު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހަމަ ްއަދި ްއޮތްދަންނަވާލަން ްއެބަ ްމިއަދު ްޢިއްޒަތްތެިރްްުކފާނަށް ްޝުކުރިްއޔާ ކަަމށް.

ްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމަދުްމުޙައްމަދުނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ްވާހަކަދެްއކުމުެގްް.الرحينްالرحونްهللاްتسن ްއަޅުަގނޑު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކުޑަ ްވަރަށް ްގާތްަގނޑަވަގުތު ްއޮތީ. ްއެހެންވީމާކޮށް ްމިނެޓެއްހާއިުރ. ްކަށް ްދަންނަވައިއެ، ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ލާނީްންމެ

ްޢަބް ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްދުރައްޔިތުންގެ ްއިތުބާރުްهللا ްމައްޗަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީންްޝާހިދުގެ ްމި ނެތްކަމަށް

ޓަކައިްްމަިނކުފާނުްދިފާޢުކުރުމަށްްްށްއިތުބާރުކުރަމޭ.ްއަދިްއެމަނިކުފާނަްނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްއެްހުށަހެޅިކަމުގައިްވީ

ްއާ ްކުރާނަމޭ. ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްކުެރވުނު ްއިތުބާރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީްސގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލަްދެ، ްނެތްކަމުގެ

ްއެް ްވަީނ ްހުށަހަޅުއްާވފައި ްއެމް.ޑީ.ޕީްނ ްދިްއެްއ ްެގއްިލ ްވެިރކަން ްރާއްޖޭެގ ްއަުތން ްެއކުްއުމާމީހުންގެ ްޒާީތް، އުފެދުނު

ްމިް ްސަބަބެއް ްއެއްެވސް ްެއހެން ްސަބަބުން. ްބޮޑުްްތަޢައްޞަބެްއގެ ްއެންމެ ްހުށަހެޅުމުގެ ްމަްއަސލަ ްމި ްނެތް. ކަމުގައި



  

ްމެދުގައިް ްޕާޓީތަކުގެ ްހިމެނޭ ްތެޭރގައި ްސަރުކާރުގެ ްއެއްަބއިވަންތަުކގެ ްޤައުމީ ްއުފެދިފައިވާ ްމިހާރު ބޭނުމަކީ

ްއުފެއް ްބައިބަހިތްހަމަނުޖެހުން ްއެބައިމީހުން ްމަސައްކަތްދުމާއި ްކުރެވޭ ްއެއީްްއިކޮށްލުަމށް ްބޭނުމަކީ. ްެއއް މަިއަގނޑު

ްބޭފުޅުންގެްތެރެއިންްވާހަކަެދއްެކވިްގިނަްބޭފުޅުންްެވސްްމީހުންނަްށްކާމިޔާބުވާނެްކަެމއްްނޫން.ްއެްްއެްއގޮތަކަްށވެސްްއެ

ްމަްއސަލައާ ްވާހަްނެއްގޮތުންްބެހޭްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމެދުަގިއްްަކދެއްކެވީްނޫން ްޕާޓީތަުކގެ ްވާހަަކދެއްކެީވ ްމުޅިން ެއއް.

ްނަގާލުމަށް ްއެއްބަިއވަންތަކަން ްޑީ.އާރު.ޕީއާްްމިއޮންނަ ްޕީ.ޕީ.އެމާއި ްޚާއްޞަޮކށް ްޖެއްސުމަށްްޓަކައި. ޓަކަިއްްދެމެދު

ްެއްއގޮތަކަށް ްާވހަކަތަކަކީ. ްގިނަ ްވާހަކަަތކެއް ްޝާހިްދެކެވުނު ްއިތުބާރުވެްސ ްވާދުގެ ްނުވަަތްްހަކަނެތްކަމުެގ ްނޫން އެއް

ޓަކަިއްްބޭފުޅުންްޝާހިދުްވަކިކުރުމަށްްބޭފުޅުންްދައްކަާވފައިްވަނީ.ްއަދިްއެްނޫންްއެްެއއްްޝާހިދުްވަކިކުރުމުގެްވާހަކަ

.ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްސަބަބުތަަކީކްވެސްްައޅުަގނޑުްހިތުންްާޝހިދުްވަކިކުެރވޭނެްއަދިްޤަބޫުލކުރެވޭނެްސަބަބުތަެކއްްނޫން

ްއިްޝާހިދަކީ ްމިހާރު ްޤާމަޖިލީހުގައ ްއެންމެ ްމިކަމަށް ްއެންމެ ްހަް،ބިލުންނެވި ްކެތްތެރިކަމާއެކު، ރުދަނާކަމާއެުކ،ްއެންމެ

ނޑު...ްވިސްނުންތެރިކަމާެއކުްމަސައްަކތްޕުޅުކުރަްއވާްކުޅަދާނަްބޭފުޅެްއ. ްއެވަުރގެްބޭފުޅަކުްއަުޅގަ
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 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްކިނބިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރު

ްވާހަކަެދކެޭވްޝު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަްނ ްކުރުކޮށް ްަވރަށް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ކުރިއްާޔ

ްވާހަކަް ްޤަބޫލުކުރާ ްއެންމެން ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްބުނާ ްކޮމަންވެލްތުން ްއަދި ްއާއި ްާވހަކަ ްައއި.ޕީ.ޫޔގެ ކޮމަންވެލްތާއި

ްއަުޅގަ ްާވހަކަތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިކަހަލަ ްެދކެޭވްއަބަދުްއާއި ްެތރޭގައި ްޔޫނިއަނޑުމެންގެ ްިއންޓަރޕާލިމެންޓްރީ ންްވެސް.

ްބުނޭ ްއެބަ ްަކނޑަެއޅިެގން ްއޮތް. ްއެބަ ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓެއް ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ްރީޒަންްްއިން ްދަ "

ް ްނޮޓް ްޑަޒް ްމޯޝަން ްކޮންފިޑެންސް ްނޯ ްދަ ްއިންޓްރޮޑިއުސިން ްފޯރ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބާއި ްސީރިއަސްްސައިޓެޑް ޕްރޮވައިޑް

ނޑައެިޅގެންްޖަސްޓިފިކޭޝަންްފޯރްރިމޫވަްލްއޮފްްދަްސްޕީކަރ"ް މީގެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެަބްއެނޭގްމިއީްހަމަްކަ

ްހާސިލުޒާ ްމަޤްޞަެދއް ްވަކި ްގޮތުން ްކަމެްއކަންޓަކަްްކުރުމަށްތީ ްކުރާ ްެއމް.ޑީ.ޕީން ްއެހެންވީމާއި .ް ްިމް، ނޑު އަުޅގަ

ްދަް ްހަމަެއކަނި ްބޭނުންފުރުޞަތުގައި ްޢަބްދުްވަނީންނަވާލަން ްަރއީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ޝާހިދުގެްهللا

ްކަނޑަް ްހަމަ ްމިއީ ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްެއކަންޏެްއ ްވާހަކަ ްމަސައްކަތްޤާބިލުކަމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހުއްުޓވާަލިއްއެިޅގެން ތައް

ްމި ްއިތުރުކުރުމަށްްރާއްޖޭގެ ްހަލަބޮލިކަން ްއޮތް ްއެމް.ީޑ.ޕީްވަގުތު ްއެހެންވީމާްންޓަކައި ްކަމެކޭ. ްކޮށްފަިއވާ ްއެ،

ްޤާބިލުކަމަށް ްަޝއްެކއްްްމަނިކުފާނުގެ ްއެްއވެސް ނުޑގެ ްއެް،ހިނދުްނުކުރާއަުޅގަ ްޤާނޫނާގަާވއިދާްަމނިކުފާނުްއަދި ްއި

ްކުރަްއަވއިފިްޚިލާފުވާ ްަކމެއް ްއެްއވެސް ްޤަބޫލުނުކުރާްގޮތަށް ނުޑ ްައުޅގަ ްއެް،ހިނދުްކަމަށް ނުޑ މަނިކުފާނުގެްްއަުޅގަ

ްމޯޝަނަްމައްޗަ ްހުށަހެޅިފައިާވްނޯކޮންފިޑެންސް ްމި ްމިހާރު ްތާއީދުުނކުށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަްށް ްއަދި ްދަންނަވަން. ްާވހަކަ ރާ

ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްފަރާތުން ްޕީ.ޭއގެ ްައޅުަގނުޑމެްއެާއއެކު ްބަލަހައްޓަާވ ްރިާޔސަތު ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްަވގުތު ންގެ

ނޑުއަޙްމަދުްނާޒިމު ޝާހިދަށްްދަންނަވަން.ްހަމަްއެާއއެުކްهللاްހަމަްމިްސެްނޓިމެންޓްސްްޢަބްދުްގެްފަރާތުންްެވސްްއަުޅގަ



  

ނޑުމެންެގް ނޑުމެންްމިއަދުްވަރަށްްގިނަްމެންބަރުންްފާހަަގކުރެްއވިހެންްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީްއަުޅގަ

ްމަސައްކަތްކޮށްފިް ްީމގެތެރެއަްށްގެނެްސެގން ްއުދާްސތަކެއް ްހުރި ްޙާލަތުްް،ނަމަްތެރޭގަިއްކުރިން ްިމއޮތް ްރާއްޖޭގެ ިމހާރު

ްގޮތަކަ ްއެހެންވީމާއެހެން ްބަދަލުެވގެންދާނެ. ްްށ ނޑުެގް، ްއަުޅގަ ްބޭނުންވީ ްދަންަނާވލަން ްކުރުކޮށް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު އަުޅގަ

ްޝާހިދަށްްއޮތްްވާހަކަ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްهللاްފުރިހަމަްއިތުބާރުްޢަބްދު

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޝީދުރަްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްދަންނަވަން. ްެއއްެޗއް ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެްޝުކުރިއްާޔ ރިްހިސާބަށް

ްައންނަން ްަމއްސަލަ ްމި ްވެްސްރައީސް، ްއޭުރގައި ްބޭފުޅުން ްިތއްބެިވ ްމިތާ ްޮއވެގެން. ްސަބަބުތަކެއް ޖެހުނީ

ްކެް ްދިޔައީ ްޢަބްދުތުހުމަތުކުރައްވަމުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނަޒަރަކުްންهللاްޔޮދޫ ްޝައްކުގެ ްދޭތެރޭ ޝާހިދާ

ްރައީސުލް ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްއާިއ ްމައްސަލަ ްޖީ.އެމް.އާުރ ްދިަޔއީ. ްެވސް ްއޭރު ޖުމްހޫރިްއާޔްބަލަމުން

ްނަޝީދާ ްތުހުމަތުތަެކއްްމުޙައްމަދު ްއެތައް ްއިްލޒާމުް،ގުިޅވަިއެގން ްއަކީްެއތައް ްަމއްސަލަ ްދިޔައީ. ްއަުޅވަމުްނ ތަކެްއ

ްއިތުބާރުރައްޔިތުން ްރަީއސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުެގ ްވާހައޮތްތޯ. ްއެ ްމިއަދު ްފެނޭ ްއެބަ ްއކަމުންދިަޔްކަދަމެންނަށް

ްއެބޭފުޅުންްއިތުބާރު ްފާޅުގައި ްވަްކުރާްވާހަކަ ރަްށްދަނީްބުނަމުން.ްެއހެންނަމަވެސް،ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްަރއްޔިތުްނގެ

ްޝަުކވާ ްއެްބޮޑު ްެއއް ްމަޖިލިސް ްޮއތް. ްދުވަހުބަ ްުދވަހު،ްް،ހުޅުވި ްއޮތް ްއިްއވަން ްވަީޙދު ްބާޣީ ްބަޔާން ރިޔާސީ

ްކަށަވަ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްކަަށވަރުކޮށްދެްނވީ ްރައީސް،އަޅުަގނޑަށް ްމަޖިލީހުގެ ބިރުނުދައްކާތޯްްރުކޮށްދެންވީ

ްކަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަޑިްނުޖައްސާތޯ.ްއެ ްއޮޅުންފިުލވަްންނުވަތަ ްއެހެންމެްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްކަމެއް.ްއަދި ަށވަރުކުރަންޖެހޭ

ްއެ ްރައީްބޭނުން ްއިސްދުވަހު ްއޮފީހުން ްހިފައިގެންސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްސިޓީ ްިތޢުފާގެ ްމި، ްވަނީްްަކނޑަެއޅިގެން ތަނަށް

އެއްްހިފައިގެންްްއަންަނހެންްސިޓީއެއްްހިފަިއގެންްްރައީސްްއޮފީހުގެްބޭފުޅުންނެއްްނޫން.ްމިތަންްވަނީްބަޔަކުްތެލަނގަ

ްނެގްކޮށްގެން.ްައޅުަގނުޑމެންްނުކުތީްރައްޔިތުންގެްވެރިކަމެއްްކުރަން.ްރައްޔިތުްތަނަށްްވަނީްބޮޑުްބަޣާވާތެއްްއައިސްްމި

ްޑިމޮ ްކުރާއިުރަގއި ްއުވެރިކަމެއް ްއިތުބާރުްކރަސީގެ ްކުރަނީ ްވެިރކަން ްވޯޓުްސޫލުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްނެތްތޯ ްއޮތްތޯ

ްނަގާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްބަޣާވާެތއްކޮށް،ްްގޮތަށް.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއެްވެސް ްދިޔަީއްމަގުމަތީގައި ްފެނިގެން ދުވަހު

ްޤައުމުް ްމުޅި ްހަމަލަދީ، ްނުކުމެ ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްހަމަލަދީ، ްއިމާރާތްތަކަށް ްފުލުހުންގެ ބިރުނަންގަަވއި،

ްވަްއޓާލާފައި ްތެރެއަށް ްރައްޔިތުންްްތެލަނގަްހަމަނުޖެހުމެއްގެ ްއަދި ްވަްއދައިގެން ްމިތަނަށް ްައއިހެން ްހިފަިއގެން ެގްެއއް

ވިިދގެންްދެންްރިޔާސީްބަޔާންްއިއްވަންްއޮތްްދުވަުހްްންނަށްްވެސްްނޭނގިްމިތާްހުވާކުރިކަން.ްއެއާމެންބަރުމަޖިލީހުގެް

ްބަް ްބޮލުގައި ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްމަންޒަރަކީ ްދިޔަ ްފެނިގެން ްައޅުަގނޑަށް ްވެސް ްނެތްތޯ ނޑުްޑިޖެއްީސތޯ ްއަުޅގަ އެއީ

ްބަސްފުޅުތަސުވާލު ްއެަތއް ްހާމަވާ ްބިރުދެއްކިކަން ްެއއީ، ްކަެމއް. ްއެހެްނވީމާއުފެދޭ ްރައީސް. ްވިދާުޅވި ްެކއް ެއއީ،ް،

ްޑިމޮކްރެިޓކު ްމަޤާމުގަިއްްއަޅުަގނޑުމެން ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރިޔާސަތުގައި ްއެބަޖެހޭ ްކުާރއިުރ ްވެރިކަން އުސޫލުން



  

ް ްއިތުބާރުކުރާްނުވަތަ ްބޭފުޅުން ްިތއްބަވާ ްެއްމަޖިލިސްގައި ްެއއީ ްބޭުފޅަކީ ްއިންަނވާ ްރައީަސކަށް ްމަޖިލިްސގެ ރައްޔިތުްނގެ

ްސް،ްޭއގެްކުީރަގއިްއިތުާބރު....ން.ްއެހެންނަމަވެެނތްްބޭފުޅެއްތޯްބަލަވަތަްއިތުބާރުްބޭފުޅެއްތޯްނު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެމން ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމަވީ.ްޝުކުރިއްާޔ ްމި ްމިހާރު ްވަގުުތ ްަކނަޑއެޅުނު ްބަހުސްގަިއ ްިމ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ބަރު.

ްޢިްއޒަތް ްއެިދވަަޑއިގެންަފއިވާ ްބައިވެިރވަަޑިއގެންނެވުމަށް ްބަހުސްަގއި ްމި ްވަގުތު ްމި ްއާެދ، ތެިރް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއެހެންވީމާ ްނެތް. ްމެންބަރަކު ްމަ، ްގޮތުން ްނިންމާލުމުގެ ްބަހުސް ްމި ނޑު ްޢިްއޒައަުޅގަ ްރަީއސަށްްޖިލީހުގެ ތްތެރި

ް.ްމިނެޓުގެްފުރުޞަތެއ21ްްްދެްއކެުވމުގެްހަކަފުޅުއަރުވަން.ްމަނިކުފާނުގެްދިފާޢުގައިްވާފުރުޞަތު

ް

 ޝާހިދުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކެޔޮދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްައޅުަގނޑުމެން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިނގަްޝުކުރިއްާޔ ްމި ްމިއަދު ްކުިރމަތީގައި ނޑާްދިއިްގެ ްއަުޅގަ ްބަހުސްގައި ޔަ

ްރައްދުކުރަްއަވއިމުޚާތަބު ްައޅުަގނޑަްށ ްމެންބަރުންނަށްްްކުރައްަވއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްވިާދޅުވެެދއްވި ހެޔޮބަސްުފޅުތައް

ްޝުކުރުހިފެހެ ްއަުޅަގނޑު ްނެތި ްއަުޅަގނޑަްށްއްޓުމެއް ްމަޖިލީހުގައި ްދުަވސްތަުކގަިއ ްވޭތުވެިދޔަ ްމި ދަންަނވަން.

ްކުެރވިފައިމަސައްކަތެ ްވާނަމަްއް ،ް ްއެ ްކުެރިވފައި ްމަސައްކަތެއް ްޢިއްޒަތްތެރިްއެ ްތިޔަ ްވެސް ްހަމަޔަޤީނުން ވަނީ

ނޑަށްްދެްއިވްއެއްބާރުލެްއވުމާ .ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުގައިްއުސްްމޭެޒއްަގއިްބޮޑުްއެކުގަްއެހީތެރިަކމާްއިމެންބަރުންްއަޅުގަ

ް ނިޑެއއްަގއި ްފަޚުގޮ ްމަތިވެރި ްބޮޑު ްެއީއ ްްއްރެއިނުމަކީ ްކަމުްޝަރަފެއްކަމުގަިއ، ްފެނުނު ްވިޔަސްްކަމުަގިއ ގައި

ް ްަރއްިޔތ17ްުޙަޤީޤަތުގައި ްމަސައްކަތްވަނަ ްއެ ްމަޖިލީހުގައި ްއަޅުންގެ ްގޮތުން ްމީހެއްެގ ްހަވާުލވި ްިމްކުރަން ަގނޑަށް

ް ްތަޖުރިބާކުރަންދުްއަހަރ3ްުވޭތުވެިދޔަ ްތެރޭގައި ްްޖެހިފައިްވަހުގެ ްވަނީ ްހިތްދަތި ްވަރަށް ްފަހަރު ްއެހެްންމާޙައުަބއެއް ލެއް.

ްކަމުަގއި ްބައެއްްދެންނެވި ްފަޚުރުވެރިކަމާްިވޔަސް ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއުފަލާްއިފަހަރު ްހުރިހާްްވަރަްށ ްިތޔަ އެކު

ްވެްސްދަންނަވަން.ްަތކުގެްނަތީމެންބަރުންގެްމަސައްކަތްޕުޅު ްލިބިގެްނދާްވާހަކަ ްއުފާވެިރކަން ްަވގުުތްހިތަށް ްފެިނގެންދާ ޖާ

ކުގައިްދެެކވޭްވާހަކަތަކަށްްއަޅުަގނޑުްަރއްދެއްްނުދެން.ްއަދިްހަމައެއާެއކު،ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާތަކުންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާތަ

ްއަ ްވެސް ްވާަހކަތަކަށް ްދެެކވޭ ްރައްދުކޮށް ްމީހަކަށް ްހުރި ްމީހަކަށް ްބަލަހައްޓާ ްިރޔާސަުތ ްމަޖިލީހުގެ ނުޑްމިްބޭރުގައި ުޅގަ

ނޑުްކުރަމުންްގެދުުދވަހުްތެރޭގައިްމިދިަޔއީްރައްއަހަރ3ްުވޭތުވެިދޔަް ންދިަޔްނުދީ.ްެއީއ،ްހަމަްއެންމެްބޭނުމެއްގައިްައޅުގަ

ްމަޤު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަޅުްކަމެއް. ްއޮތީ ްފުރިހަމަޞަދަކަށްވެފައި ްވާޖިބު ްޤައުމީ ނޑުެގ ްމީހެގަ ްފަދަ ްއަދާކުރެވޭނެ އްްއަށް

ްމަަސއްކަތްް ްއަމިއްަލއަށްވޭތޯ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަންކަމުގަިއ ްއަށްްކުރުން. ްފުރިހަމަ ްއީްއެް،ވާނަމަްނުކުރެވިްއެންމެ

ްތިޔަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނާޤާބިލުަކން. ްހުރި ްެތރެއިްއަޅުަގނުޑގެ ްމެންބަރުންގެ ްެއްއޗެހިްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަޒުބާތުަގއި ން

ްވިދާުޅވެފަިއވާ ްނުވަތަ ނުޑްރައްދުްވިދާޅުެވވޭ ްއަޅުގަ ްސަބަބަކީްް،ނުދީމެންބަރުންނަށް ްހަމައެކަނި ކެތްތެރިކަމާއެުކްހުންނަ



  

ްއެންމެްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންގެް،ތިޔަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަްހުރިހާ ްމީހަކަށް ްއިސް ްއެންމެ ވާަފިއވާްއްޔަންކުރައްފަރާތުން

ކަންްއަޅުަގނޑަށްްޔަޤީންވާީތ.ްރޫޅިްހަލާކުވެގެންްހިނގައިދާނެްްމިްމުއައްސަސާްމުޅިންް،ނަމަްފިދޭންްފަށައިމީހަކުްރައްދު

ްއެްމަސައްކަްތކޮށްފައި ްއަުޅަގންއަޅުަގނޑު ްއަމިއްަލްނަފްސަށާވާނީ ނޑުގެްޢާްުޑގެ ްައޅުަގނުޑްއި،ްއަުޅގަ ްއަދި ްއަށް އިލާ

ްޕާޓީ ްްރައްދުވާ ްކުރިމަތިވަމުންދިޔަ ްނިކަމެތިކަން ްއެކަމުގެ ްފަހަރު ްގިނަ ްަވރަށް ްވެސް ނުޑްް.ޙާލަތްތަކެއްގައަށް އަުޅގަ

ްއެ ްކެރިގެން ްކުރިމަތިލައިްނުކުމެ ްފަްްކަންަތްއތަކާ ްބުނަން ްއެއްޗެއް ްފެންނަ ނޑަްށ އަޅުަގނޑަށްްް،ނަމަްށައިފިއަުޅގަ

ްދިފާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުންނާނެމެޔަޤީން ްވާހަކަ ްދަްއކާނެ ްމަޖިލީހުގެޢުަގއި ްެއހެންނަމަވެސް، .ް

ް ްޢ77ްްަރައީސަކަށް ްެއކަކު ްތެރެއިން ްމެންބަރުންެގ ްއިތުބާާރއެުކްްއެއްޔަންކުަރއްަވއި، ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ްިތޔަ މީހަކަށް

ްުޤރުބާނީްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްވާންޖެހޭތީ.ްއެ ްޤުުރބާނީތަކެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެެވސް ްމިދިަޔްަހވާލުކުރަްއވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ތައް

ްމިްއަހަރ3ްު ްތެރޭގައި ްވެފަްދުވަހު ްއިޚްލާސްތެރިަކމާވަނީ ްއި. ްބޭފުޅަކުްްތެދުވެރިކަމާ، ްކޮންމެ ްހަމަ ްތިަޔއިން އެކު

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮކންމެ ްކަުމގައިވިސްނާަވޑަިއގެންލެްއވިަޔސް ްވިސްނާަވޑަިއގެންލެްއވި ްމިްްރަކު ނޑު ްއަުޅގަ ވިޔަސް

ަގވާއިުދްް،ކަްންތިަޔްބޭފުޅުންނަށްްޔަޤީންކުރެްއވޭެނ.ްތެދުފުޅެއް،ްކަންތަްއްނިންމަންްއިންނަްމީހަކީމަސައްކަތްކޮށްަފއިވާނެ

ްހަމަހަމަްމާނަކުރަން ްެއކަން ްމީހަކީ ްކުރަމުްނގެންދާއިންނަ ްކަންކުެރވޭނެްބޭނުްންއެންމެް،ނަމަްކަމާއެކު ްގޮތަކަށް ންވާ

ްހަމަގައިމުް ްއަުޅަގނޑަށް ްއެކަން ްނޫން. ްމީހެއް ްމިދިަޔ ްތަޖުރިއަހަރ3ްުވެސް ްތެރޭަގއި ްބާދުވަހު ްމިދިޔަ 3ްކުރެވިއްޖެ.

ނުޑްއަހަރު ްއަުޅގަ ްކުރިއަށް ްއަހަރު ްތިން ްމީގެ ްެއއީ، ްކަމެއް ްއެްއ ްތަޖުރިބާކުރެވުނު ްައޅުަގނޑަށް ްތެރޭަގއި ދުވަހު

އްޔާގެްބޭފުޅުންނާްޢިޤުތަާކްބެހޭްޖަމުއދ.ގެްއިންސާނީްޙައްް،އިރުްރިޖީްަވޒީރަކަށްްައޅުަގނޑުްހުރިގެްޚާޖެހިލާއިރުްރާއްޖޭ

ް ްައްއސަވާނެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްޙައްޤުތަކާބައްދަލުވީމަ ްއިންސާީނ ްމިްކިހިނެއްހޭ ްމަސައްކަތް ްކޮމިޝަުނެގ ްދަނީ.ްބެހޭ ހާރު

ްޤަބޫުލކުރަން ްއެވަޒީރު ްރަނގަްހެއްޔޭ ްދަނީ ްދަންނަަވންޅަކަންތައްތައް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްނޭނެގއޭްްްށ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ

ްދެކެް ްކޮމިޝަން ްއެ ްވަރަކީ ްއެނގޭ ނޑަށް ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ްއަރުާވކަން. ްޖަވާބެއް ްސާފުކޮށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްތިކަމާ

ްއެހެންވީމާ ްުރޅިއާދޭ. ްވެސް ްސަުރކާރު ްރުޅިއާދެއޭ. ްވެސް ްފަރާތްތައް ްއިދިކޮޅު ްޤަބޫލުކު، ނޑަށް ްގޮުތަގިއްއަުޅގަ ރެވޭ

ްލަާފކު ްކޮންމެއަޅުަގނޑަށް ްރުިޅއަންނަނީ ްއެ ްއެންމެން ްުހރިހާ ްެއއީ،ްރެވެނީ ްކުރާތީއޭ. ްރަނގަޅަށް ްކަންތައްތަެކްއ ވެސް

ްފަާރތަކަށްގަވާް ްަވކި ްެއްއގޮތަށް ްކުރަމުންއިދާ ްކަންތައް ްހިތްހަމަނުޖެހޭްް،ނަމަްގެންދާްނުޖެހި ްއެއްފަރާތަކުން ކޮންމެެވސް

ްނި ްކަންތައްަތއް ްކަންތައްަތއްްގޮތަށް ްމި ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްެއކަީށގެންާވ ްއެއީ ްދިއުން މިގެްނ

ްބޯލަ ްއެްއގޮތަށް ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާއި ްއެންމެންނަށް ްއަޅުަގނުޑމެން ްޭއގެްްބައި،ނފުރިހަމަވެގެންދާނީ މަސައްކަްތކޮށް

ނޑުްމަޖިލީހުގެ އަހަރުދުވަުހެގ3ްްމިދިޔަްް،ރައީަސކަށްްހުރެްއުސޫލުތައްްޤަބޫލުކުރުުމގެްއާދަކާދަްާގއިމުކުރެިވގެން.ްއަުޅގަ

ތަފާތުވިްވަރަށްްގިަންބޭފުޅުންްމިތާްއެބަްތިއްބެވި،ްނިންމިްނިންމުންތަކާްމެދުްޚިޔާލުތެރޭގައިްރިާޔސަތުަގއިްއިނެދގެންް

ްއެހެންނަ ްތިއްބެވި. ްއެބަ ްމެންބަރު ނޑާޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްވަގުތަކު ްެއ ްވިްމަވެްސ، ްއެ ްތަފާތުވެގެން ދާޅުވާްޚިޔާުލ

ނޑާްލަތްތަުކގައިްފަުހގެްވަގުތުަތކުޙާވިދާޅުވުެމއްްވިދާޅުެވވުމަށްފަހު،ްފަހުގެް ތިމަންނަްއަްށްްބަްއދަލުކުރައްަވއިްަގއިްއަުޅގަ



  

ްއެނިގއްޖެއޭ،ްމިހާރުްއެ ކަންތައްތައްްތިމަންނަްޤަބޫލުފުޅުކުރައްަވއިފީމޭްވިދާުޅިވްްއޮޅުންފިލައިިފޭއްމިކަމުގެްޙަޤީޤަތްތައް

ްމިތާނގަ ްގިނަބޭފުޅުން ްވަރަށް ްއެްއި ްިތއްބެިވ. ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަްއވާނެ.ްްއިން ްވެްސ ްިމއަދު ްއެކަން ބޭފުޅުން

ބޮަޑށްްްފަތެއްްުނވަތަްޕާލަމެންްޓރީްޓްރެޑިޝަންތަެކއްްމާވަނީްބަރުލަމާނީްސަގާްތްްަފށާފައިްމިއަޅުަގނޑުމެންްމަަސއްކަ

ްމަރުޙަލާ ްއޮތް ްދ1932ްިް.ތެރޭގަްގާއިމުުނވެ ްފެށިގެން ްއަހަރު ްހިނގަމުންްވަނަ ްމަޖިލިސް ްަރއްިޔތުންގެ ްރާއްޭޖގައި ވެހި

ް ްިވޔަސް ްބަލަިއގ2118ްެއަިއކަމުަގއި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލިބިދިން ްމި ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްއަހަރު ްންވަނަ

ްމަފުހޫމު ްމިހިރަ ްާރއްޖޭޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެީއކީ ްމަފުހޫމުތައް ްހިނގަމުންދިޔަ ްުކރިން ްތަކެއްްނޫން.ްަބއިނަލްއަްޤވާމީްަގއި

ްމަފްހޫމު ްމިފެންވަރެްއގެ ްބަލައިގެން ްއަުޅގަްްތަކެއް ްހިންގަމުންގެންދާއިރު ްއެބަޖެހޭްކަންަތއްތަްއ ްއެންމެން ނޑުމެން

ްހިމެނިގެއޭގެ ްހަމަ ްވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަފްހޫމުތެޭރގައި ްމި ްއެބަޖެހޭ ްގޮތަށް ްބަލައިގަންނަްންންދާ ްފަރިތަވާން. ތަކަށް

ްއަނެކަކަްށްޚިޔާލުދަސްކު ްއޮންނަންތަފާރަން.ްއެަކކު ްެއއީ ނޑުމެންގެތުވުން ްޤަބޫލުކުރަން.ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ިމްްޖެހޭނެ

ކަންްޤަބޫލުކުރަން.ްއަޅުަގނޑުްެއކަްންއެއްްޓަކައިްއުފެްއދިްޤާނޫނުއަސާސީްތަފާތުވުންްއޮތުމަށްމަޖިލީހުގެްތެރޭގައިްޚިޔާލު

ްރޫޙުްއިރާދަކު ްއެ ްބަަލއިގަންަނނީ ްއިދިކޮޅަގަރަްއިވއްޔާ ނާޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅު. ްބޭފުޅުންގެށް ްވެްސްތެރެއިްެދއްެކވި ން

ްހުރިހާ ްރައްުދކޮށްދެއްވި ްހެޔޮބަސް ްޝުްއަޅުަގނޑަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެންމެްކުރުބޭފުޅުންނަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ދަންނަަވން.ްއަދި

ޅުަގނުޑގެްހިތުގަިއްދެއްކެވިްބޭފުޅުންގެްދޭތެރޭަގިއްވެސްްއަންތައްްނުކުރެވޭްކަމަށްްވިދާޅުެވ،ްވާހަކަފުޅުްފުރިހަމަްއަށްްކަ

ްބޭފުޅުންް ްތިޔަ ްދުވަސްތަކަށް ްމިވޭުތވެދިޔަ ްއަރުވަން. ްޔަޤީންކަން ްފުރިހަމަ ްކަމުގެ ްނޯންާނނެ ްބުރަކަމެއް އެްއވެސް

ކަންްތިްދުލުންްބުނެލާްބުނެލުމެއްްނޫންްއަޅުަގނޑުްމިދަންނަވާްދެންނެވުމަކީްހަމައެކަނިްއަޅުަގނުޑގެް،ނަމަްބައްލަަވއިފި

ވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްއަޅުަގނަޑކީްޒާީތްގޮތުްންއެްއވެްސްމެންބަރަކާްދޭތެރޭަގއިްކަެމއްްބާްއވާނެްުނވަަތްބޭފުޅުންނަށްްއެނގިް

ް ނޑަށް ްައުޅގަ ްނުކުރަނީ ްއެކަން ނޑު ްނޫން.ްއަޅުގަ ްމީހެއް ްއުޅޭނެ ްހިފަހައްޓަިއެގން ްެއކަން ްކެهللاްހިތުގައި ތްތެރިކަންްއެ

ްދުޢާ ްއެދި ނދެއްވުމަށް ްގެންދާތީ.ްއަުޅގަ ްދަންނަވަުމން ްކުރަމުން ްމަތިން ްއެގޮުތގެ ްއެަކން ްއެއީޑު ނޑަީކްްގެންދަނީ އަުޅގަ

ކަމަށްްައޅުަގނުޑްެއއީްއަޅުަގނުޑގެްވާޖިބުް،ވާތީްތިޔަްބޭފުޅުންގެްއިްސްމީހެއްެގްގޮުތގަިއްހަވާލުކުަރއްވާަފއިާވްމީހަކަށް

ްމަޤާ ްމި ްމާދެކޭތީ. ްމޭރުްމުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަކެއް ްދައްކާކަށްގިނަ ްގަސްތެްއިތުރަްމުން ްނުކުރަން.ްކަށް އް

ނޑާް އަޅުަގނޑަށްްމިްބަހުސްގެްތެރޭގައިްފެނިގެންދިަޔއީްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްތެރޭގައިްއަުޅގަ

ނާޑްމެދުްއޮތްްގާތްްއެކުވެރިކަން މެދުްހިތުގައިްބުރަކަމެްއްްއެއްެވސްްމެންބަރަކުްއަޅުަގނޑާް.މެދުްއޮތްްލޯތްބާއިްއަޅުގަ

ްނަމަވެްސްކަނެތް ްނިމިގެންދިޔަ ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްނިންމުން ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްފާހަަގވެގެންދިަޔ. ްއަޅުަގނޑަށް ން

ްއަރިހުންް ްމެންބަރުންގެ ނުޑްތިަޔްޢިއްަޒތްތެރި ްއަުޅގަ ްގޮތް. ްހެޔޮ ްއެދެނީ ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންނަށް އަޅުަގނުޑްތިޔަ

ައޅުަގނުޑމެންނާްހަވާލުވެފައިވާްަޤއުީމްް،ންްފިތުނަްއެއްކިާބކޮށްންގެްތެެރއިއަޅުަގނޑުމެް،ެއއްބަިއވެްއެދެނީްއެުކވެރިެވ،

ްޮގތުގަިއްކުރިއަްށް ްމަޞްލަޙަތު ްަޤއުމީ ްމަސްޢޫިލއްޔަތު ްފުރިހަމަް،ނެރެމަޞްލަޙަތު،ްޤައުމީ ްަމސައްކަތްަތއް ކުރަމުންްއެ

ްހަވާލުކު ްމަސައްކަތާ ްއެ ްއިސްކޮށް ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްގެންދިއުުމަގއި ްއެ ްހުރިހާްްރައްވާގެންދިއުން. ްތިޔަ ފަރާތަކަށް



  

ްމަސައްކަތްް ްއެ ްއެއްބާރުލުންދެއްަވއި ްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން ްތިޔަ ްމިއަދުގެ ްފަހިކޮށްދެއްވުމަށް. ްމަގު ކުރެްއވޭނެ

ްިޢއް ްތިޔަ ްވެސް ްނިންމެވުމަކީ ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްނިންމެވުން ްެމންބަރުންގެމެންބަރުންގެ މަތީަގިއވާްއަތްޕުޅުްޒަތްތެރި

ްމެއަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިޔަ ްމިއަދު ްވޯޓުމާނާތެއް. ްބަޓަންބަރުން ްފިއްތަވައިލެއްވުމަށް ްނިންމަވަނީީކްނަށް ްތިޔަ ަލްއވާއިރު

ްނިންމޭްނި ްއަލަށް ްހަޔާތުގައި ްބަރުލަމާނީ ްނޫން.ްރާއްޖޭަގއި ްނިންމެވުމެއް ްނިންމަވާ ްގޮތުން ންމުމެއްްހަމައެކަނިްސިޔާސީ

ްމަޤާ ްރައީސަކު ްވަކިމަޖިލީހުގެ ްހަމައެކަިންކުމުން ްވިސްނާަވޑަިއގެން ްކަމަކަށް ްއެއީ،ްސިޔާސީ ްނިންމުން. ްނިންމާ ރުމަށް

ްކަމަްށްނަހަ ްފިއްތުމެއް ްފިއްތަވާ ްަބއްލަަވއިެގން ްކުލަޔަށް ްޟަސިޔާސީ ްބޭފުޅުންެގްއަމިއްލަ ދިވެިހްް،މީރަށްއްދަވައި،ްތި

ްފިއްތާް ްިފއްތަވާަލއްާވ ްވިސްާނވަަޑއިގެން ްދޭތެރޭ ްަރއްޔިތުންާނ ްދިވެހި ްހެއްެދވުމަށްްޤައުމަށް ްމިއަދު ްކަމަށް ވާލެްއވުމެްއ

ްނިންމެވިޔަްސް ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްނިންމެވުން ްމިއަދުގެ ްއިލްތިމާސްކުރަން. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިޔަ އަޅުަގނޑު

ް ްޝުއަޅުަގނޑު ްދަރަނި ްދަރާފައިވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްރަކީޫދެގ ްކެޔޮދޫ، ްވ.އަތޮޅު ްދާިއރާ ނުޑގެ ތީްއަދާކުރުންމަކުރުއަުޅގަ

ްއަދެމިހުންނާނަން ްއަދާކުރުމަކީ ްވާޖިބު ްއެ ްދެމިހުންނާނަން. ނޑު ްުޅގަ ِ َعلَْيِه تََوكاْلُت َوإِلَْيِه أُنِيةُ .  َوَها تَْوفِيقِي إاِلا تِاهللا

ްޝުކުރިއްާޔ.

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަލް ްމިއަދުގެ ްހިސާބުން ްމިހާ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ، ްއޮތްްޖެންޑާއެސާގައި ކުެރވިފައި

ްނިމިމައްސަލައިް ްބަހުސް ްމިްް،ގެ ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްހިސާބު ްމިހާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިމުނީ. ްވެސް ްޖަވާބުދާރީ އަދި

ްަމއްސަލައިްމެ ްމި ނޑާލަނީ.ްމިއަދު ްނިންމުމަދުކަ ްގަިއްގޮެތއް ްއޮންނާނީ ްއެހުން ްވޯޓަށް ހުރިާހް،ްަގއި.ްއެހެންވީމ1:31ާށް

ްެއދެން.ްޖަލްސާްއަށްްަވޑަިއގެންދެްއވުންންބަރުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ް

ނޑުްއވައިެލއްުވން:[  ]އަށ13:31ްްްއިނ12:15ްްްްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަަކއިްޖަހަންޖެހޭްްއާދެ،ް`.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއިށީނދެވަަޑއިގެްނނެވުންްއެދެން.ްިމއަދުެގްވޯޓަްށްއެހުމަށް

ްމެދުްޖެއްރަނގަބީލު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވަން. ްއަމީްނޢާއްމަށް ްސެވުމަށް

ް.ްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢި

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްޒިމުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާމެދުހެންވޭ



  

ްަރއީް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއޮޅުންފިލުވާލަންޝުކުރިއްޔާ ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުބާރުްސް. ްރައީސްގެ ނެތްކަމުގެްޙަޤީޤަތުަގއި

ްއެބަ ްވަރަށްްސާފުވާންެޖހޭ ްއިޢުލާނުުކރާއިރުަގއި ްރިާޔސަތުން ްފެހިތޯ؟ްް،ވޯޓެއް ްޮކންކުލައެއްތޯ؟ްރަތްތޯ ްއޮތިްއޔާ އިތުބާރު

ކަްތަކުރާރުކޮށްްިމްވާހަްައޅުަގނޑުްހަމަްމިް،ވާތީވެްްށްަކމަކަްއަޅުަގނޑުމެންްބަެއއްްމެންބަރުންނަށްްއޮޅުންްވަރަށްްގާތް

ްޙަދަންނަވާލަން ްއިތުާބރުޖެހުނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮޤީޤަތަކީ ްއިތުބާރުއޮތިއްޔާ ްޖަހަންވީ. ނެތިއްޔާްްނކުލަެއއްތޯ

ްކޮންކުލަެއއްތޯ؟
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނު ްބަަލއެްއ ްކަމަކަށް ްއެްއ ްަމއްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއެކަްންއާދެ، ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ގަންނަން.

ްޢިއްޒަތްތެ ްއާދެ، ް)ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްޖައްސަަވއިސާފުކޮށްދޭނަން. ްކާޑުކޮޅު ްމެންބަރުން ްކާޑުތަްއްލެއްްރި ްއެދެން. ވުން

ނޑުމެންްނަގާްއިްޗެކުވަލަްއްދިމާވޭތޯްބަނަންތަކާް ފުރަތަމަްވޯޓުްިމްްވެސްްކުެރްއވުންްއެދެން.ްއެއީްމިްަދއުރުަގއިްއަުޅގަ

ްކާ ްއެހެންވީމާ، ްމެޝިނުގަްވޯޓަކީ. ްނަމާްުޑކޮާޅއި ްއޮތް ްއަުޅގަްއި ްމިއަދު ްއާެދ، ްބަލަންވާނެ. ްވޯޓަށްްދިމާވޭތޯ ނޑު

ްއިތުބާރު ްފެްދަންނަވާނީ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްސަލަިއގައި ްވޯޓުނެތްކަމުގެ ްގޮތަކަށް ެދއްވުމަށް.ްނިވަޑަިއގަންނަވާ

ދެްއވާްހޭނީްފެހިްފިތަށް.ްދެކޮޅަށްްވޯޓުދެްއވާްެމންބަރުންްފިއްތަވަންޖެތާއީދުކުަރއްާވ،ްެއއްޮކޅަށްްވޯޓުެނވީމާްއެގޮތަށްްދެން

ްސާފުކޮށްދެވިއްޖެ ްމިކަން ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްފިތަށް. ްރަތް ްްމެންބަރުން އިނގޭތޯ.ްްޔަޤީންކުރަންކަަމށް

ް ްމެންބަރު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްިޢއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްއެއްފަހަރު ްައދިވެސް ްންނަށް ްމިްައޅުަގނުޑ ްމިހާރު ދަންނަވާލަން.

ްމައްސަލަް ްއިތުބާރުްހުށަހެޅިފައިވާ ްމައްސަލަްައީކ ްމައްސަލަްްނެތްކަމުެގ ްއާެދ، ްއިތުބާުރ، ްއެހެްނވީމާ، އަށްްްއެްއ.

ްއޮތް ްއިތުބާރު ްފެހި. ްފިއްތަވާނީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރައްވާްތާއީދުކުރަްއވާ ްފިތަށް.ްްކަމަށް ްރަތް މެންބަރުން

ްޗެކުއާ ްމެންބަުރން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިދެ، ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާެދ، ްއެދެން. ްތަްއޔާރުޮކށްލެއްވުން ްކޮށްލަްއވާ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްގައ175ްްިދަންނަވަނީ ް)ށ( ްއާިއ ް)ހ( ްމާއްދާގެ މަތިންްްގޮުތގެްވާްްވަަނ

ްރައީ ްމަޖިލީހުގެ ްޢަބްދުރައްޔިތުންގެ ްއަލްފާޟިލް ްސް ްމަهللا ްއިތުބާރުޝާހިދުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ނެތްކަުމެގްއްޗަށް

ްެދއްވުމަށް.ްވޯޓުްނިވަޑައިގަންަނވާްގޮަތކަށްމައްސަލަިއގައިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:



  

25ްްްއވީ:ވޯޓުްދެ

45ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްރަްއޔިތުންެގ71ް.ްޖުމްލ36ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ71ްުވޯޓުަގއިްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްނެތްކަުމގެްމައްސަލަްފާހެއްނުިވ.ްއްޗަށްްހުށަހެޅިފައިވާްއިތުބާރުމަްޝާހިދުގެهللاްމަޖިލީހުގެްރައީސްްއަލްފާޟިްލްޢަބްދު

 

ްނިންމުން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްމިއަދުގެ ްއާދެ، ްނިމުމާ ްމަސައްކަތްތައް ްދެންްާޑގަިއާވ ްނިންމާލަނީ. ްމި ްޖަްލސާ ްިމއަދުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ެއކު

ްަގއި.9:11ވާްބުދަދުަވހުގެްހެނދުނ2112ްްުޖޫނ6ްްްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްއޮންާނނީް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود
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