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19/2112ޔައުމިއްޔ  ނަންބަރު:   



  

 

 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިްމެންބަރުން.ިޢއްަޒތްތ21ްެމިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރެވވަަޑއިގެންްިތއްބެވީް

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2112/2/5ްމިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ް.ގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަސައްކަެތއްްނެތްއުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަމުްޔަް.3.2ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ަގިއ9:30ްް.މިއަދުްކޮމިޓީތައްްބޭއްވުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްގޮތްް.ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެްނގުން.4ްއެޖެންޑާްއައިޓަމްް-4.1

ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްގ1ައިޤްތިޞާދީ ްކޮޓ9:31ަ. ްކޮމިޓީ ްކޮމިީޓ، ްމާިލއްޔަތު ްގައި ްގ2ަިރ ްޤައުީމ9:31ް. ަގއި

ްްގެތަރައްޤީ ްކޮޓަިރ ްކޮމިޓީ ްޮކމިޓީ، ްސަބް ްގ3ަކޮމިޓީގެ ްމިނިވަނ11:15ް. ްކަންތައްތަކާްްަގއި ބެހޭްްމުައއްަސސާތަކުގެ

ް ްގ1ަކޮމިޓީ،ްކޮމިީޓްކޮޓަރި ްކޮޓަިރ11:15ް. ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ީޓްކޮމިޓީ،ްކޮމިްގަިއްސްލޫކ13:11ުގަ.3ްގަިއްއިޖުތިމާޢީ

ް ްގ2ަކޮޓަރި ްގ14:11ަ. ްކޮޓަރި ްޮކމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްކުޑަ ްމަޖިލީހުގެ ްމުިޅ ްގ1ައި ްއިމްތިޔާޒ14:11ު. ްކޮމިީޓްްގަިއ ކޮމިޓީ،

ް ްގ2ަކޮޓަރި .14:11ްް ްކޮޓަރި ްޮކމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްސަްބ ްކޮމިޓީގެ 3ްމާލިްއަޔތު ްސަބ8:31ްްގަ. ްކޮމިީޓގެ ްއިޤްތިޞާދީ ަގއި



  

ް ްކޮޓަރި ްައއިޓަމ1ުކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްމަޖިް.4ްގަ.ްއެޖެންޑާ ްަރއްޔިުތންގެ ްަގވާއިުދގެ ްގ128ްޮލީހުގެ ްމާއްާދަގއިވާ ްތުގެްވަނަ

ްކޮމިޓީއަ ްމަޖިލީހުން ްމައްސަލަމަތިން ްފޮނުވޭ ްނިްކަށް ްކޮމިޓީން ްއެ ްަކނަޑއަުޅއްަވއިއެއް ނޑި ްސުންގަ ްންމަވާނެ

ނޑިއާްއަންަގވާަފއިވާްޮކމިޓީްަގނޑަށްއަޅު ންްމަތިްވާްގޮުތގެްދާގައިްވަނަްމާއ128ްްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެްްއިްއެްސުްނގަ

ްއިޢުލާން ްޮކމިޓީ. ްމާލިއްޔަތު ްއިންޓެކަސްޓަމްް-1ކުރުން. ްމެންބަރުންނަސް ްކޮމިޝަްނގެ ްއާިއްގްރިޓީ ްމުސާރަ ްދެވޭ ށް

ް ނަޑއެޅުން،ްއިއެހެނިހެން ްކަ 21ްްނާޔަތްތައް ްކ2112ޮޖޫން ްމައްސަލަ.ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރުވާ ްތެރެއިްންމިޓީތަކުގައި ތަުކގެ

ް ްމައްސަލަތައް ްާފއިތުވެަފއިވާ ނޑި ްދިރާސާއަލުސުންގަ ްމުޤައްރިރުން ްކޮމިީޓެގ ްއެްން ްއަޅުަގނޑަށް ްކުރެްއވުމަށްފަހު

ނޑުްއެދޭްވާހަކަްަދންނަވަން.މަސައްކަތްްނިންމަވައިެދއްވާެންތާރީޚުްއަންގަަވއި ްދެްއވުމަށްްެވސްްއަުޅގަ

ް

ްސުވާލު..5ް

ް

ްްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްްށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.މިްައއިޓަމުގެްދަްސުވާލު.ް.5އެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-5.1

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.6

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއައިޓަމު ްހުށަހަޅާމަޖިލީހުްް.6ްއެޖެންޑާ ްމޭޒުން ްރައީްސގެ ްމިްގެ ްމަސައްކަތެްއްއައިޓަމުްކަންކަން. ްމިއަދަކު ްދަށުން ގެ

ްނެތް.ް

ް

ްބިލާއިްޤަރާރު.ްކުރަންޖެހޭމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުް.7ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަސައްކަެތއްްނެތްންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުކުރަރުފުމަޖިލީހަށްްތަޢާް.7ްންޑާްައއިޓަމުއެޖެ

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.8

ް



  

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަިއޓަމު ްތަޢާރުފ8ުްއެޖެންޑާ ްކުރިްނ ްއިޞްލާޙުކުރެވި. ްކުށެއް ްބިލެްއެގ ްއައިޓަމުފައިވާ ްިމ ްވެސްްކުރުން. ްދަށުން ގެ

ްނެތް ްަމސައްކަެތއް ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްމިއަދަކު ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްދިޔ9ްު. ްކޮމިޓީތަކަށްްއަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްކުިރން މުެގ

ް ްއަޅުަގނޑުްއައިސްަފއިާވ ްބަދަލު ްތެެރއިންްދަންނަވައިްބަެއއް ްކޮމިޓީތަުކގެ ްާދއިމީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ލާނަން.

ްމެންބަރުންްއުނިކޮށް ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީތަުކގައި ްއެދިއަންނަނިވި ްޕާް،ދެްއވުމަށް ްގްރޫޕުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ގެްލިމެންޓްރީ

ްފޮނުއްވާފަ ްއިޢުލާންްއިލީޑަރުްސިޓީ ްެއގޮތަށް ްފުަވއްމުލަކުްކުަރން.ްގަވާްވާީތްއެކަން ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީަގއި އިދު

ްދާއިރާެގް ްމަނަދޫ ްހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ްކޮމިޓީގައި ްއިޖުތިމާޢީ ްމުފީދު، ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މެދު

ްޠާޢި ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްތަރައްޤީްއްޒަތްތެރި ްތިނަދޫްގެްރިޤު،ްޤައުމީ ްހިމެނިަވޑަިއގަންަނވާ ްމެންބަރުްދާއިްކޮމިޓީގައި ރާގެ

ްޤަސަމު ްމުޙައްމަދު ްޢަލީް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްތޮްއޑޫ ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީގައި ްސަލާމަތު ޤައުމީ

ްމަސްއޫްވަޙީދު. ްޢިއްޒަތްތެރިްސަރުކާރު ްދާއިރާގެ ްހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވްފޭދޫ ްކޮމިޓީގައި ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ ލިްއޔަތު

ްއަލްމެންބަ ްފަހުރު ްއެމް.ޑީ.ޕީހާން ްއެމީ ްަވކިެވަވޑަިއގެންފަިއާވތީ ްދާއިާރެގްްން ްބާރަށު ްފަރާތުން ްއަްށްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ކޮމިޓީ

ްފޮނުއްވާފައި ްސިޓީ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހަމަޖައްސުމަށް ްޝިފާޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްަރއްޔިތުްނެގްްޢިއްޒަތްތެރި ވާތީ

ްގަ ްމަޖިލީހުގެ ް)ނ(29-2ާވއިދުގެ ްއެކަްގޮުތގެްވާްގައިެގ ްއިޢުލާންމަތިން ްައޅުަގނުޑ ްެއގޮތަށް ްސަލާމަތީްން ކުރަން.

ްްޚިދުމަތްތަކާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްފޭދޫ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީަގއި ްފަހުބެހޭ ްއެމް.ޑީ.ޕީައލްހާން ންްމީ

ްއެްވަިކވެަވޑަިއގެންފައި ްއެްވާތީ ްއަށް ްދާއިރާގެްކޮމިޓީ ްތޮއްޑޫ ްފަރާތުން ްވަޙީޢިއްޒަތްްޕާޓީގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ދުްެތރި

ްފޮނުއްވާފައި ްފަރާތުންްސިޓީ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްރަްއޔިތުްހަމަޖެއްސެވުމަށް ްގަާވއިދުެގްވާތީ ްމަޖިލީހުގެ ް)ނ(29-2ންގެ ްަގއިްގެ

ްްކުރަން.ގޮތަށްްައޅުަގނޑުްއިޢުލާންްްސްއެމަތިންްއެކަންްވެްވާްގޮުތގެ

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.9

ް

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

هللاްއޮތީްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްށްްމިާދޢީްބަހުސް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސަްއިބްތިް.9ްއެޖެންޑާްައއިޓަމު

ްޤަރާރު.ްމިް ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިއްަވވާފައިްޖާބިރު ްކިޔުން ްފުރަތަމަ 31ްްވަނީްްޤަރާރުގެ ްބޭްއވުނ2112ްުއޭޕްރީލް 2112ްަގއި

ތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްވަްންކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަޤަރާރުް.ްމިްވަނަްޖަލްސާގ14ްަދައުރުގެްތަމަްވަނަްއަހަރުގެްފުރަ

ނޑުްފުރުޞަތުޖާބިރަهللاްމެންބަރުްޢަބްދު ްއަުރވަން.ްށްްއަޅުގަ

ް

 ޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު



  

ކެނެރީގޭްމުަޙއްމަދުްޖުމްހޫރިއްާޔކަންްކޮްށފައިވާްގ.ރައީސުލް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްިދވެހިރާއްޭޖެގް

ްވެިރކަމު ްޤާނޫނާނަޝީދުްއޭނާެގްރިޔާސީ 99ްޚިލާފަށްްކޮށްފައިާވްަކންކަންްޤާނޫނުއަސާީސގެްްގަިއްޤާނޫނުއަސާީސްާއއި

ްމަޖި ްރައްިޔތުންގެ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްބަލައިވަނަ ްދަށުން ްބާރުގެ ްލިބިދޭ ްރައްޔިތުންެގްދިނުމަތަޙުޤީޤުކޮށްް،ލީހަށް ްއެދި ށް

ވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްހުށަހަޅާްޤަރާރު.144ްްަވނަްމާއްދާްއަށްްރިޢާޔަތްކޮށް،ްއެަގވާއިުދގ142ްްެމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް

ްހަވާުލކުރެިވގެންް ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބާުރ ްހިންގުމުގެ ްވެިރކަން ްޤާނޫނުއަާސސީަގިއްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނީ

ްގޮތު ްވެރިކަންްގެބަޔާންެވގެންވާ ްްކުރުމަށްމަތިން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަަނ6ްްކަމަށް

ްވާ ނޑަައޅާފައި ްކަ ްޤާނޫުނގަިއާވްް،ިހނދުމާއްދާގަިއ ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހިންގަްނވާނީ ްވެރިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނަޑއަޅާަފއިްގައިވަނަްމާއްާދގެް)ރ(116ްްމަތިންްކަމަށްްޤާނޫނުައސާސީގެްގޮތުގެ ދިްޤާނޫނުގެްވެިރކަންްއަް،ހިނދުވާްކަ

ްްކުރިއަުރވައި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރައްކާތެިރކުރުން ްމިނިވަންކަން ްަޙއްުޤތަކާއި 115ްއެންމެންގެ

ްޮނވެމްބަރ...11ްހިނދު،ްވާްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްއިންްމަތިކޮށްފައި

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްިވލިމާފަންނުްދާއިްއެއްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާްއެއް،ްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ްމަނިކު.ްްއިންސަޙު

 

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިންސަޙުްފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުވިލިމާ

ްރައީްސ، ްްޢިއްޒަތްތެރި ްނަމިތަނުގެ ްކޯރަމް ްގާލުމަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީހަމަ ްއެގަސްތުގައި ްރާަވިއގެން ްމެންބަރުންްން މް.ޑީ.ީޕގެ

ްްމެންބަރަށްްޢިއްޒަތްތެރިްނެރެނީ ްޤަރާރު ްހުށަހެޅުއްވި ްގެންދިއުމާއެ ްމަޖިލީހުގެް،ްއެހެންވީމާްޚިލާފަށް.ްުކރިއަށް ެއކަން

ނޑުްގެނެސްދެން. ްރިޔާސަތުގެްސަމާލުކަމަށްްައުޅގަ

ް

ް

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްނިޒާމާްބެހޭ ްހަމަވޭ. ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްނޫން. ްމައްސަލަްއެއް ްދާއިނދިކުކެްއެއްްބެހޭ ާރގެްޅުދޫ

ްމަދުްޢީސާ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙް

ް



  

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ދިކޮޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކެ

ްރައީ ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްތަޅުމަށްްްސ، ްމަޖިލީހުގައިްމަޖިލީހުގެ ްފެންނާނެ ްކޮންބަޔެއްތޯްބައްލަވައިިފއްޔާ ނެތީްް،ތިބީ

ްއެނގިްކޮންބައެ ްސާފުކޮށް ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްެއއްގޮަތކަށްްއކަން ްވަަޑިއަގންނަވާނެ. ްެވސް ްޒިންމާްމި ްނަގާލުމުެގ ކޯރަމް

ްޢިްއޒަތްތެް ްއެ ްނެތް. ްައޅުްއވާެންކަމެއް ްބޮލުަގއި ްމިއެމް.ޑީ.ޕީ ްެވސް ްޕާޓީގެ ްނިސްބަތްވާ ްމެންބަރު ްދެތިންްްރި ތަނުގައި

ްހަމަ ްމެންބަރުން ްމެޖޯރިޓީ، ްއިނގޭތޯ. ްކޯިލޝަނުގ46ްެނުވޭ ްްމިްވޯޓުލާ ްހަމަނުވ11ްޭތަނުަގއި ްމެންބަރުން ްަވރަކަށް

ްވަރަށްްސާފުކޮށްްކޯރަމްްނަގާ..،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންީވމާ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ ްމައްސަލަްްނިޒާމާ، ްޢިއްްްބެހޭ ްދާއިރާގެ ްާކށިދޫ ްއަުޅަގނޑު ްނޫން. ްކުރިއައެއް ްޤަރާރު ްމެންބަރަށް ށްްޒަތްތެރި

ްއަުރވަން.ްގެންދިއުމަށްްފުރުޞަތު

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ެކނެރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްގ.ް،ހަވާުލވިްމަޤާމާްާޔްކަމުގެަގއިްދިެވހިރާއްޖޭގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއ2118ްނޮވެމްބަރ11ްްު

7ްް ްމަޤާމުންްއިސްިތއުފާދިނުމ2112ާފެބްރުއަރީ ްއޭާނގެ ްއަދާްހަމައަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްގައި ްމަޤާމު ކުރުމުގަިއްކަމުގެ

ްް..ކުެރވޭތީ.ގެްތުހުމަތުކޮށްަފިއވާްކަމުްޚިލާފުްއެތައްްކަމެއްްޤާނޫނުއަސާސީްާއއިްޤާނޫނުތަކާްރިއްާޔގެއްޖޭގެްޖުމްހޫދިވެހިރާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހަމަޖައްސަަވއި ްކޯރަމް ްހަމަެވއްޖެ. ްކޯރަމް ް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއެދެން. ްކުރިއަދެްއވުން ްމެންބަރު ްށްޢިްއޒަތްތެރި

ްވަަޑއިގަތުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޮއގ7ްަ ްަޢމަލ2118ުސްޓް ްއަދިްްކުރަންަގއި ްޅަފަުތގައި ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެށި

ްޑިޮމކްރެސީގެ ްދުސްތޫރާއިްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޅަފަުތގައި ްބަލައިޚިްޤާނޫނާްަހޔާތުގެ ްކަންކަން ްކޮށްފައިވާ ެއކަންކަްންް،ލާފަށް

ްފިޔަވަޅުްނުދިނުމަށްޔަތަކުރާރުވި ްއަޅަންޖެހޭ ްދިވެިހްޓަކަިއ ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދެނެގަތުމަކީ ތައް



  

ްކުރިއެރުވުމަށް ްވެރިަކން ްޤާނޫނުގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްހިމާޔަތްކުރުމަށާއި، ްަޙއްޤުތައް ްއަސާސީ ޓަަކިއްްރައްޔިތުންގެ

ްކަންތައްތަކެއް ްކުރަންޖެހޭ ްްކޮންމެހެން ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ްދިވ2118ެްނޮވެމްބަރ11ްުކަމަށް ޖޭެގްހިާރއްގައި

ަގއިްއޭާނގެްމަޤާމުނ2112ްްފެބްރުއަރ7ްްީކެނެރީގޭްމުަޙއްމަދުްނަޝީދުްގ.ް،ހަވާލުވިްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމާރަ

ްރައީސުލްފާއިސްތިއު ްހަމައަްށ ްޖުމްހޫރިއްޔާްޖުމްހޫރިއްޔާދިނުމާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދާކުރުމުގައި ްމަޤާމު ްގެްކަުމެގ

ްޤާނޫނުތަކާ ްއާއި ްކަންކަޚިލާްޤާނޫނުއަސާސީ ްކޮށްފައިވާ ްތުހުްފަށް ްކަމަށް ްކަންކަމާމަތުން ްރައްޔިތުްނެގްްކުރެވޭ ދޭތެރޭގައި

ެގްދީގެންްގ.ކެނެީރގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްއޭނާްސަމާލުކަމެއްްގޮތުންްޚާއްޞަްހާމަކުރުން،ްއަދިްމިްގޮތްްމަޖިލީހުންްދެކޭ

ކުރެވޭްއަންނަނިިވްކަންކަންްްޤާނޫނުައސާީސެގްމަތުަކމަށްްތުހުްޚިލާފަށްކޮށްފައިވާްކަންކަންްރިޔާސީްވެރިކަމުަގއިްޤާނޫނާ

ްމަޖިލީހަށ99ްް ްަރއްޔިތުންގެ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްތަޙުޤީޤުްވަނަ ްބަލައި ްދަށުން ްބާުރގެ ޞާފުްކުރުން.ްޢަދުލުއިންލިބިދީފައިވާ

ްބާރުްޤާއިމު ްނަގާލުމަށްްގެކުރުމުގެ ްމުސްތަޤިއްުލކަން ްޤާއިމުްމިިނަވންކަމާއި ްޢަދުލުއިްނޞާފު ްބާރަށްްކުޓަކަިއ ރުމުެގ

ްނުފޫޒުބިރުދައް ްމަސައްކަތްކައި ްސުޕްރީކުފޯުރވަން ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްަބންދުކޮށްްމްރުން.ްިމގޮތުން އަދިް،ްތަޅުއެުޅވުމާް،ކޯޓު

ްޤާއިމު ްކޮށްފައިްޢަދުލުއިންޞާފު ްކޯޓުތަކުން ްޝަރުޢީ ްހިމެނޭ ްބާރުގައި ްއަމުރުަތކާކުރުމުެގ ްްވާ މަލުކުރުމަށްްޢަޚިލާފަށް

ްއަމުްއިރުޣަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމާ،ކުރުރުޤާނޫނީ ްމަޤާމުގަާޔއިއަދި ްވެިރޔާްަކމުގެ ްމަތީ ްއެންމެ ކަުމެގްސިަފއިންެގ

ނޑިޔާރުންނާ ްފަ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްހުރެ، ްްމަޤާމުގައި ްޣަޢަމަލުެމދު ްއަމުރުކޮށްފަިއވުން.ްްއިރުކުރުމަށް ޤާނޫނީ

ްވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަތީ ްއެންެމ ްސިފައިްނގެ ްމަޤާމުގައި ްހުރެކަުމގެ ްމަޤާމުަގއި ްރިޔާކަމުގެ ޚިލާފަށްްްޤާނޫނާ،

ްމަޖިލީ ްހައްޔަރުރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުން ްަބެއއް ްޣަޤާްކުރުަމށާއިހުގެ ްނަގާލުމަށް ްރައްކާތެރިކަްނ ޤާނޫނީްްއިރުނޫނީ

ްޤާނޫނާއަމުރުކޮ ްފައިސާ ްމުދަލާއި ްދައުލަތުެގ ްބޭނުންކުރުމާއިޚިލާްށްފަިއވުން. ްބޭނުްފަށް .ްންކުރުންނަހަމަގޮތުގައި

ޚިލާފުްްލިބޭްގޮތަްށްގަސްތުަގއިްޤާނޫނާްމުްސިާނޢަތްތަކަށްްގެއްލުންދިވެހިރާއްޖޭގެްމުހިއްްދިވެހިރާއްޖޭގެްއިޤުތިޞާދަށާއިް

ްހަމަ ްއޮންނަންޖެހޭ ްމެދުަގއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްނައްތާލައިްހަމަކަމާއިޢަމަލުކޮށްފައިވުން. ްއަދިްްހަމަޖެހުން ްބަަޔކަށް ަވކި

ްިނސް ްިފކުރަކަށް ްވަކި ްަފިއދާބަސިޔާސީ ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްއިސްަކންދީ، ްފަރާތްތަކަށް ްކަންކަންކޮްހުރިތްވާ ްށްގޮތަށް

ްފިތުަނވެރިކަމާއި ްމެުދގައި ްއުފެއްދުްްރައްޔިތުންގެ ްމަސައްކަތްނަފްރަތު ްިއސްްމަށް ްކަންަތއްތަކަށްްކުރުން. ްދެންނެވި ވެ

ްއެކުަލވައި،ްބަލައި ްރިޕޯޓު ްބެހޭ ްއެަކމާ ްއަދި ްްޓަކައިްލުަމށްތަޙުޤީޤުކޮށް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަަނ116ްްަރއްޔިތުްނގެ

ް ްއާއި ްކޮމިޓ116ްީމާއްދާ ްަވގުތީ ްދަށުން ްމާްއދާގެ ްެއކުލަވާަލއިްވަނަ ްއެްއެްެއއް ކުރުން.ްަހވާލުްއާކޮމިޓީްމަަސއްކަްތ

ް...ެއގޮތުންްލިބޭްމަޢުލޫމާތުކަންތައްަތކަށްްބަލައިްތަޙުޤީޤުކޮށްްްއިސްވެދެންެނވި

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްބާރަށުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު.ްްއެއްްއެްއ.ްނިޒާީމްމައްސަލަްނިޒާމީްމައްސަލަ

ް



  

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ްސާފުވާ ްއެއްެޗއް ްިކާޔ ްރައީސް، ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަހުމުއެގޮތަށް ްގޮތަްއޗެއް ްއެްއޗެއްްކަވާ ށް

ނޑުމެންނަށްްރަނގަޅު.ްމި ްއަުޅގަ ނުކިާޔްކުްޤަރާެރއްްއެަބްހުށަހަޅާ.ްިކޔާތަުނގަިއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަްހުށަހަޅައިފިއްޔާ

ނޑު ްއެއްްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްއެީއްމައްސަލަް،އެހެންވީމާއްްނުވޭ.ްމެމެންނަށްްފަހުއެްއޗެއްްއަުޅގަ

ް

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

އެއްްޫނން.ްޤަރާރުގެްކޮޕީްމިހާރުްޕޯޓަލްްއިންްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަަވްންްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ްށްްެގންދެވުމަށްްދަންނަވަން.ކުރިއަްވެސްްހުންނާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްބަލައި ްކަންަތއްަތކަށް ްދެންނެވި ްކޮމިޓީް،ތަޙުޤީޤުކޮށްްއިސްވެ ްވަގުތީ ްއަލީގައި ްމަޢުލޫމާތުގެ ްލިބޭ ްެއއްްެއގޮތުން

ްދެކޭްކަންތައްތަކާްވާްްަގއިރިޕޯޓުްއެކުަލވައިަލއި، ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްޤާނޫނީްްމެދު ްއަދި ްހާމަކޮށް ގޮތުންްްގޮތް

ްމުޢާމަލާތްކޮށް..ްޓަަކއިްދައުލަތުގެްކަމާްބެހޭްމުއައްަސސާތަކާްއެޅުމަށްާކްމެދުްފިޔަވަޅުކަންތައްތަފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަދުްޢީސާ.ާރގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްޅުދޫްދާއިއެއްްކެނދިކުްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމަދުްޢީސާޙްރުްއަދާއިާރގެްމެންބަްޅުދޫކެނދިކު

ްވާހަކަ ްގެންދިަޔ ްދަންނަވަމުން ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްަވއްަޓއިްއަކީްޢިއްޒަތްތެރި ްވެރިކަން ްމުިޅްބަާޣވާތަކުން ލާފައި،

ްތަރައްޤީ ްފަށާފައިްއަށްްރާއްޖޭގެ ްސަރުކާރުްނ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހުއްޓައިްަޓކައި ްމަޝްރޫޢެއް ްހުރިހާ ލާފައި،ްހުރި

ްތޯ.އީމަޖިލީހުންްކުރަންވީްކަމަކީްމިްދިރީަގއިްތިބިއިރެްއަގއިްމިނތުންްކަުނއަދިވެހިރައްޔި

ް



  

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީ ްމެންބަރު ްފުރުޞަތެއްްްދެވަަޑއިގަންަނވާ!ނޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ މަޖިލީހުގަިއ

ްްގަާވއިދުގެ ްއެ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްއިށީހުތެެރއިން، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކާށިޫދްނށަހަޅުްއަވނީ. ދެވަަޑިއގަންނަވާ.

ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރިއަފުރުޞަތުްްދާއިރާގެ ްޤަރާރު ްއަރުވަން ްގެންދަވަން. ްދާއިކެނދިކުށް ާރެގްޅުދޫ

ްމަދުްޢީސާްމެންބަރުްއަޙްްޒަްތތެރިރާގެްިޢއްޅުދޫްދާއިކެނދިކުްަޑއިގަންަނވާ!އިށީދެވަްމަދުްޢީސާޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙް

ްފުްދެވަަޑިއގަންނަވާ!ނއިށީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުރިއަށްްރުޞަތުކާށިޫދ ްވާހަކަފުޅު ައރުވަން

ްމަށް.ްގެންދިއު

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްރަީއސް.ޝުކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެްރިއްޔާ ނޑުމެން ްރައީސް.ްައޅުގަ ްރި ްޤަރާރުގައި ްހުށަހެޅި ްމި ދެންނެިވގެންްދެންމެ

ްއެް ްކަންތައްތަަކކީ ްކަންތައްްދިޔަ ްިހނގާފަިއވާ ްކަންކަން ްމައްޗަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްަތއްކަންަތއްތަުކގެ ްމި ްިދެވހިރާއްޖޭގެ .

ގިލީްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްނއަދިްާމމިްރާއިްއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަމެންބަރުންްަކމުގަިއވާްދިްއގަރުްދ2ްްާމަޖިލީހުގައިް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްހައްޔަރުކުރި. ްމެންބަރަކު ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގެ ނޑިޔާރުން ްފަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްހައްޔަރުކުރި. މެންބަރު

ްިދވެހިރާއްޖޭގެްަރއްިޔތުންގެ...ްރައީސް،

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަދުްރަޝީދު.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްރާދާއިްޯހރަފުށީްއެއްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ް.ް..ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޝުކުރިްއޔާ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްޅުދޫްދާއިނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ްކެނިދކުއިށީްދުްޢީސާމަާރގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްޅުދޫްދާއިކެނދިކު

ބެހޭްްމަދުްރަޝީދުްނިޒާމާރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްހޯރަފުށީްދާއިނއިށީްމަދުްޢީސާމެންބަރުްއަޙް

ްއެްއ.ްްމައްސަލަ

ް

ް(ކުރިއަށްްގެންދެވުންް)ނިޒާމީްމައްސަލަް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ންބަރުްއަޙްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެ

ް ްއުފާކުރަން ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްހޮވިގެނ17ްްްއާދެ، ްމަޖިލިސް ްަރްއޔިތުންގެ ވަނަ

ޒަތްތެރިްން.ްިޢއްކަމަްށްެވގެންދިއުްރެވޭްުދވަހަކީްިމއަދުސަްއަކތްކުެއކުްމައައިއިރުްހަަމއެކަިންޒިންމާދާރުކަމާްްމިހާތަނަށް

ްހަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްލަދުގަނޭ ްގޮްމަ ނުޑްނތިޔަ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްވެސް. ްއިންނާތީ ްތިހެން ީޑަގއި

ްނުކުތާ ްމިްނިޒާމީ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްްއެއް ްޤަރާރުގައި ްހުށަހެޅިގެންދާ ްމިއަދު ްމ31ްްިނެގީ ްދުވަހު ޤައުމަށްްްއަހަރު

ްމި ްނޭނގިގެންތޯ ްހާލު ްއައީްމިްހިސާބަށްްޖެއްސި ްމަޖިލިސް ްރަްމިް،ޢިއްޒަތްތެރި ްހާލު.ްޤައުމު ްއުޅުނު އްޔިތުން

ްއެހެންވީމާ ްނަގާލުމަށް، ްވަގުތު ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްގޮްމި ްތިޔަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިއަދު ްޑީަގއިްނޓަކައި

ް..އިންނަަވއިގެންްޒިންމާދާރުކަމާްއެކު.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްއިށީޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްމައްަސލަްދެވަޑަިއގަންނަވާ.ްނިޒާމާނންބަރު،ްޢިއްަޒތްތެރި ްނޫން.ްނިޒާމާްބެހޭ ބެހޭްްއެއް

ްމެންބަރުްްމައްސަލަ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްހުޅުމީދޫ ްލަބީބު. ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްހުޅުމީދޫ ެއއް

ްއިލްޔާސްްލަބީބު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫް

ް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްވިދާޅުާވްކޮންޕިއުޓަރުަގއި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއއްޗަާކއި ްހުރި ްޕޯޓަލްގައި މި

ްވެސް.ްޗަކާްދިމަލެއްްނުވޭްއެްއގޮަތކަށްއެއްް

ް



  

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢި ްދާއިރާގެ ްއަޙްްްއޒަތްތެރިހޯރަފުށީ ްއިށީނމެންބަރު ްރަޝީދު ްދާއިމަދު ްހޯރަފުށީ ްޢިްއޒަތްތެިރްދެވަަޑިއގަންނަވާ، ރާގެ

ްދެވަޑަިއގަންނަާވ،ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު.މަދުްރަޝީދުްއިށީނމެންބަރުްއަޙް

ް

ް(ކުރިއަށްްެގންދެވުންް)ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުއިރާގެްމެންހުޅުމީދޫްދާ

ްަމއްސަލަ ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްަޗކާިއްްއެްއ ްހުރި ްޕޯޓަލްގަިއ ްކޮމްިޕއުޓަުރ ްމި ނެގީ

ްެއއްަޗކާޢިއްޒަތްތެ ްވިދާުޅވާ ްމެންބަރު ްމީގަްްރި ްވިދާުޅވެއްޖެ ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި އިޭންްއެބަްއިދިމަލެއްނުޭވ.

ްއެްއޗަކާްދިމާނުވާތީ.ްއޮތްްއިްއެްކިޔާްއެްއޗަާކއިްމީގަް،ްރާރެއް.ްއެހެންީވމާވިދާުޅވާްޤަްއެްެއްއޗެއް.ްއެްށްފައިއަޕްލޯޑުކޮ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްްކުޑަހުވަޫދްްނޫން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަމެންބަރުްއިށީނޢިއްޒަތްތެރިް

ްމިރު.ޢާމަދުްމެންބަރުްއަޙްްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިދާއި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްރަީއސް.ްައޅުަގނޑު ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅޭނެްމިްގީނެްެއއް ްޤަރާރު ވަރަށްްްގޮތްްމަޖިލީހަށް

ްވާންޖެހޭނެެއކުލެިވގެންްްެއއްްދީބާޖާްަގވާއިުދގައިްގެްގަާވިއދުގައިްަބޔާންެވގެްނވޭ.ްއެްބަާޔނުގައިްއެްސާފުކޮށްްމިްމަޖިލީހު

ކަމަްށްްކަމާއި،ްޤަރާުރގައިްހިމެނިގެްނވާްކަންތައްަތއްްއެބަްަބޔާންެވގެންވޭ.ްއެްއުސޫުލގެްމަތިންްހުށަހަޅާފައިވާްޤަރާރެއް

ްއެެހންވީމާއަ ްޤަބޫލުކުރަން. ްޤަރާ،ްޅުަގނުޑ ްހުށަހެޅުމި ްކަންރު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްނުވަަތ ްިމްމުގެ ްޙައްުޤ ްހުށަހެޅުމުގެ ކަން

ްލި ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްޤާބިލުކަންްބިގެންވޭ.ްއެހެންވެއްެޖއްޔާމަޖިލީހުގެ ްއަުޑއެހުމުގެ ނޑުމެްއެ ްއަުޅގަ ންެގްހުރިހާްވެސް

ްވެސް...މީހުންނަށްް

ް



  

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫން.ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްްެއއްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ،ް،ދެވަަޑިއގަންނަވާއިށީނ

ްއެއް.ްލޫފުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްްގަލޮޅު

ނޑު.އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްް ް..ޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާވިލު ްވިލުފުފުށީ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިގެ ްރިޔާޟުށީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑިްރާގެ ްގޮ އަްށްްރަޝީދު

ްމެންބަރުވިލުްަނވާ!ވަަޑއިގަން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދާއިރާް،ފުށީ ްހުޅުމީދޫ ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްެގ

ްެމންބަރުްދެވަަޑިއގަންނަވާ!އިށީނ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްިޢއްވިލުް،ހުޅުީމދޫ ްދާއިާރގެ ްރިޔާޟުފުށީ ްމެންބަރު ްޒަތްތެރި

ްިޢއްޒަްތތެވިލުް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްރަޝީދު. ްދާއިރާގެ ްއިށީނފުށީ ްމެންބަރު ްދާއިރާްްދެވަޑަިއގަންނަވާ!ރި ެގްހުޅުމީދޫ

މަދުްއަޙްދެވަޑަިއގަންނަވާ.ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނހުޅުމީދޫްދާއިރާްަޑއިގަންަނވާ!ދެވަނޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީ

ް ްދާއިރަޝީދު، ްއަޙްހޯރަފުށީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނރާގެ ްއިށީނދެވަޑައިގަންަނވާ. ްރަޝީދު ްިއގަންނަވާ!ދެވަޑަްމަދު

ްެއއް.ްްލޫފުްނިޒާމީްމައްސަލަމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްރިްރާގެްޢިްއޒަތްތެދެވަަޑިއގަންނަވާ.ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިއިށީނ

ް

ް(ކުރިއަށްްެގންދެވުންް)ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:މަދުްމަޚްޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙުގަލޮ

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްފާހަޢާއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ ްއެ ްގޮތަްށްމިރު ަގކުރެްއވި

ްްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާލަން ްގަާވއިދާްބޭނުންވަނީެވސް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންނަށްްްގޮތުގެްްވާްގޮތްްއެއްްމި ްއަޅުގަ މަތިން

ްކުުރމުގެްފުރުޞަތުްއޮންނަންމަޖިލީހުގެްމަސައްކަ ުގޅޭްްމިލިއަންްޑޮލަރ811ްާވެްސްް.ްއެގޮތުންްީމގެްކުރިންވާނޭތްތައް

ްބޭފުޅުްމައްސަލަ ްމި ްކޮމިޓީެއއް ްހުށަހެޅުއްވިްްން ްއެއަކަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު .ްް ްހަމަ މަޑުމައިތިރިކަމާްދުވަހު



  

ްމަ ްއެ ްއަޑުއެީކގައި ްދިޔައިރު ްކުރިައށް ްމައްސަލަސަްއކަތް ްތިބީ.ްމި ްމިްްއަހަން ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްކުރިއަށްްްވެސް ތަނުގައި

ްމިްގެންދިއުމަށް ްއަޅުަގނޑު ްއާދޭހާްޓަަކއި ްމަޖިްދަންނަވަނީ ްމަަސއްކަތްއެކު ްގެންދިއުމަްށްލީހުގެ ކުިރއަށް

ްދެއްވާށޭ.ްވަރަށްްޮބަޑށްްޝުކުރިއްޔާ.ްފުރުޞަތު

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭްދެވަަޑިއގަންނަވާ.އިށީނ ްޢިއްޒަތްެތރިްމައްސަލަްނިޒާާމ ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްނޫން. ނޑުްްއެއް ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމެންބަރުްޢަބްދުްކާށިދޫްދާއިރާގެ

ްރަީއސް.ްއަޅުގަް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުރަސްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހެޅުމަށް ްޤަރާރު ްދިޔުެއގޮތަްށްްއަޅައި،ނޑު މަކީްމިްޢަމަލުކުރަމުން

ްމަޖި ްމި ްމަޖިލީހަށް، ްޚިުދމަތްރައްޔިތުންެގ ްރައްޔިތުންނަށް ްމަޖިލީހުގަލީހުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިދިނުމުގައި ދަްއާކްްއި

ްއަޑުް ްައޑުްވާހަކަ ްފުރަތަމަ. ްހިނގާ ްައޑުައއްަސވަމާ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ. ްޤާބިލުކަންްްއެއްެސވީމަ އެއްެސވުުމގެ

ްނަމޫނާހުންނަން ްރީތި ްޑިމޮކްރެސީގެ ްމިްވާނެ. ްަރއްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްމެންބަރުންނާއި ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތްެތރި ދަނީްްއަކީ

ްޤައަޑުް ްިމ ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާއަހަމުން. ްމިް،ރާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރު. ްދާއިރާގެ ްމިްްކާށިދޫ ްވާހަކަތަކަކީ ދަންނަވާ

ްވާ ްއޭގެްޤަރާރުގައި ްމުދާކަންތައްަތއް. ްބޮޑު ްއެންމެ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްެއއަްތެޭރގައި ްިމްކަމަށްވާ ްިވއްކާލީ. ރޕޯޓު

ރާއްޭޖގެްރިްހަުރމުދާްވިއްަކއި،ްދިވެހިަގއިްހު.ްަރއްޔިތުންެގްތެރޭހޭްއަުޑއަހަންކަންތައްތަުކގެްމަްއޗަށްްައޅުަގނޑުމެންްޖެ

ްދިޔަ ްކޮްށފައި ްއެް،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްނަޝީދު ްއަލްފާޟިލް ްކޮށްފިކަމުެގްްބޭފުޅާްއެް،ްބޭފުޅާްގ.ކެނަރީގޭ އެކަން

ްއެބަ ްވާހަކަަތއް ްގިނަ ްމިްވަރަށް ްވާހަކަތައް ްއެ ްެއއަްދެކެވޭ. ްބަލައި ްބަލަންޖެހޭނެ. ްމަޖިލީހުން ްގޮެތއްްިޢއްޒަތްތެރި ށް

ްއެބަފައިސަލާ ްމިއަުދްްކުރަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ.

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތެއް ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހާއިްނ ްރައްޔިުތންގެ ްމި މަތިކޮށްފައިވާްްމެން

ޓަކައިްމިްޢިއްޒަތްތެިރްްޖެހޭ.ްއެްމަސްއޫިލއްޔަތުްއަދާކުުރމަށްްއަދާކުރަންްއެބަްމަތިވެރިްމަސްއޫލިްއޔަތުްައޅުަގނޑުމެން

ްއެބަމަޖިލީހުގަ ްމެންބަރުން ްއަޑުއަހަންްއި ްދުވަހެއް.ްޖެހޭ ްމުނާސަބު ްވަރަށް ްތާރީޚުގަިއ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދަކީ .

ްގޮތް ްކަންޮކށްފައިވާ ްމީހަކު ްކޮށްފަިއވާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ްކަންތައްްްރާއްޖޭގެ ްނޫންތޯްްއޭނާ ްރަނަގޅަށްތޯ ކުރީ

ްއެބަްްޤާނޫނުއަސާސީް،ބަލަން ްބަޔާްނވެފައި ނޑައަާޅ ްކަ ްމިްއިްނ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަަސއްކަތް ްއެ ްކުރަންްްއޮތް. ތަނުން

ްމަްސއޫްއެބަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްެއއީ ްަމސައްކަތްޖެހޭ. ްއޭނާ ްއެބަލިއްޔަަތކީ. ްބަލަން ްޫނންތޯ ްރަނަގޅަށްތޯ ްެއްްކުީރ ޖެހޭ.

ްމަސަ ްބަލައިއްކަތް ްބަލަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްނަގަިއ،ްކޮމިޓީް،އަުޅގަ ްއަޅަންޖެހޭްްއެއް ްމައްޗަށް ްރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ



  

ްޤާނޫނުައސާސީްއަޅަންފިޔަވަޅުް ްކީކޭތޯ. ްބުނަީނ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކީކޭތޯ. ްބުނަނީ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ޖެހޭނެ.

ްއެއަ ްލިޔަންިކޔަން ްއެބަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްމިތާ ްމީހުން ްކީކޭތޯތިބިްނގޭ ްބުނަނީ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ..ް

ހުރެގެންްްކަމުަގއިްރިއްޔާއޭނާްރައީސުލްޖުމްހޫްރަންވާނީްޤާނޫނުއަސާސީްބަޔާންވާ،ކަންްކުރާްމީހާްކުރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫ

ްޚި ްކުރާ ްވައްކަާމއި ްކޮމިކުރާ ްމިއަދު ްވަޙީދު ްރައީސް ްއެކަން ްއޮންނާނެ. ްކަމަށް ްބެލޭނެ ްމައްސަލަ ޝަނެއްްޔާނާތުގެ

ްބަލާކަށްއުފަ ްބަލަންނުޖެއްދަިއގެން ްބަލާފަހޭނެ.ްއެކަން ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުން.ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއިްޖެހޭނީ

ނުޑގެްވިސްނުމަީކްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް..ްކުރަންޖެހޭްއެބަޙުކުމްްޝަރީއަތުންްކުރަންޖެހޭް ިއއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން.ްއަޅުގަ

ްމިައދު ްމިގޮތަށް ްމިކަންްއަޅުަގނޑުމެން ްނަޝީދު ްރައީސަްރައީސް ްއެހެން ްމާދަމާ ްކުރީ. ްދެންްކު ްކޮށްފިއްޔާ މިކަން

ް ްހަދަނީ. ްއެބަކިހިނެއްތޯ ްސަލާމަތްކުރަން ްޤައުމު ްމި ްްއެކަންކަމުން ްރައީސް،ޖެހޭ. ްައޅުަގނޑުމެްންްޢިއްޒަތްތެރި މިއަދު

ްހަޅޭއްެލވީމާްއިމިތާނގަ ްކިހިނެއްް،ތިބެ ްޖީލުތަކަށް ްއޮތް ްއަންނަން ްޖަވާބުދާރީްތޯމަދަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކިހިނެއްޯތްވާނީ.

ްޖަވާބުދާރީ ްމެންބަރުންްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްްކުރުވާނެޖަވާބުދާރީްވާނީ. ްޤައުމުގެ ރަްއޔިތުން.ްމި

ްށްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަްރޮނގުްންމިކިްރޮނގުިމއަދުްރައީްސްނަޝީދުްއެްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް،

ްއަނިޔާ ްހުރީ. ްރައީސް،ދީފައި ްމިްޢިްއޒަތްތެރި ްތަޅުއެުޅވި. ްމަޖިލީހުަގއި ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ޢިއްޒަތްތެިރްްިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްހުރަސް ްމަޖިލީހަށް ްރައީސްއެޅި. ްކޮްށގެްނވާނެްޢިއްަޒތްތެރި ްކީކޭތޯ.ްްކަމެއްްއެއީ ްބުނަނީ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނޫން.

ްް..ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބުނަނީްކީޭކތޯ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަާވއިދަށް ްހިތްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ތެވުމަށް

ނޑުްދަންނަވަން.ްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްމެންބަރުންނަށްްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަށްް ްތެވުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްރުްޢަބްދުކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަ

ްރައީްސަކން ްޤާނޫނުއަާސސީްކުރަންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޤާނޫނުތަކާްދީނާއިއިސްލާމްްއާއިްވާނީ ްއެއްްިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްގޮުތގެްގޮތް ްރަީއސްްވާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްހައްޔަރުކުރި. ނިޑޔާުރގެ ްފަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަޅުގަްް،މަތިންނޭ. ނޑުމެންްމިއަދު

ްއެބަމަހިތާ ްމިްޖެްކުރަން ްޒިންމާްހޭ. ްމަޖިލީހުން ްއެބަޢިއްޒަތްތެރި ްމިްއުފުލަން ްމަޖިލީހުންްްޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި

ައޅަންޖެހޭްފިޔަވަޅުްބަރާބަރަށްްް،ތަޙުޤީޤުކޮށްްމިްމައްަސލަތައްްބަލައިް،ޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއުފުލަންްއެބަޒިންމާ

ްއެބަ ްމީހަކާްއަޅަން ްކޮންމެ ްއެއީ ްރަދޭތެްްޖެހޭ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަމަެވސް. ްއުފާކުރަންްްއީސް،ރޭގައި ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްމި ްމިއަދު ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްބަލައިގަނެްްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަރާުރ ްނަންގަަވއިްކޮމިޓީް،އޮތް ގޮަތްށްްައވަްސވީް،އެްއ

ްގޮތެއްފިޔަވަޅުް ްމަޖިލީހުން ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީްއަުޅއްަވއި ނަޑއަުޅއްވަން. ްއަުޅގަްކަ ްއޮތްްްންނާނޑުމެއިން މަތިކޮށްފައި



  

ްުކރަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް،ންމަސައްކަތް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިނދަްޖެހޭނެ. ްނުކުރާހާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަސަްއކަތް ކުްއެ

ްމަގަށްްނޭ ްހަމަ ްވެިރކަމެއްދިވެހިރާއްޖެ ްޤާނޫނުއަާސީސްްޅޭނެ.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްދުސްތޫރުގެ ކުރަންޖެހޭނީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްނަގޮތަްބުނާ ްރައީސް ްފައިބަިއގެްނދިޔަ ްވެރިކަމުން ްކުރަންވާނީ. ްވެރިކަން ްރިސޯޓުތަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއޭނާ ުކގެްޝީދު

ްގޭަގއި...ްސްޕާްބަންދުކުރީ.

ްް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްދާއިްނިޒާމީ ްކުޑަުހވަދޫ ްއަޙްއެއް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރާގެ ްދާއިް.މިރުޢާމަދު ޢިްއޒަތްތެރިްްގެރާކުޑަހުވަދޫ

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއް.ްމިރުޢާމަދުްމެންބަރުްއަޙް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ނުޑްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ ްފަދައިންްމިްމަޖިލީހުގައިްްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސްްޤަބޫލުކުަރްއާވނެްއްްމިްެނގީއެްްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިގެންވޭްކޮންމެ ްޙައްޤު ްހުށަހެޅުމުގެ ްކަންކަން ްއަޑުވެސް ްއެަކން ްޤާބި.ްއަދި ްލުކަންއެހުމުގެ

ްމަޖިލީ ްމި ްހުންނަންވެސް ްްބެހޭްޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަމާހުގައި ްކަންތައްތަކުަގއި ްޚިޔާލުތަފާތުވާ ކުރުމުެގްބަހުސްގޮތުން

ްމީހަކަ ްކޮންމެ ްހަމަ ްލިބިގެްނވޭ.ްއެހެންވީމާްށްޙައްޤު ްގެ،ްވެސް ްމިކަންކަން ްމަތިން ްޢިއްޒަތްތެިރްއެްއުސޫލުގެ ންދިއުމަށް

ްރައީސްްމަސަްއކަތްކޮށްދެްއވާ.

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނޢި ްމެންބަރު ްހިނއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްކުރިފުޅުމަތީގައި ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ގަމުންްދެވަަޑއިގަންަނވާ.

ްމަދުްރަޝީދު.މެންބަރުްމުޙައްމަްއޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްއެއްްްދަނީ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާ



  

ްމަްއސަލަ ްިނޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްމިްއާދެ، ްމަްއސަްއެއް ްމި ްމިހާރުްލަެނގީ ްކޮމިޓީްއަކީ ްއުަފއްދައި،ްްއެްނކުއަީރ ެއއް

އޮްތްްއެބަގޮތުންްްބެހޭްމިހާރުްހިނގަމުންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަމާއޮތްްސަރުކާެރއްްްސަރުކާރުްފޭރިަގނެފައިބަޣާވާތަކުންް

ްކޮިމޓީބޮޑު ްއެްނކުއަރީ ްހުށަހަޅާފަްސިންގާ ްއެހެންވީމާއެއް .،ްް ްހީވަނީ ނޑަށް ްަދއ5ްުއަުޅގަ ްއަިދްރެއަހަރުގެ އް

ްބޭފުޅާއާ ްއެ ްްނުނިމެނީސް ްްވާދަޢުދޭތެރޭގައި ްޤައުމުން ްމި ްނުވަތަ ްނޯންނާނެބެެއއް ްގޮތެއް ްއެއްވެްސ ކަމަށް.ްްލޭނެ

ްތަނުންްބޭރުކޮށްލަން.ްްްއެއްކޮށްްމިްރުްމިހާރުންްފެށިގެންްޖާބިރާައޅުަގނޑަށްްފެޭންމިްޤަރާ،ްއެހެންވީމާ

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެ ްއިށީނރި ްމައްސަލަދެވަަޑއިގަންމެންބަރު ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދާއިާރގެްް.ނޫންްއެއްްަނވާ. ްކާށިދޫ އަޅުަގނޑު

ްރުވަން.އްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަޢި

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްރައީްސ، ްމައްްޢިއްޒަތްތެރި ްދުސްތޫރުގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިއަުޅަގނޑުމެން ްމަޖިލީހެއް ްރައްޔިތުންގެ ްބިނާެވގެންވާ .ްއީޗަށް

ްއެބަ ްބަޔާްނެވެގން ްމީހަކަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކޮންމެ ްައޅުަގނޑުެމން ްއޮންނާނެކަން.ްްވޭ ްޙައްޤު ެވސް

ްކަމުަގއިް ްކޮށްފައިވީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުށެްއ ްއޭނާ ްތަޙުޤީޤުކުރެވެންޖެހޭނެ.ްނަމަވެސް ްމައްސަލަ ްއެ ްވާނަމަ

މިްޤައުުމގެްޅަދަރިްންް،ރައީސުންްމިްޤައުމުްވިްއކާލިޔަސްތިބިްްއަކީްއަންނާންްޖާހޭނެ.ްއެކަންްނުކުރުުމގެްނަތީޖެންކުރަ

ްވިއްކާލިޔަސްްް،ވިްއކާލިޔަސްް ްދީން ްޤައުމުގެ ްކުރާނެް،މި ނުޑމެން ްރައީސްްއަުޅގަ ްމިއަދު ްނޯންނާނެ. ނަޝީދުގެްްކަމެއް

ްވާހަކަ....

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ްް،ރިއްޔާްޝުކު ްިޢްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު.ްަވގުތުޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަރާރަށްްްޝުކުރިްއޔާ ހަމަވެއްޖެ.ްމި

ްހަމަޖެހިފައިބަހުސް ްްކުރަން 3ްްވަނީ ްައށް 1ްްގަިޑއިރު.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ް.ޕީ.އެމަޕީ،ްމިނެޓުއިރ12ްްުގަޑި ްމިނެޓުއިުރ،42ްށް

ް،މިނެޓ5ްުއަށްްްޤައުމީްޕާޓީްމިނެޓު،5ްމިނެޓު،ްޕީ.އޭްއަށ7ްްްއަށްްްޕާޓީްރީްމިނެޓުއިުރ،ްޖުމްހ35ްޫއަށްްްޑީ.އާރު.ޕީ

ްޕާޓީ ްނިސްބަތްނުްްވަކި ްއަކަށް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްފުރުޞަތަށްްިމނެޓ5ްުވާ ްއަުރވާނަން. ްައޅުަގނޑު ްފުރުޞަތު އިރުގެ

ްގޮެތއްއެދިަވޑައިް ނޑުްްގެްގަންނަވާ ްއަުޅގަ ްގެންދާނަން.ފުރުޞަތުްމަތިން ްމެންބަރުްނެގްނުޑްޢިއްޒަތްތެއަުޅގަްއަުރވަމުން ރި

ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެދެން ްއިލްތިމާސްްއަރިހުން ްނަށް ްގޮުތގެކުރަން ްގަާވއިދުަގއިވާ ްްމަޖިލީހުގެ އެހެްންމަތިން

ްޢިއް ްކެތްތެރިކަމާ ްވާހަަކފުޅުދައްަކވާއިރު ްމެންބަރުން ްައޑުްް،އެކުޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުަތއް ްތިއްެބވުމަށް.ްއެއްެސވުްއެ މަށް



  

ްވާހަކައަ ްފުރުޞަތުދި ްހުރަސްްވާހަކަް.ދެއްވުމަށްދެއްެކވުމަށް ްގޮއަށް ްޢަްނޭޅޭނެ ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި މަލުތައްްތަށް

ްލޯމަތީގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމަންޒަރުތަކެއްްބެހެއްޓެވުމަށް. ްއެ ްމިދަނީކީ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ނޫން.ްްއަުޅގަ

ްއަ ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިފަހައްޓަިއގެންއަޅުަގނަޑކަށް ްް،ނގަފުޅުަގއި ްނިވާކޮްށގެން ޅެވޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްނޫެއހެން

ނޑުްފުރުޞަތުމެ ނޑުްެއންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިންބަރުންނަށްްއަޅުގަ )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްްް،އަރުވަނީްއަރުވަން.ްއަުޅގަ

ނޑުްފުރުޞަތުްމި ްް.އަށްްމަދުްޢީސާްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްރާގެްޢިއަރުވަނީްކެނދިުކޅުދޫްދާއިްއެންމެްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ް

ްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:ޙްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަ

ޤާނޫނުއަސާސީންްމިްމަޖިލީހުގެްްތަމަްކަމަކަށްްމިްޤާނޫނުްހަދާްމަޖިލީހަށްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެންމެްފުރަ

ްޙައްޤުތަ ްއޮތް ްލިބިދީފައި ްއިމްތިާޔޒުތަކަްމެންބަރުންނަށް ްއަރައިގަނެކާއި ްށް ްވައްޓާަލއި، ްވެރިކަން މުޅިްްބަޣާވާަތކުްނ

ް ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްމެންބަރުންނަށްްމަޖިކުރިމަތީަގއި ްހައްޔަރުކޮށް، ްމެންބަރުން ލީހުގެ

ް ްާލއިންސާނީ ްއަށް ްމިްމިް،ައނިޔާކޮށްއިންތިހާ ްމިކަންކަން ްބަޣާވާތުްްާހރު ްމިއިްންއޮތް ްކުރިއިުރަގއި ްސަުރކާރުން ގެ

ނޑީަގިއްްމިްމަޖިލީހުގައިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްތިމިނުންްއެންމެްކުޑަް،ހުންްތަޙުޤީޤުނުކޮށްމަޖިލީްއެްއވެސްްކަމެއްްމި ގޮ

ް ްއިންނަަވއިގެން ްނުކުަރއްވާ.ްކުްށެވރިއެކަން ްްވެސް ްމިހާރު ްއަނެްއކާ ްބާޣީ ްމިހިރަ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ބުނަީންްއެލީޑަރު

ްބަ ްއިސްތިއުްވިަޔސްްކަމަށްޣާވާތެއް ްތިމަންނަ ްރައްޔިތުންގެނުދޭނަމޭްއެއްްފާެވސް ްފޭރިގަނެް. ްހުރިހާްް،ެވރިކަން މި

ްމިނުންްމިއެންމެްކުޑަް،ުނކޮށްްއްވެސްްކަމެއްކަމެއްްމިްޤައުުމގައިްހިނގަމުންދާއިރުގަިއްމިްޤާނޫނުްހަދާްމަޖިލީހުންްއެ

ްދިފާޢުގަިއްޤާނޫ ްމެންބަރުންގެ ްަކށަވަރުްއަސާސީނުމަޖިލީހުގެ ްއޮތްއިން ްްކޮށްދީފައި ްދިަޔއިރުަގއިގަނިގުޅައިްަޙއްޤު ްެނގެން

އިްމިްތަނަށްްކިޔާފަްޚިލާފުވެއްޖޭރައީސްްނަޝީދުްއާއިްްމިއަދުްޤާނޫނުއަސާސީް،ކަެމއްްނުކޮްށްއޮވެފައިްްވެސްްެއއްވެސް

ްލަދުގަންނަންް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްހުށަހަޅަން ްޢަބްދުޖެހޭމައްސަލަ ްނެ. ޖާބިރުްهللا

ްމެންބަރުލަދުގަންނަން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޚްް،ޖެހޭނެ. ނުޑެގ ްޖާބިރުްް،އަުޅގަ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ކާށިދޫ

ްލަދުގަންނަން ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއިހުތިރާމުކުރާޖެހޭނެ. ްވަަރށް ްހަމަ ނޑު ް.ބޭފުޅެއްްްއަުޅގަ

ްއަމިއް ްެއދުމަށްއެހެންނަމަވެސް ްް،ޓަކައިްލަ ްމަޤާމު ްމިްއަނބިކަނބަލުންގެ ްވެރިކަމުގައި ްމިހާރު ްދިފާޢުކުރެއްވުަމށް

ްހިތްހަމަް ްބާޣީްވަޙީދު ްބޮުލގަިއްބަދުނާމުޖައްސައިހުންނެވި ްމީހެއްގެ ްދޭން ްމަޖިލީހުގައިއަޅުވައި ްޙައްުޤގަިއްްމި ަރއްޔިތުްނގެ

ް ްއޮތް ްއަުޅގަްމަސައްކަތްކުރަން ްމަސައްކަތްތަކެއް ްޤާނޫނުނޑުްއެަތްއ ްއެތައް ްއޮތް ްކުރަން ްއޮމެން ްހަދަން ްމިްތަކެއް ތް

ތުްހިމާޔަތްކުރަންްމިްޞްލަޙަނެތް.ްއަމިއްލަްވިޔަފާރީގެްމަްްކުރުމަްށްހަމަްއިތުރުްއެއްވެސްްކަެމއްްމަޖިލީހުގެްވަގުތުްބޭކާރު

ްތެެރއިން ްް،ސަރުކާރުގެ ްކަންކަން ްހުރި ްކުަރން ްތެެރއިން ްސަރުކާރުގެ ްާބޣީ ްފުރިހަމަކުރުމަށާމި ބަލުންގެްނއަނބިކައި

ްދިފާޢު ްއެދުމަށްމަޤާމު ްއަމިއްލަ ްްކުރުމާއި ްހުށަހަޅައިގެން ްޤަރާރެއް ްމިތަނަށް ނަަގއިލާތީ.ްްވަގުތުްމަޖިލީހުގެްމިޓަކައި

ކާށިދޫްާދއިރާްް،އްގެްނަމަރެދޫްދާއިރާގެްަރްއޔިތުންނަށްްއިޚްލާޞްތެރިްމެންބަށިއެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރަކީްކާްމިއަށްވުރެ



  

ް ްމުއާއި ްމި ްޅި ްއޮްތ ްހިމާޔަތްކުރަން ްަރއްޔިތުން ްމަޤައުމުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޖިލީހުގެ، ްމެންބަރުންގެްމި ޖިލީހުގެ

ް ްއަަރިއގަނެ، ްޚިލާފަށްއިމްތިޔާޒުަތކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއަނިޔާކޮށްްްމެންބަރުންނަށް ްލާއިްނާސނީ މެންބަރުންް،

ްް.ހައްޔަރުކުރި ްހިންގިޮބޑެތި ްވެބަޣާވާތަކު.ްޖަރީމާތަެކއް ްމިން ްވަްއޓާލީ.ްމިހާރު ްިރަކން ްހިރަ ްވަޙީދުެގްމި މަލުތައްްޢަބާޣީ

ްތަޙުޤީޤު ްހުށަހެޅިކުރަން ްް،ނަމަްމިތަނަށް ްއެ ްމެންބަރުގެ ްވުރެޢިއްޒަތްތެިރ ްމިއަށް ްބޮޑަްށްްއިޚްލާޞްތެރިަކން މާ

ް ްބަލަިއގަތީްސކަން ްަގިއމުރައްޔިތުން ްހަމަ ނޑު ްކަށަވަރު.ްއަުޅގަ ނޑުްް،ރައީސްްޢިްއަޒތްތެރިބަލަިއގަންނާނެ.ްވެސް އަުޅގަ

ނުޑެގްދާއިރާގެްަރއްޔިތުންްމިއަދުްް،ތަކުރާރުކޮށްލަންްބޭނުން ްމިްމަޖިލީހުގެްވަގުތުްިމގޮތަށްްބޭާކރުކުރަމުންްދާއިރުްއަުޅގަ

ްއެ ްއަސާސީްވެސް ްމަޙްރޫމްވެފަްތިބީ ްޙައްޤަކުން ްދުވަހުް.އެަތއް ްއެއް ްދުވަހަކުން ްދެ ްދާއިާރގެްް،ކޮންމެ ނޑުގެ އަުޅގަ

ް ނޑިމާޅެންދޫގައި ްއެް،ކަރަންޓުކެ ްެއްްރައްޔިތުން ްމިހާރުވެސް،ްމިހާރުވެސް ްރަްއޔިތުން ްކަުނއަނދިރީގަ.ްުކޑަފަރީ ތިބެނީ

ް ްއިންޖީނުގެތަްއ، ްޔުޓިލިީޓސް ްކަނުއަނދިރީގަ. ްހުރީްތިބީ ްއިްސކޮށް ްހިންގުމުގައި ްއިންޖީނުގެތަްއ ްާދއިރާގެ ައޅުަގނޑުގެ

ުގޅަންވީްާކކަށްްކަމެއްްނޭނޭގްް،ިޒންމާްނަގަނީްކާުކްކަމެއްްް،ކަމެއްްކުންފުނީގެްބޯުޑަގިއްތިބީްކޮންްަބއެއްްް،ކާކުކަެމއް

ްފަޅު ްފެށި ްަރއީސް.ްކުޑަފަީރގަިއްކޮންނަން ްހުރިްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްފަުޅކޮންނަން ްހުްއޓިފައި ެއްއޮތީ

ްލާރި ްސިބާކީ ްފުލުހުންނާއި ްހުސްކޮށްފި. ްކާންދީ ްސިފައިންނަށް ްފުލުުހންނާއި ްގެނެސް ްރައްޔިތުްނގެްކޮޅު ްނުކުމެ ފައިން

ްގަނެފައިް،މުދާ ްޚަރަދުކޮށްގެން ްފައިސާ ްރަްއޔިތުްނ ްބޭނުންކޮށްގެްޔުނިފޯމުގައި ްހަތިޔާރު ްޢިއްޒަތްތެރިްހުރި ްފޭރެނީ. ން

ްމިްރައީސް، ްޚާއްޞަކޮށްްފުލުހުން ް ްފުލުހުން ްވެއްޖެްޤައުމުގެ ްފޭރޭް ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްގޭންގަކަށް. ް،ބޮޑު

ްއަނިް ްބޮޑުރައްޔިތުންނަށް ްމިްޔާކުާރ ްފުލުހުން ްއަސާީސްްވެގެންދިަޔއިރުްޤައުމުަގއިްގޭްނގަކަްށ ްރަްއޔިތުންގެ ެވސް

ްނަރުދަމާ ްއޮތް ްއަޅަން ްލަންދޫގައި ްބަޖެޓުަގއި ްމިއަހަރު ްޚަރަދުކުރަީންްޙައްޤުތަކަށް ްއެ ްގެނެސް ްފައިސާ ްހުރި އަށް

ްއެލަވަންސް ްމީހުންނަށް ްއެ ްފުލުހުްނނަށް. ްރައީސް ްޕްރޮމޯޝަންްއެް،ދީްޢިއްޒަތްތެރި ކަންކަމަށްްްމިް،ދީްމީހުންނަށް

ްަރއީސްޚަރަދު ްޖޫނިއަރް،ކުރަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުއްޓިފަ.ްމިހެންްކޮލެޖުްކެނދިކުޅުޫދގަިއްއަޅަްށފެށި ްގޮްސްއެހެރީ މިހެން

ްހުރިްކަމެއްްކިޔާނެ ްފަށާފައި ްދާއިރާަގއި ްައޅުަގނޑު ްފަށަންޖެހޭްމިް،ނެތް. ްބަޖެޓުން ްކުރިންް،އަހަރުގެ ށިގެންްފެްމީގެ

އަޅާްހިސާބަށްްޮގއްަސްމް.ީޑ.ޕީގެްވެރިކަުމގައިްބިންގާންދޫްމިސްކިތްްއެހެރީްައޅުަގނޑުެމންގެްއެހިނގަމުންްއަންނަްްމާޅެ

ްހުުޅަވއިގެން ްފޮއްޓެއް ްފަންޑު ްމިއަދު ްމިސްކިތެއް. ްޮގވާއިރުްް،ީދނޭް،ހުރި ްހުިރްބަޖެޓުްަގއިމިސްކިތޭ ްފައިސާ ކޮށްފައި

ްމަަސއްކަތް ްފައިާސކޮޅުވެްސްްމިސްކިތުގެ ްމީހުންްނުފަށާ.ްއެ ްމި ްތިބެނީ އެްއ،ްްމިނިސްޓްރީްނަށްއަންހެުނންްވެްސްއެ

ްއިތުުރކޮށްގެންް ްމިނިސްްޓރީތައް ްހަދަިއގެން ްއެްއ ްމިނިސްްޓރީ ްހިމާޔަތްކުރަން ްބަޔަކަް،ޕާޓީ ްމަޤާމުްއެތަްއ ްސިޔާީސ ށް

ްަޚރަދުކޮށްލަ ްފައިސާ ްއެ ްއެއުފައްދަިއގެން ްސަރުކާރުން ްބާޣީ ްއޮތް ްމި ްމިްްކޮށްލާ ްސަރުކާރުގައި ްބާޣީ ްމި ތިބެނީ.

ްވިޔަފާރިވެރިްމަޖިލީހުގައި ްހިމެނޭ ްަމޞްލަޙަކޯލިޝަންަގއި ްިވޔަފާރީގެ ްއަމިއްލަ ްމީހުންގެ ްއެ ްހިމާޔަތްން ްނޫންްތު ްކުރުން

ްނުކުަރއްާވ.ް ްިވލުކަމެއް ްއެބައްަލވާ ްއަނެއްކާ ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްްބަްފުށީ ްރުފިޔ19ްާއޮތް ްމިލިއަން

ްމިްސަރުކާރަށް...ްހޯދަންްހުށަހަޅާފަ.ްއަނެއްކާްއެްއޮތީްތެލަށްްކްރެޑިޓުމިހާރުްް.ޮއތްްއެބަްއަށްްދަރާއެސް.ޓީ.އޯް



  

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަގުތުް ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން 5ްހަމަވެއްޖެ.

ް.ްފުރުޞަތުްމިހާރުްމިްރޫޕުންްވަނީްއަްނަގވާފަިލމެންޓްރީްގްއެުރވުަމށްްއެމް.ޑީ.ީޕގެްއެްޕާީޓގެްޕާރުޞަތުގެްފުރުއިމިނެޓު

ްންްމަނިކަށް.ސައިނުްޙުރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާއަރުވަނީްވިލިމާފަންނުްދާއި

ް

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަްއިންްމަނިކުސަނުްޙުރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާވިލިމާފަންނުްދާއި

އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤަރާރުގައިްހިމެނެނީް

ްޤާނޫނާއިް ްވެރިކަމުަގއި ްރިޔާސީ ްއޭނަގެ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްގ.ކެނެރީގޭ ްކޮށްފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ރާއްޖޭގެ

ްކަްއާޤާނޫނުއަސާސީ ްޮކށްފައިވާ ްއެޚިލާފަށް ްފާހަަގކޮްށ ްބަލައިދީްްކަންތައްތައްްްންކަން ްމަޖިލީހުން ްޢިްއަޒތްތެރި މި

ނޑުމެންް،ތަޙުޤީޤުކޮށް ްމަފްހޫއަުޅގަ ްރަނަގޅު ްމަސަްއކަެތއް،ްކޮންފަދަ ްހުރި ްކުރެވެން ްަރއްޔިތުންެގްނަށް މެއްތޯ.ްކީްއވެތޯ

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުްނގެ ްކޮަބިއތޯ ްއޮންނަންވީ. ްތިންމަޖިލިސް ްބޭނުމަކީ. ްިނޒާމެްއގައިްްހުގެ ްިރޔާސީ ްވަިކވެަފއިވާ ބާރު

ްަދއުރެއް ްހަމައެކަނި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންނަށްްްރައްޔިތުންެގ ްދިވެހި ްހެދުމާއި ްޤާނޫނު ްވެގެންދާނީ ަކމަށް

ްހޯދައިދިނުމާއި ްެއއްަކއިރިްލުއިފަސޭހަކަން ްއެްއކޮށް، ްތެރެއަށް ްމަސައްކަތުގެ ްބޭރުްކުެރިވގެންމި ްމަސައްކަތުގެ ަގިއްހުރި

ްފައިާދވުމަށް ްޢަބްދުރައްޔިތުންނަށް .ް ްމިهللا ްމިއަދު ްމަސަްއކަތަށް ްހުށަހެޅުްއވި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެ ްޖާބިރު

31ްތަނުން،ްމިްޤައުމުގެްރަންްްކުރީތީްހިތާމަކުރަން.ްމިހުރަސްއެޅުއްވުމަށްްމަސަްއކަތްްތަނުގައިްއެމް.ޑީ.ީޕގެްމެންބަރުން

ްއަްލއުްއަހަރު ްަރއީްސ ްޚިދުމަތްކޮްށދެއްވި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްޤައުމަށް ްމައުމޫން ްމައްސަލަަތއްްްސްތާުޛ ްއެިކ ތަފާތު

ްގެންނަަވއި،އެމް.ޑީ ްބޭކާރުކޮށްލެްއވީ.ްް.ޕީންްސްޕޮންސަރކޮްށެގން ްަވގުތެްއތޯ ްެގއްލެނ81ްްީލަްއަކ4ްްކިހާ ްރުިފޔާ ހާސް

ްރައްޔިތުން ްހުށަހެޅީމަތޯ. ްކަމެއް ްގެއްުލންވާއަޅުަގނޑުމެން ްްނަށް ްވާހަކަ، ްވިސްނުމާއިްގޮތަށް ްޚިޔާލާއި ްަރއްިޔތުންގެ

ހިްެވގެން.ްދިވެްއިދިކޮޅަށްްވާހަކަަދއްަކވާްބައެްއްބޭފުޅުންްއެްވާހަކަފުޅުދައްކަަވނީްކޮންގޮތަކަށްްރައްޔިތުންނަްށްއޮޅުވާލަން

ްއަގުް ްސިފައިންގެ ްމިފުލުހުންނާއި ްކުރިޔަސް ްމަސައްަކތެއް ްކިތަންމެ ްދިވެހިްްވައްޓާލަން ނުޑަގއި ްފަސްގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހަނދާނެްއްޓަަކއިްެވވަަޑއިެގންނެވިްޤުރުބާނީްްފުލުހުންނާއިްސިފައިންްގެނެްސދިންްމިނިވަންކަމާއިްިދވެހިްަރއްޔިތުންނަށް

ނޑަށްްއޮހޮރުވ1988ާޮނވެމްބަރ3ްްުމް.ްކޮބައިތޯްއިންްއާދަނުނެތޭނެ.ްކޮބައިތޯްޝަހީދުްޙުސަ ިލްަގއިްމިްޤައުމުގެްފަސްގަ

އުޅެނީްމިްމީހުންނަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްގ.ކެނެރީޭގްްފުލުހުންނާއިްސިފައިންގެްލޭްކޮބައިތޯ.ްކިހިނެއްތޯްެވގެންްމި

ްވަރަށްްސަމާލުވެ ނޑުމެްންއެންމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމައްސަަލްނިމެންޖެހޭނީ ްނަޝީދުގެ ނޑުމެންްްމުޙައްމަދު ތިބެގެން.ްއަުޅގަ

ްއެ ްމިްނގެންޖެހޭއެބަ ނޑުެމން ްކާކާޑީލްްއަުޅގަ ްއެބަކުރަނީ ްްކަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްޢިްއޒަތްތެރިްޖެހޭ ބަެއއް

ްދަތްމެންބަރު ްކުއްތާ ްއިންޖެކްޝަންޖަހަން. ްޭރވީސް ްގަޔަށް ްޖަހައެޅީންގެ ްއިންޖެކްޝަން ްކަހަލަ ްޖަހާ ްއެބަމާ ޖެހޭ.ްްން



  

ްއެތެރެކޮްށގެންް ްމައިތިރިްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ްޖަހަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއަުޑއިްއވަން،ްްއެއްްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ނުެވވޭ

ްަރއީސް،ްްރައްޔިތުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެނތް. ްމީހުންގެ ްމި ްޤާބިލުކަމެއް ްައޑުއެހުމުގެ ްވާހަކަ ްދަްއަކންޖެހޭ ޓަަކއި

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަރާރަށްްهللا ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ޖާބިރު،

ްއިހުންްއަޅުަގނޑުމެ ްރައްޔިތުްނެގ ްނުކުތާގެ ްކުޑަކުޑަ ްކޮންޮގތަކަށްތޯ ްހުރީ ްނޯޓުކޮށްލަން.ްްެއއްގެްސާސްތައް ގޮތުަގއި

ްގައިްދިވެހިްރައްޔިަތކުްކުަރްއވާފަިއވާްކޮމެންެޓއްްައޅުަގނޑުްމ2112ް،19:25ްިޖޫނ11ްްްއިގަންަނވާ.ްނޫހަށްްވަޑަްހަވީރު

ނޑުްމިްޤަރާރަށް ވާަހކަދައްަކވަމުންްމިްކޮމެންޓުގެްަމްއޗަށްްއަިލއަުޅވާލަންްމަޖުބޫރުްްތަނުގައިްހިްއސާކޮށްލާނަން.ްައޅުގަ

ްރައްޔިެތއްގެްމި ްިދވެހި ްކިޔުމަށްަފހުގައި ްކޮމެންޓު ްމި ނޑަށްިއހުްވީ ްއަުޅގަ ްނަޝީދުްްސާސް ްއަހަރެން ވިސްުނނީތީވެ.

ްމާްވެރިކަމަށް ްލިބުނީްގެނައީްނަޝީދު ްމީހަކަށްްވެގެންްނޫން.ްޙަޤީޤަތުގައިްނަޝީދަށް ޯވޓު.ްދެނ25ްްްއެންމެް%ްމޮޅު

ދަށްްދިންްިއއްތިހާ،ްގޮަތށްްއެދޭތީްވެގެންްވަޠަންްއެދޭްމުމަށްްގެްނނަންގެްވެރިކަންްނިރިހާްރައްޔިތުންްނިކުމެްމަުއމޫނުހު

ްތިމަންނާް ްއެއީ ްވާހަކަ ްކިަޔއިގެްންވާހަކަްވޯޓެްއގެ ްވޯޓޭ ްލިބުނު ްޤަޫބލުއަށް ްއެކަން ްމިހާރުްދެްއކިޔަސް ްހަމައެކަނި ކުރާނީ

މީހަކުްބަދަލަކަށްްް،ނަމަްމީހުންްއާދޭސްނުކުރިްދެްއިްތިބިްމަދުްމީސްކޮޅު.ްޤާސިމާއިްޙަސަންްސަޢީދާފަހަތުގަްނަޝީދު

ްމީނާ ްނުީލސް. ްވޯެޓއް ްމީނާައކަށް ްއައިްސްފުރަތަމަްްވެސް ްވެރިކަމަށް ްމީާނ ްއެނގޭތީ ްރަނގަޅަށް ްވަަރށް ްމިކަން އަށް

ްމީނާ ްކަމަކީ ްވޯްކުރަންފެށި ްބުރުގައި ްފުރަތަމަ ް%އަށް ްނުބަިއ75ްްޓުނުދިން ްއަނިާޔވެރި ްބަދަލުހިފުމުެގްގޮތުން މީހުންގެ

ްދިވެހިް ްއޮތް ްހިއްސާކޮށްފައި ްރައްޔިަތކު ްދިވެހި ްމިއީ ްއިސްުކރީ. ްކުރަން ްކުރިމައްޗަށް ްރައްޔިތުްނެގ ްިދވެހި ވެރިކަމެއް

ްފެންނައެ ްޕޯޓަލެްންމެންނަށް ްއަނިޔާވެރިގޮތަށް ްނިންމާލަމުން ްމި ްކޮމެންޓެއް. ްއޮތް ްދިއްަގއި ްވެރިކަން ވެިހްަކން،ްނުބައި

ޓަކަިއްްންްއިސްކުރީ.ްެއގޮތުންްމީނާގެްއަޅުވެތިކަުމގެްތެރެއަށްްދިވެހިްރައްޔިތުންްގެންދިއުމަށްރައްޔިތުންގެްމަްއޗަށްްކުރަ

ްއ1ި ްާރއްޖޭެގ ްމި ްމަސައްކަތްް. ްފުޑާލުމަށް ްޢަދުލްއިންޞާްޤުތިޞާުދ ްރާއްޖޭެގ ްމި ްްގެފުކުރީ. ނޑާލުމަށްްނިޒާމު ފު

ްމިމަސައްކަތް ްޞުްކުރީ. ްމަސްދަރުރާއްޖޭެގ ްދަމަހައްޓައިދޭ ްމާތްވެގެްލްޙަމަސަލަސްކަން ްއިސްލާމްދީނަށްްކަމަށްވާ ްނވާ

ްިވއްާކ، ްަފރާތްތަކަށް ްބޭރުގެ ްހަރުމުދާ ްހުރިހާ ްާރއްޖޭެގ ްމި ްިދވެހިރާއްޖެްއިޤުތިޞާްްފުރައްސާރަކުރީ. ްމި ްގޮތުން ދީ

ކުދިްއާަދއިގެްް،ރާއްޭޖގެްޞިއްޙީްާދއިރާްދޯހޮޅިކޮށް،ްނިކަމެތިކޮށްް.ްމ6ިމީހުންގެްއަޅުވެިތކަމުގެްެތރެއަށްްގެންދިޔަ.ްބޭރު

ްފަދަްިނކަމެތިްދަރަޖައަކަށްްގެންދިޔަ.ްމިްރާއްޖޭގެްކުދިްއަދިްމެދުްކީއްކުރަންޯތ،ްބޮޑެތިްބަލިތަކަްށްބޭސްފަރުވާްނުކުރެވޭ

ްބަނ ްިވޔަފާރިތައް ްހުރިހާ ްގުފަންތީގެ 8ްރޫޓުކޮށްލި. ްާރއްޖެ ްމި ްުދނިޔޭަގއި ްމުިޅ ްް،ފަޟީޙަްތކޮށް. ްމ9ްިއަުގަވއްޓާލި. .

ްއަނބުރުވެިރކަމާ ްްރާއްޖޭގެ ްައއި ްދިރިއުޅެމުން ްލަދުކުޑަްެއކު ްުޒވާނުން ްއަންހެނުންނާއި ްއެައގަލު، މީހުންެގްްކުަޑކޮށް

ްނައްތާލި.ް ްހުށަހަޅައި.ްޤައުމ11ަހީލަތްތެރިކަން ްބަޖެޓު ްނުކަތާވަރުގެ ްފައިސާް،ށް ްޚަރަދުކޮށްްނެތް ްދައުލަތްްް،އިން މުޅި

ްބަނގުރޫޓުކޮށްލީ ްަޤއުމ12ު. ްމުޅި ްއޭނާެގްައއުވާނުންނަށް ނޑުް. ްރަށްަތކާިއްކަ ްބަހައިެގްބިންތަކާއި ްހުސްކޮށްލި.ްމިްފަޅާ

ްމި ްމައްސަލަ. ްމިްއަންނަނީ ްފުންމައިގެން ްމީސްމީހުން ްމިތިބަ ްްހިާސބުން ްިޢއްޒަތްތެިރ411ްްއަރަނީ. ްކޮބައިތޯ. ރަށް

ނޑުމެންްމިްހުށަހަޅާްރައް ޔިތުންނަށްްއަްނަގއިދޭްވާހަކަަތކަކީްަރއްޔިތުންަނށްްއޮޅުންްއޮްތްކަމެއްްނޫން.ްމެންބަރު،ްއަުޅގަ



  

ްމި ްކުރިމަތީަގިއ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްނޫން. ްޒަމާެނއް ްބޯދާ ްރަްމިއީކީ ްދިވެހި ްހިނަގއިދިަޔއީ. ްއެކަމެއް ބަްއްޔިތުންނަށް

ްރަށްއެ ްކިތަކެްއ ްވިްއކާލަިއ،ނގޭ ްނަމުގައި ްމީހުންގެ ްމި ްްތޯ ްސީ.އެސް.އާރު ްަފއިސާދީ ްތެރެއިން ްމިްް،ކޮންޕޯނަންޓުގެ

ްމެންބަރަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކެނދިކުޅުދޫ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ްދެންމެ ްއޮްތްްތަނުގައި ްނ.އަތޮުޅަގއި ްއެގޮތަށް ވެސް

ް ްކޮންޕޯނަންޓުގެ ްރަށް،ްސީ.އެސް.އާރު ްރީތި ްްނަމުަގއިްއެންމެ ްއޮުޅވާލަިއގެން ްއެނަގަިއގެން ްކޮން،ްއޮތީްްަރއްޔިތުންނަށް

ްމި ްކިަޔއިގެން ްރަްއޔިތުންނޭ ްލަދެްއ،ްްވާހަކަެއއްތޯ ްރަީއސް.ްހަދައްކަނީ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުހުރެއޭ ްމީހެއްގެ ްމިއިން ޔާތެއް

ްނަޝީދާ ްމުޙައްަމދު ްކެނެީރގޭ ްސަލާމަާތިއްްއިއެހެންވީމާ، ްކުރިމަާގއި ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްމި ްޓީމަކީ ްައއުާވނުންގެ އޭާނގެ

ްދިވެ ްަވޠަނާރައްކާތެރިކަާމއި ްވަހުހިންގެ ްދިވެހިންގެ ްމުސްތަޤުބަލަށްއި ްއޮތް ްއަންނަން ްޒަމާނަށް ްދިވެހިންގެ ޓަކައިްްދަތާއި

ްަހދާފައި ްަވކިކިން ްގޮޅިަތއް ްޗޭނުޖަހާފަލާފަް،ކުދިކުދި ްބައެއް، ްބައިިތއްބަންީވ ްޭޗނުއި ްބޮޑު ްދެްްދެް،. ްޖަހާފައި ްފުށުން

ްހޮޅި ްއެ ްބަނދެފައި ްހޮޅި ނޑު ްދަގަ ްޗޭނުއަތަށް ްތިބެތަުކަގއި ްމިއިންްްންޖެހޭޖަހާފައި ްނޫން ްކުޅަދާނަކަމެއް ްލާހިކު ބައެއް.

ްމި ްނުދީްްމީހުންނަށް ްއިންޖެކްޝަން ްޤައުމެްއެގްްމައިތިރި ްރައީސް، ްލޮބުވެތި ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމައަކަށް. ްޤައުމު މި

ް ްރާއްޖޭގެ ްމީހުންނާއި ްއެތެޭރގެ ްރާއްޖޭގެ ްބަލަމުންގެންދާ ްދިރާސާކޮށް ްމަގު ްހާލަތުގެ ްޤައުމުގެ ްމި ރުގެްބޭނިސްބަތުން

ްލިޔުްއވުންތައްް ންމިއަުދްބަލަންވީްމީހުންގެ ްއަުޅގަ ްަޤއުމުެގްޙާނޫންތޯ ްމި ބޭުރެގްްަޤއުމުގެްލަތު،ްމިުޑމެން.ްކިހިނެއްތޯ

ްމިތަޞައްވަރުް ްވިދާޅުވާްކުރެވިަފއި ްމި ްވެރިކަންކުރިް،އޮތީ. ްރާއްޖޭގެ ްހިމެނޭ ްމި ްޤަރާރުަގއި ްގ.ކެނެރީްްމި ޭގްކަމަށް

ްއައުް ްއިްސ ްނަޝީދުގެ ްެއތެރެވާނުމުޙައްމަދު ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކުރާްްން ްއަުގަވއްޓާލަން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްބޭުރަގއި އާއި

ނޑުމެންނަްށްނުދެއްކޭތޯ.ްިދވެހިންގެ ްއަުޅގަ ްިމްމާލަމުގައި ްަތކުރާރުކޮށް ްޖޭމުްމަސައްކަުތގައި ކަމަށްްްބްރެްޑްބަޓަރްެއއީ

ް ްމުހިއްްހިމެނިއްޖެ.މިއަދު ްއިންަޑސްޓްރީެގްއެންމެ ްސިނާޢީ ްޓޫްމުދިވެހިރާްއޖޭގެ ްއެްއްތަނބަކީ 75ް%ް،ކަމަްށވެރިޒަމު

ްއެކަމުންްރާއްޖެ ްވަންނަނީ ްފަިއާސ ްވަންނަ ްދިވެހިާރއްޖެްކަމުަގއިްްއަށް ް%ްވެފައި ްބޭރުނ99ްްއަކީ އެތެެރއަށްް،

ްޤައުަމކަށްވެްއިމްޕޯޓު ްއޭނަް،ކުރާ ްދިޔައިރު ްހިާސބަށް ްމަގުމަތިވާ ނޑުމެން ްައއުްްައޅުގަ ްޭއނަގެ ްއެާއއި ތިީބްްވާނުން

ްއެއިނގިރޭސިް ްއަދި ްލަްނޑަނާިއ ްނިކުމެްވިލާތުގެ ްހިފަިއގެން ްބޯޑު ްމަގުމަތީަގއި ްތަންތާނަގއި ްނޫން ިދވެހިންެގް،

ް...އަުގވަްއޓަން.ްޓޫރިސްޓު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަަކށްޕީ.ޕީ.އެމު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮކންމެ ްވާހަކަަދއްަކވާ ްްން ްމިނެުޓއިރ5ްުވެސް ްވަްޕީ.ޕީ.އެމަ، ްލިބިފައިާވ ގުުތެގްށް

ެވސްްްވާތީްއެްވާހަކަްތެރެއިންްހަމަޖެއްސުމަށްްޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕުން،ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕުންްއަންަގާވފައި

ް.މުމަޢުޞޫهللاްމެންބަރުްޢަބްދުދަންނަވާލަން.ްކެލާްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިް

ް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ްމުމަޢުޞޫهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްކެލާ



  

ްޝުކު ނޑުމެންނަށްް`. ްއަޅުގަ ްޤަރާރުން ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިއަދު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ރިްއޔާ

ްމީހަކުް ްހުރި ްކޮށްފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްރާއްޖޭގެ ްވިޔަސް ްފަރުދަކު ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ދޭހަވެގެންދަނީ

ހާްއެންމެންގެްމައްޗަށްްެވސްްޤާނޫނުްހިނގަންޖެހޭނެ.ްކަމުގައިްވިަޔސްްވެސްްޤާނޫަނށްްވުރެްމަތީގައިްނުހުރެވޭނެ.ްހުރި

ްއެންމެ ްހުރިހާ ްކުރެވެންން ްގެނެވެންޖެހޭނެ.ްތަޙުޤީޤު ްކުރިމަްއޗަށް ްޤާނޫނުގެ ްޮއެވއްޖެވެސް ްއެްޖެހޭނެ.ްކުށެއްކޮށްފައި ްއްޔާ

ްއަދަބު ްޙައްުޤ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްއާދެ، ްަހވާލުްލިބެންޖެހޭނެ. ްމި ްިދވެއްަސކު ްކަމަށް ވަީންއެއް

ްމި ްހުާވަގިއ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްހުވާކުރެްއވުމަށްފަހު. ްއަހަރެންްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ އޮންނަނީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީހުއިސްލާމްދީނަށް ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިތުމަށާއި ްޙައްޤުަތއްްްރުމަތްތެރިކޮށް ްރަްއޔިތުންގެ އާއި

ްޤަް ްިދވެހި ްޤާނޫނުއަސާސީރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިޚްލާޞްތެރިވުމަާށއި ްޤާނޫނާްްއުމަށް ާއއި

ްގޮތުގެްގޮތްްއެއް ްއަމާނާތްތެރިކަމާްވާ ްެތދުވެރިކަމާއި ްވާޖިބުތައް ްމަްސއޫލިއްޔަތުަތކާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަތީން

ހަކުް.ްމިްހުާވކުރުމަށްފަހުްވެިރކަމާްހަވާލުެވަވޑަިއގެންްމީގަންދީްހުާވކުީރމެވެهللاްއެކުްއަދާކުރުންްމަތީްދެމިހުުރމަށްްމާތްް

ްޚިޔާނާތްތެރިވެއްޖެ ްއެއްްޤައުމަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްޚާއްޞަކޮށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްރާކަންްާޔ ްއާދެ، ްބަލަންޖެހޭނެ. ކަން

ްގުޅޭ ްނަޝީދާ ްމުޙައްމަދު ްއޮތް ްޢަބްްކުރަްއވާފައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްާކށިދޫ ްދުގޮތުން ޖާބިރުްهللا

ްމި ްފާހަަގކުްހުށަހަޅުއްވާފައި ްަޤރާރުގައި ްޕޮއިންޓުވާ ްބަލައިރަްއވާފަިއާވ ްއެތަކަށް ްއާދެ، މަނިކުފާނުްްލާިއރު

ްިއސް ްކުރެްއވުމަށްފަހު ްަނޝީދު ްަރއީސް ްހުވާ ްަމޤާމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ރުމަތްތެރިކޮށްްހުލާމްދީނަށް

ްދުހިއް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްތެެރއިންތެވިތޯ؟ ްމީިޑޔާގެ ްކަންޮކޅުަތކުން، ްއެްނިޔޭގެ ްޚުދު ްހަމަ ްއަދި ްެވސް

ްބަސްފުޅުން ްހީނަރުވާްމަނިކުފާނުގެ ްިއސްލާމްދީން ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްދިަޔއީ ްފާޅުވެގެން ްޢަމަލުތަްއްްެވސް ްބައެއް ކަހަލަ

ނޑުމެންްބަލަންޖެހޭ.ްދެންްޤާނޫނުއަސާްކަމަށް.ްމިްްކުރަްއވަމުންގެންދެވިް ސީްރައްކާތެރިކުެރވުނުތޯ؟ްއާެދ،ްކަންތައްްއަުޅގަ

ނުޑަވއިއަހަރުގެްވެރިކަމުގެްތެރ3ްްޭމަނިކުފާނުގެްްއެ ބާރ3ްްުޚާއްޞަކޮށްްް،ލުމުެގްގޮތުންގައިްޤާނޫނުައސާސީގެްބާރުްކަ

ކުަރއްވާަފިއޭވ.ްއާދެ،ްަވކިންްާޚއްޞަކޮްށްރުމުެގްގޮތުންްތަފާތުްމަސައްކަތްވަިކވެފަިއވާްިނޒާމެްއގައިްބާުރތައްްމަސްހުނިކު

ްމަސައްކަތް.ްޤާނޫނު ްކުރެވުނު ްބާރުފޯރުވުމަށް ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭްޝަރުޢީްނިޒާމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ވަނ141ްްައަސާސީގެ

ް)ނ( ްދައުލަމާއްދާގެ ްވިޔަސް، ްފަރުދަކު ްވަނީ ްހަވާލުވެަގއި ްހިންގުމާއި ްކަެމއް ނޑިޔާރުްނގެްުތގެ ްފަ ްވިޔަސް ްމީހަކު ހުރި

ްބެހި ްމަސައްކަތާ ްހަދައިް، ްކަށަަވރުންގެންނުވާނޭނުފޫޒުޯފރުވައި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެް. ްއެވެސް ނޭގްބަ

ްކުރެް ްޤާނޫުނއަާސސީއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްދުވަްސވަރު ްްއްިވ ްމިފަދަ ްތުހުްކުެރްއވިްމަލެއްޢަޚިލާފަށް މަތުްކަުމގެ

ްއެުޅވިދާނެ ްބޮލުަގއި ްނަޝީދުގެ ްކަންރައީސް ްރައްޔިތުންގެ ްދެން ްރައްކާތެރިކުެރވުނު. އާދެ،ްްތޯ؟ޙައްޤުަތްއ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްފެނުނީ 8ްްންނަށް ްެވރިކަމ2111ާނޮވެމްބަރު ްކުލަްގައި ްފެށިގެން ްދުވަހުން އަށްްްހަވާލުވެަވޑަިއގެން

ްފުރުޞަތުތައްްވެސްްެދވެނީީކްްަވކިްކުލަެއްއގެްޭބފުޅުންނަށްްނޫނީްވަޒީފާތަފާތުކޮށް،ް ވެްސްދެވެނީކީްނޫން.ްިވޔަފާރީގެ

ްދެ ްވެސް ްޕްރޮމޯޝަންތައް ްއަދި ްއޭގެްވެނީކީނޫން. ްައދި ްރައްޔިތުްނގެްނޫން. ްދިވެހި ްައޅުަގނޑުެމންގެ އިތުރުން



  

ްނުއަ ްވިްއކައިްހަރުމުދާތައް ްގޮތްގޮތުން ްަތފާތު ްުގގައި ްވެްސް، ްހެއްދެިވކަން ްުކްއޔަށްދީ ްގޮތްގޮތުން ތަފާތު

ްޤާނޫނުަގިއވާްގޮުތގެއާއިްްވަނަްޕޮއިންޓަކަށްްޤާނޫނުއަާސސ5ްީއޮތީްްއޮތް.ްދެންްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނަންްއެބަ

ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްވެރިކަންކުރުމަށް. ްފާސްކުރީމުމަތީން ްމަޖިލީހުން ްމި ްމެން ްބްރޯޑްކާސްޓިންެގް، ްނެޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

ްޤާނޫނާ ްބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ްނެޝަނަލް ްްޤާނޫނު. ްއެއެއްގޮތަށްޯތ ްކަންތައް ްހިންގުމުގެ ްމީޑިއާ މަނިކުފާނުެގްްދައުލަތުގެ

ްގެންދެވީ ްހަމަަޔޤީނުވެރިކަމުަގއި ްތަޙްޤީޤުކޮށްން. ްބަލައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްައޅުަގނުޑމެން ްމިއީ ބެހޭްްކަމާްމިް،ވެސް

ްކަންތަރިޕޯޓެއްްނެރެ،ްްޞައްޙަ ްޚިލާފަށް ްަގވާިއދާ ްޤާނޫނާއި ްމީހަކުްވެސް ްހުރި ްވެރިކަމުަގއި ްކޮރަްއޔިތުންނަށް ށްފަިއްއް

ްދޭހަވާ ްމުހިއްް،ނަމަްއޮތްްކަން ްހާމަކުރަން ްޕޮއިންްމުކަންްއެަކންތައް ްޓުއަންގައިދޭ ްމިްވަނ6ްަަތކެއް.ްެދން ްޕޮއިންޓަކަށް

ްކުރެްއވިތޯ ްވެރިކަން ްމަތީ ްއަާމނާތްތެރިކަން ްތެދުވެރިކަމާިއ ްް؟އޮންނަނީ ްމަނިުކފާނު ްެއ 3ްްއާެދ، ްމެއެންފެބްރުއަީރގައި

ްދެއްވީްފަހު ްޚިޠާބު ްޚިޠާބުގައިްް،ރޭޑިއޯ ްރޭޑިއޯ ްއެ ްނަޝީދު. 3ްްް،ރައީސް ްފެބްރުއަރީަގއި ްއެްރޭދެއްވި ްޚިޠާބުގައި ިޑއޯ

ްތަނަކަށްްވާކަންްހަމަްއެންމެްްމާލެފުރަްމަނިކުފާނުްއެބަްވިދާުޅވޭްދިެވހިރާއްޖޭގެްވެިރްރަށް ްއަކީްނުަރއްކާތެރިްބިުރވެރި

ްނޭެދނޭ ްވެސް ްރައްޔިތަކު ްވިދާދިވެހި ްމިހެން ްމި. ްދެން ްޝައްކެއްްޅުވެފައި ްއޮންނަނީ ްބަޔަކު ްމަދު މީހުންެގްްއެބައިނެތް

ްމަޤްޞަ ްސިޔާސީ ްތަންދުތަކެއް ްބޭނުމުގައި ްއެއްވެހާސިލުކުރުމުގެ ްމުޒާހަރާތަކެް،ތަނަށް ްސިލްސިލާ ްވަރަށްްްއގެ ްނަމުގައި

ް ްގޮތަށް ްއުނދަގޫވާ ްގޯާނކޮްށ ްރައްޔިތުންނަށް ްމުދަލަްކަންކަންްގިނަ ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްކުރަމުން. ްއަރައިގަނެްދަނީ ް،ށް

ްވެސް ްހިންގުން ްނުރައްްމިްްމާރާމާރީ ްވަނީ ްފައްތަރަކަްށ ްގޮއްސަކާ ްމިއަދު ްއެންްމި. ްއަޅުަގނޑު ްހަރުކަށިްކަމަީކ މެ

ްކުށްވެރިްއި ްފަރާތްތަކާބާރާތުން ްއެފަދަ ްއަދި ްކަެމއް. ްފިޔަވަޅުއަަޅއިްކުރާ ްޤާނޫނީ ްހޯދުމަށްްްމެދު ްއަމާންކަން މާލޭގެ

ްއަބަދު ްމަސައްކަތްސަރުކާރުން ްއެންމެކުރާެވސް ްާވހަކަތައް ްމިހުރިހާ ްޚިޠާބުގައިްނެ. ްރޭޑިޯއ ްއޮްތްަދއްކާްފަހު ފައި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްން ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއެބަ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްއެއީ ވާހަކަފުޅު

ްދިޔަ ްފައިބާވަޑަިއގެން ްމަޤާމުން ްބޭފުޅަކު ްޚިލާފަށްްސްްޔަކުރަްއވާފަިއވާ ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާއި ްއެބޭފުޅަކު ްބޭފުޅާްއެް،ވެސް

ްހުވަޔާ ްޤާނޫނީ ްކޮށްްޚިލާފަށްްކުރެްއވި ްޑިމޮކްރަީސްކަންތައް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބަލަންޖެހޭނެ. ްެއކަންތައް ފިއްޔާ

ް ްއޭރުން. ްދިްިދވެހީންނަށްސަލާމަތްކުރެވޭނީ ްއޭރުން. ްލިޭބނީ ްމަޞްލަޙަްވެހިރާއްޖެދިވެހިރާއްޖެ ްހަމަޖެހިފައިވާްއަީކ ތު

ްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.އަމާންކަމާއެކުްިދވެހީންނަށްްއުޅެވޭްރާއްެޖއަކަށްްވާނީްއޭރުން.ްޝުކުރިއް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ް ްމެއައްސަލާމްޢަލަުއކުމް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކާށިދޫ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްޝުކުިރއްޔާ ްމިއަދު ންބަރު

ްޤަ ްޙަޤީޤަުތގައިހުށަހެޅުއްވި ްމިްރާރަކީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރަްއޔިތުންެގްްވަގުތުންްވެސް ްއަވަހަކަށް ްީވއެންމެ ަވގުތަށް

ްްކޮމިޓީްމަޖިލީހުން ްމައްސަލަތަކެއް. ްބަލަންޖެހޭ ްނަގައިގެން ްގެނައީތީވެްއެއް ްސަމާލުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ެއްް،މިކަން

ްޝުކުރުޢިއްޒަތްތެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްއެބަްދަންނަވަން.ްއާެދ،ރި ްކޮްމީގައި ްކުރަން ްމިކަން ްޤަރާރުގައި ްމި ްމިޓީއޮތް



  

ްެއކުލަަވއި ްއާދެ،އެއް ްހުރިހާްލުން. ްިސޔާީސ ްހަރަކާތްތެރިވާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްހުށަހަޅަން ނޑު ްްައޅުގަ ްއެކުލެވޭޕާޓީތައް

ް ްމެންަބރަކު ްމިނިވަން ްއަދި ްއެކުެލވޭގޮތަށް ްމިގޮްވެސް ްނެުގމަށްފަހުްތަްށ ްކޮމިޓީ ްދެންނެވި ްމިްގައި ްކޮމިޓީން އެ

ްއެމަ ްއަދި ްގެންަދން. ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތުްްސައްކަތް ްސަމާލުގެންދާ ްކޮމިީޓގެ ްމި ްތެރޭަގއި ްއަުޅަގނުޑްގެ ކަމަށް

ޖުޑީޝަލްްްއެޅުވިްމަްއސަލަ.ތަޅުްޕްރީމްްކޯޓުްއެންެމްފުރަތަމަްސުްއެގޮތުންހޭްބައެއްްމައްސަލަތައްްއެބަހުރި.ްގެންނަންޖެ

ްކޮ ްށ.ސަރވިސް ްމައްސަލަ. ްބަންދުުކރި ްމިޝަން ްއަދި ްާއިއ ްއަކ.ފޮނަދޫ ްޮއފީތުލުސްދޫ ްމައްސަލަ.ތޮޅު ްބަންދުކުރި ްސް

މަޖިލީސްްމެންބަރުންްްޢީްކޯޓުތައްްބަންދުކުިރްމައްސަލަ.ޝަރުްއަށްްފުލުހުންްވެއްދިްމައްސަލަ.ްބޭންކުްއޮފްްމޯލްިޑވްސް

ްމައްސަލަްޤާނޫނާ ްބަންދުކުރި ްމެންްް.ޚިލާފަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމުލަުކ ްޢަބްދުމީގެތެޭރގައި ްބަރު އަިދްްޔާމީންهللا

ްއިބްރާހީމް....ްޤާސިމުއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްގިލީްދާނމާމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގެލިއްޖެ. ްހަމަް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ކޯރަމް ްމެންބަރުކޯރަމް ްޢިއްޒަތްތެރި ްްވެއްޖެ. ގެންަދވަންްްކުރިއަށްްވާަހކަފުޅު

ްއަރުވަން.އަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުް

ް

ްޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ރަްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ނޑަށްްއަޅުްް،ވީމާްމިނެޓ3ްުމިނެޓު.ްއެހެްނވީމާ،3ްްކާނީްަދއްްއީސް،ްއަޅުަގނުޑްފުރަތަމަްވާހަކަތެރިްރަްިޢއްޒަތްއާދެ،ް ގަ

ްކޮށްލައިޝާރާތް ްފަހުން ްއެދެން. ްދެްއވުން ނުޑ ްދެއަުޅގަ ްބާކީ ްެއގޮތަށްވާހަކަްމިނެޓުްއަެންއ ްހަމަ ްއާެދ، މެްަދްއކާނީ.

ްދާއިރާނމާމި ްޤާގިލި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްއިބްރާހީމުގެ ްމައްސަލަ.ބަްސިމު ްނަްންދުކުރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް އަިދްއިބު

ްދާއި ްޤާނޫނާދިއްގަރު ްނާޒިމު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްްާރގެ ްހައްޔަރުކުިރ ްކްރިމިނަލްްް.އްސަލަމަޚިލާފަށް ްއަދި

ްޢަބްދުް ްޤާޟީ ްއިސް ްޤާނޫނާމުޙައްهللاްކޯޓުގެ ްަމއްސަލަ.ްޚިލާފަށްްމަދު ްޤާނޫނާްހައްޔަރުކުރި ޚިލާފަށްްްޮޑކްަޓރްޖަމީލު

ްމަްއސަލަ ްްބިމާް.ހައްޔަރުކުރި ްއިޚިލާފަްޤާނޫނާބެހޭ ްމާލެ ްިވއްކުމާށް ްބިން ްމައްސަލަ.ން ްބެހި ްމީހުންނަށް ބޭރުްްިއ

ގެްންްޔުޓިލިޓީޒްްމެަގޗިޕުސަދަްނާމުކުރަމުންްދެއްކިްވާހަކަަތއް.ދުނިޔޭގައިްިދވެހިރާއްޖޭގެްައުގވައްޓާަލއިްދިވެހިާރއްޖެްބަދު

ްހިންގާފަްޢާއިލާ ްކޮއިން ްމައްސަލަތައް.ިއވާ ްތިލަފ21ްުްަރޕްޝަނުގެ ްޑޮލަރަށް ްފަޅުމިލިއަން ްމައްސަލަ.ށި ްދިން ްހިއްކަން

ްއޮތްް ްދީފައި ްެހވީލޯޑަށް ްޮގތުގައި ްޑިފަރެންްސގެ ްޑޮލަރު ްަމްއސަލަ.53ްްއަދި ްރުފިޔާގެ ްގެސްޓުްމިިލއަން ހަުއސްްްކައްދޫ

ްއްސަލަ.ހޯދުމުގެްމަްމިލިއަންްރުފިޔާްަސރުކާރަށ12ްްށްްފައިސާްނުދައްާކްވާްމިހާތަނަްއިދިންްމައްސަލަިއގަްހެވީްލޯޑަށްް

ްއެމް.ޑީ.ޕ61ްީ ްދިންްމައްސަލަ.ފަޅުރަށް ްިކާޔ11.8ްްްެގްމެންބަރުންނަށް ްއެތެރެކުރުމަށްްިޝއުނާ ްރުފިާޔްބޭސް މިލިއަން

ްއަ ްމައްސަލަ.ންހެންއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްދިން ްއަްުކއްޖަކަްށ ްމައްސަލަ.21ްދި ްހަވާލުކުރި ްތިލަފުށި ްޑޮލަރަށް އަދިްްމިލިއަން

ް ްބ41ްިހަމައެހެންމެ، ްދިރާގުގެ ްޑޮލަރަށް ްމައްސަލަހިލިއަން ްވިއްކާލި ްް.އްސާ ްޑޮލަރަށ16ްްްައދި މިލިއަން



  

ް ްހިްއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ީސގެ ްަމއްސަލަ.ްއސާ ްއެއ78ްަްިވއްކާލި ްޑޮލަރަށް ްމަްއސަލަ.މިލިއަން ްިވއްކާލި ދިްއަްރޯޕޓު

ްމަޖިލީހުަގއި ްމައްސަލަ.ްރައްޔިތުންގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީްަތޅުއެުޅވި ްނިްސބަތްްމަޖިލީހުގައި ްހުރިހާްއަށް ްތިބި ްދެން ނުވާ

ްކޮމިޓީންްބަލަންޖެހޭނެްކަމަށްްް،މިްޢިއްޒަތްެތރިްކޮމިޓީ،ްރަހީނުކުރިްމައްސަލަ.ްއެހެންވީމާްމެންބަރުން މިްަމއްސަލަްދާ

ްކުއްލިއަް ްހިތަށް ްދެންމެ ްއައަޅުަގނޑަށް ްކަންތައްތަްއ ްައއި ްހެދުމަށްކަށް ްލިސްެޓްއ ްއަުޅަގނޑު ްއަދިފަހުގަދި ވެްސްއި

ްމީނަ ްކަްނތައްތައް. ްތަފާތު ްވަރަށް ްބުނާްއެބަހުރި ްެއ ްއެމް.ޑީް،ައކީ ްކުރިކުރިން ްވެރިކަން ްފަރާުތން ަރއީްސްް.ޕީގެ

ްމި ްތިލަފަތުގެްްއީނަޝީދަކީ ްަދއްކާ ްތިލަފަތެއްެގްއެމް.ޑީ.ޕީްންއެ ްެއއްޮކޅަށް ްލާފަްއޭނަގެ ްމީނަ ްޮކޅުްްއިެއއްޮކަޅށް އަެނއް

ް ްކޮށްފަފުރި، ްމީނަ ްަކމުގަިއވިޔަސް ްދިޔަ ްަވޒަންކުެރވޭްއިްފައިބައިގެން ްކަންތައްތައް ްައުގ ްކަންތައްތަކުގެ ،ްހުރި

 ކުރެވޭނެްގޮތެއްްނެތް.ްއެހާމެްގިނައިންްމީނަްހުރީްމިްދެންނެވި...ްހަމަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންހަމަެވއްްމިނެޓ3ްު ްޢިްއަޒތްތެރި ްގޮުތގެޖެ ްއެދިވަަޑިއަގންނަވާ ްްބަރު ްމި ްކުރިއަމަތިން. ްޖަލްސާ ށްްހިސާބުން

ް ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ްރިޔާސަތަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްގެންގޮސްެދއްވުމަށް އަޅުަގނުޑްއެދި

ްދަންނަވަން. ްއަޅުްް .`ް ްމަސައްކަތަ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނުޑމެން ްކުިރއަށްިއގެގަ ްައޅުަގނޑުމެންްްން ްދާއިރު

އަރުވަނީްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްއިްއެންމެްފުރަތަމަްމިްފުރުޞަތުޓަކަްްވާްޤަރާރަށްްާވހަކަދެއްކުމަށްކުރީމަތީގައިްމިް

ްޖާބިރަށް.ްهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްރައީސް ްޤާނޫނުއަސާސީްޢިއްޒަތްތެރި ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްވިސްނަންވާނީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއާެދ، ްއެއްްްއާުޝކުރިއްޔާ.

ްގޮްގޮތް ްހެދިފައިްތުގެވާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަދި ްއެއްމަތިން ްާޤނޫނުތަކާ ްގޮތުގެްްގޮތްްވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއްްވާ މަތިން

ްއަާދކުރަންާވނީ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްމަޤާުމ ްމާތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެގޮތުން .ް ްރަްއޔިތުންްهللا ްހުވާކޮށްގެން ގަންީދ

ްމަޖިލީހުެގް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްާއިއ ްކުރިމަތީަގ ްަފނޑިޔާެރއްެގ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޮހވިެގން ްވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރާ

ފަށްްކުށެއްްކޮށްިފް.ްއެގޮތުންްހުވާކުރާްކަްނތައްތަކާްޚިލާފަށްްޤާނޫނުއަާސސީއާްޚިލާކުރިފުޅުމަތީްހުވާކުަރންޖެހޭްރައީސްގެ

ްމައްސަލަްކަމަށް ްކުށުގެ ްއެ ްްވަންޏާ ްބަލަންޖެހޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ްވެސް ްމައްޗަށް ްމީހާެގ ްކޮށްފަިއވާ ކަން

ްއަލަްމައްސަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެދިފައިވާ ްމި ްމިހާރު ްކަމަށް ްެއއް ްތަޢާރުފުށް ްޤާނޫނުއަސާސީ، ިއްޯއގަސްުޓގ7ްްަކުރި

ކުރާްމީހަކުްްކަންއީސް،ްމިއީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާބަޔާންވެގެންވޭ.ްޢިްއޒަްތތެރިްރަްލިޔެްގައިްޤާނޫނުއަސާސީްތަޢާރުފުކުރި

ްޢަމަލުކުރަން ްހިތާމަކުރަނީްއޭނާ ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްގޮތް. ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ްކަމަށް ްގޮތް ޖެހޭ

ްމިތާ ްިކޔަމުންްއިގަްނއަޅުަގނޑުމެން ްއަނެެކއްެޗކޭ ްބަޣާވާތޭ ްޒިންމާ،ްއިދާއިރުގަްތިެބގެން ްމަޖިލީހުގެ ްިޢއްޒަްތތެރި ެއްއްްމި



  

ްރައްޔިތު ްއެންމެަހއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްއޮންނަންވާނެ. ްތަމްސީލުކުރާ ްއ77ްެން މައްޗަްށްްމެންބަރުން

ް ްމި ްއަދި ްބޭނުނ77ްްއެކުެލވޭ ްޤާނޫނުއަސާސީްކަމަށްްްމެންބަރުން ްމިްވަންޏާ ްގޮތަށް ްބަދަލުގެނެވޭ ްވެސް ހާރުްއަށް

ްރާއްޖެް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިއަދު ްމަޖިލިސް. ްއޮތް ްހަމަޖެހިފައި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޤާނޫނުއަސާސީ ްްއަށް 5ްއަުކ

ްއިންތިޚާބުްރުއަހަ ްއަމިއްލަދުވަހަށް ްއޭނާ ްަވޒީފާްކޮްށފައި، ްއިންްްއަށް ްއިސްިތއުފާ، ްއަިމއްލަފުޅަށްް،ދެއްަވއިމަޤާމުން

ްޢަމަލުކުރުަމށް ްވިދާުޅވެ ްވެރިކަްންފަހުއެހެން ްތިމަންނާގެ ްިކޔައި، ްގެނަީއ ްތިމަންނާ ްބަޣާާވތަކުންނޭ ްިދވެހިރާއްޖެ ގައި

ްޕާޓީ ްއެ ްއަދި ްވިދާުޅވެ ްިކޔަިއ، ްެއްްވައްޓާީލއޭ ްވެސް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނިސްަބތްވާ އަށް

ް ްވާހަކަދަްއކަމުން ްޓަކިދާއިރުަގއި ްދޮުރގަިއ ްކޯޓުތަކުގެ ްކޮޝަރުޢީ ްޙައްޤު ްކޮްނމެްޖެހުމުގެ ްވެްސ، ްދިވެއްަސކަށް ންެމ

ްޭއގެމައްސަލަ ްއަދި ްއޮންާނނެ. ްވެސް ްމައްސަލައަކަށް ްބޮޑު ްމިަފދަ ްމަޖިލީހުްއިތުރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ގެްެއްއގަިއ

ްއޮންނަން ްއޮންނަންއިންވޯްލވްމެންޓެއް ްމަސައްކަތްތަކެއް ްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްެއްޖެހޭނެ. ވާނެ.ްމިއަދު

ނޑުމެންނަށްްްނުކޮށްްތިބެ،ްކިތަްނމެްވަރަކަށްްކަރުކަތްމަސައް އެއްްނެރެވޭކަްށްްނޯންނާނެްނަތީޖާްބުޑުންްފެލުނަސްްއަޅުގަ

ްމިތާ ްރައީސް. ްްއިގަްނޢިއްޒަތްތެރި ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުންނަްޤާނޫނާއި ްހެދިފައިވާ ްއާއި ޤާނޫނުއަސާސީ

ތެޭރގަިއްހިމެނިފައިާވްބާރުތަުކގެްތެރޭެގްއެންެމްމަތީްެއއްްބާރުްޤާނޫނުްހަދާްމުއައްސަސާަތކާިއްދައުލަތުެގްތިންްބާރުގެް

ނޑުމެންްމިއަދުްމިްވާހަކަދައްކަނީްކެނެރީގެްމުޙައްމަުދް މަޖިލީހަކީ.ްޤާނޫނުްހަދާްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްގޮތުަގއިްައޅުގަ

ދެންްްކޮށްފިއްޔާނަމަށްްމިްޤައުުމްރަޖިސްޓްރީްގެއޭނާްް،ނަޝީދުގެްވާހަަކ.ްމާދަމާްއެެހންްރައީސަކުްމިްަޤއުމުްފޭރިަގނެ

ްދިވެހިން ްމަޖިލީހުތިބި ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްއަޅުންނަށް. ްހުއްދަވާނީ ްން ްކަމެއް ްމިއަދުްޭދންޖެހޭ ނޫން.

ްއެއަރ ްވިްޖީ.އެމް.އާރަށް ްަވގަށްޕޯޓު ްނަޝީދު ްރަީއސް ްްއކަިއގެން ްރަށްަތއް ްއެހެން ްބަެއއް ްއަދި ްާއއި ްލާިރ ހަތަރުްނެގި

ްރަށްތައް ްއެކުވެރިންނަށްް،ސަތޭކަެއއްހާ ްޕާޓީގެ ްމީހުންނަށާއި ްލާރިއާްގާތްިތމާގެ ްނެގި ްަވގަށް އެގޮތުންްްބަހާލައިގެން

ްްއިހިސާބުކޮށްލާއިރުގަް ްމ1.2ްްިބަރާބަރު ްއޭނާ ްފައިސާ ްއެ ްހުންނަންވާނެ. ްއަތްޕުޅުަގއި ްއޭނާ ްޑޮލަރު ބިލިއަނެއްހާ

ްދިނީމަ ްދަް،ދައުލަތަށް ްރުފިޔާ ްމުސާރަްރަންޏަށްމިހާރު ްނަގައިގެްނ ްމައްސަލަ ްެއްހަދޭންޖެހޭ ްދިޔައީ. ްއެ އްލުެވގެން

ްބާްއވަން ްއިންިތޚާބެއް ްއަލުން ްދިނީމާ ްލާިރްްކަމަށްްޖެހޭލާރިކޮޅު ްޭބއްވޭނީ ްވެސް ްއިްނތިޚާބު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ަވންޏާ

ްަނގަިއ،ް ްއެއަްލިބިގެން.ްލާރިކޮޅު ްދަރުވާލަިއ،ްަޤއުމުގެ ްދީރަޤއުމު ްބަޔަކަށް ްދީފައިޕޯޓު ްދީފައި،ްހިލޭ ހިޭލް،ްފަިއ،ްހިލޭ

ްއެއަ ްބޮޑު ްއޮތް ްއެ ްލާރިރދީފައި ްޤައުމަށް ްމި ނުޑކޮށްލަިއ،ްޓޫރިސްުޓްްޯޕޓު ނޑުފު ްވަސީލަތްތަްއްފު ްހުރިހާ ްއޮތް ލިބެން

ް ްހަދައިގެން ްްސޕާ ްޭގގައި ްއަިމއްލަ ްބަންދުކުރުަވއި، ްސްޕާަތއް ްއިނދެރިސޯޓުތަކުގެ ްވެރިކަން، ްފެންވަރުގައި ކުިރްމިފަދަ

ްޕާޓީ ްކޮންމެ ްޤައުމުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްނަމަވެސްްްމީހެއްގެ ްކުރި ްމީހަކު ްކޮްނމެ އެއް

ްއަޅުް ްމިއަދު ްނޫން. ްކަެމއް ްޤަބޫލެއްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްމިކަން ނޑުމެންނަކަށް ްމިއީްްގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނުކުެރވޭނެ

ްނޫން ްކަމެއް ްޤަބޫލުކޮށްގެްނާވނެ ްކުީރަގއިއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްރައީސަކު ްކޮންމެ ްކޮށްފަރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް. ްއިކަން

ްރައީސުލްޖު ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީ. ްމީހުންނަކީ ްއިމުެގްމްހޫރިއްޔާތިބި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކުރަންޖެހެނީ ްމީހުން ްކުރާ ކަން



  

ްބޭުރގަް ްޗާޓުން ްތިްއިތެރެއިން. ްކުރާނަމޭ، ްދަްއަކއިރައީސްކަން ްނުލަފާކަން ްހުރި ްޕާީޓގެްލާމަންނާގެ ްތިމަންނާގެ ނަމޭ،

ނޑުމެންްލޯްކުރިމަީތގަމިްހުިރހާްކަންކަންްހިނަގއި،ްއެހެންްކަމެްއްނުކޮށްދޭނަމޭްބުނެމީހުންނަށްްނޫނީް ްއިދިަޔއީްައޅުގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންްމި ްކަންް.ްޤައުުމގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއްްނެތިފަްތިބީްަޤއުމުގައިްލާރިްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިއަދު

ްޑރ.މިހާ ްކުރަނީ ްޙަސަންރު ްވަޙީދު ްނަޝީުދްއިސްތިއުފާދިނުމާމަނިކު.ްެއީއްކެްމުޙައްމަދު ްމުޙައްމަދު ގުިޅގެން.ްްނެރީގޭ

ްއެ ްމައްސަލަިއަގއި ްޝަރީޢަތަކަްއެ ްވަަޑއެއްބޭފުާޅ ްމައްސަލައިގަްށް ްމި ްފަރާތްޕުޅަުކން ްބޭފުާޅގެ ްއެ އުޭޅްްއިުނގަންނަވާ.

ް ްމަގުމައްޗަްށ ްނުފެނޭ. ްތަނެއް ްހުޅުޖަހާްތަންތަނުކުމެ ްމީހުން.ްްން ްނިސްބަްތވާ ްޕާޓީއަކަށް ްއެ ްފެންނަނީ ްމި ތަން

ްދާއިރު ްޤައުމު ްމި ްދަރީންނަށް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްހަދާފައި،ްމާދަމާ ްމިހެން ްރައީސް،ްމިއަދު ްއަންނަްް،ޢިއްޒަތްތެރި ދެން

ްކަމަށް ްނުބަލައިފި ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލަ ްމި ްހަދަން ްމިހެން ްކުށްކުްރައީސުން ްމައްސަަލްވަންޏާ ްމީހާގެ ރި

ްކަމަށް ްމީހެއް ްކޮންމެ ްއެއީ ްއަޅުަގނުޑްްބެލެންޖެހޭނެ. ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދިޔަ ްހަދަމުން ްޤާނޫނުައސާސީ ވިޔަސް.

ްައޅުގަް ްަރއީއުޅުނުއިުރގަިއ ްޮއވޭ. ްކަންަތްއ ްއެްއ ްހަނދާންވާ ްައއިނުޑ ްޗެޕްޓަރ އިުރގަިއ،ްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްލިޔަ ްުއޅުޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާން ްކުނީ ްހުރެގެން ްމަޤާމުަގއި ްއޭނާ ްމީހަކު ްކުރާ ްކަމެްއަގިއްކަްނ ރާ

ްއުފުލާކަށް ްބޭނުމެއްޒިންމާ ްހެދުމެއް ްެއއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމެރިޔަސް. ްމީހަކު ްއެއީ ްކަމަށް. ދުވަހުްްއެްނެތް.ްނުޖެހޭނެ

އަށްްވުެރްމަތީްްންވެއްޖެްއޔާ.ްާޤނޫނުއަސާސީެއއްްހެދުމުގެްބޭނުމެްއްނޯންނާނޭްއެހެްއަޅުަގނުޑްބުނިންްޤާނޫނުއަާސސީ

ްއެމުއައްސަާސއަކަށް ްމާތްްތާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއަދު ްރަްއޔިތުްނެގްهللاވަނީ. ްލޮބުވެތި ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްއިރާދަފުޅުން ގެ

ވެސްްމަސައްކަތުން،ްދިވެހިާރއްޖޭގެްހަދާްމަޖިލީހުގެްމުރާލިްމެންބަރުންގެްމަސައްކަތުންްއޮންނާީންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްއޮޕަް ްދަށުން ްގޮރޭޓުޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއޮޕަރޭޓުކުރާ ްެއޮގތަށް ްިމއަދު ްމިްތަށް. ްޢަމަލުކޮށް، ްމުޅިން ްިޚލާފަށް ްެއއާ ނުކޮށް،

ނޑިޔާ ްފަ ްރުްރާއްޖޭގެ ްވަދެ، ްތެރެއަްށ ްމައްސަލަތަުކގެ ްިހނގާ ްހިނގާއިރުގޭަގއި ްަމއްސަލަ ނޑިޔާުރގޭަގއި ކެބިނެޓުްްފަ

ްަފނޑިޔާރުން ްޖަލްސާކޮށް، ްރޭަގނޑުްްބާއްަވއިގެްނ ްހާޒިރުކޮށް، ްއޮފީހަްށ ނޑިޔާރުްގެފުލުްސ ްފަ ްނިދީގައި ްންައމާން

ްލަފުގަްއަވަހާރަ ްހައްޔަރުކުރީމަްއިްލައްަޕވާފައި ްގެންގޮްސ ްމިތާް،ހިފައިގެން ްމިއަދު އިްގަނއަުޅަގނޑުމެން

ްއެންތޯސަމާސަ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކޯޓަކީ ްތަޅުކުރަންވީ.ްސުޕްރީމް ްކޯޓުަގއި ްކޯޓު.ްއެ ްމަތީ ްރައީްސ.ްްެއޅުވީއޭމެ ިޢއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަްއީމިްް،ހިނގާްއީމި ްކަންތައްަތްއްްފިލްމެްއެގ ްކަހަލަ ްމި ްޢާއްުމކޮށް ްދަންނަވަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން އެްއ

ަކންްކުރިްމުޙައްމަދުްނަޝީުދްރާއްޖޭގެްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނަނީްހިންދީްފިލްމުތަކުން.ްމިއީްމި

ް ްގޮތުގެ ްކުރި ްކަން ްމި ްޙަޤީޤަތް.ްކީއްެވގެންތޯ ްޤަބޫލުކުރާ ްެއންމެން ްދައްކަނީ.ްމިއީ ްމި ނޑު ްައުޅގަ ްމިްވާހަކަ މަޖިލީހުން

ްތަޙުޤީޤު ްމައްސަލަ ްކީްއވެގެންތޯ ްއަޅުަގނޑުމެންނުކުރެވެްނީވ؟ ްމައްަސލަ ްްމި މެންބަރުންނަށ77ްްްނުބަލަންވީ؟

ރަނގަަޅށްްފެލެންތޯ؟ްއެްއެއްްނޫްންްއިމިތާްތިބެފަްްވާލުކުރީ؟ްމިްަތނަށްްއައިްސްރަނަގޅަށްްކާަލއިގެންހަްކަމެއްތޯްކޮން

ްހަވާލުކޮށްފަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމަސައްކަަތކީ. ްމެންބަރުންނާްއިހަވާލުކުރި ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ރައްޔިތުންްްއިއޮތީ

ންދީްހުވާކޮްށްގަهللاްވާލުކުރީްސީދާްމަސައްކަްތުކރަން.ްކޮންމެްމީހަކީްވެސްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކަށްްމާތްހަ



  

ްޤާ ްދެންނެވި ްް،ނުއަސާސީނޫމި ްނަޝީދު ްެއއްރައީސް ްހުާވކުރި ްްަޅއިްގަންދީ ްއައިްތަނަްމިްނެތްެވސް އެއް.ްްއްސަކަށް

ނޑުމެންްޢަމަލުކުރަންްނހުތުރުބަހުންްމިތާ،ްއެހެންވީމާ އޮްތްގައިްމުޚާތަބުކޮށް،ްނަަށއިްަވއްތަރުޖައްަސއި،ްއެގޮތަށްްއަުޅގަ

ްއެންްކަމަށްްތަނެއް ްވަންޏާ ްވާހަކަދައްކަން ްހުތުރުބަހުން ްވެސް ްމިްނގޭއެމެންނަކީ ްމާތްް.ތަނުގަްމީހުން ގަންދީްهللا

ްމި ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްޢިްއޒަތްތެރިްްހުވާކޮށްގެން ްިތޔަ ްެއއްގޮތަށް. ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއިސްާލމްދީނާއި ްއައީ. ތަނަށް

ނޑި ށިްމީހުންްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްނެް،ޖައްަސއިަވއްތަރު،ްތިބެްްއިގަނއަްށްއަރައި،ްތިތާްރައީސްްތިްއިންްގޮ

ްކަމެއް ްކޮންމެ ްއެހެންެވއްޖެއްޔާ ްތިބި. ްއެބަ ްމަޖިލީހުގަްމިއަދު ްިމ ްްއިވެސް ްއެބަ ްކަަމށް ްދިަދްކުެރވިދާނެ ްޤައުމީ ފެނޭ.

ނޑުމެންނަށް.ްމިއަދުްމިްޤައުމުގައިްކޮންމެްމަޤާމެއްގަްއެްކަންކަންްބެލެންްއެބަް،ވައްޓާަލއި ނަްމީހަކީްހުންްއިޖެހޭްއަޅުގަ

ް ްމާތްވެސް ްމީހެއް. ްއުފުލަންޖެހޭނެ ްމިްهللاްޒިންމާ ްހަވާލުެވގެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމަސައްކަތާ ްމިއަދު ްހުވާޮކށްގެން ގަންދީ

ނޑުމެން ް...އެބަްޒިްނމާްއައީ.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްފުރުޞަތުްމިްއަުރވަނީްުކޑަހުވަޫދްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްަވގުތުްހަމަީވްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްމިހާރުްއަ ުޅގަ

ްމިރަށް.ޢާމަދުްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްދާއި

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙް

ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަްރަީއސް.ްޝުކުރިއްޔާ ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްޤަރާރަކީ ްހުށަހެޅި ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިއަދު ތްތެރިްއާދެ،

ްފަރާތެއް ްކުށެްއވާ ްކަމުގައި ްމި ްސާފުކޮށް ްކަންކަން ްމި ްގޮތުން ްހުރި ްިވސްނުންފުޅު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްވޭތޯްމެންބަރު

ްއެްބެލުމަށް ްގަވާއިުދަގއިްވަރަށްްްޓަކައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދެކެން.ްއަދި ްއަޅުަގނޑު ްކަމުގައި ްޤަރާރެއް ްހުށަހެޅި މަނިކުފާނު

ް ްމައްޤަސާފުކޮށް ްުކއްލި ްވީމާރާރާއި ްބަޔާންެވގެންވޭ. ްގޮތްތަކެއް ްހުށަހެޅޭނެ ްހަް،ސަލަ ްހުށަހަޅާފައިާވްއެ ްމަތިން ަމތަކުގެ

ްޤަ ްކަމުަގއި ްޤަރާރެއް ްމި ްހަމަ ްއަދި ްދެކެން. ނޑު ްޤަބޫލުކުއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަުމގައި ްސަބަބެއް ްއެއް ްހުށަހެޅި ާރްރާރު

ެވސްްބެލެވޭނެްކަންަތއްތަެކްއްްއިްރާރެއްްކަުމގަހެޅިްޤަދިގެްންހުށަހެޔޮއެްމެދުްރާުރްހުށަހެޅިްފަރާތާއޮތްްމިްޤަްހިތްްއެބަ

ތަކުންްކުރެވިފަިއވާްކަންަތއްމަތުމިްތުހު،ްއެަބހުރި.ްއެހެންްމިްދެންނެވިްކަމަކީްމިްކަންކަމުންްއިއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމީގަް

އެދޭްްހެޔޮްނިކުފާނަށްްހަމައެްކޮށްދެވުނީްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރަށްްެއްމަް،ނަމަްވަަޑިއގެންފިއެްމަނިކުފާނުްއެްއކިބާވެް

ްކޮށްދެވުނު ްދެންްއިްކަމެްއގަްގޮތުން ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހެން ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްރެކޯޑަށްްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނެވީ

ްިމްްއިލާއިުރގަބަލައި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުންނާނެ ްފެންނަން ްސާފުކޮށް ްވަރަްށ ހަމަ

ްލާޒިމުކުރާ ްްމަޖިލީހަށް ްމާއްދ128ްާކަމެއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނަ ްދަށުން ްލިބެންޖެހޭްގެ ްބޭފުޅަކަށް ްކޮްށފައިވާ ކަން

ްއި ްހިނާޔާތާއި ްަޙއްޤެއް ްއެއީ ްރަްއކާތެރިކަން ްަކނަޑއެޅުމަށްމާޔަާތއި ްޙައްޤު ްޤާނޫނެްއްްކަމަށް.ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޓަަކއި



  

ްޤާނޫނު ްއެ ްކަމަށް. ްމަޖިްހެދުމަށްްހަދަންޖެހޭ ްމި ްިދޔައިުރގަޓަކައި ްހުށަހެޅިގެން ްމައްސަލަ ްޤަރާރުްިމއަްއިލީހަށް ްމި ދު

ނޑުްއަުޑއެހިންްޤާނޫނުގެްމަތީގަޢުޒުރުވެިރވިްބޭބޭފުޅުންްވާހަކައެހުމަށްްއިްއެްައޑުއިރުގަހުށަހެޅުމަށްްދިޔަ ްއިްދެއްކިްއަުޅގަ

ްމި ްމިއީ ްކަމަށް. ްނުހުެރވޭނެ ްބޭފުޅަކަށް ްއެެހންވީމާއެްއވެސް ްގޮތް. ްހިނގާފައިވާ ްކަްނ ްެވސްްްއެ، ުދވަހު

ްކޮށްފަިއވާްބޭފުްއިަަރާތްތަކުންްިއއްވަމުންްދިަޔްމިްގޮތަށްްއޮތުމުންްއޭރުގަްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްހަމަްއެފ ޅަުކްވެރިކަން

ްނެތް ްކުށެއް ްކަންކަމުން ްސާބިތުވެއްޖެމި ްގޮުތގަް،ނަމަްަކން ްކަމެްއގެ ްހެޔޮ ްކޮށްދެްއާވ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއިްއެީއ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްހިތްްމިއަދު،ް.ްއެހެންވީމާދިޔަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްފާހަގަެވގެންްދިޔަްތަން އޮތީްްވެސްްައުޅގަ

ނޑުމެްނގެްްށްކަކަމަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެަތއްްބަިއވަރުްރަްއޔިތުންތަކެއްްކަންބޮޑުވުންްއޮތްްކަމަްމި ާވތީވެ،ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްއުސޫލުތަކެ ްހަމަތަކާއި ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ްމަޖިލީހަށް ްޤާނޫނުއަސާސީމި ްނަމަ،ްއިއާްއް ްބަޔާންވެގެންވާ ްަދށުން ްަގާވއިދުގެ

ްުކރު ްެއކަން ްޢުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްން ްކަމުަގއި ްކަެމއް ްޒުރުވެރިވާންޖެހޭ ްދެންނެވީްައޅުަގނޑު ްމި ްއެހެން ނުެދކެމޭ.

ް ްމާއްދ91ްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރިޢާޔަްތކޮށްްވަނަ ްހުށަހަޅާފަްއެް،އަށް ްމިކަން ްޤާނޫނުއަސާީސެގްއޮތީްމިްއިމަނިކުފާނު .

ްއ99ްެ ްބަޔާންެވގެންވޭ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމާއްދާަގއި ްމަޖިލީހަށްްްވަނަ ްމި ްތެދުބަހުން ްމަޢުލޫމާތެއް ްއެނގިގެްނވާ މީހަކަށް

ް ްދިވެހި ްެއއީ ްކިަޔއިދިނުމުގެ ްކޮމިީޓއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނުވަތަ ްކަމެްއެގްކޮންމެ ްލާޒިުމކުރާ ްމައްޗަށް ރަްއޔިތެްއގެ

ްއެހެްނވީއިގޮތުގަް ްމާ. ްއޮތްއިުރގަް، ްމިކަން ްއުސޫލުން ްހިނގައިއަޅުްްއިމި ްމިކަން ނޑުމެން ްބަލަްދިޔަގަ ިއްގޮތް

ްތަޙުޤީޤު ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑުެމން ްމައުމޫނުްކުރުމަކީ ްއުޅެނީ ްމި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން

ްމައްސަލަޤައްޔޫމުޢަބްދުލް ްއުްގެ ްމި ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްޢަބްދުލްޔާްޅެނީއެއް ްަމއްސަލަޤައްޔޫމުމީން ެއްއްްގެ

ްއުޅެނީނޫ ްމި ްކުރިމަތިވެގެން ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމައްސަލަްން. ްނަޝީދުގެ ްނޫްމުޙައްމަދު ން.ްއެއް

ްމިއަދު ްމަޤާމެއްެގ،ކުްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްުއޅެނީ ްމިްރިމަތިވެގެން ނޑު ްމިތާއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިސާަލކަށް ްމިްއަދު ހުރެ

ްވާހަ ްްކަދައްކާ ްމެންބަރެއްގެ ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަޫދ ްކަމަށްްިއސިއްޔަތުންހަައކީ ްްދައްކަނީ ްދ.މާއެނބޫދޫްވަންޏާ އެއީ

ްއަޙް ްމުސްތަރީގޭ ްވާހަކަޢާމަދު ްދައްކާ ްކުްމިރު ްނޫން.ްެއއީ ްމެންބަރަެއއް ްދާއިާރގެ ްވާހަކަްށްޑަހުވަދޫ ްދައްކާ އެއް.ްްވީތީ

ްއެހެންވީމާ ްމެންބަ، ްދާއިރާގެ ްކުަޑހުވަދޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަރެއްެގ ްްމިއިސިއްޔަތުން ްތަނުގައި ކަންތައްތަަކީކްކޮށްފަިއވާ

ްޤައްޔޫމުްޢަބްދުލްްމައުމޫނުް،ންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްއެހެންވީމާްއުފެއްދޭނެްކަންަތއްތަްއ،ްކުރަްމަްއޗަށްްުސވާލުްްރައްޔިތުންްއެ

ްނަ ްކޮށްފަިއވާ ްކަމެއް ްނަޝީދު ްމުަޙއްމަދު ްކެނެރީގޭ ްއަދި ްނަމަެވސް، ްކޮށްފަިއވާ ްެއްކަމެއް ްކަންކަމަކީ ްެއ މަވެސް،

ްކަމަށް ްކޮށްފަިއވާ ްބޭނުންޮކށްގެން ްމަޤާމުގެ ްޖަްބޭފުޅުންގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންތައްވާބުދާރީާވނަމަ ްެއްވާންޖެހޭނެ .

ް ްއަުޅގަމަތިއުސޫލުެގ ްމިއަދު ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްން ްފެނިގެންދަނީ ްމި ްވެރިކަުމގަިއްނިމިނޑުމެންނަށް ްދިޔަ ގެން

ްަމއްސަލަޤައްޔޫމުލްޢަބްދުްމައުމޫނު ްބެލުމަށްްްއެއްްްގެ ްކޮމިޝަނުްންްއޮތްތޯ ްއެ ްއުފައްަދއި ްކޮމިޝަނެްއ ްރިޔާީސ ޓަކަިއ

811ްމަނިކުފާނުގެްކޮްއކޯފުޅުްްއަދިްއެްޤައްޔޫމާޢަބްދުލްްޖިލީހަށްްވެސްްމައުމޫނުައދިްމިްމަް،ތަފާތުްމައްސަލަތައްްބަލައި

ްހުށަހަޅަ ްމަޖިލީހަށް ްމައްސަަލްމި ްޑޮލަރެއްގެ ްކޮމިޓީމިލިއަން ްމަޖިލީހުގެ ްލައިވްކުެރވިގެްންްއި،ްމި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ އެއް



  

ްމިއަދު ްބޭފުޅުން ްތާއީދުކުރެްއވި ްވާހަކަަތކަށް ްދެއްކި ްދުވަހު ްއެހެންވީމާްތަން.ްއިންކާރުކުރަްއވާްދިޔަ ނުޑް، އަުޅގަ

ްމި ްްއީދަންނަވާނީ ްޮއވެގެން ްގޮތެއް ްޒާތީ ްމެދު ްބޭފުޅަާކ ްކަކަންވަކި ްކުރާ ްއުސޫލުން ްމިއީްކަންކުރާ ްކަމަށް. ްނޫން މެއް

ނުޑް ނޑުމެންްއެބަްކުރަންޖެހޭ.ްކޮންމެްގޮތެއްްވިޔަސްްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގެްމައްޗަށްްލާޒިމުކަމެްއ.ްއަުޅގަ

ްނުދަންނަ ނުޑ ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްހުރި ްކަންބޮޑުުވން ްވަރަށް ްހަމަ ްކެނެރީގޭވެސް ްވެސް ްފަހަރެއްގައި މުޙައްމަދުްްވަން

ްޤާނޫނާ ްްނަޝީދަކީ ްއެކަމަުކ ްބޭފުޅެކޭ. ްކޮށްފަިއާވ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެޚިލާފަށް ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ް،ނގޭވެްސ

ްސުވާލު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްެއބަހުރި. ްކަންތައްތަްއ ްބަޔާްނވެގެްނވ294ްްޭއުފެދޭ ްސާފުކޮށް ްވަރަްށ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ް ްމަޖިލީހުގެ 8ްްރައްޔިތުންގެ ްވާހަކަ. ްމަޖިލީހެއްްމެންބަރުންނަށ8ްްމެންބަރުންގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްނިސްބަތްވާ

ްއެލުމަށްއެކުަލވައި ްދެމިފަހު ްމަޖިލިސް ްއެ ްއިންތިޚާބުކުރެވެންދެން ްއަލުން ްމަޖިލީހަށް ްވަރަށްްއީ ްކަމަށް އޮންނާނެ

ްމައް ްއެ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްއޮީތ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް، ްބަޔާންެވގެްނވޭ. ްގޮތެއްްސާފުވެގެން ްވެސް ްމެދު ސަލައާ

ްނިންމައިފި ްކަމަށް. ްބީދައިންްއެހެންވެއްޖެ ްއެ ްހަމަ ްޤަބޫލުުކރާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްސ294ްުްވަންޏާ ްމާއްދާަގއި ޕްރީްމްވަނަ

ވިދާުޅވީމަްއެނގޭނެްހަމަްނޭ.ްކޮންމެްބޭފުޅަކުްެވސްްިކޔަވާްކޯޓާްމެދުްވެސްްަބޔާންެވގެންަވނީްހަމަްއެއްހަމައެްއގެްމަތިންް

ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް، ްމަތިންނޭ. ްސުނޑުމެންްއެއްހަމަެއއްެގ ްދިޔަ ްފެނިގެން ްތަުޅއެުޅިވްނަށް ްވެސް ްކޯޓު ޕްރީމް

ްހުރި ްކަންބޮޑުވެފައި ްެވސް ް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެއާްްމައްސަލަ. ްއަދި ްއެއް. ްހަމަްމައްސަލަ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ެއކު،

ްހުާވކުރުން ނިޑޔާރުންގެ ްފަ ްވަިކްމުއްދަތެއްެގްތެރޭަގއި ްލާޒިމުކުރޭ ްމަްއޗަށް ްކޮމިަޝންގެ ްސަރވިސް .ްެއކަންްޖުޑީޝަލް

ތަންްްޓަކައިްހުރަސްަތކެއްްއެޅިގެންްިދޔައީްފުރަތަމަ.ްއެމް.ބީ.ސީްޤާނޫނަށްްޢަމަލުނުކުރުން،ްޢަމަލުނުކޮށްްދިޔަްކުރުމަށް

ްދިޔަ.ްހަމައެއާއަޅުަގނޑުމެ ްފެނިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީެގްންނަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދަށުނ128ްްްއެުކ،ްމިއަދު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނާޔަތާއިްަރއްކާތެރިކަންްދައުލަުތގެްއެންމެްއިޔަތާއިްހިމާލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފަިއވާްބޭފުޅަކީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްރައީސު

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްބޭފުޅެްއ ްލިބިގެންވާ ްޤަދަރު ްޢިއްޒަތާިއ ްދޭންޖެހޭ ްޭބފުޅަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްވެރިކަން މަތީ

ނޑު ްމެްނނަކަށްްނުފެނޭ...ޤަބޫލުކުރެވޭތީްޤާނޫނެއްްހަދާފައިްއޮތީ.ްމިއަދުްއަުޅގަ

ް

ްްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތު

އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަްއސަލާމްޢަލައިކުްމ.ްދަންނަވަންތޯްއެއީްހަމަްބާޣީން،ްހަމަްބާޣީން،ްބާޣީން،ް

ްމީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްބާޣީން. ްފަލަ ްބޮޑު ްހަބާޣީން، ްރިޕީޓުތި ްދެންމެްމަ ްއަބަދުވެސް. ްތަކުރާރުކުރާނަން ކުރާނަން.

ްމެންބަރުް ްޢިއްަޒތްތެރި ްބޭފުޅެއްތޯ.ްއެ ްމެންބަރަކީްކޮން ްމިްހުށަހެޅުއްވި ްޤަރާރު ް،3ް،2ް،1ކުއްލިްމައްސަލަްނޫނިއްޔާ

ްއެންމ4ް.4ްްެ ްޕާޓީ. ްޕާޓީެއއްގަްްިސޔާސީ ްކޮން ްއުޅުއްވީ ްިމްއެމް.އިފަހުން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެހެންްގަޑީ.ޕީތޯ. ްމިހާރު .

ްއެްއގަޕާޓީ ްައޅުަގނޑަށް ްއިުރއޮއްޭސއިރު ްމިއަުދ ނޑުމެން. ްއަުޅގަ ްަފހަރުގައި ްްޕާޓީްްީހވަނީ ްވެސް ަޑއިގެންފާެންވައަށް

ްއެހެންވީމާ ްއަބަދު،ްކަމަށް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްބޭފުޅުންގެ ްދިވެިހްްވެސްމިފަދަ ްއަޅުަގނޑު ްގެންދަނީ. ްމި ދައްކަމުން



  

ނޑުމެްނގެްމިްޕާޓީއަކުންްިވޔަްޔަޤީންކޮށްްއަުރވަންްބޭނުންވާްވާހަކަްރައްޔިތުންނަށް ފާރިްމަހުޖަނެއްގެްއަީކ،ްަކމަކީްއަުޅގަ

ވެސްްުނކުރާނަން.ްްވެސްްނުކުރާނަން.ްދުވަހަކުްޓަަކއިްހަމަްއެއްްކަމެއްްވެސްްުނކުާރނަމޭ.ްދެންްތަށްއަމިއްލަްމަޞްލަޙަ

ްއެހެންވީމާ ްވަޑަިއގެން، ްޕާޓީއަކަށް ްހުށަހެޅުއްވިޔަްސްް،ކިތަންމެ ްޤަރާރުތައް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްވަރަކަށް ކިތަންމެ

ނޑުމެންނަށްްއެނޭގްވެގެންްމި އުޅޭްގޮތް.ްިދވެހިްމުޅިްއެންމެހައިްރަްއޔިތުންްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްފަރުވާެލއްްެނތް.ްއަުޅގަ

ކުރާށޭ،ްމިްމައްސަލަް.ްމިްތަޙްޤީޤުންދަނީްބަޣާވާތެކޭގޮވަމުންްމިްގެންދަނީްމިއީްބަޣާވާތެކޭ.ްމުޅިްދުނިޔެްގޮވަމުންްމިްގެ

ް ްވެސް ްަކންކޮޅުތަކުން ްދުނިޭޔގެ ްމިއީ. ްމަްއސަލައެއްޯތ ްބޮުޑ ްކިހާ ްުކޑަތަޙްޤީޤުކުރާށޭ. ްއިހަކަށްދުވަުހްިމއޮތް ްޤައުމު ކުަޑ

ްޤައުމަކާ ްތަޢާރުފުިވ ްއަލަށް ްމެދުްޑިމޮކްރަސީ ްހިނަގއި، ްޤައުމުގައި ްމި ްޮގވަނީ ްތަޙްޤީޤުކުރާށޭ.ްމި ްކަންތައްތައް ދިަޔ

ްއެ ްޔަޤީންވެަފއި ްބޮޑަށް ްވެސް ްބޭފުޅުްނނަށް ްއެ ްކަމަށް ްއެންމެހައިްބަޣާވާތެއް ްދިވެހި ވެސް.ްްނަށްރައްޔިތުންްވަނީ.

ް ްދިވެހިންނަށްއެހެންވީމާ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތްތަަކކަްށްމި ްސިވިލައިޒް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްލަދުގަންނަންޖެހޭ ވާތީވެ

ްއަޅުް،މަގުފަހިކޮށްދީ ްހުރިހާްގޮތަކުން ްދަނިކޮށްމި ްކުރަމުން ްއެްއކަަލްް،ަގނޑުމެންްރަނގަުޅްހެޔޮވެރިކަމެއް އަނެްއކާެވސް

ްއަޅުަގނ ްމިއީ ްވަްއޓާލީ. ްމި ްއުސޫލަށް ްދިވެހިންނަށްޖަންގަލީގެ ްދުނިޔޭގެްްވާތީްޑުމެން ްކަމެއް. ްލަދުަގންނަންޖެހޭ ވެސް

ް ްވެސް ްބޭްއވުމަށް.ްއެއީ ްއިންތިޚާބެއް ްައަވސް ްޮގވަނީ ްއެ ނޑުމެންްްކަށްބަޣާވާތަޤައުމުތަކުން ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ވާތީެވ.

ްބަޣާވާތެއްކަން ްމިއީ ްކަށަވަރުޭވ ްއެބަ ްއުފެއްދެވިްް.އެންމެންނަށް ްެއ ްވަޙީދު ްބާޣީ ްއިހަކަށްދުވަހު އަމިއްލަފުޅަްށްް،އަދި

ްކޮމިޝަންް ްބަޔާންކުރައްވާަފއިއުފެއްދެވި ްއެހެރަ ްގައި ްބެއްލެވީމަ ްނުކުާތތަކަށް ްމިވާ ްްވެސް ްބަޣާވާތެއްކަން ްއެނގެންްއޮތީ

ވެސްްމުދުންްމިކަހަލަްހުރިހާްކަމެއްްއަދިްއަް،ބަޣާވާތަކުންްއަންނަްބަޔަކުގެްކިބައިްންނުފެންނާނެ،ްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާް

ްރައްޔިތުްން ްވެސް ްމިފުށަށް ްއެފުްށ ްކަންތައް. ްކިތަންމެ ްދިމާވެދާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެިހ ްދިމާވާނެ. ޤައުމަކަށް

ް ްސަބަބަކީ ްއުމ41ްުް،ރުއަހ31ްަޖެހެންޖެހޭނެ. ްޤައުމެއްގެ ްނޫނިއްާޔ ްޢާއަހަރު ްއެކަކު ްމުއްދަތަކަށް ްދިގު ް،އިލީްރުހާ

ްފުރުޞަތުއަނިާޔވެ ްކުރުމަށް ްވެިރކަމެއް ްޤައުމުަގއިްރި ްޤައުމު ްެފންނަނީ. ްމި ްަރއީސް ްުނރައްކާތެރިކަން ްހުރި ްދިނުމުގައި

ްގޮތް ްމިފަދަ ްޤައުމުގޮތަށް ްހުންނަ ްޮކށްފައި ްވެރިކަން ްޑިމޮކްރަސީހުތަޤައުމުްސިވިލަިއޒްޑު ްމަގަށް ްއަށްްވާސިުލވެފައިްްޒީބު

ްޤު ްއެަތއް ްރައްޔިތުންވަނީ ްވެސްްރުބާނީތަކެއް ްހަނގުރާމަ ްދާޚިލީ ްކަންަތއްތަެކއް، ްވެފަިއވާ ްއަދި ްޤައުމުަގއި ްމި ެވ.

ްހެޮޔވެރިކަމެް ްޤައުމެްއގައި ްމަރުވެގެން ްމީހުންނެއް ްހާސް ްއެަތއް ްސަތޭކަ ްއެތައް ްހަނގުރާމަކޮށް ްބޮޑެތި އްެގްކުރަންޖެހޭ.

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްއަންނަނީ. ްވެރިކަމަށްްްނިޒާމަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަދިވެްސ ްކަމަކު ްއެތައް ްމިފަދަ ވެސް

ްއިނގޭތޯ ްކޮށްފާނެ ްބަޣާވާެތއް ްއަނެއްާކވެސް ްއަޔަސް ްބަޣާވާތްކޮށް ްހަމަ ްއެއީ ްލާްމިދެންނެވި. ްގޮތަކަްށްފަދަ އިންސާނީ

ްތަހު ްވެރިއެްއވެސް ްގޮތަކަށް ްނެތް ްފުރުޒީެބއް ްކުރުމަށް ްފުރުޞަތުކަން ްމުއްދަތަކަްށ ްދިގު ްހުިރްޞަތު ދިނުމުގައި

ްއަިދވެސްް ްޤުރުބާނީތަކެއް ްއެަތއް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްފެންނަނީ. ްމި ނުރައްކާތެރިކަން

ޤަރާރުތައްްވެސްްހުށަހަޅާނެ.ްާބވަުތގެްުކއްލިްމައްސަލަްނޫނިްއޔާްްމިޓަަކއި،ްްވާންޖެހޭނެްޑިމޮކްރަސީްއަލުްންގެނައުމަށް

ްދޫކޮށްފައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްެހޔޮވެިރކަމުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްލެގަްއާދެ، ްަހމަ ްމިީއްސީތަވަނީ ްއިނގޭތޯ. ްއ



  

ްތާރީޚު ްދޫކުދިވެހި ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްކަންކަން. ްލިެޔިވގެންދާނެ ްއިޙްަގއި ްކަްނކަންތަކެއްތޯ. ްކޮން ސާންތެރިކަން.ްރަނީ

ްއެންމެހައިންއެންމެް.ބައްލަވާ ްދިވެހި ްއައިްނަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްަދއްކާލާ.ރައްޔިތުންނަށް ްހިލޭްޑީާކޑެއް ްބޭސްފަުރވާގެ އިރު

ް ްމިއެހީ ްގޮތް ްހުންނަްލިބޭ ްކޮށްދީފައި ްވެިރކަމުގައި ްޕާޓީގެ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހުންނަނީ.ްްވީ. ްމި ކަންތައްތައް

ްމިއިޙް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެލިގެންީސ ްެޓކްްސްްސާންތެރިކަން، ްއަތުން ްބޭފުޅުންގެ ްއެފަދަ ްނިޒާމު، ްޓެކްްސގެ ދޫކުރަީނ.

ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަަމށް ްކަންތައްތައް ްކޯފާވި ްއެންމެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްމިއީ ްވެސްްް،ނެގުމުން ްސަބަބަކީ ްުއފައްދަންޖެހޭ ބަޣާވާތް

ްދޭް ްބަިއސެންޓެއް ްކުޑަކުޑަ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމިްއެއީ ްމައްސަލަ ްއެ ންޖެހުނީމާ

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަްނޕޮޕިއުލަރްޖެހުނީ. ްކިތަންމެ ްނަމަވެްސްްއެހެންނަމަވެސް، ްވީ ްވީކަމުަގއި ޑިސިޝަނަކަށް

ްެއކަން ްޚިދުމަތްތައްްްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެއީ ްކޮށްފިން. ެވސް

ްައޅުގަ ްބޭނުމުގައި ްކުފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ްތަޢާރުފުނޑުމެން ްނިޒާމު ްކަންތައް.ްއެ ްހަަމްރި ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ކުރެްއވުމަށް

ްޤަލެ ްއެތައް ްބައްލަާވ، ްދޫކުރީ. ްގޮގަސީ ްފަހަތަށް ްވެިރކަންރުނެއް ްޤައުެމއްަގއި ްބުރަކޮްށްކުއްަފއިވާ ްކިހާ ރާއިރު

ްތަޢާރުފުކުރުމަށްމަސައްކަތް ްނިޒާމު ްޓެކްސްގެ ްމި ްްކުަރއްވަންޖެހޭނެތޯ. ްއަމިއްލަފުޅަްށްްއިސްތިހާރުުކރުމަށްޓަކައި ޓަކައި

ފަދަްސްކޫލްތަކަްށްްަތްސްކޫލްަބްއސަވަންްުއޅުްއވި.ްދަރުމަވަންްންްލީފްލެޓުޝީދުްމަގުަމއްޗަށްްނުކުމެވަަޑއިގެރައީސްްނަ

ްބުރަ ްމިފަދަ ްބައްދަކުރެްއވި. ްސޭޓުންނާ ްވަޑަިއގެން ްފިހާރަތަކަށް ްނިޒާމު. ްޓެކްސްގެ ްކިަޔަވއިދެްއވި ްވަަޑއިގެން

ގެނެވޭނީ.ްްށްޤަރުނ21ްަކުންތޯްއެަތއްްޤަރުނެއްްފަހަތަށްްގޮއްސަްއޮތްްަޤއުމެްއްމިްމަސައްކަތްކޮްށގެންްނޫނިްއޔާްކިހިނަ

ްއިްޚލާސްތެރިކަމާ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްހެޔޮކަާމއެުކގައި ްމަސައްކަތަކީ ްކުރާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިްްއެހެންވީމާ، އެކުަގއި

ްމި ްަހމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައޅުްމަސައްކަތް. ްލެގަސީތައް. ްހަމަ ްމަރައިްދޫކުރަނީ ްޖަހަިއ، ްބޮލުގައި ްމީހެއްެގ ް،ަގނޑުމެން

ްއަނިޔާކޮށްފަް،ތަޅައި ްްމަރާ ްނޯންނާނެ. ްދެނ31ްްްެއއް ްއަނިާޔވެރިކަން. ްދިޔައީ ްފެނިގެން ްމުޅިން ްވެރިކަމުަގއި އަހަރުގެ

ްރޯމާދުވާލުްމިހާރު ްއަނިޔާވެރިކަން.ްހަމަ ްއެ ްހަމަ ްދަނީ ްފެންނަމުން ްއެ ްކުްވެސް ްބޮލުަގިއްއެންމެންގެ ްމިހުގެ ރިމަތީގައި

ް ްމަރާ ްބަޣާވާތެއްްތަޅައި ްކިތަންމެ ްމިކަހަލަ ްއިނގޭތޯ. ްދިމާވެދާނެ ްޤައުމަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްހިންގަނީ. ްއެ ޖަރީމާތައް

ްންކާްއުސޫލުންްއަޅުަގނޑުމެްކާ،،ްތަހުޒީބީްޖަންގަލީގެްއުސޫަލކުންްކާދެންނެވިހެންްއެއްކަހަލަްނާްއައިސްފާނެ.ްެއއީްމި

ްކިތަންމެް ްމިކަހަލަ ްކުރިމަތިވާނެ. ްގޮންޖެހުންތަކެއް ްހުރިހާ ްމިކަހަލަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާސިލުާވއިރުަގިއ ތަހުޒީބަށް

ްގޮއްަސް ްއެނގޭ، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުވޭ. ްކަްނބޮޑެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއކަމަކު ްހުށަހެޅޭނެ. ޤަރާރުތަކެއް

ްރައްޔި ްދިވެހި ްތަން. ްޖެޭހނެ ްޤައުމު ްޑޮމޮކްރަސީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހަމަ ްތަން. ްޖެހޭނެ ްހެޔޮވެިރކަމެްއގެްްތުްނ އާިއ

ްބޮޑަށްް.ނިޒާމުގަ ްަވރަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީން. ްފަޚުރުވެރި ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްކުރާނީ ޝުކުރިއްާޔ.ްްެއކަން

ްއްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްވަ

ް

ްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްގަލޮ



  

ްޝުް ްކުއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްމަޖިރިްއޔާ ްމި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްހުށަހަޅުއްަވއިއަުޅގަ ްޤަރާރު ްމި ްދެްއވިްލީހަށް

ްުޝކުުރދަންނަވަންްކަމަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް ްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރި ްކާށިދޫ ްއެއަށްފަހުްް.ޓަކައި އަދި

އެމް..ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްަވޑަިއގަންނަވާްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްހަމަްްއަޅުަގނޑުްހަމަްމިއަދުްވެސްްދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ްމަްއސަލަ ްހަޖަމްކުރުމުގައި ްވެސް ްއެބަްޙަޤީޤަތުގައި ްއެބަްްެއއް ްމަްއސަލަ ްާޤބިލުކަމުގައި ްައޑުއެހުމުގެ ްހުްއޓޭ.ްއެމީހުންގެ

ް ްމި ްމީެގކުރިން ްމައުމޫނުހުއްޓޭ. ްމަޖިލީހަށް ްިމްްގުޅޭްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާްޢިއްަޒތްތެރި ްހުށަހެޅުނު. ްމައްސަލަ ގޮތުްނ

ްޢަބްދު ްބެހޭهللاްމަޖިލީހަށް ްބޮޑެްޔާމީނާ ްހުށަހެޅު. ްމައްސަލަ ްހިމަގޮތުން ްޭއގައި ްވާހަކަަތއް ްދޮގު ްވާހަކަތަްއްތި ނަިއގެން

ްކޮމިޓީ ްމަްއސަލަތަްއ ްއެ ްތިބިން. ްެވސް ްއަުޑއަހަން ްއެވާަހކަތައް ްމިާތ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެްނގޮސްގެްންްދެކެވުނު. އަށް

ްއެްތަ ްއަުޑއަހަިއ،ްޙްޤީޤުކުރިއިރު ްއެ ްއެއްެޗއްްްކޮމިޓީަގިއްތިބެގެން ްފެންނަ ްވާހަކަތަުކގަިއްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްެއްދެއްކި

ްލިބުނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެްވެސް ްމީހުންގެ ްމި ްއެކަމަކު، ްހުންނާނެ. ްބުނެފައި ްނެތް.ްްފުރުޞަތުގައި ްެވސް ބައި

ްމި ްދަންނަވަން ްވާހަކަްްއަޅުަގނުޑ ްދިވެިހްްައކީްުއޅޭ ްކޮންމެ ްފާހަަގކުރެްއވިހެން ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި އެހެން

ްދަށުގައި ްޤާނޫނުން ްވެްސ ްއެް،ރައްޔިތަީކ ްަބޔަކަށްްމީްޤާނޫނު ްހިނގާ ްމަްއޗަށް ްމިްހުްނގެ ްމިއަދު ތަނަްށްްވާނެ.

ްޤާނޫނު ްނަޝީދު ްކެނެީރޭގ ްވެިރކަންކުރި ްޤައުމުަގއި ްމި ްެއގޮތުން ްޤަރާރަކީ ްމިދިޔަ ސާީސްއަހުށަހެޅިގެން

ނުޑކޮށްލައި، ނޑުފު ްމުގުރާލުމަށްފަހުްފު ްވެިރކަންކޮށްފައިްޤާނޫނުތައް ްޤައުުމގައި ްއެްްމި ްބެލުމަށްްވާތީ ޓަަކއިްްކަންކަން

ކަމުެގްްަރއްޔިތުންނަށްްމިްމިކަންްހިނގާފައިްއޮތްްގޮތްްބަލައި،ްހުށަހެޅިފައިވާްޤަރާރެއް.ްމިތަުނންްމިކަންްބެލެންޖެހޭނެ.

ްސާފުކު ްމަޢުލޫމާތު ްދިވެހިްތެދު ްތިމަންނާމެން ްވިާދުޅވެއްޖެ ްވާހަކަފުުޅގައި ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ރެވެންޖެހޭނެ.

ްއައި ްއެ.ރައްޔިތުންނަށް ްކުރެވިފައި ްއެކަން ްކޮށްދިނީމޭ. ްފޯރުކޮށްދީފީމޭ. ްހިލޭ ްޚިދުމަތް ްޞިއްޚީ ްިދނީމާ އޮތީްްޑީކާޑު

ްދި ްފެށުނީއްސުރެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްޮއެވެގން. ްވޯޓު ްރައްޔިތުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްރައްޔިތުން ވެހި

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްްއިންތިޚާބުކޮށްދެްއވީ ްއެންމެ ްނޫން. ްއެހެނ26ްްްއަކަށް ްދިނީ. ްއަށް ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްރައްޔިތުން މެންބަރުން

ްމަޖިލީހުގަ ްމި ްމެންބަރުން ްވޯޓުޢިއްޒަތްތެރި ނުޑމެން ްތިބެގެްންއަުޅގަ ްކޮށްދިއި ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްންދިނީމާ

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްސަބަބަކީ 23ްްކަމެއް. ްމާއްާދަގއި ްވަނަ ްތަނަވަސްކަން ްދައުލަތުގެ ްއޮތްްބުނަނީ އޮްތވަރަކުްނ،

ްޞިއްޙީމިންވަރަ ްރައްޔިުތންނަށް ްދިވެހި ްކަމަށް.ްްކުން ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްގޮތުަގިއ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްވެސް ޚިދުމަތް

ްކަމެއްްއެގޮުތގެ ްކޮށްދިން ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންްްމަތީން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްއާދެ، އެއީ.

މިްް،ފާހަގަކުރެްއވިހެން،ްރައީސްްަނޝީދުްވެރިކަމަށްްވަަޑިއގެންްހުވާކުރެްއވިތާްއެންމެްހަގަިޑިއރުްތެރޭްކުރެއްވިްކަމަކީް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ނޑައެިޅގެން ްތިއްބާްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަްގެމަޖިލީހުގައި ްއާަދއުރު މަޖިލީހެއްްްމަވާނީ

ނޑުމެންްވަިކކުރުން.ްއެންމެްަހގަިޑއިރުްތެރޭްޤާނޫނުއަާސީސް އިންތިޚާބުކުރެވެންދެންްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިްއޮްއވާްއަުޅގަ

ްވިދާުޅވިް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެހެން ނުޑކޮށްލީ. ނޑުފު ްމިްފު ްައޅުަގނޑުމެްފަދައިން ްކިތަްއްކަންތައްތޯ ންްތަނުގައި

ކިތައްްޤާނޫނުތޯްފާސްކުރީ.ްެއއިންްކަމަކަށްްނަޝީދުްއެްއވެސްްވަަރކަށްްއިޖާބަދެއްވާފައިްުނވޭ.ްއެމް.ބީ.ީސެގްް.ފާސްކުރީ



  

ްީކކޭޤާނޫނެ ްފާސްކޮށްދިނިން.ްވިދާޅުވީ ްވިސްނުމާއް ްތިމަންނަގެ ްކަމުދާ ްޭއެގްްއިތޯ.ްތިމަންނައަށް ްބަޔަކު ްދިމާނުވާ ފިކުރާ

ްތިމަން ްތިބީމާ ްނަގާފަިއ ްްނަބޯޑަށް ްއެތަްނ ްސުއަށް ްނެތޭ. ްތިމަންާންހަވާލުކުެރވޭކަށް ްތަޅުެއޅުްއވީ ްކޯުޓގަިއ ޕްރީމް

ތަނުްންޙުކުމްތައްްނުކުަރްއވާތީ.ްޖުީޑޝަލްްސަރވިްސްކޮމިޝަނުަގއިްމަސަްއކަތްކޮށްކޮްށްތިއްާބްްބޭނުންފުޅުވާްގޮތަށްްއެ

ނޑުމެްނނަށްއެތަނަށްްފުލުހުންނާއިްސިފައިންްފޮނުވައިގެންްބަންދުކުރި.ްމިއީްޙަޤީޤަ ފެނިގެންްދިޔައީްޔާމީނާިއްްތް.ްއަުޅގަ

ްއިބްރާހީމު ްޤާސިމު ްހަްއޔަރުކުރިްނާޒިމާއި ްްގެންގޮސް ްކޮްންހިތަން. ްހިމާޔަތެއްތޯ، ްކޮން ްދޭން. ްރައްކާތެރިކަން މާޔަތާއި

ްމެންބަ ްވާހަކަދަްއކަންރައްކާތެރިކަެމއްތޯ. ްހައްޔަރުކުރާ ްލަދުގަންނަންޖެހޭްރުން ްމެންބަރުން ނުޑްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަޅުގަ ނެ.

ް ްޭގގ15ްަހައްޔަރުކުރި ްއެހެރީ ްޗިޓުްމިހާރުްއިްފަހަރު. ްހަްއޔަރުކުރި ްވެްސ ްމިހާރުވެްސްްއެބަްަތއްމައްސަލަތައް. އޮްތ

ްކޯޓުގަ ްުމޒާހަރާކޮށްގެންް.ޖިނާޢީ ްދަޢުވާކޮށްފަްައޅުަގނޑު ްކޯުޓގަިއ ްއެޖިނާޢީ ްމެންބަރުން ްބައެއް ްމިތަނުން މީހުންްް.

ްކަންކަންް ްމުފާޑުފާޑު ްކުރީމަ ްޤާނޫީނ ްޣައިރު ްތެރޭގަިއ ްއިތުުރކުޢަާޒހަރާ ްމުއްދަތު ްޯކޓަށް ްހިންގަިއގެން ރަންްމަލުތައް

ނޑުްބައްޕައާްއިމްރާނާްއިިވ.ްއަޅުަގނޑާްގެންދިޔައީމަްބޮޑުްކަމަކަށް ތީްެއްއްއެކުްއޮްއަދިްއެހެންްބައިވަރުްމީހުންްއަޅުގަ

ްާބއްވާފަ ްއަުޅގަގޮޅިެއްއގައި ްވެރިކަުމގައި ްނަޝީދުގެ ްކެނެރީޭގ ްުކޑަގޮިޅެއއްަގިއްްއިނޑާް. ްދޫނިދޫގައި ްބައްޕަ އަޅުަގނުޑގެ

ކަންކަންްކޮށްފައިްއޮތްްްިޚލާފަށްްކަެއއްތޯްިމްދައްކަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްނަީޝދުްވެސްްޤާނޫނުއަސާީސއާބޭއްިވއޭ.ްކޮންްވާހަ

ނޑުްވެސްްހަމަްއެކަންކަންްބެލެންޖެހޭނެ.ްރިޔާޟުްވާނަމަްކަމަށް އެްކޮމިޓީަގއިްމިްްރަޝީދުްހުށަހެޅުއްވިްގޮތަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްމިްޢިްްމަސައްކަތްްބެލުމަށްްައޅުަގނުޑްތާއީދުކުރާްވާހަކަ ރިްމަޖިލީހުންްވަޒީރުންނަށްްއްޒަތްތެްދަންނަވަން.ްއަުޅގަ

ްބަޔާންކޮްރުހުން ްކަމަށް ްރުހުންދޭންޖެހޭނެ ްަވޒީރުންނަށް ްއޮްއވާ ްއަޅުަގނޑުމެންްށްފައި ްހިފެހެއްޓިތޯ. ްދުވަހު ްކިތައް ނުދީ

ްުދވަ ްަމގުއެތައް ްމުޒާހަރާކޮށްހަކު ްޙުް،މަތީގަިއ ްކުިރ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްފަހުން ްއެޤުރުބާނީީވ ކަންަތްއްްކުމަކަށްފަހު

ްވެސް.ްމި ްޤާނޫނު ްމާލިއްޔަތު ްފެނިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްދިޔައީ.ްހަމަ ްވަކިްނިމިގެން ގޮތަކަްށްްތަނުން

ްބޭނުމެ ްޢަމަލުކުރާކަށް ްއެއަކަށް ްނިންމީމަ ްނަޝީދަފާސްކޮށް ްރައީސް ްބުނަންވީތޯ ްހަމަ ްނުވި.ްދެން ްފޮތިކޮޅެކޭ.ްއް ްހުދު ކީ

ްބައިވަުރްއެހެންނެއް ްވަރަށް ްބޭފުޅެއް. ްވާހަކަދެްއކެިވ ްބައިވަރު ްވަރަށް ްވަަޑއިގަތުމަށް ްވެރިކަމަށް ްނަޝީދަީކ ނުވާނެ.

ްޢަމަލާ ްވަަޑއިގެންފައި ްބޭފުެޅއް.ްއެކަަމކު،ްވެިރކަމަށް ްދެއްެކވި ްިދމަބަހަްއިހުވަފެންތަކެއް ްޙަޤީޤަތް.ްްކާ ްނުވި.ްމިއީ އެއް

ވާހަކަްދަްއކަނީ.ްްމީހުންްއެްގިގެްންއުޭޅްކަމަކީްމިީއ.ްއެހެްނވެގެްންއެްނއަށްްއަިދވެސްްނުވިސްނިގެންްނޭްބޭރުްދުނިޔެ

ްކުމަްމިްޤައުމުވަރުގެްޑިމޮކްރެޓިްކަށްަފހުްނަޝީދުްވެރިކަމަށްްއައިއަހަރުގެްވެިރކަމ31ްަމީހުންްހީކުރީްމިްޤައުމުގައިްްއެ

ެއއްްދިވެހިްްވަަޑއިގެންެނވީްވަރަށްްފުރިހަަމްޤާނޫނުއަސާސީްޤައްޔޫމުޢަބްދުލްްމައުމޫނުްޤައުމެއްްނޯންނާނެްކަމަށް.ްެއއީ

ްފޯރުކޮށްދެްއާވފަރަ ްޙައްޤުތަކެއްްއްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްހުރިހާ ްމީގައި ްއެހެންވީމާް. ްއެބަުހރި. ްލިޔެދީފައި ނޑުް، އަުޅގަ

ްމި ްާޤނޫނުްދަންނަވަން ްމި ްޢަމަލުނުކޮށްއުޅެީނ ްމިއަްށ ްއޭނަ ްހިސާބުން ްލިުބމާ ްނަޝީދަށް ްއަސާސީ ޤާނޫނުއަސާީސް،

ްމުގުރާަލއި ްޤާނޫނުަތއް ނުޑކޮށްލައި ނޑުފު ްބެލެންޖެހޭނޭްކޮށްފައިްްފު ްކަންތައްތަްއ ްއަޅުްހުރި ްއެންޓިް. ނޑުމެން -ގަ

ލިތޯ.ްމަޤާމަކަށްްނުގެނޭ.ްބިރުންްވަންދެންްހިފަހައްޓާްރަޕްޝަނަށްްލުޠުފީްމިތަނުންްޢައްޔަންކުރިްފަހުންްކިހާްދުވަހެއްކޮ



  

މުގުރާލީ.ްައޅުަގނޑަްށްްލަންދޫްއަށްްއަރާްރައްޔިތުންްަތޅައިހިތްޕުޅާްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާތީ.ްކ.ތުލުސްދޫްާއއިްށ.މި

ްހަމަަގއިމު،ްއަނިޔާނުވެް ނޑު ްނުދައްކާހާއަުޅގަ ްހަރުކަށިކަން ްއުޅޭިއރު ްމުޒާހަާރގައި ނޑާްވެސް ްހިނދަކު.ްއެކަމަކު،ްއަުޅގަ

ްއޭ ްެދްއކީމަ ްހަރުކަށިކަން ްތެރޭގަިއ ްމުޒާހަރާ ްމީހާ ްހުންނަ ްފަޅައިލާފަޖެހިގެން ްއެބަހުރި ްޯބވެސް ްކަށިމަތިަނގެ ްއޭނަގެ .ް

ްދުއްވާލާފަ ްއެބަހުރި ްއަވެސް ްމީހުންގެ ްބިންދާފަ. ްއެބަހުރި ްވެސް ްއެތްތައް ްއަނިޔާ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކީއްވެތޯ. ުނވަީންއީ

ްމީހުންްރީްއޗަށްްމަޑުމަޑުންްތިބޭ.ްއަނިޔާްްމިައށްްނުކުމެފައިްހުންްވެސްްމުޒާހަރާްމީްއަޅުަގނުޑްމަޑުމަޑުންްހުރީމަ.ްމި

ްނެހެއްދެވި ްހެއްދެވި ްސިފައިންނަށް ްފުލުހުންނާއި ްނުވާނެ. ްޔަޤީން ްނުވާނެ. ްމިްްއަށްްއެއް ްގޮވަނީ.ްްމިތާ ްމި މީހުން

ްައޅުަގނުޑްއަބަދުވެސް...ފުލުހުންނާްސިފައިންގެްތެރޭަގއިްވެސްްގޯސްްމީހަކުްެވސްްއުޅެދާނެ.ްއެކަަމކު،ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްްއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމުތުލުސްދޫްދާ

ްވާހަކަ ްބޭނުްނާވ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްފަްއޓަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހަކީްްޝުކުރިއްާޔ ްމި އަީކ

ްއެހެ ްމަޖިލީހެކޭ. ްބެލެންޖެހޭނެ ްވެސް ްމައްސަލަަތްއ ްބައެއްެގ ްވީމާންްހުރިހާ ްކަމެއްް، ްމީހެއްގެ ްއެްއވެްސ ްމަޖިލީހަށް މި

ްހުށަހެޅުނީމަ ްހުރަސްއަޅަިއ،، ްއެކަމަކަށް ްނުޖެހޭ ްމެންބަރުން ްމައްސަލަްްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭފުޅަާކްްއެ ްހުށަހަޅުއްާވ އެްއ

ހުންްއެކަންކަންްކަންކަންްކުރާކަށް.ްކޮންމެްމީހަކުްގޯްސކޮށްްކަެމއްްކޮށްފަިއްއޮތްކަުމގަިއްިވަޔސްްމިްމަޖިލީްދިމާކޮށްްމި

ނޑުްހަމަްހައިރާންވަނީްމިްބެލެންްއެބަ ނޑިނޭޅިްދަްޖެހޭ.ްއަޅުގަ އެްއްްވާަހކަްއްަކވަމުންްގެންދަވާބޭފުޅުންްއަބަދުވެސްްކެ

ްެގްެއކިްކަްނކަމުގެްވާހަކަ.ްމިްމަޖިލީހަށްްހަމަްގެންނަވަިއގެންްބައްަލވަްނވީްނޫންތޯ.ްމިހާރުްވެސްްއެްމޫނުރައީސްްމައު

ްއޮޑި ްތީމުގޭ ްްޓުއޮތީ ްކޮމިޓީގަްައއިއްސަރިޕޯޓު ްބޭފުޅުންމާލިްއޔަތު ްހުރިހާ ްބައްަލވާފަިއް. ްރަނގަޅަށް ްއެ ްގޮސް ވެގެން

ތަނުގައިްއެްމައްސަލަތައްްބައްަލވަންވީ.ްޭއގެްބަދަލުގައިްކޮންމެްމީހެއްެގްްއޭަގއިްހުރިްކަންތައްތައްްފާހަގަކުރަްއވާފައިްމި

ް ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅޭެއއް ްއެމިތަނަށް ްމީހަްއިރަށް ްމީހެއް ްގަޔާުނާވ ްއަުޑގަދަކޮްށެގންކު ްަމއްސަލަްްމިް،ިވއްޔާ ތަނުގައި

ނޑުމެންްޢަމަލުކުރުމުގައިްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްބޭނުމެއްްނެ ތޭ.ްޙަޤީޤަތަކީްކުރީގެްރައީްސްނުބެލޭނެްއުސޫލަކުންްއަޅުގަ

ްކަމަށްޢަބްދުލްޤައްޔޫްމޫނުމައު ްހުރި ްމައްސަލަތަކެއް ްއެްމުގެ ްމިްކަްވަންޏާ ްވެސް ްނުބައްލަަވއިްމެއް މިްްބޭފުޅުން

ްޢަމަލުކުަރން ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްެވސް ްބޭފުޅުން ްމި ްނަގަްންްތިއްބަވަނީ ްސަުރކާރުަގއި ްަފއިދާތަކެއް ްނާާޖއިޒު ވެގެން.

ްކޮ ްއަިއއްސަބޭނުންވާތީވެ ްެވރިކަމަށް ްމީހަކު ްއެްންމެ ްބޭނުންވީމަްެވސް ްޢަމަލުކުރަން ްގޮތަކަށް ްބޭނުން ކުރީަގިއްް،މީހަކު

ްބައެްއގެ ްައޅުވާަފއިްތިބި ްބަދުާނމުތަކެއް ްބޮލުަގއި ްެއްްއެކަމަކު، ްވަރަކަށް ްހާމަވާ ްަޙޤީޤަތް ްޭއގެ ްހަމައަށް ރައްޔިތުންނާ

ްވާހަކަ ްވެސް ްމީހަކު ްކޮްނމެ ްމިތަނުގައި ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ްބަލާކަށް ްއެހެންްްމައްސަލަތަކެއް ްދެން ްދައްކާއިރަށް އެްއ

ނޑުްދަންނަވާނީް،ންތައްތައްްކުރަންްއުޅުނީމަމީހުންނަށްްހުރަސްއަޅަިއގެންްމިކަހަލަްގޮތަކަށްްކަ ހަމަްމިްޤައުމުގެްްއަުޅގަ

ްއެމަޞްލަޙަތަ ްމިއީށް ްނޫނޭ ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްއިތުރުންންމެ ްމައްސަަލތަކުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޤަރާރުގައި ްހަމަްް.ްމި ވެސް

ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްއެއީ ްގޮއްަސ. ްކުރެިވގެން ްވަނީ ްކަންތައްަތކެްއ ްގިނަ ްބަލަންޖެހޭނެްްވަރަށް ހަމަ



  

ްފުރަތަމައިުނންކަންތައް ްއެންމެ ްދަންނަވަންޏާ ްހަޤީޤަތަށް ްދާއިްތަކޭ. ްދެކުުނ ްގަލޮޅު ްމެންބަރުްވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ރާގެ

ްވިދާއަޙް ްއެ ްވެސް ްމަޚްލޫފު ްޤާނޫނުއަސާސީއާމަދު ްމިހާރު ްރަްއޔިތުންެގްްޅުވިހެން ްނިންމެވުމެއްކަން ްނިންމެވި ޚިލާފަށް

ްމެންބަރު ްޢައްމަޖިލީހަށް ްނަޝީދު ްރައީސް ްސުން ްމިހާރު ްއެީއ ްނިންމަވާފައިްޔަންކުެރްއވުމަީކ ްރާއްޖޭަގއި ްކޯުޓން ޕްރީކް

ްމައްސަލަ ްޤާނޫނުއަސާސީއާްއޮތް ްީސދާ ްއެްެއއް.ްއެއީ ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރެްއވި ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސުޕްރީމްްްޚިލާފަށް ަވނީ

ނޑުްނުދަންނަވާނަން.ްމީގައިްހުށަނާާޅްްއެީއކީްއިތުރަށްްދެންްސުވާލެއްް،ްކޯޓުންްނިންމާފަ.ްއެހެންވީމާ އޮތްްކަމެކޭްއަުޅގަ

ސީދާްޚިލާފަށްްްޒީްއުސޫލުންްހިންގުމުގެްޤާނޫނާއެއް،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއިދާރީްދާއިރާަތއްްލާމަރުކަްއޮތްްއިތުރުްމައްސަލަ

އީސްްނަޝީދާއިްއޭުރގެްދެްރަށަށްްއަރައިގެންްސިަފއިންނާިއްފުލުހުންްބޭނުންކުރައްަވއިގެްންރަްއާއާއިްފުނަދޫްތުލުސްދޫ

ްމިނިސްޓަރާ ްހަމަްްހޯމް ްެއީއ ްކަންތައްަތކަކީ ްކުރެއްވި ްބޭފުޅުން ްހިތުންްގައިމުްދެ ްރައްޔިތުންގެ ްރަށުގެ ްދެ ްއެ ވެސް

އޭުރަގިއްް،ކަންތައްތައްްކުރެްއވީމަްޚިލާފަށްްއެްތަެކއްްނޫން.ްހަމަްސީދާްޤާނޫނާްދުވަހަކުްވެސްްފިލައިގެންދާނެްކަންތައް

ްޕޮލިސް ްިކޔަމަްް،ހުންނެވި ްއަމުރުތަކަށް ްެއްކުރެްއވި ްޮޕލިސްްކޮމިޝަނަރަށްްވެސް ްވާހަަކްނުވުމުގެްންޑެޕިއުޓީ ްއެ ގޮތުން

ްސަސްޕެންޑު ްހުންނެވި.ްއެްދެންނެވީމަ ްރައްޔިތުންތަކާްްވެްސްކުރައްވާަފއި ްނިކަމެތި ްސިދާ ްދުއްވާލީ ްކަންތައް ހިސާބަށް

ްއެހެްނވީމާ ްދެކޮޅަށް. ،ް ްމީހުންެގ ްަވިކވަކި ްއަދި ްދައްކާނެދެން ްނެްވާަހަކ ްވާހަކަްތެއްކަމެްއ ްއަނިާޔވެރިކަުމގެ ނޫްނތޯ.

ްތަފާތެ ްއެއްެވސް ްހަމަ ްައޅުަގނޑަކަްށ ްމިދައްކާއިުރަގއި ްނުެފނޭ ްމައުްްއް ްރައީސް ްަދއްަކވާްްމޫނުބޭފުޅުން ްމި ކުރެއްިވއޭ

ްނެތް.ްއެހެން ްއެއްވެްސްތަފާތެއް ްހަމަ ްޢަމަލުތަކާ ްކުރެއްވި ްބޭފުޅުން ްމި ްދަންނަވާީންް،ވީމާވާހަކަތަާކއި ްައޅުަގނޑު އެއީ

ްމައްސަލަ ްެއއްެވސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިްއެީއއޭ ްނުބެލިގެން ްހުރީްްއެއް ްވެަފއި ްކަންތައްތައް ްވެސް.ްކުރީަގއި އުޅޭްސަބަބަކީ

.ްމިދިޔަްހަމަްކަންކަންްއޮްއބާލައިގެންްހަމަްކަންތައްތައްްުކރަމުންްމިްގެންދަނީވެސްްމިހެންނޭްވިދާޅުވެފައިްމިްބޭފުޅުންް

މޫނުްކުީރގެްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމައުްވެސްްލާއިރުްށްބަލައިރު،ްޚަރަދުކުރެވިފައިްހުރިްގޮތަލާއިރުގެްބަޖެޓަށްްބަލައިއަހަ

ެއއްްމިްްހުރި.ްއެކަމަކު،ްއެްވާހަކަްފައިްއެބަދީްރުފިޔާވެސްްމެޑިކަްލްޚަރަދުގެްގޮތުަގއިްހަތްްލައްަކްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ްނުދައްކަވާް ްބޭފުްސަބަބަކީްް.ބޭފުޅުން ްމި ްލާރި ްގިނަ ްއެހެްނވީމާއެއަްށވުރެ ްބޭނުންކުރަްއވާފަ. ްއެބަހުރި ްޅުން ިމގޮތަްށް،

ްކޮށްގެން ްވެސްްްކަންތައް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްުނލިބޭނެ. ްކުރިއެރުމެއް ނުޑމެންނަކަށެއް ްއަުޅގަ ްެވސް ްދުވަހަކު ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ްމީހާ ްއަންނަ ްތިމާްއަށްްކުރިން ްގިނައިން ްބަްުވރެ ްެކވޭޯތ ްކަމެއްްވެްްލަންއަށް ްހުރިހާ އަްށްްބާަލއިގެްންވާހަކަްއްއޮްގެން

ްއެކްިޓވިސްޓުް،ބޭނުންވާްރައްޔިތުންް ްއެމް.ޑީ.ޕީންްންއެމް.ީޑ.ޕީ ްދަްއކާލާފަްެކކިއަރާްިހސާބުން ްވާހަކަ ްވެސް އެްްއިކޮންމެ

ްނިންމަ ްއެކަން ްއަނެއްކާްއިހިސާބުން ްބޭފުޅުންްކެއުމަލާފައި ްމި ްމިވެސް ްމިްިއގެން ްކުރިއަށް ދަވަނީ.ްއަްއުޑްގެންްބޭފުޅުން

ްށްްސަމިޓަްވެގެންތޯ.ްސާކުްތައްްހުއްޓިފައިްހުރީްކިހިނެއްްޢުިއރުގައިްައއްޑުްއަތޮުޅގެްމަޝްރޫއަތޮޅުެގްވާހަަކްވެްސްދައްކާް

ްލާރި ްލާރިް،ެއއްްގެނައިހާ ްްލިބުނުާހ ްލާފައި ްީޖބަށް ްަބއެްއގެ ްވަކި ްދަރ3ްައެއް ްރުިފޔާގެ ްާބއްވާފަބިލިއަން ްއޮތީ .ްނި

ްޢާ ްރައްއާދަިއގެ ްވެއްޖެއްޔިމު ްކަމެއް ްހުރި ްޮކށްފައި ްނުދައްކާްއްޔާްތަކު ްބިލު ްއޮތީ ްނުދައްކާް.އެއަށް ދިޔަްމިް.ފައިސާ

ބޮލުގައިްބިލިއަންްރުފިޔާގެްދަރަނ3ްްިނުޖެހޭްއިތުރުްގައިްހިމަނަންމިހާރުްމިދިޔަްއަހަރުގެްބަޖެޓުް.އަހަރުގެްބަޖެޓަށްްބަލާ



  

ްމި ްމިހާރު ްތިިބގެން ްގޮސް ްކަންްއަޅުވާަފއި ްހުއްޓިދައްކަނީ ްބޭފުޅުންގެ ްމި ްދެން، ްވާހަކަ. ްހުރިްަކންނުވާ ފަިއ

ކަމެއްޯތްނދަރުްލާފައިްއޮތްއިރުްވެސްްކޮންވަނަްއަހަުރގެްބަޖެޓަށްްހުރާގެްބ3122ްަަދއްާކއިުރގައިްބަނދަރުތަކުގެްވާހަކަ

ް ްމިހާރު ްއޮތީ. ްކ3123ްުވެފައި ްމި ްމަސަްއކަތެއް ްކުެރވުނު ްއެތާ ްބަދަލުވެގެން ްސަރުކާުރ ްއަހަރު ްވަިކްވަނަ ެރވުނީ.

ފަށާފައިްްގެމިްބޭފުޅުންް،ބައެއްތޯްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރަކީ.ްސަރުކާރުްވެްއުޓނީމާްންްނުކުމެްތިބިކޮށްދޭްއްބަޔަކަށްްކަންތަ

ްނުނިމުނީމާް ްމަޝްރޫޢުތައް ްދައްާކކަްއެް،ހުރި ްމިތާ ްކޮބަްްނުގަނޭްލަދެއްްށްްވާހަކަ ްހިތަށްއަރަނީ. ްައޅުަގނޑު ތޯްއިބާަވއޭ

ަގއިްއޮތަްސްކޮށްދޭންޖެހޭްަކންކަމަކީ.ްބަޖެޓުްތޯްދެންްތިބިްރައްޔިތުންނަށްއިތަކީ.ްކޮބަޙާލަރައްޔިތުންެގްްދެންްތިބިްދިވެހި

ްވާަހަކް ްުއޅޭ ްހުއްިޓގެން ްމަޝްރޫޢުތައް ްބޭފުޅުންގެ ްމި ްމިހާރު ްނުކޮށްދީފައި ްނުކޮށްދޭ. ްވެްސ ްކަމެއް ްއެްއ ނުކޮށްދޭ.

ްހުރީ ްހިންގާަފއި ްވެސް ްކަމެްއ ްހުރިހާ ްކިޔަްްދައްކާއިުރަގއި ްބަޣާވާތެކޭ ްބަޣާވާތެްކަމިހެން. ްނުނިމޭ. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއްސް

ްކޯޓަށާވެއްޖެް ްްއިްއްޔާްސުޕްރީމް ްބަާޣވާތެއްވަޑަިއގެތަންތަނަށް ްްކީއްތަް.ކެރިގެންްބަލާސާބިުތކޮށްްވެސްްކަންން ތިްެވގެން

ްހަޅޭްް.އުޅެނީ ްިކޔާފައި ްަބޣާވާތެކޭ ްައއިސް ްކައްމިތަނަށް ްނުވާނެ ްގޮްެލވިަޔކަސް ްކަންކަންންކަމެްއ. ްބެލީމަ ވާނީ.ްްސް

ްސާިބތުކުރާކަޙަޤީޤަތު ްބަޣާވާެތއްތޯ ްނުވޭްށްގައި ްބޭނުމެއް ްނޫންކަް.ެވސް ްބަޣާވާެތއް ްރަނގަޅަށްްްންްެއއީ ްބޭފުޅުންނަށް މި

ްއެހެންވީ ްސާބިުތކުރާކަް،މާްއެނގިަލއްވާ. ްެއކްނެނޫޅޭްެވސްްށްަބޣާވާތެއްތޯ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޓިވިސްޓު. މަގުމަްއޗަށްްްނ

ްއުޅެނީ.ްއެކަންްކޮށްގެންްމި،ްލެވުން.ްއެހެންވީމާއްއުެޅވެންްއޮތްްހަމައެކަނިްގޮތަކީްބަޣާވާތެކޭްކިާޔފައިްހަޅޭއެްއކޮށްގެންް

ެއކަމެއްްނުކޮްށްްަބއްލަވާ.އިއަށްްބައްލަވަްބޭފުޅުންްއަމިއްލަްތިްނެްކަމެްއ،ވިދާޅުވާްޅެކޭލްްޝަފީޢުްއެހެންްބޭފުޢީއިސްމާ

ްއެްއވެސްްޭބނުމެއްްނޯންނާނެ.ްމިއަިއްސްރައްޔިތުްގައިތަނުްހުރެގެންްމި ތަނަށްްްްނގެްމަޖިލީހުގެްަވުގތުްބޭކާރުކުރުމުގެ

ްމިްތި ްއައިސް ްމިތަނަށް ްުކރަން. ްމަސައްކަތްތަކެއް ްހުރި ްހަވާލުކޮށްފައި ްރަްއޔިތުން ްތިއްބެވީ ްތި ްވަޑައިގެން ްބޭފުޅުން

ްމައްސަލަ ްކޮންްތަނަށް ްހުށަެހޅޭ ްކިޔާފަްެއއް ްބަޣާވާެތޭކ ްދުވަަހކު ްއެްމިްއި،މެ ްދުވަހަކުްްކަމެއްްހެންްތަނަށް ްކޮންމެ ވާ

ްކިް ްވާނީކީްކަައުޑގަދަކުރިޔަްްމިތާްިއ،ޔާފަބަޣާވާތެކޭ ްކަމެއް ްއެހެންވީމާްސް ްނޫން. ްކަންތައްަތއްްްކަންތައްް، ްގޮތަށް ކުރެވޭ

ްތިް ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއުޅުނީމައޭ ނޑުްްކުރަން ްއަޅުގަ ްދެން، ްވެގެންދާނީ. ްހަމައަށް ްކަންތައްތައް ްބޭފުޅުންނަށް

ދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްބޭފުޅުންްސަރުކާރާްހަވާުލވިއިރުްތުލުސްދޫގެްބަނދަރުްހިއްކުުމެގްމަޝްރޫޢުްއެއީްނިމިފަިއް

ްކަމެއް ްކަންްއެް.އޮތް ްހިއްކުމުގެ ްބިން ްބަޖެޓުތަނުަގއި ްކުރިއަށް ްހިނގަން ްމިތައްަތއް ްހުއްޓާ ްލިބިފައި ްފައިސާ ްކުރެވި

ްމެންބަރުންް ްކުރައަްއިށާްގަންނާްބޭފުޅުން ްކަމެއް ްްން،ނެއް ްދާއިރާތަކަށް ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްިމ ްވަީންއެއެ ްވެސް އްޗެހި

ްއަނިާޔވެރިކަމެބަދަލުކޮށްފަ ްިމއީީކ ްއެކަމަކު، ްައއި.ޑީް. ްާއސަންދައަކުން ްނޫން. ްވާހަކަްއް ްލިބޭ ްފައިސާ ްަދއްކާލީމަ ކާޑު

ްޚިދުމަތް ްކޮބަނުވަތަ ްދައްާކއިރުަގއި ްވާހަކަ ްކަންއިލިބޭ ްއާސަްނދައިގެ ްގޮތަކީތަތޯ ްއޮތް ްހިނގާފަިއ ްބަޔަކަްށްް،އްަތއް ަވކި

ްދިވެހި ްގޮތަށް ްލިބޭނެ ްަފއިސާތަެކއް ްްބައިވަރު ްހޮސްޕިޓަލަްށ01ްްރަްއޔިތަކަްށ ްއޭ.ޑީ.ކޭ ްބޭްސގަެނވޭިއރުގައި ރުިފޔާގެ

ް 2.4ްްދުވާލަކު ްރުފިާޔ ްމިލިއަން ްމިމި ްމިްއްްކިހިނެްއީވަންނަނީ. ްކަންތައްތަެކއްތޯ. ްހުރި ްތިްކަންތައްތަްހިނގާފައި ްއް

ްބައްލަވަންޖެހޭ ްއެަބ ްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްރައްޔިތަކަށްްް.ބޭފުޅުން ްނިަކމެތި ްީތމުގެްިދވެހި ްދާްސަލާންްއަށްްްއޭުރގަިއ ްޖަހަން



  

ްދެކޮުޅްޓިކެޓާދަވާހަކަ ްއެބަްއިްްއކަނީ.ްމީހަކަށް ްޚަރަދުތަކަށް ްބޭބޭފުުޅންގެ ްރަީއސްގެ ްލިބޭއިރުަގއި ްރުފިޔާ ޭދްްދުއިަސއްތަ

ބޭފުޅުންްވެސްްކަންތައްަތއްްކުރަްއވާފައިްއޮތީ.ްއެމް.ޑީ.ީޕްްފަހަރުްގޮްއސިއޭ.ްހަމަްއެހެންްތިްެއއްް،ފަނަރަހާސްްޑޮލަރު

އިްއާސަންދަިއެގްމީހަކަށްްބޭސްފަރުވާްލިބޭއިރުގަްްއިންްރުފިޔ01ްާްއިންްގޮތަކީްއާސަންދަްވާްްސަރުކާރުންްވެސްްހަމަްމި

ްތެރެ ްފައިދާނަގައިޚިދުމަތުގެ ްނާޖައިޒު ްއެްމިްއި،ން ްގާތްބޭފުޅުންގެ ްކަންތަުކވެރިންނާއި ްގޮތްްމީހުްނގެ ްހުރި އްތައް

ްބަލަ ްއިރަނގަޅަށް ްލީމަ ްއެހެންވީމާމިހާރު ްއެނގެނީ. ްމި ްމަޖިލީހަށްް، ްރައްޔިތުްނގެ ްެނތް. ްކަމެއް ްަދއްކާނެ ާވހަކަތަކެއް

ްމައްސަލަ ްެވއްޖެްއަނަން ްހަޖަމުެއއް ްއެއްޔާ ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްްކޮށްލަިއގެން ްފުރުޞަތުގައި މީހެްއެގްްއެމީހެްއގެ

ތަނުަގއިްމަސަްއކަތްްްމީހުންނަށްްއުނދަގޫކޮްށގެންްމިްެދއްކީމަްހުންނާނީްރަނގަޅަށް.ްއެހެންެއއްްދައްކަންްހުރިްވާހަަކް

ްފައި ްއެންމެ ްރަްއޔިުތންނަށް ްއެީއކީ ްދާހުއްޓުވުމަކީ ްމަޖިލީހުގަހުރި ްމި ްމަސަްއަކތްކުރަންޏާ ްދެކިގެން ްކަމަށް ްއިްޮގތް

ްނެ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއެްއކަމެއްްެވސްްނުހިނގާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަށް.ޙީޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަްއެއް،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްނިޒާ އެއްްމިްހުށަހެޅީްމިހާރުްހުށަހެޅިްމިވާްޤަރާރުގެް)ނ(،ް)ރ(،ްްމާްބެހޭްމައްސަލަޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްގައި ްތަް،)ބ( ްެއއްަޗކަށް ްރިފަެއްއވެސް ްކަމަކަށް ްވަކި ްގޮތުން ްއެހެންވީމާްކޮށްފަރފްސީލީ ްނެތް. ްއެއް ނުޑް، އަުޅގަ

ްލާއިރު ްޤަރާރު ްމިފަދަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްގޮުތގައި ް)ނ(މިސާލަކަް،ޤަބޫލުކުރާ ްމިށް ްމުދަލާިއްްަގއި ްދައުލަތުގެ އޮްނނަނީ

ގޮތުގައިްއްާޔ،ްާޤނޫނާްޚިލާފަށްްނަހަމަޖެގޮތުަގއިްބޭުނންކުރުން.ްއެހެންެވއްޚިލާފަށްްބޭނުންކުރުމާއިްނަހަމަްފައިސާްޤާނޫނާ

،ްއެއީްންކަންްލީމާމިހެންްކަް،ކޮށްްަވކިްކަމެއްްނެތިޖެހޭނެ.ްމިހެންްބްރޯޑުކިްކަެމއްްބަޔާްނވެފައިްއޮންނަންބޭނުންކުރިްވަ

ްއެައކުން ްސަބްޖެކްެޓއް ްެއހެންވީމާްފާހަގަްވަކި ްނުކުރެވޭ. ްއެއް ްދެކޭް، ްމިއަޅުަގނޑު ްޓީމުންްްއީޮގތުގައި ލީގަލް

ް ްފާއިތުވި ްހަމަ ްދެން ްމިގޮތަށް ްތަންކ4ްޮބައްލަވަންޖެހޭނެ ްއެހެންވީމާއަހަރު ްނޭވާލުން. ްބާރަށް ްޅެއް ްނޭވާލިް، ބާރަށް

ްލާންްލާފައިްލުން،ބާރަށްްނޭވާްދުވަހެއްްނުބުނޭ.ް ްެދކޭއަ،ްހެންވީމާ.ްއެވީމިހެން ްއެހެނެއްޅުަގނޑު ް)ހޮގތުގައި ަގިއް(ނޫން

ެއްއްްއޮތްްއެހެންްވާަހކަްއޮތްްވަކިްތަެނއްަގއިްތަޅުއެުޅވިްވާހަކަ.ް)ށ(ްަގއިްއެބަް)ހ(ްަގއިްއެބަް.އޮތްް)ށ(ްގައިްއެބަ

ް ްވެސް ްެއކަމަކު ްކަެޕސިފިކަސްވެސް. ްަވކި ްމާއްދާތަކުަގއި ްހުރި ްދެން ްބަްލީ ްބްރޯޑުމެއް ްމިހެން ްލިޔެފައިްޔާންނުޮކށް ކޮށް

ް ްެއއްެޗއް ނދެވޭ ްއަުޅގަ ްޚިލާފުުޑްދެކޭްއެޖެންޑާކުރުމަަކށް ްަގވާއިދާ ްއޮތިއްާޔްްގޮތުަގއި ްމެޖޯރިޓީ ކަމެއް.ްދެން،ްމަޖިލީހުގެ



  

ްއެ ްރަޖިސްޓަރކުރެވިދާނެ. ްމިކަން ްމިކަހެންނަމަވެސް، ްސަމާލުކަމަށް ްރިޔާސަުތގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުން ްމިްކޮށްލުމުގެ ްން

ްގެނައީ.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްއާދެ، ްބަލައިގެންފައި ްޤަރާރު ްމި ްނޫން. ވަނީްްެއއް

ނުޑްމިބަލަންޖެހޭްކަންތައްތަކަށްްބަަލއިްގަާވއިދަށްްފެތޭތީ.ްއެހެންަކމު ްފުރުޞަތުްމިްްދެްއކުމަށްވާހަކަްން،ްމިހާރުްއަުޅގަ

ްމަދުްރަޝީދަށް.ރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްއަރުވަނީްހޯރަފުށިްދާއި

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްހުށަހެޅިގެންްމި ްމިއަދު ްަމޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމި ްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ ްޤަރާރަކީ ްދާ

ްް،ރައީސް ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަރާރެޭކ.ްްވެސްްފުރަތަމައެންމެ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ދަންނަވާލަން

ް ްޤަުއމުގައި ްމި ްރައީްސ، ްއެނގ41ްްޭޢިއްޒަތްތެރި ްތަންދޮރު ްދެކެް،އަހަރު ްކުރިްރައްޔިތުން ްވެރިކަން ްވެިރޔަކު ްލޯިބވާ

ްް،ނަމަ ްޤައުމަށް ްތަރައްއޮމި ްމިހާރު ްރަްއޔިތުންނަށްްތިބިްއިޤީވެފަންނާނީ ްލިބިފަްޤައުމުތަކުގެ ްޚިދުމަތްތައް .ްލިބެމުންދާ

ނޑުްދަންނަވާނީްްއިތާހަމައެހެންމެ،ްއިންސާނީްކަރާމަް 30ްއަދިްއިންސާނީްޤަދަރުވެރިކަންްމިްޤައުމުގައިްއޮތީސް.ްއަޅުގަ

ްއޭ ްއަދި ްގޮތަށް ްމިްލކެއް ްއަމިއްލަ ްއޭނަގެ ްެވރިޔަކު ްނުލަފާ ްއަނިާޔވެރި ްބަލާނެއަހަރު ްގޮްތ ްވެިރކަންކުރާ އެހެންްްނަ

ްނެތި ްފަރާތެއް ްއެްއވެސް ްވެސްް، ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްކުރުމުްނ ްވެރިކަން ްބޭފުޅަކު ްކުރި ްވެރިކަން ޤައުމުަގއި

ްޤަބޫ ްއިންސާނީ ްތަިރކަްޢަތްބީޠަލުފުޅުކުރައްވާ ްވެރިކަމަކީ ްޤައުމުގެ ްމި ްދެްނ ްޤަރާރުްްޤަބޫލުކުރައްވާނެ ްމި ްދެން، އެޭކ.

ްކަހުށަހެޅުއް ްހަމަ ްމިހާރު ްބޭފުޅުންނަށް ްއިންތިޚާބުކޮށްފަވި ްރައްޔިުތން ްބަޣާވާތަކުން ްއެނގޭނެ ްއޮތްްނޑައެިޅގެން އި

ކަން.ްމިއަުދްެއއްވެސްްބޭފުަޅކުްއަތުަގއިްނެތްވެރިކަަމށްްދަހިވެތިވިްްއަދިްއެް،ދެންްއެްވެރިކަންްްންވެރިކަމެއްްވަްއޓާލުމު

ްޤައުމުގަްްމި ްމި ްގޮތަީކ ްއުޅޭ ްރަްއޔިވެގެން ްއިންއި ްޤަބޫލުުކރާ ްއެޞާތުން ްބޭއްވެން ްއިންތިޚާބެްއ ބޭފުޅުންނަށްްްފުވެރި

ކޮްށގެންްއޮވެރިކަންްސެކިްްއިގެންްފާރެއްހެންްލައިގެންްއެޤައުމުގެްސަލާމަތީްބާރުތައްްަވށަްމިއަދުްވެރިކަންްފޭރިގަނެގެން

ްތެރެ ްބޭފުޅުންގެ ްއައިތިބި ްލިބެން ްވެރިކަން ްބޭފުޅުންނާ ްދަހިވެތިވާ ްވެިރކަމަށް ްމިން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ޤައުމުގެްްންނަނީ

ްޑިމޮ ްއިންތިް،ވެރިޔާްކްރެޓިކުފުރަތަމަ ްނަޝީދަޚާބުރައްޔިތުން ްރައީސް ްވެރިޔާ ްޤާނޫނާްްޮކންމެްށްކުރި ްގޮތަކުން ވެސް

ްމަރާލަްއަދަބެއްްންޚިލާފު ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނުވަތަ ްނައްތާލަިއގެންްއިދީ ްއެއްްް.ނުވަތަ ްނޫން ްމީގަިއްމި ްގޮަތކަށް ވެސް

ްިއއްތިް،ޅުއިދިކޮ ްމިހާވާދާވެރި ްތެރޭގައި ްޢިއްޒަތްތެރިްްުދ ްނެތް. ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްވެރިކަން ްބޭފުޅަކަށް ްެއއްެވސް ތިއްބެވި

ްޤައުުމގަިއްް.ރައީސް،ްަބއްަލވާ ްމި ްއަދި ްވެސް ްމީިޑއާ ްޭފރިގަތީއްސުެރްދައުލަުތގެ ްވެރިކަން ްޤައުމުަގއި ްމި ްބޭފުުޅން މި



  

ްމި ްއަދި ްވެސް ްމީޑިއާތަކުން ްމިނިވަން ްމުއައްސަްހުރި ްމިނިވަން ްުހރިހާ ްވެިރކަމާްޤައުމުަގއި ްއަދި ްވެސް ސާަތކުން

ްމި ްްހަވާލުެވގެން ްރައީސް ްކަމަކީ ްހުރިހާ ްކުރާ ްވެސް ްބާޣީން ްބޮޑެތި ްބެުވމާތިބަ މިއީޯތްް.މާއުކިްއެްއޗެހިްއިނަޝީދަށް

ްޤައުމުގެްޒިންމާ....

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްއިށީނދެވަޑައިްޢިއްޒަތްތެރި ްކޯރަމްްދަންްތުމަށްގަންބަރު ްމިހާރު ްގެއްލިފަްނަވަން. ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްްވަނީ .

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަޮކޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ނޑު އިްވެރިކަމަށްްބޭނުންވެފަިއްދަންނަވަމުންްދިޔައީްމިްޤައުމުގަްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްްއްބެވިތި ްގޮތަކީ ްލިބޭނެ ްފަސޭހައިން ްއެންމެ ްވެރިކަްނ ްވެރިކަބޭފުޅުންނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްބޭފުޅުން ްމިްްމަށްއެ ައއިސް

ްކޮށްދޭނެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްެދއްަވންވީްރާއްޖޭގެ ްވިދާޅުވެ ްމަކަމެއް ްޒިންާމދާރު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްތިއްެބިވްޤާ. މުތަކުގައި

ްބޭުފޅުން ްތިއްެބވި ްހައްދަވަިއގެން ްޕާީޓ ްިސޔާސީ ްނިޔަުތގައި ްކުރުމުގެ ްވެރިކަން ްއަދި ްމިއަދުްް،ބޭފުޅުން ްބޭބޭފުޅުން މި

ްމީހާ ްއަށްއަްއަނެއް ްމީހާ ްބަވާ ްބޮަޑށް ްއެންމެ ްެއއްޗެހި،ްށް ްމީހާނުވަތަ ްްިކޔާ ްއަށް ްޤައުމުެގްމި ްމި ްވެރިކަެމއް ޤަުއމުގެ

ް ްޤަރައްޔިތުން ްމި ްހެޔޮނުދޭނެ.ްސަބަބަކީ ްހަމަ ްރައްޔިތުންނަކީ ްޤައުމުގައިްްއުމުގެ ްމި ްރައްޔިތުންތަކެއް.ްްއަދި ވިސްނޭ

ްް،ޖާހިލު ްވެރިަޔކު ްޤައުމުގެްް،ވެރިކަމެްއކޮށްްގެއަހަރ41ްުނުބައި ްމި ްމިހާރު ްިތްއބަސް ްބައިިތއްބާފައި ަދތިހާލުގައި

ްައޅުަގނޑުމެންގެް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެނގޭ ްކޯއްެޗއްކަނ4ްްްްރައްޔިތުންނަށް ްލިބުނީ ްބޭފުޅުްނނަށް ްމި ްވެރިކަމުަގއި ،ްއަަހރުގެ

ްކޯއްެޗއްކަންް ްކޮންް،ނުލިބުނީ ްއުޅުނީ ްބުނެފައިްކޮށްޭދން ްޤަރާރުގަިއ ްމި ްަރއީސް،ްދަންނަަވންތޯ ްިޢއްޒަތްތެރި ކަމެްއކަން.

ްނުވާނެ ްވެސް ްސާބިތެއް ްމައްަޗށް ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްކަެމއް ްއެއްވެސް ްއޮތް ްމި ްކޮށްފައޮތް ްނޯންނާނެ.ްްއެއްް. ވެސް

ްނަމަ ްއޮތް ްބައްލަވާް،ސާބިތުވާން ްަޤއުމުގެްް.މިާހރު ްއޮންނާނީ ްއަތުަގއި ްބޭފުޅުންެގ ްިތއްެބވި ްެވރިކަމުގައި ްަޤއުމުގެ މި

.ްބޭފުޅުންގެްއަުތގަް.ްރަްއޔިތުންގެްަމޖިލިސްްއެބޭފުުޅންގެްއަުތގަްހުރިހާްބާރުތައް.ްކޮންްބާރެއްޯތްނެތީ.ްޖަސްޓިސްްއެ

ްމިނިވަ ްއެހުރިހާ ްމުއައްސަާސތައް ްއަތުގަްން ްއެބޭފުޅުްނގެ ްފޭރިގަެނގެްނ ްެވސް ްސަރުކާރު ްއަުތގަް. ްމިްބޭފުޅުންެގ .

ް ްބުނާ ްބޭފުޅަކަްށްޞަޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާނޫނީ ްެއއްވެސް ްތިއްބެވި ްޤައުމުަގއި ްޤައުމުގެ ްމި ްކަމަށް ްވެރިކަމެއް އްޙަ

ްވަިކވެ ްބާރުތައް ްދައުލަތުގެ ްބުނަނީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްރައީސް،ްނުބުނެވޭނެ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްއޮންނަންޖެހޭނެ ފައި

މިްޢިއްޒަތްތެރިްްގެންވިސްނާްފިކުރުކޮށްބަލަ.ްޤައުުމގެްވެރިކަންްރޯމާދުވާލުްފޭރިަގނެގެންްތިބިގެންްޤަރާރުތައްްހުށަހަޅައި

ްވަގުެތއް ްަނގާލަންވީްމަޖިލީހުގެ ްްީކ.ނޫން ްަރީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެރ4ްްިއަޅުަގނޑުމެންެގ ްިމްައހަރުގެ ްވެސް ކަމުަގއި

ްޖެއްސުންްޢިއްޒަތްތެރް ްކަމަކީ ްކުރި ްމިމަޖިލީހުން ްުނކުރޭ ްކަމެއް ްޫނން ްއެނގޭނެ.ްްކުރުން.ްމި ަޤއުމުެގްރައްޔިތުންނަށް



  

ްކަމަކީމި ްކުރަމުންދާ ްމި ްވެސް ްމިް.އީމިްހާރު ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހަމައެކަނި ްޤައުމުގައި މިްްއީމި

ް ްރަްއޔިތުން ްޤައުމުގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމެއް ްޒިންމާވާންޖެހޭނެ ްރައްޔިތުންވެސް ްޤައުމުގެ ްމި ިމްްސަބަބަކީ

ްމަ ްއިންތިޚާބުޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން ްއެޖިލީހުގެ ްއެނގެންޖެހޭނެްކުރީ. ްބޭފުޅުންނާްފައިސާްބޭުފޅުންނަށް ްިވކޭ ްއިއަށް

ްބޭފުޅުންނާ ްވިކޭ ްއަށް ްއެދުމުގަިއްްއިްރުފިޔާ ްމިޭބފުޅުްއުޅޭްއަމިއްލަ ްމަޖިލީްންނަށް ްރަްއިޔތުންގެ ްމިނިވަންްހާޤައުމުގެ އި

ްދިނީމަ ްގޮތްޤައުމަށްް،މުއައްސަސާަތކާ ްޒިންާމވާންޖެހޭނެްް.އީމިްވާ ްޤައުމުގެ ްމި ްެވސް ްަރއްޔިތުން ްަޤއުމުގެ މި

ްޤަުއމު ްމި ްރަީއސް. ްއެނގެްނޖެހޭނެޢިއްޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންނަށް ްފައިސާެއދެްށްގަތްވާް،މަދަދަށްްގެ ްޖެހޭނީ ވެރިަޔުކްން

ްނޫން ްއަޅުްއަތުން ްއުޅެނީ ްކިޔަިއގެ ްމުސްލިމުންނޭ ްކޮކަން. ްއެއިބަަގނޑުމެން. ްދޭްތޯ ްމުއްސަންތެރެ ްވައްދަްޖަމެދަށް ްއިކު

ްލިބެންޖެހޭްهللا ްހަޟްރަތުން ްމަދަދުތްވާގެ ްް،ާގއި ްމިތެްދޭމަދަދުގެ ްވެއްދުމަށް ްމީހަކު ްއެއްެޗއްްްއަށްރެއަށް ްނޫން ޝަރީކު

ް ްތިިބ ްޤައުުމގަިއ ްމި ްމިްނުކިޔާނެ. ްދުވަނީ ްވެްސ ނުޑްްޝޭޚުން ްއަުޅގަ ްކަމުން ްމިހެން ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ގޮތަށް

ް،މިއަދުންްމިހާރުންްފެށިގެންްމަގުމައްޗަށްްނުކުމެް،ްތިޖާޖުްއިޢުލާންކޮށްފައިހުއިމިހާރުްްއޮންަނނީްަގއިގޮވާލަންްއެމް.ޑީ.ޕީ

ޖެހޭނެ.ްންލިބިގަންނަްޤައުމުްޔިތުންްއަލުންްއަނބުރާްމުޒާހަރާކޮށްގެންްމިްޤައުމުގެްރައްްށްްނުުކމެްފުޅަކުްހުރިްތަނަކަބޭްއެ

ްމި ްމިހެން ްރައީސް، ްއެްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްވެރިކަން ްޤައުމުގެ ްއެްދަންނަވަނީ ްބަޔަކު ްބޭނުންވާ ްވެރިކަމަށް ްއޮތީ

ތިޚާުބކޮށްފަިއްވެސްްނޭނޭގ.ްެވރިކަމުގެްތަޚުތުަގއިްަޤއުމުގެްރައްޔިތުންްއިންްކަންއަތުަގއިބޭފުޅުންގެްއަުތގައިްއޮތީްާކކުް

ޤައުމުގެްވެރިކަންްް،ކުމެީދގެްންނިްފައިސާްއިވަތާސަލާމަތީްބާރުތަަކށްްރިޝްްލާަފއިްޤައުމުގެއިބޭފުޅާްނަގާްެއއްލަްއިން

ް...އްޒަތްެތރިްރައީސް،ްމިްޤައުމުގެް.ްޢިފަރުކޮށްސޯއޮތީްހި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްޝުކުރިއްޔާ ްހިސާބުން ްމިހާ ްމެންބަރު. ްހުްޢިއްޒަްތތެރި ސްވަގުތުޮކާޅްވަނީ

ްއާ ްދެވިފަހަމައަށް ްހުސްގ21:41ްަ.ްއެހެންކަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއްފަދައިން ްދުވަހެކޭ ްއެހެން ްއަުރވާނައި 41ްް،ންވަގުުތކޮޅު

ްއްޔާ.ޖަހާއިރު.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުުކރ22ްިދާނީްްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްްކުިރއަށްްދެން،ގެ.ްމިނެޓު

ް

 ]އަށ11:15ްްްއިނ11:31ްްްހުސްވަގުުތކޮޅުް[

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.11

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނުޑްމިްފަށަނީ.ްއެޖެންޑާްނަންބަުރްްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހުްޖަލްސާްުކރިއަށްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ގެންދަންްއަުޅގަ

ްއ11ްެ ްމަސައްކަތް. ްހުރި ްނުނިމި ްެއއީ ްއިން. ްނަްނބަރު ްް-11.1ޖެންޑާ ްދާިއރާގެ ްމެންބަރުްއުނގޫފާރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްްއަފްރާޝީމު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ްއިޞްލާޙ2111/13ްްުޢަލީ ްޤާނޫނަށް ނިޑާޔރުންގެ ްފަ ިދވެހިރާއްޖޭެގ

ްބަހު ްބިލުގެ ްމިގެނައުުމގެ ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑު ްުކރިއަށްގެންދިއުން. ްހުޅަނުގްއަރުވަްސް ްމާފަންނު ނީ

ްޢަބްދުއްރަޙީމަށްްވާހަކަފުޅުްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް.ްهللاްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްއަުޅގަނޑުްްޝުކުރިއްޔާް ްަރއީސް. ްބިޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްވެްސ ްއިްއެޔގައި ްބެހޭވާނީ ްއަދިްވާހަކަަދއްކާފަްގޮތުންްލާ .

.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްތަށްްވެސްްވާނީްރިޢާޔަތްކޮށްފަޕެންޝަންްލިބުމުގެްޙައްޤުްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބަޔާންވެަފއިާވްގޮ

ްބަޔާންކޮށްފަ ްޤާނޫނުގައި ްމީހަކަށްމެ ްކޮންމެ ްވަީޒފާއަދާކުރާ ްދައުލަތުގެ ްބޭނުންވޭ ްތަކުރާރުކޮށްލަން ްހަމަ ްވެސް ިއާވްމިއަދު

ްމިްގޮތުގެ ްލިބިގެންވޭ. ްޙައްޤު ްލިބުމުގެ ްޕެންޝަން ްްމަތީން ްޮގތަށް ްމި ްމ38ްިޤާނޫނުއަސާސީ ްމާއްދާަގއި ގޮތަށްްްވަނަ

ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހިނދަކު ްފައިސާްްއޮތްހާ ްެދވޭ ްގޮތުަގއި ްޕެންަޝނެއްގެ ްއެނޫންްްގޮތުަގއި ްުނވަތަ ވެްސްއެއް

ްވަޒީފާ ްދެޭވ ްގޮުތގަިއ ްވަކިްްއިނާޔަތެްއގެ ްއިން ްެދޭވ ްވުމަށް ްކިަޔއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޕެންޝަން.ްފައިާސއަކަށް އުޅޭނީ

ްއިޞްލާޙެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްޤާނޫނަށް ްޕެންޝަްނގެ ްެއއީ ްޕެންޝަންްްއެހެންކަމުން ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްައޅުަގނޑު ކަމަށް

ްެބހޭ ނޑިޔާރުންނާ ްފަ ްމުވަްއޒަފުްޤާނޫނުގައި ްހުރިހާ ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ްދައުަލތުގެ ްއަދި ްވެސް ްބެހޭގޮތުން ގޮތުްންްންނާ

ްޢަމަލުކުރެވޭ ްގޮތަކަށް،ްއެއްހަަމއަކުން ްވަކި ްވަނިކޮށްްނެވެސް ނަޑއަޅާފައި ްތެރެއިންްްއެް،އުސޫެލއްްކަ ނޫންްއުސޫލެއްގެ

ނޑިޔާރު ްފަ ްހަމައެކަނި ްޚާއްޞަ ްވަކި ްޤާޟީންނަށް ްދޭއިްންނާއި ްކަންތައްގޮްނާޔަތްތަކެއް ްްތަށް ްގޮއްސި ްކަމަށްވެގެން

ނޑުމެންގެްވަންޏާ ްބައްޓަްނކުރަމުންްއަުޅގަ ްރާއްޖޭަގއި ްސިޔާސަތުތަކާްިމ ްއިޤްތިޞާދީ ޚިލާފުވުންތަެކްއްްމިދާ

ްބިލާްްއުފެދިގެންދާނެ ްއިމްތިޔާުޒގެ ްަމޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ކަމަށް

ް ްޤާނޫނުގައި ްއެ ްއެީއ ްދިޔައީ ްދެކޮޅުހަދަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއަދަދުތަމެދުގައި ްވަިކ ނަޑއަަޅއި،ވަކިން ްކަ ްކެއް

ްލިބިދޭނެ ްއިމްތިޔާޒުތަެކއް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްބަޔާންކޮށްފައިްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންވީމާްކަމަށް ްާވތީ. ނޫްންްއެ،

ް ްއެކަން ްޕެންޝަނާގޮތަކަށް ްމިސާލަކަށް ްނަމަ، ްޤާނޫނުްއޮތް ްމަޖިލީހުގެބެހޭ ްރައްޔިތުްނގެ ްދަށުން މެންބަރުކަންްްގެ

ް ްލިބޭ ްމީހަކަށް ްމައްސަލައިކޮށްފައިވާ ްއޮތުމަީކ ްަރއްކާތެރިކަން ްހަމަްާނޔަތާއި ްއަިދ ްނޫން. ްފަެއއް ނިޑޔާރަކަށްްއެއާެއކު

ް ްލިބިދޭންޖެހޭ ްމަްއސަލައިވެސް ްވުމަކީ ްލިެޔވިަފއި ްތެރޭަގއި ްޤާނޫނުގެ ްވާހަަކްއެ ްނޫން.ްްނާޔަާތިއްރައްކާތެިރކަމުގެ ެއއް

ްަވޒީފާްޝަރަފުވެރިކަމާ ްްއެކު ްޝަރަފުވެރިކަމާއިން ްނުވަތަ ްަވޒީފާްވަިކވުމޭ ްވަކިްއެކު ްކަންކަްންއިން ްޙާލަތްތަކަށް ވާ

އަހަރާްހިސާބަށްްދުނިޭޔގަިއ71ްްނުކޮށްފަިއ،ްީވމަްމަސައްކަތްްއަހަރ55ްުދީފައިްިއސްތިއުފާއެީއްްވަންޏާްކަމަށްގޮއްިސް

ްފައިސާްހުންނާނެ ްކިހާ ްދައުލަތުން ްމައްޗަށް ްމީހެއްގެ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެންްްކަމަށް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނު ްމި ްހިނގާނެތޯ އެއް



  

ްޤަބޫލުކުރަްންއެބަފާސްކުރުމަށްފަހުގަ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނިޑޔާރުންެގްގޮުތގަިއްް.ްއަދި ްޢިއްޒަތްތެިރްރަީއސް،ްފަ ޖެހޭ

ްމިްޤާނޫނުްފާސްކުރުމަ ްބޭފުޅުންތޯ ްކިތައް ްތިއްބެވި ްރިޓަޔަރކުަރއްވާނީ.ްެއްރިޓަޔަރމިހާރު ްބޭށްފަހުގައި ފުޅުންގެްކުރަްއވާ

ްތެެރއިން ްބުރައިގެ ްއަންނާނެ ްޖެހިގެން ްދައުލަތަށް ްބުރައިެގްް،ސަބަބުން ްމާލީ ްއެ ްބުރައެއް. ްމާލީ ްއަކީ ްބުރަ އެންމެ

އެކަީށގެްނވާްކަމެްއ.ްްކުރާްބޭފުޅުންނަށްްޚަރަދުކުރާްއަދަދުްބޮުޑވެގެންްއައުމަކީޙަޤީޤަތުގައިްަދއުލަުތންްރިޓަޔަރސަބަބުންް

ްހަމަ ްރާއެއާއަދި ްޤާނޫނުތަކާެއއްކޮށް ްކުރަންްއްޖޭަގއި ްޙުކުމްތަްއ ްނެގެހެއްޓުމުަގއި ްޤާނޫނުތައް ނޑިޔާރުންްއަދި ްފަ ޖެހޭ

ްދިޔު ްކަމެއް،މަދުވެގެން ްއެކަީށގެންވާ ްވެސް ްއެހެްނވީމާްމަކީ ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްމި، ދަންނަވަީންްއަޅުަގނޑު

ްާތއީދެއް ްބިަލކަށް ްމި ްގޮްއަޅުަގނޑަށް ްވަިކ ްބިލުގައި ްމި ްއަދި ްގޮތްގޮަތކަށްްނުކުެރވޭ. ްާޚއްޞަ ްވަކި ްތގޮތަކަްށ،

ްދޭން ްްއިންޝުއަރެންސް ްރާއްޖޭގަިއ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއޮްތއިރުަގއި ނޑަައޅާފައި ްކަ ްފަރުވާގެްވެގެްނ ްޞިއްޙީ މިހާރު

ްޚިދުމަތް ްބޮލަށްމެ ްރައްޔިތެއްގެ ްކޮންމެ ްއާދޭ. ްއެބަ ްއެނގެމުން ްރައްޔިތުންނަށް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްގޮތް ްއަންނަ 1ްދެމުން

އުަލތުންްދައްކާފައިްނަގައިދީފަ.ްރުފިޔާްދ2751ްައްކަްއަށްްރުފިޔާްއަށްްާވވަުރގެްއިންޝުއަރެންސްްޕެކޭެޖއްްމިްވަނީްލަ

ްއެހެންވީމާ ްއެ، ްގޮތާއި ްހަމަޖެހެންވީ ްަކންތައްތައް ްކަންަތްއްްބޭސްފަރުާވގެ ްބޭސްފަރުވާގެ ްގޮތަަކށް ްއެހެން ނޫން

ތިސްާނކޮށްފައިްއެއީްމާްވަުރގަދަްބަެއއްގެްގޮުތގައިްޝާމިްލވެގެންދާްކަހަލަްވަކިްބަޔަކުްއިސްްވަންޏާްކަމަށްްހަމަޖެހިއްޖެ

ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރެވެނީގޮތަކަށް ްއެ ްކަންތައްތައް ްމިމެންނަށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާް. ްޤައުމަކުންްދަންނަވަނީ ސިޔާްނގެ

ްއެގޮބޭސްފަރުވާ ްއޮތީީތވެ. ްބަޔާންކޮްށފައި ްބިލުގަިއ ްމި ްާވހަކަ ްގޮުތގެ ްއޮެވއްޖެކުެރވޭނެ ްިމަކން ްވަންޏާްކަމަށްްތަށް

ްްއަޅުަގނޑުް ްގޮތުަގިއ ްަޤއުމުތަުކގަް،ވީމައަހަރ55ްުޤަބޫލުކުރާ ްއެ ްގޮސް ްޤައުމަަކށް ްއާިސޔާންެގ ްދޫޮކށްލާފައި ިއްަވޒީފާ

ްޕްލޭނާ، ްހޯމް ްސެކަންޑު ްހަމަ ްމިހާރު ްއެތާްއެބަހުރި ްނަގަިއގެން ްޕްލޭންތައް. ްއެހެނިހެން ްދިިރއުޅެމުންްނއަދިެވސް ގައި

ްފައިސާދަ ްފައިސާްްއުލަތުގެ ްދައުލަުތގެ ްބޭްސފަރުވާކޮށް، ްދައްކައިްއިން ްކުލި ްއަދަދުން ްރިޓަޔަރމަންޓު ްލިބޭ ްއެ ،ްއިން

ބޭފުޅުންްކޮށްދިންްޚިދުމަތެއްގެްްމުދާްހޯދައިްއެހެންްކަންތައްތައްްކުރުމުގެްފުރުޞަތުްބޮޑުެވެގންްއެބަްދޭ.ްދައުލަތަށްްއެ

ހިފަިއގެންްްޭބފުޅުންްއެްފައިސާްވަންދެންްއެްއަހަރ15ްުއެއްްއިތުރަށްްާބކީްްފައިސާބަދަލުގައިްމުޅިްދައުލަތުންްުހރިހާް

ްއެންޖޯއީް ްެއއެއްްބޭރުގައިތޯ ްމަސައްކަތްކުރަންވީ. ްމިްްކުރެްއވުމުެގ ްނިޒާމަކީ. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޫން

ްކަްނތައްތައް....ްރާއްޖޭގެްބޭފުޅުންނަށްްއެ

ް

 ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްހުޅަނުގް ްމާފަންނު ްިލބިއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްމިހާރު ްއާެދ، ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްގެއްިލއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްާސގެ އާދެ،

ްގެންދެުވމަށް.ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށް

ް

 ް:ވާހަކަދެްއކެވުންްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ



  

ްމީގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްްއެހެންވީމަ ނޑުމެނ2119ްްްކުރިން ްއަުޅގަ ްކުީރގައި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްއަނބުރާލަންވީތޯ ްއަނެއްކާ ްމިހާރު ްެއްއޮގތަށް ްސްކީމާ ްއެ ްވޭ. ްްސީކމެއް ްޕެންޝަންގެ ްމިހާރުްގެންގުޅުނު ްނޫނިއްޔާ .

ްއެްއގޮތ2119ަ ްސްކީމާ ްމިދާ ްއަޅުަގނޑުެމން ްފަހުން ްައޅުަގނޑުމެްންވިސްނަންޖެހޭނީ.ްވިސްނާފަިއްގެ ްދާންވީތޯ.ްެއއީ ށް

ްނުލާހިކުް ްހަމަ ްހިނގަމުންދާ ްއޮތް. ްއެބަ ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްސްކީމެއް ްކޮންޓްރިބިޔުޝަން ްކަމެއް. ނިންމަންޖެހޭ

ްކޮންޓްރިބިޔުޝަ ްހިނގަމުންދާ ްޮއތް.ްއެްސްކީމުރަނގަޅަށް ްއެބަ ްްންްސްކީމެއް ްރަނގަޅަށް ްދަނިކޮށްްއެގޮތަށް ހިނގަމުން

ނޑުމެންްވަިކވަކިްފަރުްއެ ތުަގއިްތިއްބަވާްބޭފުޅުްންގޮދުންްނޫނިއްޔާްވަިކވަކިްޖަމާޢަތުެގްނޫންްސްކީމަކާްދިމާލަށްްއަޅުގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްވަންޏާްކަމަށްްލާފޮރޮޅައި ގޮުތަގއިްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްއެގޮަތށްްތާއީދުކުރުމުގެްފުރުޞަތުްްއަޅުގަ

ްައޅުަގނޑުމެންްްބޮޑުެވގެން ްދުވަހު ްއަނެއް ްޭއގެ ްޓީޗަރުންނަށް. ްސްޫކލުތަކުގެ ްދޭންވީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމާދަމާ ްއާދޭ. އެބަ

ްޤާނޫނެއްް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްދައުލަތުެގ ްމި ްދެން ްޑޮކްޓަރުްނނަށް. ްނަރުހުންނަށާއި ްިތބި ްހޮސްޕިޓަލުތަުކގައި ދޭންވީ

ޢިްއޒަތްތެރިްްގަންވީ.މަްސވެރިންނަށްތޯްޕެންޝަންގެްޤާޫނނުްހިންްހަދައިގެންްެއްޤާނޫނުގެްބޭނުަމކީްކޮަބއިތޯ.ްހަމައެކަނި

ްޤާނޫނުްމިްރައީސް،ްއެހެްނވީމާ، ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ ްހަމަ ނޑު ްވަކިއަުޅގަ ްއޮތީ ްތަރުތީބުްހާރު ކުރެވިަފއޭ.ްގޮތަކަށް

ްވެ ްދުރުކުރަން ްމީހުން ްބަޔަކު ްތެރެއިން ްތަރުތީބުގެ ްއެ ްނޫޅޭށޭ. ްނެއްޓެން ްތަރުތީބުން ްެއްމަސައްކަތްްސްއެ ނުކުރާށޭ.

ނުޑމެންނަށްްހިފަހައްޓާލައިގެންްތިބެވިއްޖެ ޤައުމުގެްއިޤްތިޞާދީްޙާލަތުްވެްސްްވަންޏާްކަމަށްްތަރުތީބުގެްމަތީގައިްއަުޅގަ

ްއުފުލޭ ްުބރައެއް ްދައުލަތަކަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހިނދަކު ްނުކުެރވޭހާ ްަރނގަޅު ށް،ްމާީލްގޮތަްރަނގަޅުކުެރވިދާނޭ.ްއެކަން

ްދައުލަތުެގްްގޮެތއްަގއި،ްާޚއްޞަްބުރައެއް ްނެތް ްައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ްގޮތަކަްށ ްއުފުލޭ ްބުރަެއއް ްމާލީ ްމަހަކުމެ ކޮންމެ

ްނެތް ްއުފުލަިއގެންް،ކެރިފޯރުންތެރިކަމެއް ްބުރަ ްމާލީ ްްއެްެއ ްަރއްކާތެރިކައިބޭފުޅަންނަށް ްމާލީްނާޔަތްތަާކއި ްދިނުުމގެ ން

ްޤަބޫލެއްބުރަ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްްއުފުލޭނެ ްއެކަން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުުކރަން، ވެސް

ްއާ ްއެބަ ްއެޕްރީސާބިތުވެގެން ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޓްރެޜަީރްދޭ. ްދައުލަތުގެ ްވާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްމަހުގެ ލް

ް ްވިްއކުމަށ1ްްބިލު ްއަށް ްރުފިޔާ ްިއތުރުކޮށްދީފަްބިލިޔަން ްޓަކައި ްކުރީގައި ްމަ. ްބަޖެޓުްރަްއޔިތުންގެ ްޖިލީހުން

ނޑުމެންްާވނ711ްްީފާސްކުރިއިުރގައިް ންްރުފިޔާްއަްށްބިލިޔ1ްަކޮންމެވެސްްމިލިޔަންްރުފިޔާއަކަށްްޮއތްްއަދަދެއްްއަުޅގަ

ްަހދަން ްމިހެންވެސް ްބިރުްއިތުރުކޮށްދީފަ. ްކަުމގެ ްނުދެއްކިދާނެ ްމުސާަރ ްތެޭރގަިއ ްމަހުގެ ްެމއި ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ޖެހުނީ

ްއޮތީމަ.ްއެހެންްހީވެ ްއެއާ،ްވީމާފައި ްހަމަ ްބިރައަދި ްނުދެވިދާނެ ްމުސާރަ ްެއްއގޮތަށް ްކުރިއަްށްއިގެން ްމިހާރު ނޑުމެން އަުޅގަ

ގޮތަށްްޤާނޫނެއްގެްބަޔަކުންްއިޞްލާެޙއްްހުށަހަޅައިގެންްދައުލަތުންްްހަމަްމިްް،ދާއިރުަގއިްރަނގަޅުްސިޔާސަުތތަކެއްްނެތި

ްގޮތަށްް ްޚަރަދެއްކުރަންޖެހޭ ްަބއްޓަންވެްްބޮޑު ްދިޔުކަންތައްތައް ްދައުލަތުގެްގެްނ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ މަކީ

ްންޏާ.ްއެްއާމްދަނީްނުލިބި،ވަްކަމަށްްޚަރަދުްބޮޑުކުރެވިދާނެ.ްޚަރަދުްބޮޑުކުރެވޭނީްދައުލަތަށްްެއކަީށގެންވާްއާމްދަނީްލިބޭ

ް ނުޑ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްދެން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުރެވޭނެ، ްބޮެޑއް ްޚަރަދެއް ްމިްދައުލަތުގެ ްބޭނުންވޭ ދަންނަވާލަން

ްގެ ްކުރީގައި ްމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސިސްޓަމަކީ ްސިްސޓަމު ްއެ ްިސސްޓަމެއް. ްސިސްޓަމުންްންުގޅުނު ްއެ ްއުިވއްޖެ. މިައދު



  

ްއެހެންްއަޅުަގނޑުމެން ްހިޖުރަކޮށްފަ.ްެއހެންވީމާްވަނީ ނޑުމެންް،ްސިސްޓަމަކަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްކުުރމުގެ ްހިޖުރަކުރި އެ

ްއެބަ ްދުވަސްކޮޅެއްޖެްދެމިތިބެން ްސިސްޓަމުވެސްނަމަްވަންދެންްހޭ ްެއ ްނޫނިއްޔާ ްނާކާމިޔާުބކަމާް. ްާކމިޔާބުކަމާއި ްެގ

ްއަމިއްލަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތްތަކެއް ްމިހާރުްްމެދުގައި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްަޔޤީން ްައޅުަގނޑަށް ނޑައެޅެންދެން. ްކަ އަށް

ްރަނގަ ްއެންމެ ްސިސްހިނގަމުންދާ ްޕެްނޝަނުގެ ްިސސްޓަމަކީ ްއެއް ްކާމިޔާބުކަމާޓަމުޅު ްއެންެމ ްއެންމެްް. އެކު

ްޝާމިްލވާްޓްރާންސްޕޭ ްރައްޔިތުން ްގިނަ ްއެންެމ ްހިނގަމުންްރެންޓްކޮށް، ްސިސްޓަމުގޮތަށް ްޕެންޝަން ްސިްސޓަމަކީ .ްދާ

ް 7ްއިންް%ްމިލިޔަންްރުފިޔާްޮކންމެްމަހަކުމެްއެްޕެންޝަންްއޮފީހަށްްޕެންޝަންގެްގޮުތަގިއްއަމިއްލަްމުސާރ51ްައެއީ

ްވަޒީފާ ް%އަދި ްދޭ ްފަރާތުން 7ްްދޭ ްއެކު ްއުޖަމާވެްއާ ނޑުމެން ްއެަބްއާދޭ.ްއަުޅގަ ްގެން ްއަދަދުްްއެބައްީމދުކުރަން ްއެ ޖެހޭ

ްބޮޑު ްބޮޑުކުރެވިއްޖެްކުރެވިދާނެއިތުރަށް ްއިތުރަށް ްއަދަދު ްއެ ްމިހާރުްްވަންޏާްކަމަށްްކަމަްށ. ްތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ

ްއަް ްޤާނޫނުތައް ްރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ްފިސިކަލް ްޤައުުމގެްމިހިރަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްވެސް ްުކރިން އުމުގެ

ްެއުކލަވައި ްތަރުތީބުތަެކއް ްއެހެންވީމާ،ްެލވޭނެ.ތެރޭގައި ްަރއީސް، ްބޭނުންވޭްްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން ނޑު އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށްްަވކިްާޚއްަޞްގޮތްތަެކއްްމި ޅުަގނޑުމެންްހަދައިދޭނަމޭ.ްުދވަހަކުންްއަްވަގުަތކުްހަދަިއދެވޭކަށްްނެތޭ.ްއެްފަ

ުނވާނެްުދވަހަަކށްްވާންޖެހޭނޭ.ްމިއަދުެގްމިްނގަުޅްއަދިްަދއުަލތަށްްވެސްްބުރަބޭފުޅުންނަށްްވެްސްރަްއެްދެޭވްދުވަހަީކްއެް

ްޤައުމުގެް ްނޫނޭ. ްޙާލަތެއް ްހަދައިދެޭވނެ ްގޮތްތަެކއް ްރަނގަޅު ްބޭފުޅުންކޮަޅކަށް ްވަކި ްތެެރއިން ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ޙާލަތަކީ

ތިބީ.ްއެހެންްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްްދަނީ.ްވަރަށްްނާުޒކުކޮށްްއަުޅަގނޑުމެންްމިްޞާދީްޙާލަތުްވަރަށްްދަށްވެގެންްމިއިޤްތި

ްނަގަިއގެން ްލޯނެއް ްކޮމާޝަލް ްވަނީ ްދީފައި ްމުސާރަ ްވެސް ްމަހުގެ ްމެއި ްއަންނަނީ ްފާހަގަކުރެވިގެން ކަމަށްްްމި

އެއްްުނވޭްްންްވާަހކަދައްކާީތވެ.ްައޅުަގނޑުމެންަނކަށްްފާހަގަކުެރވިފަރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްިޢއްަޒތްތެރިްބައެއްްމެންބަރު

ްވާހަކަ ްލޯނެއްގެ ނޑުމެންނަްކޮމާޝަލް ްއަުޅގަ ްިޑވިޑެންޑުެއއް. ްބޭންކުގެ ްއޮތީ ްފާހަަގކުރެވިފައި ްކުރިްށް ންްތަންކޮެޅއް

ްޑިވިޑެންޑެް ްއިްނޓަރިން ްނޫނިއްޔާ ްގޮތަށް ްދައްކާ ްޑިވިޑެްނޑެއް ްއިންޓަރިން ްޕްލޭދައްަކިއެގން، ނޑަެއޅުމުގެ ްކަ ންތަކެްއްްއ

ށް.ްއެީއްކަމަްދާނެށްްކަންަތއްތަެކއްްަހމަޖެހިގެންކުރީަބއިަގއިްސަުރކާރަށްްދަްއކާނެްަކހަލަްގޮތަކަްއޮެވގެންްއެްިޑވިޑެްނޑު

ްމަޢުލޫމާތު ްވާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހިނގާފަިއ ްެއކަން ްގޮތަކަށް ްއެނޫްނ ްގޮތަކީ. ްއޮތް ްބޮޑުްްލިބިފައި ްވަރަށް ްއެއީ ނަމަ

ްއަްށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނޫނީ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ބޭއިންސާފެއް.

ްކޮމިޓީތަ ްބެހޭ ްއިޤްިތޞާދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޢުލޫމާތުރައްޔިތުންެގ ްޞައްޙަ ްދޭންޖެހޭ ްއެކަށް ްގޮތަކަްށްްނުދީ ްއެހެން ނޫން

ްއޮތް ްޤަްވަްނޏާްކަމަށްްކަންކޮށްފައި ނޑު ްްބޫލުކުރާއަޅުގަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްެވޭވ ްރައްޔިތުންނަށް ްެއއީ ްޔާނާތަކަށްޚިގޮތުގައި

ވާނަމަްްވާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެްަމްއސަލަްބަލާނަން.ްއެްަމއްސަލަްބަލާއިރުަގއިްސަުރކާރުެގްަވޒީަރކުްެއކަމުަގއިްޒިންމާ

ްފި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެްސ ްމެދުަގއި ްަވޒީރަކާ ްރައީސްްޔަަވޅުައާޅނެއެ ްޢިއްޒަތްތެރި .ް ްވެްސް، ްވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްުލއިތަކެ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްދީފަސަރުކާރަށް ްތެރޭގައް ްލުއިަތކުެގ ްއެ ްގޮތްގޮ. ްހުރިހާ ްހިންގޭނެ ްަޤއުމު ުލއިަތްއްް،ތަކަށްއި

ްސަ ްލުޔެއްތޯ ްޮކން ްަރއްޔިތުންނަށް ްއެކަމަކު ްދިޔައީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެމުން ްވޭތުވެިދޔަ ްދިީނ ދުަވްސްމަސ4ްްރުކާރުން



  

ްއެބައެްްތެރޭގަިއ، ްބަލައިލަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް ްގޮތަްށްްއީ ްބުރަވާެނ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަުތގެ ްބަދަލުގަިއ ްއޭެގ ޖެހޭ.

ްެއް ްތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސ ްދިަޔއިުރގަިއ ްތެރެއިން ްސަރުކާުރެގ ްާރވަމުން ްަކންކަމެއް ްގޮތަށް ްނުލިބޭނެ އާމްދަނީ

ޓަކައިްފުރުޞަތުތަެކއްްދީގެން.ްދެންްއެކަަމކުްެއްްަތްއްކުރުމަށްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްކަންތައްްޤާނޫނުގެްތެރެއަށްްެވއްދުމަށް

ްޤަބޫލެއް ނޑުމެންނަަކށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްތިބެވޭެނ ްދީގެން ްދަށްވާްފުރުޞަތުތައް ްއާމްދަނީ ްދައުަލތުގެ ްކަމަށްްނުކުރެވޭ.

ްއާމްަދނީއާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރުމަށްްބެހޭްވަންޏާ ްދިރާސާތައް ްކުރަންޖެހޭ ްބަްގޮތުން ްެއއްޓަކަިއ ްކޮމިޓީ ްރިވިޔު ްޖެޓު

ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ްކުރުމަކީ ްއެކަން ްއެކުލަވާަލިއގެން ްވެސްްްމަޖިލީހުގައި ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ގޮތުަގިއ

ްމަޖިލީ ްކަމެއް. ްބަޖެޓުކުރަންޖެހޭނެ ްތެރޭަގއި ްަގވާއިުދގެ ްކޮމިޓީްހުގެ ްކަމަްރިވިޔު ްނެތެްއ ނޑުމެންނަްށްެއއް ްއަުޅގަ ކު

ްޢާއް ްކޮމިއެކަން ްމު ްއަށް ްކަމަށްޓީ ްކުެރވިދާނެ ްވެސް ްްފޮނުވަިއގެން ްޤަބޫުލކުރަން. ނޑު ްއަށްްްމުޢާއްއަޅުގަ ކޮމިޓީ

ްބަޖެޓު ްކޮމިޓީްފޮނުވަިއގެން ްމިްްރިވިޔު ްއަބަދުމެ ްބާއްަވއިގެްނ ްމިްއެއް ްއަދި ްޕްރެޝަރތަކާއި އަންނަްްއަންނަ

ްދަް ްެއްކޮމިޓީަގއި ްވާހަކަަތއް ްފްލޯރފައްކާމައްސަލަތަކުަގއި ްވުމަކީްްހުަށހެޅޭްއަްށްރިޕޯޓުްިއްމަޖިލީހުގެ ްކަންކަން ގޮތަށް

ނޑިޔާރުންނަށްްްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްެއހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެްއެދޭނެްގޮތް. ނުޑގެްވާަހކަްއަކީްފަ ވަކިްއަުޅގަ

ް ނިޑޔާރުންނަށް ްފަ ްހަދާފައި ްއޮގޮތެއް ްއިންޝުއަރެްނސް ްަޤއުމުމެޑިކަލް ްއާސިޔާންގެ ްހަމައެކަނި ްތަކުންންނަންޖެހޭނީ

ްނޫނިއްޔާ ްހަދާފައި ްމިްކަމަށް ްހަދައި ްޤަުއމުތަކުން ްއޭިސާޔގެ ްއީްސޓު ްަކންތައްްަސއުތު ްވަންޏާްްކަމަށްްކުރާްގޮތަށް

ދަނީ.ްމިްްދަނީްމުޅިންްއެހެންްހިސާބަކަށް.ްމުޅިންްއެހެންްދުނިޔެއެްއގެްތެރެއަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްއަޅުަގނޑުމެންްމި

ޯތްށްްކިހިނެއްކަ.ްމިްރާްއޖޭގެްރަްއޔިތަދޭނީޯތްޞިއްޙީްޚިދުމަތްަގއިްމިްާރއްޖެްކިހިނެއްފެންަވރެއްރާއްޖޭްޤާބިލުކަންްނެތްް

ނޑުމެންްކުރަންޖެހޭްންަވރުގެްޤާބިލުކަންްނެތިއްޔާމިްރާއްޖޭގައިްއެްފެް،އަޅުަގނޑުމެންްބޯހިޔާވަހިކަންްދޭނީ .ްއެީއްއަޅުގަ

ނޑުމެްނގެްކަެމއް .ްޤާނޫނުތަކަށްްގެންނަންޖެހޭްބަދަލުތައްްގެނެްސގެންްެވސްްސުވާލަކީ.ްއެްޤާބިލުކަންްއުފެްއދުމަކީްއަުޅގަ

އެްގޮތަކަްށްްނީްއިތުރުކުެރވޭނެްޮގތެއްްެވއްޖެްއޔާއަޅުަގނޑުމެންްޖެހޭްއެްޤާބިުލކަންްއުފައްދަން.ްއެއީްަދއުލަަތށްްއާމްދަ

ްއިތުުރކުރަން ްއާމްދަނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިއަދު ްޔަޤީން ނޑަށް ްައޅުގަ ްމަސަްއކަތްކޮްށގެން. ްމިއަދުްްވެސް އުޭޅއިރުަގއި

ްޖައްސާެންމައްސަލަ ްއިތުަރކަށް ްއެކަަމކަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްއޮތް ްއިިދކޮޅަށް ްއެީއްްސަރުކާރާ ްނޯންނާނެ. އެއް

ްިއތުރުކުރަްއވަން ްއާމްދަނީ ްެވސް ްބޭފުޅުންނަށްްްއެބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްއިދިޮކޅަށް ްއޭުރގައި ްމަަސްއކަތްކުރެްއވީ. ެވގެން

ްއިތު ްމަސައްކަްތކުރެއާމްދަނީ ްފެނިަވޑަިއގެން ްފެނިވަޑަިއގެންނެވި. ްނޫންކަމަްށ ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްއޮްތ ްއވިްރުކުރުމަކީ

،ްޖެހޭނެްކަމުގެްވާހަކަ.ްއެހެންވީމާހަާވލުވެފައިްމިްދަްއކަނީްވެސްްަހމަްއާމްދަނީްއިތުރުކުރަންްބޭފުޅުންްމިއަދުްސަރުކާރާ

ންޑެއްްމިްނަގަނީ.ްއެްސްޓޭންޑަކީްދަުއލަތުގެްއާމްދަނީްއިތުރުކުރަންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެްސްޓޭ

ްއަޅުް ްސްޓޭންޑުކަމަށް ްޤަބޫލުކުރަީނ.ްއެ ނޑު ްނުޖެހޭނެްްގަ ްދެމިތިބެންޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެން މަީތގަިއްައުޅގަ

ްނޫނިއްޔާވަ ްފަރުދުންނަށް ްގޮތަްްިކވަކި ްއިންތިޚާބަށްވަިކވަކި ްނޫނިއްޔާ ްވޯޓުޭދން ްބަޔަކާްކަށް ްކަހަލަ ްނުފޫޒުފޯރުވޭނެ

ނޑުމެންްޖެހޭނީްޤައުމަށް ނޑުމެންެގްްގުިޅގެންްއެްމަސައްކަތްަތއްްުކރާކަށް.ްއަުޅގަ ޓަކައިްއެކަންްކޮށްދީްނިންމަން.ްއަޅުގަ



  

ނޑުމެންްޤައުމަށް ްށްރިއަގޮުތގަިއްކުްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްޏާވަންްކަމަށްްޓަަކއިްކަމެްއްނުކޮށްީދފިްމިްޒަމާނުގަިއްއަުޅގަ

35ްއެއްްއުފުލަންޖެހޭނީްމިއަދުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްްދުވަސްްތެރޭަގއިްހުރިހާްޒިންމާްއަހަރ21ްުނުވަތ15ްްައޮތްް

ް ްމެންބަރުން. ްހުރިހާ ްމިތިަބ ްދަުށގައި ްވުރެ ްމެދ35ްުއަހަރަށް ްމެންބަރަކާ ްކޮންމެ ްތިބި ްދަށުަގއި ްވުރެ ގައިްައހަރަށް

ކަމެއްޯތއޭްމިްމެދުްުސވާލުކުރާނެ.ްކޮންްްބޭފުޅުންނާްއިްފާުޑކިޔާްމީހުންްވެސްްއެކުރާނެްއޭރުެގްރަްއޔިތުން.ްއޭރުގަްސުވާލު

ްތި ްދިޔައިރު ްބޮޑުވެެގން ްމިހާ ްދަރަނި ްއަމާުޒެވގެންްްޤައުމުގެ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްުސވާލުތައް ްއެ ްކޮށްދެއްވީ. ބޭފުޅުން

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭްމިއަދުްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްހިމެނޭ ެގ2113ްސީްޕާޓީތަކުގެްލީޑަރުންނަކީްސިޔާްއަންނާނެ.ްއަުޅގަ

ްއެ ްއެއީ ްނޫން. ްބައެއް ްފެންނާނެ ްމައިދާނުން ްސިޔާސީ ްޤައުމުގެ ްމި ްއެްފަހުން ްމެދުގައި ްއިންތިޚާބުތަކާ ްބޭފުޅުންގެ

ްބައެ ްނުާވ ްޔަޤީންކަން ްއެހެންވެއްޖެކަމަްށަވންޏާބޭފުޅުންނަށް ްއަޅުގަްްްއ. ްދެން ްއޮީތ ްެވސ2113ްްނޑުމެންނަށް ްފަހުން ގެ

ގެްބުަރްމަސްއޫލިއްޔަތުްއެޅިފަ.ްއެްގެްފަހުންްެވސްްމިްރާްއޖެްކުރިއަށްްގެންިދއުމ2123ުގެްފަހުންްވެސް،2118ްދިްއަ

ނޑުމެންްމިއަދުްރަނގަޅަށްްތަރުތީބުުނކޮށްފިމަސްއޫ ންވަންޏާްކަމަށްްލިއްޔަުތްއަުޅގަ މިްރާއްެޖްްޑަށްްހަމަްޔަޤީންއަުޅގަ

ް ްޮގއްސި ްޮއާޔ ްާރއްޖެ ްމި ްރަްވަްކަމަށްއޮޔާދާނެ. ްރާއްޖޭގެ ްމި ްސުވާލުްންޏާ ނޑުމެންނާ ްައޅުގަ ކުރާނެ.ްއްޔިތުން

ްވެސް ްއޭރުަގިއ ްޖަވާބަކީ ްއޮތް ްދޭން ްައޅުަގނޑުމެންނަްށ ްކުރާއިރަށް ްސުވާލު ްއެ ްމިްްއަޅުަގނޑުމެންނާ އަޅުަގނޑުމެން

ްވަހުދައްކަމުން ްެއނބުރޭ ްވާހަކަ.ްނޫޅޭށޭ ްފަހަތުގަދާ ްލީޑަރުންގެ ްބޮޑަްށްސިތާނެއްހެން ްފަހަތަށްް.ްއެއަްށވުރެ ޔާސަތުތަކުގެ

ކުރެޭވްބައެްއގެްފަހަތަށްްއަންނާށޭ.ްއެްސިޔާސަތުތަެކއްްތަޢާރުފުްހުރިހާްމެންބަރުންްވަންނާށޭ.ްސިޔާސަތުތަެކއްްނެތިްއޔާ

އޭނަެގްފަހަތުންްއެނބުރޭްގޮތަކަްށްް،ލީޑަރުންގެްފަހަތުގަިއްތިބުންްމިހާރުންްމިހާރަށްްދޫކޮށްލަންވެއްޖޭ.ްވަކިްމީހަކުްވީމަ

ްބަަޔކާމިއަދަ ްއޮތް ްސިޔާސަތުަތކެްއ ްއޮީތ ްިމއަދު ްއުޅެޭވކަށް. ްނެތް ްއުެޅވެްކު ްބަަޔކާެއކު ްނެތް ްސިޔާސަތުތަެކއް ްން.

ނޑުްޤަބޫލުކުރާ ނޑިޔާރުންނާްބެހޭްއެްއކޮށްްއުޅުުމގެްފުރުޞަތެއްްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްައޅުގަ ގޮތުްންްގޮތުަގއިްފަ

ނަޑއަޅާފައިްމި ނަގޅުްސިާޔސަތެއްްނޫން.ްއެީއްފުޅާްދާިއރާއެްއގަިއްމަޝްވަާރކުރެވިަފިއްއޮްތްސިޔާސަތަީކްރަްމިހާރުްކަ

ނޑުމެންނަށްްތަންފީޛު ްއަުޅގަ ްދަތިވާނެްސިޔާސަަތކަށްއޮތްްސިޔާސަެތއްްނޫން.ްއަިދްއެްިސޔާސަތަކީ ްވުމާްްކުރަންްވެސް

ްރައީސް.ްްޢިްއޒަތްތެރިްްފާސްކޮށްނުދިނުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްއެކުްައޅުަގނޑުްއެދެނީްމިްބިލުްމަޖިލީހުން

ް

 މީްވާހަކަެދއްެކވުން:ރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތު

ް ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ ްއާދެ، ޤާނޫނަށްްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްއިޞްލާޙު ްއަްގެަނއުމުގެ ްތާއީދުކުެރވޭްބިލަށް ްވެސް ނޑަށް ްްޅުގަ ްމިބިލު ްނެތް. ްމާފަންނުްްއްކަށެބަލައިގަނެވޭްކަށެއް ނެތް.

ްމި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ނޑަށްްއިްގެބިލުްހުޅަނގު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުތަކަށް ްދެްއކެވި ްގޮތުން ްބެހޭ ނާަޔތްތަކާ

ްވެ ްާވހަކަ ްތާއީދުކުރެވޭ ްއަށް ްުސވާލުފުރިހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ްޢިއްޒަތްތެރިްސް ްދާއިރާގެ ްއުނޫގފާރު އުފެދެނީ

ްއަހަރަކުމެ ްްންބަރު ްދެކޮޅު ްޤާނޫނަށް ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްއިޞްލާޙު ްކޮބައިޯތްމި ްބޭނުންފުޅަކީ ްހުށަހެޅުމުގެ ހުށަހަޅުއްވާ



  

ް ްއަޅުަގނޑު ްމިއުފެދެުސާވލުޙަޤީޤަުތގައި ްްނީ.ްމިގޮތަށް ްއިޞްލާޙަކީ ްކޮބައިތޯ؟ގެނެވޭ ްއަމުދުން ްގެނެޭވްގޮްމިްއަދި ތުން

ްރިޓަޔަރ ްަފނޑިޔާރުންނަށްއިޞްލާޙަކީ ްދިނުމާއިްއިްއިާސގެފަްކުރާ ްތަންތަން ްދިރިއުޅޭނެ ްދިނުމާއި ްނާޔަތްތައް

ްްކުރުމުގެދަތުރުފަތުރު ްޚަރަދުތައް ްދިނުމާ،ް،ދިނުމާއިފައިސާެގ ްްމިްްސެކިއުރިޓީ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ އެތައްްކަންތައްތައް

ްއިތުރުގު ްެއއް ްދަރަޖަ ްއެަތއް ްނަެއއް ްމިއީ ްހުކުރުން. ްހުށަހެޅުމެއް. ްށަހަޅުްއާވ ްމިކަހަމިގޮތަށް ްގޮތަށްްމިްކަންތައްތައްލަ

ް ނިޑޔާރުހުށަހަޅުއްވާއިުރަގއި ްފަ ނުޑމެންގެ ްމިއަުޅގަ ްްެގ ްކޮަބއިތޯ؟ޙާއޮްތ ްްލަތަކީ ްޤައުމު ްމުޅި ނޑުމެން ްޮރިއްއަުޅގަ މި

ނިޑޔާރުއާދޭސް ްފަ ްއިްނޞާްގެކުރަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައްިޔތުންނަށްިއން ްކަމަށް ްނުލިބޭ ްދުނިޔެްް.ފެއް ްމުޅި އަދި

ްމަލާމާތް ްްވެސް ްއޮތް ނޑިޔާރުގެ ްފަ ްރައްދުކުރަނީ ްމެދުގަމި ްއެހެންނަމަވެސްޙާލަތާ ްރަނގަޅަްށްް. ވަރަށް

އަޅުަގނޑުމެންްހަަމްްސްްފާހަގަކުރަން.ްއެްބޭބޭފުޅުންނަށްކުަރއްވާްަފނޑިޔާުރންްތިއްބެވިްކަމަށްްއަޅުަގނުޑްވެމަސައްކަތް

ްްއަބަދު ްއެވެްސްތާއީދު ްބޭބޭފުޅުން ްއެ ްމަސައްކަްއޮންނާނެ. ްޤަބޫލުކުރަން.ްތްގޮުތަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ކުަރއްވާެންކަމަށް

ްއެމް ްބަޖެޓުއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތްއިރު ްސަރުކާރު ނޑިޔާރުްނެވާްްަގއި.ީޑ.ޕީ ްއަފަ ްހޭދަކުރުމަށްގެ ްްށް ްންމިލިއ373ްްަޓަކައި

ްބަޖެޓެއް ްއެނޫންްރުފިޔާގެ ްއަިދ ްގޮތްްދީފަ. ްއެހެވެސް ްަސރުކާރުގެ ނޑިޔާރުްގޮތުން ްފަ ްވެސް ްުވޒާރާތަކުްނ އަށްްްގެން

ްަބޖެޓުހީތެރިވެއެ ްގޮތުން ްއަްދިނުމުގެ ްެއހެންވީމާ، ނޑައެޅިަފއިޭވ. ްކަ ްރަނގަޅުގައި ްަފނޑިޔާުރގެ ކުރުމަްށްޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުށަހެޅޭ ްމި ްގޮތަކަށް ްބޭކާރު ްމިފަދަ ްއެެހންނަމަވެސް، ްބޭނުްނވޭ. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްނެ ްާތއީދުކުެރވޭކަށް ްކުރީޙަޤީޤަތުގައި ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްހިންގަވާ. ްބަލައިލަމާ ްމިބިލަށް ްދެން ްިނޒާީމްްތް. ދުވަހު

ްފާހަަގކޮށްލިން ްއަޅުަގނޑުް،ނުކުތާއެްއަގއި ްމެްނގެ ްފަރުދަކުްނޫީނ75ްްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްަވކި ްބުނޭ ްމާއްާދގަިއްެއބަ ވަނަ

ްތިމާ ްނޫނިއްޔާ ްއަމިއްލަ ްއޮްނނަްއާތިމާގެ ްގުޅުމެއް ްއަމިއްލަްޚާއްޞަ ްްމީހެއްގެ ްނެގެހެއްޓުމަށް ޓަކައިްމަޞްލަޙަތު

ްމިް،މަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަށް. ްނުހިފޭނެ ްބޭނުމެއް ްމަޤާމުގެ ްފާްްއެ ްބިލުން 26ްހަގަކުރެވޭ

ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްވަކިްއެބަްްަގއިވަނަ ްމަޤާމުން ްކުރިން ނޑިާޔރުބުނޭ ްފަ ްުއއްތަމަ ްހަމައެކަިންކުރެވުނު ްވާހަކަފުޅު. ގެ

ނިޑޔާރެއްްވަކިކުރެް ްފަ ްއުއްތަމަ ްއުއްތަަމްވުނު ްތިއްބެވިހާ ްއަންނަން ްދެން ްވަނީ. ްގެންނަވާަފއި ްމި ްެއކަނި ްވާަހކަފުޅު ގެ

ް ްޚާއްޞަ ްފަރުދަކަށް ްއެންމެ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްނަންފުޅެއް ނޑިޔާރުންެގ ްބިލުފަ ްހުށަހެޅިދާކުަރްއވަިއެގން ނެްތަކެއް

ްޤަބޫެލއް ްައޅުަގނޑު ްހަމަްކަމަކަށް ްއަދި ްއެބަްނުކުރަން. ްޭއގަިއ ްްއެހެންމެ ްޤާނޫނުެގ ނިޑާޔރުންގެ ްފަ ވަނ64ްްަބުޭނ

ް)ނ(މާއް ްބުނެދާގެ ްދަށުންނޭ ްއެބަބާރާއިް،ގެ ްމިްތެއް ްްއީއޮތް. ނޑިޔާރުންގެ ްމާއްދާފަ ްމިފަދަ އެްއްްޤާޫނނުގައި

ްވުޖޫދުަގއި ްއިނޭގތޯްނެތްނުވެސް ްމަްއޗަށް ްޙަޤީޤަތެއްގެ ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަ .ް ްބިލުހިމެނިފައި ްހުށަހެޅިދާނެްތަނުވާ ކެއް

ްޤަބޫލެއްކަމަ ްައޅުަގނޑަްށ ްވެސް ްމާއްދާތަކަްށްްކަށް ްބަެއއް ްމީގެ ްބަލައިާލއިރުަގއި ްގޮތުން ްއަނެއް ްދެން ނުކުރެވޭ.

ް ްއެބަވ26ްަބަލައިލާއިުރގައި ް)ހ(ްގައި ްމާއްދާގެ ްނުލައިްނަ ްކުށަކާ ްްބުނޭ ނޑިޔާރަކީވަިކވާ ްފަ ްްޝަރަފުވެިރކަމާްްކޮންމެ

ްވަް ނިޑޔާރުކަމުން ްފަ ްއެކު ްމީހެކޭ. ްނުލައިކޮންމެކިާވ ްކުށަކާ ްމީހަކީ ްް،ކޮންމެ ްކޯުޓން ްމީހެއްގެްކުަށކީ ޝަރީޢަތަކުން

ް ްސާިބތުމައްޗަށް ްކުެށއް ްޖިނާޢީ ްވީމަ ްމިްކުށަކަްށ ްއެހެންނަމަވެްެވގެން ނޑިޔާރުދަނީ. ްފަ ްއަދި ނިޑާޔރުން ކަމުްންސް،ްފަ



  

ްހުރޭ ްގޮތްތަކެްއ ްް.ވަިކވާ ނޑުތަކުން ްމިންގަ ްޭބރުވީމަްސުލޫކީް،ބޭުރވީމައަޚްާލޤީ ނޑުތަކުން ްޖިނާޢީްމިް.މިންގަ ސާލަކަށް

ނޑިޔާރުކަމުންްއެކުްވަނީްޝަރަފުވެރިކަމާްއިްނނަވާްބޭފުޅާްއެގޮތަށްްބޭރުވީމަްވެސްްމިކޯޓުގެްއިސްްޤާޟީައކަށްް ަގއިްފަ

ލިބޭްޔަތްތަކެއްްމާހިޔަތްތަކާިއްހުރިހާްނާއިބޭްހުރިހާްއަދިްހަމަްމިއިންްލިް.ދަނީްނިމިގެންްމިވަިކވާްބޭފުޅެްއގެްގޮުތގައިް

ްމި ނޑިޔާރުއޮްގޮތަށް ްފަ ްއެހެންމެ ްއިނގޭތޯ.ްދެންހަމަ ްްކަމުގެންނަނީ ްނިމުމަކަށް ނޑިޔާުރގެްމަޤާމު ްފަ ްުއއްތަމަ ެގނަވުނު

ްކުްްވާހަކަފުޅު ނިޑޔާރުކަން ްފަ ްއުއްތަމަ ްލިބިވަަޑިއގަންނަަވންއަންނައިުރަގއި ްއުއްތަމަްް،ޖެހޭރެއްވީީތވެ މިހާރުގެ

ްބޭ ްހުންނެވި ނޑިޔާރަކަށް ްލިބިވަޑަިއގަންނަފަ ްފުާޅްއަށް ްމިހިްއިނާޔަތްތަކާއިވަންޖެޭހްހުރިހާ ްފައިސާގެްްމާޔަތްތަކާ ހުރިހާ

ް ްމިޚަރަދުތަކެއް ްބިލުގައި ްަކމަށް ްދޭންޖެހޭ ްމިހާރުްއެބަ ްްވަނީ. ނިޑޔާރުވެސް ްސުފަ ްބޭފުޅެއް ްއިންނެވި ޕްރީމްްކަުމގައި

ނޑިާޔރުކަްއަކީ.ްބޭފުޅާްއެްކޯޓުަގއި ނޑިޔާުރަކންްކުރެއްް،ންދެންްއެްފައިސާްކުރީގެްފަ ް،ކަމަށްްވިދާުޅވެްވިއުއްތަމަްފަ

ް ްނަންގަްނވަންއެ ްރިޓަފައިސާ ްއެވަނީ ްމިސާލަކަށް ްަޔރވީާމ ނޑިޔާަރކަށް. ްފަ ްޖަސްޓިޑް ްނޫނިްއޔާްރިޓަަޔރްޑ ސްއަކަށް

ްލްމަރްއަ ްޙޫމަކަށް. ްަފއިސާ ްއަލްމަރްޙޫއެ ްނަންގަވަްނވީމަ ްއެހެންނަމަވެސްމަކަްށ. ްސުްމި، ްވެސް ްކޯޓުަގއިްޕްރީަވގުުތ މް

ްއެހެްޖަސްޓިސް ްބޭފުޅެއް. ްިއންނެވި ްކުރަްއވަން ނޑިޔާރުކަން ްފަ ްގޮުތގައި ްެއއްގެ ްމިއީ ްެދކޮޅުންވީމާ، ނުޖެހޭްވަރަށް

ްދެ ްފާހަގަކޮށްލެވޭ. ްައޅުަގނޑަްށ ްގޮތުަގއި ްހަމަކަމެއްގެ ްްން 26ްްއެހެންމެ ްމާއްާދގެ ްއެބ1ަވަނަ ްޖަސްޓިްސްްަގއި ބުނޭ

ރޑްްމިްލަޤަ ނޑިޔާރަކަށްްއިނގޭތޯ.ްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރަންްެއގޮތަށްްރިޓަޔަރްވާނޭންކުރަބުްބޭނުންރިޓަޔަ ކުރާްކޮންމެްފަ

ް ްގޮތަކަށް ްއެްޑރެސްއެކަހަލަ ްސުކުރެވެންކަމަށް ްއުފެދޭ ްއަޅުަގނަޑށް ްލަޤަބުތައް ްއެހެންނަމަވެސް ލަޤަބަކީްް،ވާލަކީޖެހޭނީ.

ްއެ ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޮގތުން ް)ޑ115ްބުނާ ްާމއްދާަގއި ްބުނަގަް(ވަނަ ްހުންނަާވްއި ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްެއއީ ނީ

ްކަމަށްް ްެއްއެޗއް ްދެވޭ ްއެކަނި ްހަމަބޭފުޅަކަށް ްއެއެލަޤަބު.ްއެހެންވީމާ،ްދެން ްމާއްދާހެންމެ ްއެބައެއްްްހެން 21ްބުނޭްްަގއި

ނޑިޔާުރކަންްްވުރެްއަހަރަށް ނިޑޔާރަކަްށްް.އިބަިއކުޅަްެއއްބަްްމީހަކަށްްއެބަްދޭންޖެހޭްދެްފަިއވާކޮށްކުރުްމުއްދަތަަކށްްފަ ފަ

ްެއއް ްދެބައިކުޅަ ްމީހެއްގެ ްްހުންނަ ްއިނގޭތޯ. ްމުސާރަ ްް،ކުޑަްްވުރެްށްއަހަރ21ްަބައި ްވަަރށް ްއިނގޭތޯ. 21ްހީލަތްތެރި

ކީްމިސާަލކަށްްދައުލަތަްއަދިްަދއުަލތަށް،ްކުރެްއވިްބޭފުެޅއްަފނޑިޔާުރކަްންްްއޔާްެއންމެްދުވަހެއްގެވެއްޖެުކޑަްްވުރެއަހަރަށް

ްިޕޔޯ ްމީހަކީނުއޮފީހެއްގެ ްކުރި ްދަްކަން ްިޚދުމަތްވެސް ްއުލަތަކަށް ްމީހެއް. ްދުވަހަުކްކުރި ްއެންމެ ްހުރެފައި ޕިޔޯނަކަްށ

ނޑިޔާރުކަންްކޮށްލިްމީހާްއަށްްވެސްްއެއްކަލަްދެ ައހަރުްބޮޑުްއަދަދެއްްފެންނަނ21ްްްް.ބައިކުަޅްއެއްބައިްލިބޭްގޮތަށްްފަ

ންްއެބަްލިބެންޖެހޭްމިހެުމއްދަތަކަށްްކޮށްިފއްޔާްމިހެންްކުޑަްކޮށް،މަދުްރެވުްއަހަރަށ21ްްނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއޮންނަްމި

ްނުކުތާ ްއެހެން ްފާހަގަކޮށްލަން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްދެން ްްކަމަށް. ްމުސްކުޅިއެއް. ްިމޮގތަށް ްކޮންމެްކުރެްއާދެ، ވޭ

ްލިވިން ނޑިޔާރަކަްށ ްއުމުްފަ ްމުޅި ްދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލަދުއެަލަވންސް ްެއ ްަދއުލަތަށް ްދުވަހު ްމުިޅްއަރު ްއިނގޭތޯ. ރަނީ

އެހެންމެ،ްސަލާމަތީްގޮުތންްހިމާޔަތާއިްރަްއކާތެރިކަްންްބޭފުޅަުކްއެަބްބަލަންޖެހޭްލައިފްްޓައިމަށް.ްހަމަްއުމުރުްދުވަހުްއެ

ްލިބެންޖެހޭ ްމިސާްހަމަްވެސް ްދުވަހަށް. ްއުމުރު ްރައީސްްމުޅި ްއެމެރިކާގެ ްޑިމޮކްރަސީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްކުރެލަކަށް އްިވްކަން

ްވެ ްބޭފުޅަކަށް ްދުވަހަކަށް ްއުމުރު ްމުޅި ްލިބެނީހިްނޫންސް ްރައްކާތެރިކަން ްމިނިމައިޒ11ްްް.މާޔަތާއި ކުރެވޭ.ްއަހަރަށް



  

ްކޮށްފައި ނޑިޔާުރަކން ނޑިޔާރުންްފަ ްއެތައްްސަޭތކަްފަ ްާރއްޖޭގެ ްމީހުންްއެކަމަކު ްދައުލަތުންްްތިބި ްދުވަހުން ްއުމުރު މުޅި

ްވަރަ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްބަލަހައްޓަންޖެހޭ. ްމާއެބަ ްބޮޑު ްށް ްދައުލަތަށް ްމިއީ ްބުރައެއް ްމިހާްކުރިމަތިލީ ްދެން ްވާނެ.

ނޑުް ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްލާނަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ނިންމައިްހިސާބުންްއަޅުގަ

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:އަޙްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްނާޔަތަކަށްްއިއެއްެވސްްބޭފުޅަކަށްްލިބެމުންދާްމަްޔަޤީނުންްވެސްްއަޅުަގނޑުްެވސްްހަޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް ްނުވަތަ ްނާޅާނަން. ްހުރަހެއް ްރައީްސްރައްކާތެިރކަމަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިްޞލާޙަށް ްހުށަހެޅިފަިއވާ އެހެންނަމަވެސް،

ްޤަބޫލުކުރަންބަލައިލާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއިރު ްކޮންމެްްޖެހޭނެ ްގޯސްވާ ްކަމެއް ނޑުމެންފަހަރަްޤައުމުގައި ްއަޅުގަ އެްްކު

ްޒިންމާދާރުވެް ްމަސްއޫް،ކަމެއްަގއި ްިތބޭއެ ްއަދާކުރަން ްރަްއކާތެރިަކމާއިްލިއްޔަތު ްދެވޭ ޔަާތއިްނާއިްހިމާޔަތާއިްބަޔަކަށް

ް ްދުވަހަށް ްުދަވހުން ްކަންތައްތައް ްއެހެނިހެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްދަނީ. ްފެނިގެން ްމަންޒަރު ޢިްއޒަތްތެރިްބޮޑުކުރަމުންދާ

ް ްޤައުްމިރައީސް، ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްދައިވިްމުން ްގެން ްޢަނީ ްވާހަކަ. ްނުލިބޭ ްދުލުއިންޞާފު އިންޞާުފްދުލުޢަޤައުމުގެ

ްކޮންމެރަނގަޅު ްއެްކުރަންޖެހޭ ްްފަހަރަކު ްއިބޭފުޅުންނަށް ްެދވޭ ްނާޔަތްތަކެއް ްވާހަކަ. ްޚާއްަޞކޮށް މިްއެހެންނަމަވެސް،

ް ްބޭއިޞްލާޙަށް ްވަިކ ްމިއީ ްބަލައިލާއިރު ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވަތަ ްތިއްެބިވްފުޅެއްގެ ްމަޤާމުގައި ްިއރެއްަގއި ަވކި

ްކޮށް ްކަެމއްބޭފުޅުންނަށް ްއޮތް ްިނންމާފައި ްްދެއްވަން ްފެނޭ. ްކަމަްށ ްމިކަމުން ްމިއަދި ްަޤއުމުެގްްހާިސލުކުރަން އުޅެނީ

ބޭފުޅަކަށްްލިބިޭދްްަވކިް،ބޮޑަށްްވުރެްނާޔަތެއްްލިބުމަށްއިއަދިްބަޔަަކށްްް،ބޮޑަށްްވުރެްށްފުްރަނގަޅުްކުރުމަދުލުއިންޞާޢަ

ްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްފާހަގަްދޭންްނިންމާފައިްއޮތްްްނާޔަތްތަކެއްއިްިއންްދައުލަުތގެްފައިސާްޙައްޤެއް ކުރެވޭީތްއިޞްލާޙެއް

ނުޑްދަންނަވަންްމިދަންނަަވން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްވާހަަކްްރެވޭްނުކުތާއީދު ޤައުމުގެްަރއްޔިތުންނަށްްްއުޅެނީްމިްައުޅގަ

ްރަނގަޅުްޒަމާނުއްސުރެ ްިއންޞާފު ްާވ ްޒަމާނުއްސުރެްކުރުމަށްނުލިބި ްއެކި ްދާއިމީްަޓކައި ްަމޤާމު އަިދްކުރެވެމުން

ްއި ްދެނާޔަތާއި ްަރއްކާެތރިކަން ްމިވެހިމާޔަާތއި ްބޭފުޅުންްްމުން ްތިއްަބވާ ްމަްސއޫލިއްޔަުތްއަދާކުރަން ްދައުލަތުގެ ދަނީ.ްައދި

ް ްމެވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤައުމުގަިއްއަދި ްކަމަކީ ްމިދާ ްކުރަުމން ްއަބަުދވެސް ްވެސް ންބަުރން

ް ްހަދާކަމެއް ްޤާނޫނެއް ްއެކަމެއްްގޯްސވުމުން ްނެތުމުން ްނުްޤާނޫނެއް ްކަމަށް ްވެގެންދާ އެހެންނަމަވެސް،ްްދަނީ.ްމިވެގެން

ް.ނުދޭއިންޞާފުްލިބެމަކުންޢަދުލުޤައުމަކުްމިއަދަކުްްމިޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްްންޖެހޭްޙަޤީޤަތެއްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަ

ްމަތިންްފުދުލުއިންޞާޢަ ްއުސޫލެއްގެ ްމިހަމަހަމަ ްމީހާްް. ްމުއްސަނދި ްނިކަމެތިްޤައުމުގައި ްދެރަވަރުްމީހާއާއި މީހާްްއާއި

ްޒަމާނުްއސުރެ ްޢިއްޒަތްތެތަފާތުްއާއި ްއޮތީ. ްމިކަވެފައި ްމިހެން ްރައީްސ، ްނުވަަތްރި ްބޭނުމުގައި ްސިޔާސީ ްވާންޖެހެނީ ން

ނޑިޔާރުންނާްމުގެބާރުވެރިކަ ްފަ ްްބޭނުުމގައި ްޙުކުމްއަދި ްަޖޖުންނާއި ްތިއްބަާވްކޯޓުަތކުގެ ީންތިއްބަވަްމިްޙާކިމުންނާކުރަން

ނޑުމެންނަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްމިއަދުްް.ވަކިްބޭބޭފުޅުންނަށްްފުދިފަ ަވކިްބޭފުެޅއްެގްްފުދުލުއިންޞާޢަްަޤއުމެްއގައިްައދިްއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެްޤާނޫނުއަސާސީް،ފަރާތުންްލިބޭްކަމަށްްްކަމަށްްވަކިްބޭފުޅެއްގެފަރާތުންްނުލިބޭތީް ބުނާްްަގއިމިއީކީްނޫންްއަޅުގަ



  

.ްށްފުންްރަނގަޅައިންޞާއޮތްްހަމައަށްްޙުކުެމއްްކުެރވެންޖެހޭނީްްދިަޔސްއަށްްފަކީ.ްކޮންމެްބޭފުޅެއްްަކއިރިދުލުއިންޞާޢަ

ްޢާއްމު ްނޫން ްދިުއމަކުން ްަކއިިރއަށް ްބޭފުޅެއް ްމީހަް،ވަކި ްރައްޔިތު ްޙުކުމެއްނިކަމެތި ްް،ކަށް ްހުށަހެޅިގެންދާ ދެްމައްސަލަ

ްްޚަސްމުންކުރެ ްޢަްފަރާތަކަށް ްލިބެންޖެހެނީކީ. ްދުލުއިންޞާފު ްހިނގައްޖެްހަމައެހެންމެ، ްފެނިގެން ނޑުެމންނަށް އަޅުގަ

ފެނިގެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްބަދަލުކުރެވިގެންދިޔަްމަްނޒަރު.ްް،ންކުރެވެމުވަކިްޭބފުޅަކާްމެދުްދަޢުވާދައުލަތުގެްޤާނޫނުތައްް

ލިބެންޖެހޭްބިލިޔަންްބިލިޔަންްރުފިޔާްނުލިބިްހުރިްްތެރޭގައިްދައުލަތަށްްޝަރީްސިސްޓަމުގެޤައުމުގެްޖުޑިްްމިް،ހިނގައްޖެ

ނޑުމެންް،ގެންްހިނގައްޖެތަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނި މަްކުރީގެްއަޅުަގނުޑމެންގެްމިހާރުގެްއިއްތިހާުދެގްނަށްްހައަުޅގަ

ްއެ ްނެތިގެބޭފުޅުން ްއުްވަެރއް ްޢަބްދުލްޤައްޫޔމުން ްމައުމޫނު ްތިޅުއްާވ ްަމއްަސލަގެ ްބޭފުެޅއްގެ ގެްއަލްޤީނުްްވީތީްށްކައަްމާގެ

ްދުވަހަް ްއެަތއް ްވެސް ްްކުމައްސަލަ ްއަޑުއެހު،ްކުެރވިތަޙުޤީޤުް،ޮއވެކޯޓުަގއި ްިނމިހުރިހާ ްގޮއްސަ،ްންތައް ްހަމައަށް ްޙުކުމާ

ްއަނެްއކާ ްބަލަންއޮްއވާ ްއަލުން ްމައްަސލަ ްޢިއްޒަތްތެވެސް ްތިން. ްމިއީ ްރައީސް، ްއަހަރުރި ްހުންނަްްހަތަރު ވެފައި

ްއެނގިވަ ްހަމައެހެންމެ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއިއްތިހާްމައްސަލަތައް. ްއިދިކޮޅު ްތިއްބެވިްަޑިއގަންނަވާނެ ްވެރިންނަށް ދުގެ

ްރައްޔިތުންްްއެްް،ވާގިވެިރެވގެންްބޭފުޅުންނާ ްޤައުމުގެ ްމި ްބޭފުޅުން ްއިސްަކންދެއްވި ްފަހަތުގައި ލަތަށްްދައުް،ބޭފުޅުން

އާއިްރޭިޑޔޯތަކުންްިއވެމުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްްދަނީްފެންނަމުން.ްޓީވީްއަދުްމިދައްކަންޖެހޭްރުފިޔާގެްއަދަދުްމި

ްގެނެސް ްބަޣާވާތެއް ްމިލްކުކޮށްގެން، ްބާރުތައް ްހުރިހާ ްޤަުއމުގެ ްއޮުޅވަެއއްނުލެވޭނެ. ްޙަޤީޤަތެއް ްރަްއޔިތުންނަށް ،ްޤައުމުގެ

ނޑިްބާރަށްްކިތަންމެްވެރިކަމުަގއި ްބާރުތަކަށްްބަގު ްސަލާމަތީ ްހުރިހާ ްހުރި ްޤައުމުގައި ްމި ްއަދި ްތިއްަބސް ަބއްދަިއގެން

ްމިްޤައުުމގެްް،ސްކަމުގައިްިވޔަްބޭފުޅުންނަށްްފައިސާދީގެންްޤައުމުގެްެވރިކަމުގައިްަބއްދަިއގެންްތިބިްރިޝްވަތުދީްއަދިްއެ

ްޤައުމުންް ްމި ްވެރިކަން ްބާޣީ ްމި ްއަނބުރާ ްއަލުން ްލާނެފަހައިްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެްނައްތައި، ްމި ްއަނބުރާ ްއަލުން ލާނެ.

ްަވްސވާހެއް ްަޝއްކެްތ، ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއީ ްލިބިގަންނާނެ. ްވެިރކަން ްމި ްނޫން.ްްރައްޔިތުން ްކަމެއް އޮތް

އަދިްިމްްސާަތކާހުރިހާްމިނިަވންްމުއައްސަވެސްްހީފުުޅކުރަްއަވއިގެންުނވާނެްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްދައުލަުތގެްއެްއގޮތަކަށްް

ްދަމައިގަެނގެން ްބާރު ްވެިރކަމުގެ ްހަތިޔާރެް،ޤައުމުގެ ްހުރިހާ ްަޤއުމުގެ ްވަށަިއގެންއަދި ްވެރިކަުމެގ ްއެ ކިތަންެމްް،ލައިްއް

ްަޙއްުޤވެރިންނަ ްޭއގެ ްިތއްބަސް ްލައިގެން ްެސކިއުރިީޓްފާރެއް ްމާތްވަރުގަދަ ްޤައުުމގައިްްއިރާަދކުެރއްިވއްޔާهللاްށް ްމި ދެން

ްައވަ ްެއްބޭއްިވގެންދާ ްލިބިގެންދާނެ. ްވެރިކަން ްޤައުމުގެ ްމި ްޙަްއޤުވެރިންނަށް ްއަނބުރާ ްއަލުން ްއިންތިާޚބުގައި ސް

ްމިް ްހުށަހެޅިގެން ްމައްސަލަތަެކއް ްމިހުރިހާ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްލިިބގެންދާނެ. ްއަދަބު ްޙައްުޤ ްބާޣީންނަށް ްދުވަހަކުން

ނިޑޔާރުންނަޅެނީްހަމަްބަޣާވާތްްސަލާމަްތކުރައު ބޭފުޅުންނަށްްްވެސްްޮބޑުކޮށްދެްނޖެހޭނެ.ްއަދިްއެްށްްމުސާރަން.ްމިއަދުްފަ

ް ްލިބޭ ްްނާޔަތްތަކަށްއިމިހާރު ްބޮޑު ްޢިއްޒަތްތެއިވުރެ ްދޭންޖެހޭނެ. ްެވސް ނޑުމެންްނާޔާތްތައް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ރި

ްލިޤަބޫލު ްހަމަ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްމިންވަރުން ްލިބޭ ްއެއްަޗކުން،ްޤައުމަށް ްލިބޭ ްޤައުމަށް ބެންޖެހޭނެ.ްމިްކުރަމު

ްއެހެން ްއުެޅވެންޖެހޭނެ. ްއަރާމުަގއި ްއުފަލާއި ްރަްއޔިތުން ްމަޤުޞަޤައުމުގެ ްބައެްއގެ ްވަކި ްހާސިލުކުރުމަކަށްްނަމަވެސް ދެއް

ޓަކައިްޤައުމުެގްްޤައުމަށްްވެސް.ްމިްނޫންްޤައުމުގެްމިލްކިއްޔާތުްުހސްކުރަންޖެހޭނީކީ.ްބަހަންޖެހޭނީކީ.ްއަދިްދޭންޖެހޭނީކީ



  

ްމަޤުޞަްަމށްފުްރަނގަޅުކުރުދުލުއިންޞާޢަ ްކުރަންޖެހޭނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްޓަކަިއްއެްިނޔަތުަގއި،ްއެ ްކަމެއް ދުގައި

ނިޑޔާރުންްވެސްްމިއަދުްއަ ތިމާމެންނަށްްމިްއަދާކުރެވެނީްްފިކުރުކުރަންޖެހޭްމިއްލަްނަފްސަށްްއެބަްވިސްނައިސުވާލަކީްފަ

ްމަޤާމުގަޒިން ްއެއްކޮށްތޯ ްއަޅުގަްމާދާރުކަމާ ްކުރިންއެްނޑަށް. ްމީގެ ްމިްްނގޭ ްމިހާރު ނޑިޔާރަކު ްފަ ްމަޤާމުގައި ްމި ވެސް

ްމި ްގެންނަވާްޤައުމުަގއި ްތަޙުޤީޤަށް ްކޮިމޝަނަށް ްއުޅޭ ްއުފައްދަިއގެން ްވަީޙދު ްއައިލެންޑުްްއޮތް،ްބާޣީ ްހުޅުލޭ ްބޭފުޅުންނާ

ްޤައު ްމި ްޭރަގއި ްކުރީ ްރޭްނޫން ްބައްދަލުކުރިްމުގެހޮޓަލުގައި ނޑިްް،ަފނޑިޔާރުން ްަރއީސް،ްޔާރު.ްޢިއްޒައުއްތަމަްފަ ތްތެރި

ް...މިއީްމިްޤައުމުގެ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިށީނޝުކުރިއްާޔ ްމިމެންބަރު. ްފުުރޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްްދެވަަޑިއގަންނަވާ. ފޮނަޫދްއަރުވަނީ

 އަށް.ްهللاޢަބްދުްރަޙީމުމެންބަރުްޢަބްދުއްޢިްއޒަތްތެރިްދާއިރާގެް

ް

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާهللاްޢަބްދުްރަޙީމުއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްފޮނަދޫްދާ

ް...އީސް.ްއާދެ،ްޤާނޫނުްނަންބަރު`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށްްގެންދިއުމަށް.ވާހަކަފުޅުްކުރިއަމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެިރް.ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްހަމަވެއްޖެްްއާދެ،ްމިހާރުްކޯރަމް

ް

ްހަކަދެްއކެވުން:ވާهللاްޢަބްދުްރަޙީމުފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫުނ ްުޝކުރިްއޔާ. 2111/13ްްއާދެ، ްއިޞްލާޙުދިެވހިރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނަށް ނޑިޔާރުްނގެ ގެަނއުމަށްްފަ

ް ްދާއިާރގެ ްއަފްރާޝީމުއުނގޫފާރު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާފައިްްިޢއްޒަތްެތރި ްވާހަކަްމިްޢަލީ ްބިަލށް ްައޅުަގނުޑްވާ ދަްއކަން

ްވެސްްވަރަށްްރަނަގޅުްކަންތައްތަެކއްްހުށަހަޅުއްވާަފ.ްއެހެންނަމަވެސްްހިތާމައާްްލާއިރުްމީަގއިްއެބަހުރިްޙަޤީޤަތުގައިބަލައި

ްބޭފު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްތެދުވެަވޑަިއގަންނަާވ ްވާހަކަަދއްަކަވން ްބިލަށް ްމި ްަކމަކީ ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްމިތާނގަިއްއެީކގަިއ ޅުްނ

ްއޮތް ްމިތާނަގއި ްބިލު ްމި ްގެންދަާވއިރު ްބާްއަވއި،ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ްވާހަކަްގޮތަށް ްބާޣީްްބަާޣވާތެްއގެ ްާއއި

ްހިތާމައާވާހަކަ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްނުހުއްުޓވާަކން ްއެކަން ްިރޔާސަތުން ްގެންދާއިރު ްފާހަގަކުރަން.ްްދަްއކަމުން އެކު

ޖެހެނީްމިއަދުްދިވެހިރާއްޭޖގެްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެްމަޤާމުަގއިްހުންނެވިްޑޮކްޓަރްމުަޙއްމަދުްވާލަންއެހެންްމިްދަންނަ



  

މަތީންްމިްމަޖިލީހުގެްރައީސާއިްިދވެހިރާއްޭޖގެްުއއްތަމަްްވާްޮގތުގެްގޮތްްެއއްްޙަސަންްމަނިކަކީްޤާޫނނުއަސާސީއާވަޙީދުް

ް ްހުވާކުރަްއަވއިގެން ްކުރިފުޅުމަީތގައި ނޑިޔާުރގެ ްވެރިފަ ްާޤނޫނީ ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުެގްްބޭފުޅާްެއއް.ްއެްހުންނެވި ައށް

ްޮގވަމުޤާނޫނުްނުވަތަ ްބާޣީ ނޑިނޭޅި ްކެ ްމަޖިލީހުގައި ްގެންދާއިރުހަދާ ްޤަބޫލުްް،ން ނޑު ްރަްއޔިތުންެގްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ކުރާ

ްއެއްގޮަތކަ ްހުއްުޓަވންޖެހޭނެ. ްެއކަން ްބޭފުޅަުކ ްބަލަހަްއޓަވާ ްރިޔާސަތު ްދިވެހިރާއްޭޖގެްވެށްމަޖިލީހުގެ ްތެރޭގަިއ ްިމތާ ްސ

ްާޤނޫނުއަސާސީއާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވެރިްްާވްގޮތުގެްްގޮތްްެއއްްއަށް ްހުންނެވި ްހުވާކުަރއްަވިއެގން ްބާޣީްމަތީން އަކަށް

ްވާަހކަދެ ްފުކިޔަިއގެން ްދެއްަވއިގެންއްކުުމގެ ްރިޔާސަތުން ްޢިރުޞަތު ްުނވާނެ. ްމިކަން ްރައީސް، ައޅުަގނޑުްއްޒަތްތެރި

ްއަނެއްްފާނުގެްސަމާލުކަމަށްމަނިކު ްބޭނުންވާ ްާފހަގަކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްފާހަަގކޮްށލީ.ްއެާއއެީކަގއި ްމި ްގެނައުމަށް ްަޓކައި

ްގެންދާއިރު ްހުށަހަޅަމުން ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ނިޑޔާރުްނގެ ްފަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުވަތަް،ކަމަކީ

ްބޭނުން ްއުޅޭއިއިޞްލާޙުކުރަން ްއަްވެގެްނ ްބަލައިރު ްއެބަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހެޅެނީްްލަން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭ

ްނޭދެޭވް ްކިހާވަރެއްގެ ްކުރާނީ ްމާލިއްޔަތަށް ްޤައުމުގެ ނޑުމެންެގްދިވެހި ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްއިޞްލާހެއްތޯ.ްީމގެ ކިހާވަރެްއގެ

ްކަމަކަށް ްދެކޮޅުޖެއްޭސވަރުގެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްިމއީ ްނޫނީ ްމިްއަސަރެއްތޯ. ްައޅުަގނޑުމެްންްވާނެތޯ. ކަންކަން

ްބެލުމަށްފަހު ްް،ދިރާސާކޮށް ްއިދޭންޖެހޭ ްނުވަތަ ްހިްނާޔަތެއް ްމާޔަތެއް، ްއޮތްނުވަތަ ކަމެއްްްއެް،ނަމަްރަްއކާތެރިަކމެއް

ްއެއީ ްތާއީދުްއަޅުަގނޑުްދިނުމަކީ ްބުނާެވސް ްމި ްމީގައި ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމައެއާެއކީަގއި ްކަމެއް. ްކުރާ ،ް ވަަނ26ްްއެއީ

ނިޑޔާރެއްމީހަކީްސުްއެް،އިގަް(1މާއްދާގެް) ްޯކޓުގެްފަ ްމީހަކާްމުޚާތަބުކުރުމުގައިްއެްްއެް،ނަމަްޕްރީމްްކޯޓުްނުވަތަްހައި

ރޑްްމިްލަޤަބުްބޭނުންކުރުން.ްނުވަތަް ބޭފުޅެއްްއަދާކުރަްއާވްްއެއެނޫންވެސްްމީހެއްގެްނަމުގެްކުރިއަށްްޖަސްޓިސްްރިޓަޔަ

ްދިނުމަ ްލަޤަބެއް ްދޭްނޖެހޭ ްއެ ްގޮތުން ްގުޅޭ ނޑުމަޤާމަކާ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެއީ ްއެްކީ ްތާއީދުްވެސް ްކަމެއް.ްއަިދްަކމަށް ކުރާ

ްބޭނުންހަމަ ްފާހަގަކޮށްލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމަ ްމީގައި ްައޅުަގނޑުެމން ްް،އެއާެއކީަގއި ް)ށ(26ްްެއއީ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްދަށުނ285ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ނޑިޔާްވަނަ ްުއއްްރުކަުމގެފަ ްގެނެވުނު ްނިމުމަކަށް ތަމަްމަޤާމު

ނޑިޔާާރއި،ްއެ ނޑިޔާރުންގެްްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ެގްދަށުންނާއ148ްިއަސާީސގެްޤާނޫނުްމާއްާދގެް)ނ(ގެްދަށުންނާއިްފަ ްފަ

ްދަށުންނާއ23ްިޤާނޫނުގެް ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ ްދަށުންނާއ15ްިޤާނޫނުެގްްއެްވަނަ ް)ކ(ގެ 25ްޤާނޫނުގެްްއެްވަނަްމާއްދާގެ

ްދަށުންނާއި ްމާއްދާގެ ްމާއްދާގ64ްެްވަނަ ްކުށަކާ)ނ(ްވަނަ ްމަޤާމުން ނޑިޔާރުކަމުގެ ްފަ ްދަށުން ްކޮންމެްްގެ ްވަކިވާ ނުލައި

ް ްޚާއްަޞ ްއަންނަނިވި ްއިމްތިާޔޒުމީހަކަށް ްއަުޅަގނުޑްއިނާޔަތްތަާކއި ްެއވެ. ްލިބިދޭންވާނެ ްފަރާތުން ްދައުލަުތގެ ަތއް

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްަދންނަވާލިހެން ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑމެންގެ، ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ނޑުމެންެގްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ެގ

ްމިންވަ ްހުރި ްެކރިފޯރުންތެރިކަން ްމާލިްއޔަތުގެ ްހަމަޖައްސައިމާލިއްޔަތަށް، ްކަންކަން ްމި ްއެންމެްރަކުން ްެއއީ ދިނުމަކީ

ްބައްޓަންކުރަމުންދާިއރު ްޤާނޫނެއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިއަދު ްއެކަމަުކ ްކަެމއް. ްހަދަމުންދާއިރުްް،ރަނގަޅު ޤާނޫނު

ނޑުމެްނގެްކުިރއަްށްްނަންވާނީޅުަގނޑުމެންްވިސްއަ ހަމައެކަނިްވޭުތވެދިޔަްތަަނކަެށއްްނޫން.ްައޅުަގނޑުމެންްޖެހޭނެްއަުޅގަ

ް ްމިފަދަ ްމިްހިމާޔަތްތަކާއިްނާޔަތްތަކާއިއިއޮތްތާނަގއި ްހަދާއިރު ްޤާނޫނުތައް ްދޭން ދޭތެރޭގައިްްކަންކަމާްރަްއކާތެިރކަން



  

ްއަޅުަގނޑު ްވިސްނަން. ްފުންކޮށް ްހާލެއްްްވަރަށް ްއަފްރާޝީމުއެްއވެސް ްމިްަގއި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްިއޞްލާޙާްްޢަލީ ވާ

ނޑުްހަމަްވަރަށްްބޮޑަށްްތާއީދުކުރަން.ްއެހެންނަމަދެކޮޅު ވެްސްހަދަނީކީްނޫން.ްމީގައިްހުރިްރަނގަޅުްކަންތައްތަކަށްްައޅުގަ

ްހުށަހަޅަިއ، ްއިޞްލާޙެއް ނުޑްދަންްމިފަދަ ްގެންނައިުރްއަުޅގަ ްބަދަލެއް ްޤާނޫނަށް ނޑުމެްނގެ ްބޭނުންވެގެންްއަުޅގަ ނަވާލަން

ްއެބަްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްައކީ ްވާަހކަ ްްއުޅޭ ްކަާމ ްމި ނިޑޔާރުންެގްޖެހޭ ްފަ ްވިސްނަން. ްފުންކޮްށ ްވަރަށް ދޭތެރޭގައި

ބައިްދޭންްމީގައިްހިމަނާފައިްއޮތްްއޮތުންްްމުސާރައިގެްދެަބއިކުޅަްއެއްަބާޔއި،ްތިންބަިއކުޅަްދެބަާޔއި،ްަހތަރުބައިކުޅަްތިން

ނޑު ނޑުމެންްމިކަހަލަްްންްދެވަނަްިވސްނުމަކުންްވިސްނާަލއި،މެއެއީްއަުޅގަ ނޑުމެްނގެްކުިރއަށްްއޮތްތާނގަިއްއަުޅގަ އަުޅގަ

ް ްނަތީޖާއަކާކަންތައްތައް ްނިކުމެދާނެ ްވަރަށްްކުރާއިުރ ްފަުރވާތެރިަކމާްދޭތެރޭަގިއ ްވިސްނާލަންޖެހޭްްބޮޑަށް އެީކގައި

ްމި ްިމއީ ްހަްބިލާްކަންތައްތައް. ްއަޅުަގނުޑ ްގޮތުން ްދެްންބެހޭ ްކަންތައްަތކަކީ. ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން މަ

ްއަޑުްއަޅުގަް ނޑަނޭޅި ްކަ ްހަމަ ްމިނޑުމެންނަށް ްތެދުވެވަޑަިއގެްންްއިވެމުން ްބޭފުޅުން ްތަފާތު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު ދަނީ

ްއޮތް ްމިތާނގައި ްބިލު ްއޮތް ްބާްއަވއި،ްހުށަހެޅިފައި ްހިތަްއެްގޮތަށް ްދަްއކަމުންށްބޭފުޅަކު ްއެއް ްވާހަަކ ްތަން.ްއެރި ދާ

ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް، ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއުފެއްދުންތެރ17ްިޖެހޭ ްވަރަށް ްމަޖިލީހަކީ ްަރއްޔިތުންެގ ް،ވަނަ

ްޤަބޫލުކުރާް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިހާރު ްެއއްބަސް ްއަޅުަގނުޑ ްހަދަން. ްމަޖިލީހަކަށް ްކުރާ ްމަސަްއކަތްތަެކްއ ބިނާކުރަނިވި

ްމި ްްމަޖިލީހަށްްގޮތުަގއި ްވަކިން ްމަސަްއކަތްތަެކއްވުރެ ްކަމަކަްށްްގިނަ ްއޮތް ްމާޒީަގއި ްމަޖިލީހެއް ްރަްއޔިތުންގެ ކުރި

ނޑުެމންްމި ނުޑމެންގެްތެރޭަގއިްމިްތިއްެބވިްއަޅުަގނަޑކަށްްނުފެނޭ.ްއެހެްނނަމަވެސްްމިހާރުްއަުޅގަ ް،ކުރާްކަމަކީްއަުޅގަ

މަްވެސްްތެދުވެްބާޣީ،ްބާީޣްތަނަށްްހުށަހެޅުނީްއެމް.ޑީ.ޕީްއަްށްނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާްބޭފުޅުންްހަމަްކޮންމެްބިލެއްްމި

ްނުލައި ްއެްްހުއްޓައި ްކިޔަނީ ްމިްމި ްދައްކަވަމުންދާއިުރްޙަޤީޤަތުަގިއްދިވެހިރާއްްބޭފުޅުން ްބާޣީންނަކީްވާހަކަފުޅުތައް ޖޭަގއި

ްހިއެއްްްކޮބައިކަާމއި ްައޅުަގނޑަށް ްަރއްޔިަތކު ްއެްއވެސް ްހަމަ ްނުދަންނާނެ ްކޮްނބައެއްކަްނ ްނުްބަޣާވާްތކުރީ ހުރިހެން.ްވޭ

ްއެހެންވީމާ ްކިތަންމެް، ްގެއްލުނީމަ ްވެރިކަން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޭބނުން ްދަންނަވާލަން ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ނޑު އަުޅގަ

ްތެރެއި ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއެމް.ޑީ.ޕީއާހިތްދަތިވިޔަސް ްހަމަ ްބަޔަކު ްިގނަ ްން

ްއެ ްވެރިކަން ްނުކުރެއްވިގެންްްހަވާލުކުރި ްނެތިގެންްއެް،ބޭފުުޅންނަށް ްގޮތެއް ްއެްއެވސް ްކުރެއްވޭނެ ދިވެިހްް،ބޭފުޅުންނަށް

ްވަރަށް ްދިވެްރައްޔިތުންނަށް ްކުަރއްވާަފއި، ްވެިރކަމެއް ްއަނިޔާވެރި ނޑައިބޮޑަށް ްފު ްއިޤުތިޞާދު ްރައްޔިތުްނެގ ލާފައި،ްހި

ްމިނި ްަނގައިދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއަމަންއަމާންކަން ްފުޑުފުލާވަންކަމާިއ ްނިޒާމު ްޝަރުީޢ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ުޑކޮށްލާފައި،ްަފއި،

ނުޑވައި ްކަ ްބާރު ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްނެތިގެންދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮެތއް ްއެއްވެސް ްހަދާނެ ްދެން ް،ފިލައިގެންްް،ލާަފއި،

ްނިކުމެ ްަމގުމަްއޗަށް ްމިއަދު ްދެން ްބޮލުް،ރައްާކވެފައި، ްއިސްތިއުތިމަންނަެގ ްބަޑިަޖއްސަިއގެންޭނ ްތިމަންނަްް،ފާދިނީގައި

ކަސްްިމައދުްދިވެހިްރައްޔިތުންްއެކަްންއްިކޔަދީޭއ،ްބާޣީްނާޒިމޭ،ްބާޣީްރިޔާޟޭްކިޔައިގެންްވާހަކަދެހެްއަށްްމިވެނިްގޮތެއް

އޮތީްވަރަށްްްބުތަކުންްއެދިވެހިރާއްޖޭގައިްބޭްއވިްއިްނތިޚާްދުވަހުގެްތެރޭގައިްވޭތުވެދިޔަްދެތިންްމަސްްރާކަންްމިޤަބޫލުނުކު

ްފެންނަ ްމިތާސާފުކޮށް ްތިމަންނަމެންނާނން. ްބާރަށް ްކިތަންމެ ްއެބަްްގައި ްރައްޔިތުން ްބުންޏަސްްއެކީ މިއަދުްް،ތިއްބޭ



  

ނޑުމެންނަށްްއެބައުސްފަސްަގނޑަށްްބަލައިލީ ބުނާްްއެް،ފެނޭ.ްރާއްޖެތެރެއަށްްދަތުރުކޮށްލީމަްމަްއެތިބަްރައްޔިތުންްއަުޅގަ

ްފެ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްާތއީދު ްއޮތް ްއަށް ްމިއެމް.ޑީ.ޕީ ްެވްސްްއީނޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޙަޤީޤަތް

ްއެއްޗެއްް ްލިބެމުންދާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްް،އެއްބަސް. ނޑުމެން ްޠަްައޅުގަ ްގޮތުންްއިންސާނީ ްނިޔާކުރާ ބީޢަތް

ްލިބެ ްއެކަމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދިަޔއިމަ ްއުނިެވގެން ްއެްއޗެއް ނޑުްްމުންދާ ްއަުޅގަ ްހިތްދަތިވިޔަސް ހިތްދަތިވާނެ.

ގެްސިޔާސީްކުރިމަތިލާން.ްމިއަދުްމެވެސްްއެއްދުވަަހކުންްޙަޤީޤަތާޖެހޭްކޮންްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަ

.ްދެނެއްްއެމް.ޑީ.ޕީްއެއްްިދވެހިްރަްއޔިުތންްކުރިމައްަޗކަށްްނާންނާނެްވެފަވަނީްމިްޤައުމުަގއިްފެއިލްްްޙަޤީޤަތަކީްއެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުްމިއެއް.ްމިހެްކާމިޔާބާއެީކގަ ރިްކަްނތައްތަުކގެްމައްޗަށްްބަލަިއ،ްހުްދަންނަވަނީްއަުޅަގނޑުމެންްމާޒީވެފައިްންްައޅުގަ

ްއަޅުްއަބަދު ްދިރާސާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެްންމާޒީ.ްމުސްތަޤުބަލުގެވެސް ްިދވެހިްްގަ ްމާީޒއޭ ނަޑކީ ްލޯގަ މޫނުަބލާ

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބުނަނީ.ްއެހެންކަމަްށަވންޏާ ްއެްބަހުގައި ްބަލައިލީމަ ްތަނަށް ްމިތާވޭތުވެިދޔަ ްމިއަދު ްއެނނގޭ ްގައި

ްކިތަންމެްވަރަކަށްްވާހަކަދެއްކިޔަް ްމިބޭފުޅުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފެއިްކަސް ްޮގްއސަޤައުމުގައި ްމިންވަރު.ްކެނެރީގޭްްލްެވގެން އޮތް

ްދެން ްމިހާރަކު. ްނޫން ްބޭފުޅެއް ްބަލައިގަްނނަ ްރަްއޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނަޝީދަކީ ްމިތާްްމުޙައްމަދު ްވަރަކަށް ކިތަންމެ

ް ްއަތަށްް،ިނކުމެމަގުމައްޗަށް ްދުވުނަސްފަިއާވން ްއެް،ލަިއގެން ްހަޅޭއްލެިވޔަސް ްބާރަށް ްގޮސް ާތއީދެްއްްރަށްރަށަށް

 މަނިކުފާނަށްްރައްޔިތުންގެްތާއީދު...ްތާއީދުްނުހޯދުނީްއެްނުހޯދޭނެ.ްއެ

ްް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮުތގެްއާދެ، ްަގާވއިދުަގއިވާ ްގެއްްމަޖިލީހުގެ ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްރަނގަބީލުޖަހައިމަތިން ގެްފަސްމިނެޓުްލުމުން

ނޑާފުރުޞަތު ނޑުްިމހާްހިސާބުންްޖަލްސާްމެދުކަ ލަނީ.ްދެންްޖަލްސާްފަށާނީްއެރުވުމުންްވެސްްޯކރަމްްހަމަނުވާތީްއަޅުގަ

ްގައި.12:15

ް

ނޑުްއވައި[  ]އަށ12:15ްްްންްއ11:45ްިެލއްުވން:ްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްޒިރުވެވަަޑއިެގންްނެތުމާްރުންްހާަޖލްސާްފެށޭްއަދަދަށްްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަްގައިޖަލްސާްފަށަންްބެލިއިރު އެކުްއަުޅގަ

ްރަނގަބީލުްކޯރަމް ްމިބެލުްމިނެޓ5ްުޖެހުމަށްފަހު ްމިހާރު ްވެސް ްްމުން ްކޯރަމް ްއަދަދަވަނީ ްޢިއްޒަތްހަމަވާ ތެރިްށް

ނޑަށްްޖެހޭނީްމިމެންބަރުންްހޯލު ޖަލްސާގެްމަސައްކަތްްއެހެންްވަގުަތކަށްްްތެރެއަށްްވަދެަވޑައިުނގެން.ްއެހެންކަމުންްއަޅުގަ



  

ލީހުގެްޖަލްސާގެްދެންްމަޖިް،ެއކުހުސްވަގުތުކޮޅުްއަުރވާްަގޑިއާްވެސްްވަރަށްްކައިިރވެފައިްވުމާްްފަސްކުރަން.ްއަދިްހަމަ

 ކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްހުރިހާްމެންބަރުންނަށް.ްބޮޑަށްްޝުްޖަހާއިރު.ްވަރަށ1ްްމެންދުރުފަހުްްދާނީްށްމަސައްކަތްްކުިރއަ

ް

 ]އަށ13:11ްްްއިްނ12:21ްް:ްހުސްވަގުުތކޮޅު[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްްމިމަޖިލީހުގެ ްފެށުމަށް ްމަސައްކަތް ްަރނގަބީލުދަންފަޅީގެ ްހަމަވެކޯރަމް ްމެންބަރުން ްވެސް ްނުވާީތްޖެހުމަށްފަހު ފައި

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްގަިއ.1:31ޖަލްސާްދެންްފަށާނީްއަޅުަގނޑުްމަޖިލީހުގެްމިއަދުް

ް

ނޑުްއވައިެލއްުވން:ް[ ް]އަށ13:31ްްްއިނ13:16ްްްޖަލްސާްމެދުކަ

 

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.12
 

ް ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަލުކުރާްއުސޫލުންްޢައެކުްައޅުަގނުޑމެންްވުމ1:31ްްާް،ގެްމަސައްކަތްްފެށިގެންާދއިރުްދަންފަޅީް`ްމަޖިލީހުގެްމި

ނޑުްމ12ްިއެޖެންޑާްައއިޓަމުް ްް.ދަނީްވޯޓަށްްއެުހމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްެއހުންްއަށްްައޅުގަ

ްމިް-12.1 ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްްމިއަދު ްައއިަޓމު ްއެޖެންޑާ ްދާއިރާގެް.12.1އޮތީ ްދެކުނު ްމެންބަރުްްހިތަދޫ ޢިއްޒަތްތެރި

ބިލުްްގެަނއުމުގެގެްމާލިްއޔަތުްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުދައުލަތުް،3/2116ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަންބަރުްްފުޙަސަންްލަޠީ

ްބަލައިގަތުމާ ްޢިްއޒަްމަޖިލީހަށް ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްާކޑުކޮޅުަތްއްމެދު ްއިށީނދެވަޑަިއގެން ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ތްެތރި

ްފުރުޞަތުށްެލއްވުމަކޮޗެކު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިށީނއަރުވަންށް ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްދަންނަވަމުްން. ދެވަަޑއިގަތުމަށް

ްގޮތުގެ ްގަވާއިުދގަިއވާ ްއަޅުްމަޖިލީހުގެ ްޖައްސަަވއިދެްއވުމަްށ ްރަނގަބީލު ްވޯޓު ްދަންނަވަން.ްމަތިން ނޑު ގަ

ނުޑްިއގެންްކާުޑކޮޅުތަްއްޗެކުދެވަޑަްވެސްްއިށީންއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްހުރިހާްޢި ކޮށްެލއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް ްއައިަޓމު ްއެޖެންޑާ ްަދންނަވާނަން. ްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ 12.1ްްއެދެން. ްދާިއރާގެ ްދެކުނު ްމެންބަރުްހިތަދޫ ޢިްއޒަތްތެރި

އުމުގެްބިލުްގެނަްގެްމާލިްއޔަތުްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުދައުލަތުް،3/2116ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަންބަރުްފުްޙަސަންްލަޠީ

ްށްްވޯޓުެދއްވުމަށްްދަންނަވަން.ކަގޮތަްްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާމާްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަތު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް



  

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފުްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީހިތަދޫްދެކުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

71ްްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިް

41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

27ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި 67ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .34ް ްޖުމްލަ ްހިތަދ67ްޫ. ްއެހެންކަމުން .

ް ްދާއިރާގެ ްލަޠީިޢއްދެކުނު ްޙަސަން ްމެންބަރު ްްފުޒަތްތެިރ ްަނންބަރު ްޤާނޫނު ަދއުލަތުގ3/2116ްްެހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްވާްގޮތުގެގެނައުމުެގްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމަށްްފާސްެވއްޖެ.ްަމޖިލީހުގެްަގވާއިުދގައިްޤާނޫނަށްްއިޞްާލޙުްގެމާލިއްޔަތު

ނޑުްނިންމަން.ްްކަމަށްްއްޖެއަށްްފޮނުވިްދީްކޮމިޓީމަތިންްމިްބިލުްއިޤްތިޞާ ްައޅުގަ

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތް.13

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްމަސައްކަތ13ްްއެޖެންޑާ ްގަސްތުކުރަީންްމިް.އިތުުރްއެހެން ްގެންދަން ްކުިރއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަށުން އަިއޓަމުގެ

ް ްދާއިާރގެ ްއަފްރާޝީމުއުނގޫފާރު ްމެންބަރު ްހުށަހަްޢިްއޒަްތތެރި ްޢަލީ ްނަންބަރު ްާޤނޫނު 13/2111ްޅުއްވާފަިއވާ

ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭގެް ނޑިޔާރުްނގެ ސާބުންްބަހުސްްކުރިއަށްްހިްލާ.ްމިނައުުމގެްބިލުގެްބަހުސްގެްމަރުޙަގެފަ

ްޢިްއޒަގެންގޮސް ްދާއިރާގެ ްަކނޑިތީުމ ްވެދއްވުމަށް ްރިޔާސަތަށް ްޙުސައިން ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ށްްޑަިއގެންދެްއވުމަތްތެރި

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް` ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދި .ް ްދާއިރާގެ ްއަފްރާޝީމުްއުނގޫފާރު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްް،13/2111ޢަލީ ްއިޞްލާޙުިދެވހިރާއްޖޭގެ ްާޤނޫނަށް ނިޑޔާރުންގެ ގެނައުުމެގްފަ

ްވާހަކަ ްެއދިވަަޑއިގެންފަވަދައްކަްފުޅުބިލަށް ްޢިން ްލިސްޓުންިއވާ ްމިްްްއޒަތްތެިރްމެންބަރުންގެ ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު އަޅުގަ

ްބިލަށް ްމި ްނުނިމިް،ގެންަދވާކުރިންްވާހަަކފުޅުދައްަކވަމުންްއަރުވަނީ ްވާހަަކފުޅު ްމެންބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްއެ ވާ

ްهللا.ޢަބްދުްރަޙީމުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްމެންބަރަކަށް.ްފޮނަދޫްދާއިރާ



  

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްރަޙީމުދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްފޮނަ

ްގެއްިލގެްން ްކޯރަމް ްހުއްޓާ ްޮގސްގޮްސ ްވާހަކަދައްކަމުން ްބިލަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ޤަުތގަިއްދައްކަްންގަސްުތކޮށްފަިއްހުއްޓާްކޯރަމްްެގއްލުމަކީްޙަޤީްވާހަކަްދަްއކަދައްކާްަވގުތުްޖެހުނީ.ްްވާހަކަްނިންމާލަންްއެ

ް ްވާހަކަ ްހުއްޓާލަންހުންނަ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްގެންދިަޔްވަރަށް ްަދއްކަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއޭރު ްއެހެންނަމަވެސް ްސަބަބެއް. ޖެހޭ

ްބިލާްވާހަކަ ްމި ްމިތާނގަްގުޅޭްައކީ ްގެްއިގޮތުން ްވާހަކަފުޅުދައްކަމުން ްމެންބަރުން ް ްިޢއްޒަތްތެރި ންދިަޔއިުރްބަެއއް

ްވާހަކަބަޣާވާ ްގެންދާތީތެްއގެ ްއެްް،ަދއްކަމުން ްއަޅުަގނޑުއާ ްގޮތުން ްވާހަކަްގުޅޭ ްދަންނަވާލަންްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ެދއްކީ.

ްވާހަކަ ްޝަރުްބޭނުންވާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްރައީސް ްޢިްއޒަްތތެރި ްފުރިހަމައަކީ ްނިޒާމު ްކޮންމެްްކުރުމަށްޢީ ްކުރަންޖެހޭ ޓަކައި

ްްޖެހޭނީްކަމެއް ްހެޔޮހަމަ ނުޑމެން ްކުރާށޭހިތުއަޅުގަ ްއިޞްލާން ްޤާނޫނަކަށް ކަމެްއްްއެް،ވިޔަސްްއުްންކަމަށްޙުގެނަ.ްއެއީ

ނޑުްކުރިންްދެންނެވިހެންްޤާނޫނަ ނައިރުްައޅުަގނޑުމެްންގެންށްްއިޞްލާޙުކައަޅުަގނޑުމެންްވާނީްކުރަން.ްއެކަމަކުްއަުޅގަ

ްމިވިސްނާލަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙެއްްޖެހޭނެ ްކޮންކަހަލަ ްބޭފުގެނެވެނީ ްތޯ. ްބަޔަކަށް ްނުވަތަ ްއްްއިނާޔަތެްޅަކަށް

ްއަް ނޑަައޅާއިރު ްކަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްިވސްނަންދޭން ްޅުަގނޑުމެން ްމި ްބަޖެޓަްށްއިޖެހޭނެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދީގެން ނާޔަތް

ްބުރަކަެމއްތޯ.ްމި ްކިހާވަރެްއގެ ްދިރާސާކޮށްފަްއަންނާނީ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިކަހަްއިކަންކަން ލަްނޫނިއްޔާ

ްެއއީކަން ްކުރުން ްރަނގަޅުްތައްތައް ްކުރެވޭްްއެންމެ ްަކމަކަްގޮތަށް ްނުވާނެ. ްެއއާްށް ްހަމަ ްރައީސް، ިއްއެީކގަޢިްއޒަތްތެރި

ްދަންނަވާލަން ްނިޔަތަކާ ްހެޔޮ ްކިތަންމެ ްމަޤުޞަް،އެކުްޖެހޭނީ ްކަެމއްކިތަންެމްރަނގަޅު ްަބޔަކު ްއުޅުނަސްްކުރަންްދެްއަގއި

ްމިް ްމިއަދު ްފެނިގެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިތަނުން ްއެމް.ޑީ.ޕީްން ްނިސްަބތްވެަވޑަިއގަންނަްަދނީ ްބޭފުޅުންްއަށް ާވ

ްހުރަސް ްގެންދައެކަންކަމަށް ްރައީސްްވާއަުޅއްވަުމން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާންޖެހެނީ ްއެހެން ބޭފުޅުންނަށްްްއެް،މަންޒަރު.ްއެކަން

ްވެިރކަް ްއޮތް ްއަުތަގއި ްބޭުފޅުންގެ ްއެ ްދިަޔއިމަ. ްގެއްިލގެން ްާތއީދު ްއޮތް ްޤައުމުގަިއ ްއެމި ްދިަޔއިމަ. ްގެއްިލގެން ްން

ްމަޖިލީހުގެްވަގުތުްބޭކާުރކޮށްލައި،ްދެންްރައްޔިތުންގެވީމަްްތުބާރެއްްނެތީމަ.ްމިހެންްމިކަންްފުޅުންނަށްްމިްޤައުމުގައިްއިބޭ

ްހުއްޓުވައިްމި ްމަސައްކަތް ްމަސައްްލުމަށްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަވާ ްކުރަްއވަމުން ްއެ ްބޭފުުޅން ްއެ ްހަމަްޓަަކއި ްއަުޅަގނޑު ކަތް

ްއިހުތިރާމާވަރަ ްޤައުާމއިްްށް ްދިވެހި ްނުކުރައްވާށޭ. ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ެއކީަގއި

ްމި ްެއކަން ްނުގަނެޭއ. ްބަލައެްއ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމިއަދު ްްދިވެހިރައްޔިތުން ްއެނގޭށޭ. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ފެންނާށޭ.ްއޮތީ

ް ްއިންތިޚާބާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޮކންމެ ްދަތުރަކުންް،ބަކުންްއވާ ްކޮންމެ ްރަށަކުންް،ކުރާ ްޮކންމެ ްކޮންމެްް،އަރާ އިވޭ

ްމިް،އަޑަކުންް ްނެތްކަން. ްމިހާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއެނގިގެންދަނީ ްމިހާމަ ްމަންޒަރަކުން ްކޮންމެ ްއީފެންނަ

ނޑަށް އްުލނީމަ.ްލިބޭްއެްއޗެްއްނުލިބެންްނގޭްހަަމްހިތްދަތިވާނެްވެިރކަންްގެްވެސްްއެްޙަޤީޤަތް.ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާްައޅުގަ

ްއަޚްފެށީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތްދަތިވާނެ. ްް،މަ ްއަޚޭ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްރައްޔިތުންގެްްމިހުޅުހެންވޭރު ދެންނެވީ

ނޑިމަޖިލީހު ްގޮ ްހައްދުންމަތީ ްފުރުއްވާފަްްގައި ްހުރީމަ.ެއއް ނޑުްއި ްގޮިޑއެްއަގިއްްއަޅުގަ ްހައްދުންމަތީގެ ްމިއަދު ެވސް



  

ްައޅުަގނުޑެގްއަޚެއްއިނީ ންމަ،ްެއގޮތުން ްއަުޅގަ ްމިްކަމަށް ްމޫްޑު ްމަނިކުމެންދަންނަވަނީ. ްބޭފުޅުންްސާ ނާޖާއިޒުްް،ފަދަ

ްތިއްބާ ްގެންޮގސް ްނަންގަވަމުން ްދެްއެް،ފައިދާ ްމެދުވެރިވީމަ ްގޮތަކަށް ްލިބޭްނުލިބޭ ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްހަމަ ން

ްބޭނުް،އިހިތްދަތިކަމުގަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްައސަރުގައި ްކުރާ ްމިތާނގަްއެ ްއެއްެޗއް ްްއިންފުޅު ންދަވަނީ.ްގެްއެކިޔުްއވަމުން

ް ްއިހުތިރާމާ ްމަޖިލީހުްއެކީއަޅުަގނޑު ްރައްޔިތުންގެ ްހުއްޓާްދަންނަވާނީ ްއެކަން ްތަޅުމުގައި ްޤައުމަށްްގެ ްމި ްހިނގާށޭ. ްލަމާ

ްރަްއޔިތުްނނަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހިނގާށޭ. ްމަސައްކަތްކުރަާމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަުޅގަްޓަކައި ނޑުމެންްޓަކައި

ްމި ްައޅުަގނޑު ްެއހެންވެގެން ްހިނގާށޭ. ްއުނގޫފާުރްްމަސައްކަތްކުރަމާ ްނިސްބަތްވާ ްޕާީޓއަކަށް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވަނީ

ް ްއަފްރާޝީމުދާއިރާގެ ްމެންަބރު ްބިލާްޢަލީްިޢއްޒަތްތެރި ްއޮތް ްމި ްމިްްދޭެތރޭގައިްްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްައޅުަގނޑު ްވެްސ

ް ނޑުމެްމިދަންނަވަނީ ްައުޅގަ ްވިސްނަންކަމުަގއި ްކުރާއިރުްން ްމިކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫނޭ. ްބޭފުޅަކަށް ްވަިކ ްޖެހެނީކީ

އިނާޔަތްްދޭންޖެހިދާނެ.ްމިކަހަލަްއެތައްްބޭފުޅުންނަކަށްްމާދަމާްް،ދޭންްނިންމާއިރުނާޔަތްްހަމައެކަނިްމިއަދުްބޭފުޅަކަށްްއި

ްއެބަ،ްއެހެންވީމާ ނޑުމެން ްކުރާްއަުޅގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރަނގަޅުްޖެހޭ ްކުަރންްކަމެއް ްގޮތަކަށްްް.ގޮުތގައި ދެމެހެއްޓެނެވި

ްުކރަން ްގޮތަކަށް ްކުެރވޭނެ ްފައިދާ،އެކަން ްއެންމެ ްޤައުމަށް ްކުރަންްހުރި. ްލާބަހުރިްގޮތުގައި ްއެންމެ ްަރްއޔިތުންނަށް .

ްއެހެންވީމާ ްކުރަން. ްގޮތުަގއި ްމިްކުރާއިރުގައިްމިކަން، ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލަންވާނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދެންނެވިްްވެްސ

ނެތް.ްްއެއްްވަންޏާްމިކަންްކުރަންވީ.ްއަުޅަގނޑުގެްމަްއސަލަްއެންމެްރަނގަޅުްކަންްކަމަށްްއީމިްއިތައްތަކަށް.ްބަލާފަކަން

ްޤާނޫނަށްްއަންނަްބަދަލަކުންްބޭފުޅެްއގެްމަޤާމުްގެއްިލގެންދާއިރުްއެްބޭފުަޅކީްްއިެއީކގަނުޑްތާއީދުކުރާނަން.ްަހމައެއާއަޅުގަް

ްޤައުުމގައި ްމި ްމަޤާްވެސް ްއެ ްބޭފުުޅންނަށްމު ްއަންނަ ްތާރީޚުަގއި ްފަހުގެ ްބޭފުޅެްއކަން ްއެނގޭނެްފުރުއްވި ފަދަްްވެސް

ްއާދެ، ްގޮތެކޭ. ްރަނގަުޅ ްވަރަށް ްހަމަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއޮތުން ްކުެރވިފައި ްމިކަން ްމިްްގޮތަކަށް ްއެހެން

ނޑުޮއގަސްޓ7ްްުދަންނަވާލީް ބަެއއްްބޭފުޅުންގެްމަޤާމުްގެއްލިގެްންްގުިޅގެންްމެންނަށްްލިބުނުްޤާނޫނުއަސާސީއާގައިްައޅުގަ

ްކަމެއްްްިވގެންްވީއްްނޫން.ްއެްބޭފުޅުންނަށްްމަޤާމުގެްވާޖިބުްއަދާނުކުރެްެއއީްއެްބޭފުޅުންގެްކުށަކުންްވީްކަމެއްް،ދިޔައިމަ

ްވީ ްބަދަލަކުން ްއައި ްޤާނޫނަށް ްއެއީ ްނޫން. ްއެހެންވީމާްވެސް ްކަމެއް. ްއެްއެކަމަށް، ްއެްްޓަކަިއ ްނުވަތަ ބޭފުޅަކަށް

ނޑުމެންގެްމާލިއްޔަތަށްްދަތިނުވާއިދޭންޖެހޭްް،ކޮޅަކަށްްައޅުަގނޑުމެްންކުރަންޖެހޭްކަމެއްބޭފުޅުން ،ްގޮތަށްްނާޔަތެއްްއަުޅގަ

ްބަޖެޓު ްކޮށްދިނުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެކަން ްމިންވަރަކުން ްތާއީދުކުރާނެްް،ތަންދޭ ްގައިމުވެސް ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ

ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަަވއިވާްމިް،ކަމެއް. ްގާތުްއިލާފަހަކަ ްައޅުަގނޑު ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްވިދާުޅޭވްްަގއިމިހާރު އެބަ

އަޅުަގނޑުގެްވާހަކަްކުރުކޮށްލަންްމިްގަސްތުކުރަނީ.ްޢިއްޒަތްތެިރް،ްކަްދައްކާަލންްބޭނުމޭ.ްއެހެންވީމާވެސްްވާހަްތިމަންނަ

ނޑިޔާރުންގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅީމަްްޢަލީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްް،ރައީސް ފަ

ް ްވާހަކަްމިއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑަށްއަށް ްހަމަ ްގަސްތުކުރީ ްމީގަްްދަްއކާލަން ްހުރީމަ،ްއެްރަނގަުޅްކަންތަްއިވެސް އްތަކެއް

ްދޭތެޭރގަ ްމީގަްކަންތައްތަކާ ްއެީއްމިސާލަކަށް ްއިޝާރާ. ްކުރިން ްއަޅުަގނޑު ްއި 26ްްތްކޮށްލިހެން ްމާއްާދގެ ްިމްގ1ްަވަނަ އި

ްލަޤަ ްހަމަްއެއީްބު.ބުނާ ނުޑްވެސް ްތާއީދުްއަުޅގަ ްވެސް ްމިހާރަށް ްކަމެްއ.ްއެމިހާރުން ްލަޤަބެްއްްކުރާ ްއެފަދަ ބޭފުޅަކަށް



  

ްއި ްމާލީ ްއެބަދިނުން.ްއެހެންނަމަވެސް ްއިތުރަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްދިނުމުަގއި ްބޮޑަްށްްނާޔަތްތައް ްވިސްނާލަން.ްވަރަށް ޖެހޭ

ްސް.ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީް

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ނޑިޔާރުކަންްކުަރއްވާަފިއާވް ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްދިވެހިރާއްޭޖގެްޤާނޫނުއަސާސީްއައުުމގެްކުރިންްފަ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްޝުކުރުއަދާކުރަންޖެހޭނެ.ްއަިދްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޔާންެވގެންްބޭފުޅުންނަށް ްަކނަޑއެޅި ގައި

ްްޖުޑީޝަރީ ްމިްެއއްްދައުލަތުެގްމުއަްއސަސާއަީކްއިްނޑިޕެންޑެްނޓު ްހަމަޖެހި ްޤާނޫނުްކަމަށް ްފަހުގެ .ްމިްއަސާީސގަވަނީ

ް ނޑައެިޅްބަޔާންވެގެްނވާްގޮތުގެޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނޑިޔާަރކުްްކަ ްކޮންމެްފަ ްވަރަށްްދިގުްމުއްދަތެއްަގއި ްއުމުރުން ްމަތީން

ްޚިދު ްމިގެރެންޓީދެވިފަްމަތްކުރަންވެސް ްއޮތީކީ.ްވަނީ.ްްއި ްކަންތައްތައް ްނޫން ްގޮތަަކށް ްއެފަދަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކުރީގެ

ްހިންގުމަށް ްަޤއުމުގެްޤައުމު ްމުހިއްްޓަަކއި ްަވރަށް ނޑިޔާރުންނަީކ ްބޭފުޅުފަ ްައދާކޮށްފައިވާ ްދައުރެއް ްއަިދްމު ން.

ްރިްޝވަތު ްކަންކަންކޮށްފައިއޭގެތެޭރގައި ނޑިޔާރުންްަނގަިއެގން ްއެްއވެސްްްތިއްަބވާެންފަ ްއެާއއެކު ްިތއްަބާވނެ.ްއަދި ވެސް

ްމަންފާް،ކަހަލަ ްއަމިްއލަ ްޒާތީ ްނުހޯދާްއެކަހަލަ ނޑިޔާރުންޢަްް،އެއް ްފަ ްކުރެއްވި ްކަންކަން ެވްސްްދުލުއިންޞާފުން

ްޖުޑިތިއް ްރާއްޭޖަގއި ްއޭުރގައި ްޮކމިޝަނެއްބަވާނެ. ްސަރވިސް ްނޯވޭްޝަލް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއަދި ބޭފުޅުންްްއެ.

އެްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްމިހާރުގެްް،އެކުްްޤާނޫނުއަސާސީްއައުމާްނޯޭވ.ްއެހެންނަމަވެސްްއާްވެސްްއެއްްމާޔަތްކޮށްފަހި

ްލިބޭ ނޑިޔާރުންނަށް ްޚިދުމަތްްފަ ްޤައުމަށް ްމި ނޑިޔާރުންޚިދުމަތް، ްފަ ްގޮތުގައި ްބޭބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާްްކުރި ވާއިުރަގއި

ނޑައެޅިްަބޔާންެވގެްނާވްގޮތް.ްެއްއވެސްްފަރުދަކަށްްްތައްންތައްބޭފުޅުންނަށްްހަމަހަމަކޮށްްކަ ވުމަކީްޤާނޫނުއަާސީސގައިްކަ

ްތަފާތުކުްއެއް ްޤައުމުަގިއ ްމި ްފަރާތްތަކަކަށް ްޚިދުމަތްދޭ ްއެހެންވީމާ،ްކަމެްއގައި ްޤާނޫނުއަސާސީގަ. ްނޯންނާނެ ރުމެއް

ްާތއީ ްކުއަޅުަގނޑަށް ްޚިދުމަތްޮކށް، ްރަނގަޅަށް ްަޤއުމަށް ްޤައުމުަގއިްދުކުެރވޭ. ްނެތި ްކުށެްއ ްކަންކަމުްނ، ްނެތި ށެއް

ްޤާނޫނުއަާސސީް،ޚިދުމަތްކޮށް ްއޭރުގެ ްޤައުމުަގއި ްމި ްވަންދެން ްދުވަސްަތެކއް ްހުންނަްްގިނަ ްެއއިރެްއަގއި ްވެސް އަކީ

ްވެިރއަކީް ްމަތީ ްއެންމެ ްޖުޑީަޝރީގެ ްއަިދްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްހުންނަ ްއޭުރގަިއ ވެސް

ްވެރިއަކީސިފަ ްމަތީ ްއެންމެ ްެއއިރެްއގަްްއިންގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް ްހުންނަ ްއައުުމެގްް،އި ްޤާނޫނުއަސާސީ މި

ްހިނގަ ްއައީ ްޤައުމު ްހަމަޖެހޭްގޮތަކަށްކުރިން.ްއެހެންނަމަވެސް ްހިނގަމުންްއައިްމުން.ްމާ ްއެްދުވަްސވަުރްްޤައުމު ކަމަށް

ްހަދައި،ފާހަގަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު ްޤާްކުރެވޭ. ްއަޅުމި ްރަްއޔިތުންނަށް ްތެެރއިން ަގނޑުމެންނަށްްޫނނުއަސާސީގެ

ްއޮތްމަސައްކަތްްހޯދަންްޚިދުމަތް ްލިޔެފައި ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއަދި ްއެްކުާރއިރުަގއި ްބަޔަކަށް ްގިނަ ްވެސް ްނގޭއެްއޗެއް

ްމިއަދު ްެތރެއިން ްޖުޑީޝަރީގެ ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް،ްކަމަކަށް ރައްޔިތުންނަށްްްވެސް

ްހަމަޖެހުމަށް ްކުްޤައުމުގެ ްދަނީ ްކަންަކން ްގިނަ ްވަރަށް ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްހަމަޖެހުމާއި އިންޞާފުްދުލުޢަރަމުން.ްޤައުމުގެ

ްއެެހންކަމުްގާއިމުކުރުުމގައި ްބޮޑު. ްވަރަށް ްދައުރު ްޤައުމުޖުީޑޝަރީެގ ްގިނަ ްވަރަށް ްދުނިޔޭގެ ްއޮންަންން ތަެކއްަގއި



  

ްތަރައްޤީވެފަް ްކަންތައްއުސޫލުން ްޖުޑީޝަީރެގ ްޖުޑީޝަރީތައް، ްޤަުއމުއިވާ ްހިނގާ ްއުސޫލަްށްތައް ްއޮންނަ ތަކުގައި

ްޤައުުމގައި ްވެގެންދިޔުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެކަން ްޤާނޫނުއަާސސީވެސް ްމައްޗަށް ްވަިކްއިްުމެގ ނިޑޔާރުންނަށް ްފަ ން

ްތެރޭްކަންތައްތަެކއް ްަކންތައްތަކުެގ ްގެރެންޓީކޮށްދިން ްގެރެންީޓކޮށްދީފަ. ްމައްސަލަަތކުގެްވަނީ ްބަލާ ނިޑޔާރުން ްފަ ަގއި

ްއެ ްއަދި ްނުފޯރުވުމާއި ްނުފޫޒު ްފަރާތަކުން ްއެއްެވސް ްއެހެން ްްތެރެއަށް ްލިބޭ ްއެހެނިހެންްއިބޭފުޅުންނަށް ނާޔަތްތަކާއި

ްދާއިާރތަކާކަ ްއެހެން ްވެސް ްމިްންކަން ްމައްސަލަްޚިލާފުކޮށް ްވަކިްހުންނަނީ.ްއެއީ ްނިންމުމުގައި ްމަންފާްއެއް ްފަރާތެްއގެ

ްއެ ްއޮްނނަންްއެއް ްއިންޞާްނުޖެހޭމައްސަަލިއގައި ްނިންމުމަށްގޮތަށް ްމަްއސަލަ ްމައްޗަށް ންްޓަކައި.ްއުމުރުްފާިއްޢަދުލުގެ

ނޑިޔާރުކަންްކުރެްއވިްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްް،ކުރިްދިގުްމުއްދަތެއްަގއިްޚިދުމަތް ފާއިތުެވގެންދިޔަްޤާނޫނުއަާސސީގެްދަށުންްފަ

ް ނޑައެޅިްކޮންމެވެސް ްކަ ްދިޔުއިާނޔަތެއް ްއެގެން ްައޅުަގނޑުމެްންްމަކީ ްމަސައްކަތް ްބުރަ ްކޮށްދިން ްޤައުމަށް ބޭފުޅުން

ްޚުލްޤުްއެްް،ކޮށްްވަޒަން ްއަިދ ްރަނަގޅު ްއަޚްލާޤު ްެތރޭގައި ްހެޔޮްބޭފުޅުންގެ ްއިންޞާ، ްނިންމުމުގައި ްމަްއސަަލ ުފގެްއަދި

ް ްނިންމާތީ ްމައްސަލަ ްމަގަށް ްކްރައިޓީރިއާއެ ްވަކި ްދަށުންްބޭބޭފުޅުންނަށް ްކޮމިޝަނުންްްއެްއގެ ްސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

ް ްޮކންމެވެސް ްބެއްެލވުމަށްފަހުގައި ްތެޭރގައި ނޑުގެ ްމިންގަ ްއިބަލަންޖެހޭ ްރަްއކާތެރިކަމަކާއި ްއެްހިނާޔަތަާކއި ްމާޔަތެއް

ްއިންޞާ ްދިޔުމަީކ ްލިބިގެން ްހަމަބޭފުޅުންނަށް ްަފނޑިޔާރުންްްފާިއ ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްޤާނޫނުއަސާީސގެްް،ާއއި މިހާރުގެ

ނޑި ްފަ ްދަށުން ްލިބޭ ްހިމެނެންވާނެއިޔާރުންނަށް ްތެޭރގައި ްޤަބޫލުްްކަމެއްްނާޔަތާިއްެއކަންކަމުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ކުރަން.ްކަަމށް

ްމި ްކަންކަން ްރާއްޖޭެގ ްއުއްތަމަްްމިއަދު ްަދއުލަތުގެ ްއެދެން ްައޅުަގނޑު ްދާއިރުަގއި ްްހިސާބަށް ނޑިޔާުރގެ ްއެްފަ ްއަރިހުން

ްޒިން ްޮބުޑވެއްޖެބޭފުޅާގެ ްވަރަށް ްޤަްމާ ްމި ްބަލަންއުުމގަކަމަށް ްޤައުމުަގއި ްމި ްފާސްުޓް. ްވަރަށް ްމައްސަލަތައް ޖެހޭ

ްއެބަޓްރެކު ްދާން ނޑިޔާރުންނަށްްކަމަށް.ްޖެހޭްަގއި ްއިންމަސައްކަތްްފަ ްޕީ.ޖީ ްހުރިްްީޕ.ޖީް،ކުެރވޭނީ ްހުށަހެޅިފައި އަށް

ްހުށަހެޅޭ ްކުރިމައްޗަށް ނޑިާޔރުން ްފަ ްަގވާއިދުން ްކަންކަންްމައްސަލަ ނޑުމެންނަށްްްމަވެސްވުމުން.ްއެހެްނނަްޮގތަށް އަުޅގަ

ްފެންނަނީ...

ް

 ްކަެދއްެކވުން:ވާހަތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ްރިޔާސަތުްން ްނުގެއްލޭނެހެން ްކޯރަމް ްމި ްއެދެން ްފުރަތަމަ ްއެންެމ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމިްމިހާރު ްޭބނުންކުރައްަވިއގެން ްސްޓާފުން ްމެންްވެސް ްމަސަތަނަށް ްހަމަކުރެވޭތޯ ްވަރަށްްބަރުން އްކަތްކޮށްދިނުން.

ްނޯވޭްވާހަކަްނިމެންދެންްކޯރަމްްއޮންނާނެްްންކަމެއްަފއިްެވސްްޔަޤީތެދުވެވާހަކަދައްކަންްްބިލަކަށްހުރިްކަމެއްްމިއީ.ްހިތާމަ

ްވާަހކަތަކަށް ްއެ ްކަންތައްތަކަށް، ްފާހަގަކުރަމުންދާ ްމެންބަރުން ްމި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއްއްްކަމެއް. ނޑު އަުޅގަ

ް ްެއހެންނަާތއީދުވާހަކަތަކަށް ްއުކުރަން. ްނުކުެރވޭ.ްމަވެސް ްާތއީދެއް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްއިޞްލާޙަކަށް ްމި ްޮގތުން ސޫލެްއގެ

ްތާއީދުއެްއވެ ްއިްޞލާޙަށް ްހާލެްއގައި ްވަކިސް ްޚިދުމަތްކޮށްދީފައި ްަދއުލަތަށް ްުނވަތަްްނުކުރެވެނީ މަޤާމެްއގައި

ނޑިޔާރު ްފަ ްިވޔަސް ްލިބޭތީކީްކަުމގަިއ ްެއއްެޗއް ްއެްއވެްސ ްބޭފުަޅކަށް ްެއްއވެސް ްހުރި ނޫން.ްްޚިދުމަތްކޮށްދީފައި



  

ވިޔަސްްްއަދިްފެހިްޤާޫނނުއަސާސީްއޮްތއިރުވެްސ،ްްޖެހޭްނޫްޤާނޫނުއަސާސީްޮއތްއިރުްެއބަްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަން

ްިވޔަސްް ްގޮތުން ނޑިޔާެރއްގެ ްރާް،ފަ ްވިޔަސް ްގޮތަށް ނޑިޔާރެްއގެ ްފަ ްއުއްތަމަ ްޚިދުމަތެއްއަދި ްހުރިްްއްޭޖގަިއ ކޮށްފައި

ނޑުމެންްއެ ެއއްވެްސްް،ކަމަށްްމީހަކުްކުށެއްްކުރިްުކރަންޖެހޭނެ.ްއެއީްއެމީހެއްގެްޚިދުމަތުގެްައގުަވޒަންްމީހަކަށްްއަޅުގަ

ްއެ ްހިނދަކު ްނުނިންމާހާ ްކޯޓަކުން ްފުރިހަމައަށްްްޝަރުޢީ ްއެންމެ ްހަމަ ްައޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަތް މީހާގެ

ްޤަބޫލުެރވެވަޒަންކު ނޑު ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީންޖެހޭނެ. ްފެހި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްނޫ ްގޮުތގައި ްހިޖުރަްކުރާ ކުިރްއަށް

ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުތަކާއިުމވާގާްހިޖުރަކުރުމުގައި ްގިނަ ްވަރަށް ްފުރިހަމަވާންޖެހޭްްންޖެހޭ ްގިނަ ްވަރަށް އަދި

ްފުރިހަމަނުވެް ްް،ފުރިހަމަކުރުންތައް ްމިވެރިކަމ2ްެމިހާރު ްމެދަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދެ ްމި ްމެދަށް، ްދޭތެރެ ްމި ވަނީ.ްްއް

ްމި ްވެސް ްިދެވހިރާއްޖެ ްގޮތުން ްިސޔާސީ ްދެަކފިވެފަްވަތްއިރު ްބުއްދީެގްއޮތީ ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ .

ދިވެހިރާއްޖެްް،ނަމަްވަނީްކަމުަގއިްއްޖެޖެހޭނެްކަމެއް.ްއެގޮތަށްްނުކުރެވިްކުރަންގެންްއަރަިއގަންނަންްމަސައްކަތްބޭނުންކޮށް

ްދިލޭއޮ ްދިމާލަށް ްނޫންޔުހޮރުވުމަކާ ްދުރުކަމެއް ްަމކީ ްފެނިގެނ7ްްކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ދިޔައީ.ްްމިްފެބްރުއަރީގަިއ

ނިޑޔާރުންގެްޤާބިލު ނޑިާޔރުންގެްވާހަކަެދކެޭވއިރުްފަ ފާްބެހޭްކަމާިއްއަދިްަފނޑިޔާރުްނގެްއިންޞާޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްފަ

ްއަބަ ްބައެއްްގޮތުން ްވާހަކަތަކަކީ ްމިފަދަ ްދެން ްވާަހކަދެކެޭވ. ްތެރޭގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްހެކިތަކުެގްްދުވެސް ްބައެއް ފަހަރު

ްވަކި ްފަހަރު ްވާހަކަތަްއ.ްައނެއްބައި ްދެކެވޭ ްހާސިލުކުރަން،ްްމައްޗަށް ްކަންކަމެއް ްވާހަކަތައްްްަވކިްކަހަލަ ްދެކެވޭ ްގޮތަކުން

ްޤަބޫލުްކަމަށް ނޑު ްއެހެންނަމައަޅުގަ ްވާހަކަދައްކަންޖެހޭ.ްފެންނަންްވެސްކުރަން. ްއަުޅަގނޑުމެން ްމައްޗަށް ްހެކިތަކުގެ ހުރި

ނަޑއަާޅއިރުްނޫުނތަކާއިްއަދިްއިމްތިާޔޒުތަކާރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޤާ ލަތްތަްއްޙާްކަހަލަެވސްްދަތިވާްބަެއއްްްެއްއޗެހިްކަ

ނޑިޔާރުންެގްކިބައިން ނުޑްދަންނަވާްފަ ފާނަންްކުިރންްއޮތްްއެމް.ޑީ.ީޕގެްވެރިކަންްލަވެްސްއެބަްފެނޭ.ްމިސާލަކަށްްައުޅގަ

ްސަރވިސްްފުރޮޅުމަށްފަހު ްޖުޑީޝަލް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމެޖިސްޓްރޭޓުްވެސް ްމިހާރު ްްކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުާރްކޯޓުތަކަށް

ނޑިޔާރުންްޢައްޔަން ނުޑްކުރުންްހުއްޓުވުމަށްްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއެންގިްއެްނގުންްމިދިޔަްހަފްތާްތެރޭގައިްނޫހުންްއަޅުފަ ގަ

ވެސްްމިހާރުްއޮންނާނީްމިހާރުްވެރިކަމުގެްބާރުތަކާްްދުށިން.ްހަމަގައިމުވެސްްޖުޑީޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުެގްމެޖޯރިޓީ

ްތި ްހިތަށްހަވާލުވެ ނޑު ްބޭފުޅުންނަށް.ްއަޅުގަ ްކޮންކަމެއްބި ްމިހާރު ްމިްއަރާ ްެވއްޖެްއޔާްބާވައޭ މުޙައްމަދުްްވަނީ.ްކުރީގައި

ްބުްނަޝީދުގެ ްހުރަސްއެޅުންތަކޭ ްތެޭރގައިްއްޖަތްތައްހުނެ ްިމްބާރުތަކުގެ ްމިހާރުވެސް ވެްސްްދެއްކިދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްހިތާމަ ްއަރައިރުންތަެކއް.ްމިއީ ްބޮޑެތި ްކަމެއް.ްއެއީއެބަހުރި ްޢައްޔަންްހުރި ނޑިޔާެރއް ްފަ ްފަހަރަކުްރާއްޭޖގައި ްކޮންމެ ކުރާ

ްކުރިމަތީގަް ްސުވާލުރައްޔިތުންގެ ްމީހުން ްބަޔަކު ްއެަކމާ ްޕާޓީްދަންޏާފައްއުއި ްސިާޔސީ ްިވޔަސްްއެއީ ްް،އެއް ެއީއްއަދި

ްިވޔަސް ްކޯޓު ްަވކީލުންއެީއްއަިދްް،ސުޕްރީމް ްޤާނޫނީ ްހިނދަކުުސވާލުްްެވސްްވިަޔސްްކަމަށްތަކެއް އްޖޭެގްރާްް،އުފައްދާހާ

ނޑިޔާރުންނަށްްއިތުބާރު ނޑިޔާރުްކުެރޭވވަރުްކުަޑެވގެންދޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްޭއގެްމާނަފަ ނޑުމެންްންްއައަކީްހުރިހާްފަ ުޅގަ

ނޑިޖަހައި،ްހިފައި ްްހައްޔަރުކުެމއްްއަނދަގޮ ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްއަިދ ްނޫން. ްދުްއވާލުމެއްްލިބެވެސް ްއިމްތިޔާޒުތައް ްންޖެހޭ

ްަޤބޫލު ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. ްމިވެސް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްހިތްވަނީ ްއެމުނިްކުރާ ްމިއަށް ްއިޞްލާޙަކީ އެކުެލވުންްއޮތް



  

ްއެްއޗެ ްނިމެންޖެހޭނެ ްނޫންއައިްސގެން ްމީހުންނެއް ްކުިރ ނޑިޔާުރކަން ްފަ ްކުީރގަިއ ްާރއްޖޭގެ ްެއއީ ްކުީރެގްް،އް. ާރއްޖޭެގ

ނޑުމެންްައުގވަޒަންކުރަންޖެހޭނެ.ްއަިދްތިޔަް ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަމަށްްޚިދުމަތްކޮށްދިންްމީހުންްވެސްްއަުޅގަ

ްތި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވެްސ ްމެންބަރުން ްމަސަްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނެްއެގްކުރަްއވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްައގުަވޒަން ްއކަތުގެ

ައުގްއެިކްމަޤާމުތަކުަގއިްކުާރްއެންމެންެގްް،ސިފައިަގއިްކުރަންޖެހޭނެ.ްއެީއްދައުލަތަށް،ްަދއުލަތުގެްބާރުަތކުަގއިްއެިކއިރު

ްަވޒަން ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަްކުރަންެޖހޭނެ. ްދައްކަނީ ްމި ްނޑުވާހަކަ

ްމިޞްރުގައި ްނޭދެން ްެވގެންދިޔަްްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްމިްކަންތައް ްމީހަކަށްްވާކަށްްކަންތައްްރާއްޖޭގައިްގޮތަށް ް.އެްއވެސް

ްގެނެސްމިޞް ްއިންޤިލާެބއް ްބޮޑު ްް،ރުގައި ްމުބާރަކު ްހުސްނީ ްއެނދުދާންްމިއަދު ްހާޒިރުކުެރވިމަތީގައި ،ްކޯޓަށް

ްހިތަށްއޭނާްޙުކުމްއިްއަވއި ްއެޓޭްގެ ްއަންނަމުންކުއެިކއެކި ްނަކަލްަތއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަނަކީ ްގެންނަންްދާ ްރާއްޖެ ކޮށްގެން

ް ްެއއީ ްނޫން. ްކަެމއް ްހެޔޮވާވަުރގެ ްްއިންްޤާނޫނުއަސާސީނޫ ްމައުވެރިކަން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުކުރި ްިވޔަސްްކަމުަގއިްމޫނު

ނޑިޔާަރކަށްްް،މިހިރަްޮޑކްަޓރްވަޙީދަށްްވިޔަސްްމިހާރުްްމަދުްނަޝީދަށްްވިަޔސްްއަދިއަދިްމުޙައް ްއަދިްުކރީގެްއުއްތަމަްފަ

ްެއއްވެސްްނަފްސަކަ ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްމުޖުތަމަޢެވިޔަސް ްކުޑަ ްަފދަ ްރާއްޖެ ްށް ްކޮްށގެންްއްގައި ްކަންތައް ނޑުމެން އަުޅގަ

ްެއހެންނަމަވެސް، ްެއއީކީ. ްނޫން ްގޮތެއް ްައޅުގަްްކުރުމަށްއެޮވއިޑުްްކަންކަންްމިްވާނެ ނޑިޔާރުންނަށްްޓަކައި ްފަ ނޑުމެން

ނޑިޔާރުންްއިްވެސް ނޑުމެްންފަ ދަްއކާއިރުްޭއގެތެރޭަގިއްޞްލާޙުކުރާްވާހަކަދޭންޖެހޭްއިމްތިާޔޒުތައްްއެބަްދޭންޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ްމި ްހިތާމަކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްތިބޭނެކަން ްވެްސ ނޑިޔާރުން ްފަ ްނެތްްްރަނގަޅު ްެވއްޓަކު ރާއްޖޭގެ

ް ްމީހުންނަށް ްިތބޭ ްމަޤާމުތަުކގަިއ ްހިކަށީގެންްއެދައުލަތުގެ ްރަްއކާތެރިކަމެއްްވާ ްއަޅުަގނޑުމެންްްމާޔަތާއި ްިމއީ ވެސް.

ްޙުހިތާމަކުރަން ްމަގުްނ ްއިްނޞާފުގެ ްކަމެއް. ްގެނައުމަށްޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެންްއިންޞާް،ަޓކައިްްކުމްތަްއ ްމަގުްނ ފުގެ

ްަކނަޑއެޅުމަށް ްއެްއުސޫލުތައް ްކުްޓަކައި ްކަންތައް ްެއއްކޮްށ ްއުސޫލުަތކަކާ ްރަނގަޅު ްމަުގްމީހުންނަށް ރެވޭނެ

ނޑުމެްނގެްްޖުޑިޝަރީގެްއިމާރާތެއްްއަާޅްވާހަކަްކޮށްދޭންޖެހޭ.ފަހިއަޅުަގނޑުމެންް ދެެކޭވްްތެރޭގައިއަކީްއަބަުދވެސްްއަުޅގަ

ްއެްވާހަކަ ްއެހެންނަމަވެްސ ްްއެއް. ްއިމާރާތަކުން ްފަހަރަކު ްދާންޖެހެނީ ްެއ ްމީހުން ްޖުޑީއިމާރާތަކަށްފަަހރަކު ޝަރީް.

ްހަމަްޤަބޫލުކުރަންްބޭނުންވަނީްްިއންޞާފެއްްޔާމިނިވަންކޮށްގެންްނޫނިއްް ނޑުމެންނަކަްށްނުލިބޭނެ.ްއަދިްއަުޅަގނޑު އަުޅގަ

ްސި ްފިކުރުކިތަންމެ ްތަފާތުވުންް،ޔާސީ ްޙުހުްޚިޔާލު ްކޯޓަކުން ްޝަރުޢީ ްހަމައަށްްއްޓަސް ްއައުމާ ްމައްޗަށް ްމީހެއްގެ ކުމެއް

ްމަޤާމުތަ ްއިސް ްޚިދުމަތްްދައުލަތުގެ ްޤައުމަށް ްދިވެހި ްމީހުްކުރިކުަގއި ްއިމްތިޔާޒުހުރިހާ ްލިބެންޖެހޭ ްއެ ކާިއްތަންނަށް

ް ްމިމާޔަތްހިރައްކާތެރިކަާމއި ްވާިޖބެއްްދިނުމަކީ ްމައްޗަށް ްދައުޤައުމުގެ ްމި ްވާޖިބެއް. ްމަްއޗަށް ްރައްޔިތުްނގެްް.ލަތުގެ މި

ްވިޔަސް ްޕާޓީއަކަށް ްޮކންމެ ްއެއީ ްވާޖިބެއް. ްކުް،މައްޗަށް ްމިކަން ްިވޔަސް ްވެރިކަމެއް ްޕާޓީގެ .ްރަންޖެހޭނެކޮންމެ

ްހިތްދަތި ްޭއގެ ްއެއެހެންނޫނިއްޔާ ްދެކެންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީްަކން ްހަމަ ްފަހުން ްމީހުން ްތިބޭ ްބާުރގައި ނޑުްވަގުތު މާ،ްއަުޅގަ

ްޤަބޫލުކުރަނީ...

ް



  

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރި ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްޝުކުރިއްާޔ ްމިްމެންބަރު. ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާހަްއާެދ، ްއކަންްދަކަފުޅުބިލަށް

ްލިސްޓުްއައެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ،ް ްކުރިމަީތގަިއވާ ނޑުގެ ްއެބަުޅގަ ްމާލަމުް.ހުރިްގަިއްނަން ެގްއެހެންނަމަވެސް،ްޖަލްސާކުރާ

ް ްތެރެއިން ްލިސްޓުގައި ްނޯޓުމި ނޑަކަަނން ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްަބއެްއ ްެފންކުރައްވާަފއިވާ ނޑުްށް ްއަޅުގަ ްނެތް. ނާކަށް

ްވާހަކަފުޅުޖެލަންކޮށްމަޝްވަރާ ްދެންމެ ްޢިއްްހުނީ ްނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންަނވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްމެންބަރެއް.ްޒަތްތެެދއްެކވި ރި

ްލިސްޓުް ްލިސްޓުްގައިއަޅުަގނުޑގެ ްއޮްތ ްއަތުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްގައި ްއަްށްދެން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް އޮީތ

ްއެ ްމެންބަރެއް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްވިދިހެންވީމާ، ްޕާޓީައކަށް ްފުރުޞަތުްއް ްދެ ވިިދގެން

ްމަޖިލީހު ްއަީމންޢާއްމާއިއަރުވަންޖެހޭތީ ްމަްޝވަރާްގެ ނޑު ްކޮށްލީއަުޅގަ ްމި، ްދެންްްކިހިނެއްތޯ ްދިމާވަނީ. ްމި ަކންތައް

ް ނޑަްށްމަޢުލޫމާތުއަމީޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްޒަތްތެރިަދއްަކވަްންފައްޓަވާަފއިާވްޢިއްްކުރިްންވާހަކަފުޅުްީމގެްދެއްވަނީންޢާއްމު

ްނިންމަވައި ްވާހަކަފުޅު ްމިނިޓުމެންބަރެއް ްދެ ްއެބަނުެލވި ްކަމަށްްއިރު ްފުރުޞަތުް.އޮތް ްމެންބަރަށް ްޭއގެްއެ ްއަރުވާފައި

ް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްފުރުޞަތުފަހުން ްރަޝީދަށް ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ނޑު.ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަުޅގަ އަރުވާނަން

ްދާއިރާެގްޢިއްަޒތްތެރި ްފުރުަޞތުމެްފަރެސްމާތޮޑާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމުއްޠަލިބަށް ްއިބްރާހީމު ްމިންބަރު ްްދެ ެގްނިޓުއަރުަވއިފިން

ްދެއްވަނީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްމޭުޒންްއަޅުަގނޑަށްްމަޢުލޫމާތުްވަގުތުްއޮތްްކަމަށްްއިދާރީ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:މުއްޠަލިބުްްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ް ްވާހަކަދަްމިއަޅުަގނުޑ ްއެއްބިލަށް ްލިސްަޓުކން ްކަމެއް ްފެށި ްހީވަީންްއްްނޭގކަށެކަން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ނެތް.

 އެދުނީްމިއަދުްކަންނޭނގެ.ްއަުޅަގނޑުްފުރަަތމަްފުރުޞަތަށްްމި .އޮޅުމެއްހެން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްރާހީމުބްއިްގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޤާސިމުގިލީްދާއިރާނއެއްްާމމިްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުނމާމި

ް ްޖުޑިޝަލް ްކޮމިޝަނަށްއަޅުަގނަޑކީ ްމަޖިލީހުންްސަރވިސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމެންބަރުްރަްއޔިތުްނގެ އަދިްް.ހޮވާފައިވާ

ްޖުމް ްޕާޓީގެ ްޤަބޫލުކުރާްވެސްްްރުލީޑަހޫރީ ްއަޅުަގނޑު ްމިގޮްމެ. ްަޙއްޤުްްތުަގއި ްބުނުމުގެ ްއެްއޗެއް ްކޮންމެެވސް ބިލަށް

ްދެްއވަން ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެްއަޅުަގނޑަްށ ްއެހެންނަމަވެސް،ްމަނިކުފާނަށް ްެދން ްފެންނާތީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަަމށް ވާނެ



  

ްއޮތްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްަވގުތެްއ ްކިހާ ްސްލޮެޓއް، ްއަުޅަގނޑަށް ްތެެރއިން ްނޫންތޯޕާޓީެގ ްުނަވތަ ްއެައކަށްްދެް.ތޯ ން

ްަޝކުވާ ްކުާރކަށެއްްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސްްއެއް ްނޫން. ްމެންބަރެއް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަމަވެްސްއެހެން ްފުރުޞަތު ގެ

ްެވގެން.ްދެން...ްބިދާނެތޯްދަންނަވާލަންއަޅުަގނޑަށްްލި

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށްްއިދާްކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްޝު ރީްވަނީްޖުމްހޫްދެއްވާފައިމޭޒުންްއަމީންޢާއްމުްމަޢުލޫމާތުްރީއަޅުގަ

ނުޑގެް،ްއެހެންވީމާނިންމަވާފައިާވްކަމަށް.ްދެންްްގެްވަގުތުްބޭނުންފުޅުކުަރްއވައިްމިނެޓ4ްުޕާޓީްއަށްްލިބިފަިއވާް 7ްއަުޅގަ

ްބޭނުންފުޅު ްަވގުތު ްްުކރައްަވއިމިނެޓުގެ ްއެހެންވީނިންމަވާފަިއވާ ްއެކަމަށް. ްދެން ްވާހަަކްވަގުްމާ، ްހަަމވެފަިއވާ ތު

ްމަޢުލޫމާތަށްޢިއްޒަތްތެ ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްރި ްދެން ްއާދެ، ްދަންނަވާލަން. ްއިބްރާހީމުްޓަކައި ްމުއްޠަލިބުްމެްނބަރު

ްުގޅޭ ްކަންތަާކ ްލިބެމުްވިދާޅުިވ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެގޮތުން ްމަޢުލޫމާތަކީ ްންދާ ްމަހުން ްދުވަހުޕްރީލް ްބެޭހްްމިް،ދެވަނަ ބިލާ

ްޢި ްވާގޮތުން ްމެންބަުރ ްހަކަފުޅުއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްއެެހންވީދަްއކަވާަފއިވާ ްއާދެ، ްޢިޝުކުރިއްާޔ. ްމެންބަރުްމާ، އްޒަތްތެރި

ްްމުއްޠަލިބު.ްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްއަރުަވއިފިން.ްޢިްއޒަތްތެރިވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށްްައޅުަގނޑުްފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ބުްމުއްޠަލިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.. هللا ްرسول علىްوالسالمްوالصالة لحمد هللا`.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ްނިންމުން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހިނގަމުން ްޖަލްސާްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދަދަށްވުރެދަނިކޮށް ްޤާނޫނީ ްިޢއްޒަތްތެް،ގެ ްިތއްބެވި ްރިްހާޒިުރެވވަަޑއިގެން

ްމަދުވުމާް ްއަދަދު ްްމެންބަރުންގެ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގ37ްެގުޅިގެން ްމާއްދާަގިއވާ ްކޯރަމްްްވަނަ މަތިން

ްރަނގަބީލު ްއަދަދަށ5ްްޖަހައި ްަހމަވާ ްކޯރަމް ްވެސް ްހަމަވިއިރު ްވަގުުތ ްއެ ްބެލުމަށްފަހު ްވަގުތު ޢިްއޒަތްތެރިްްމިނެުޓގެ

ްޖަލްސާ ްވަަޑިއގެމެންބަރުން ްމާލަމުގައި ްނެތުމާކުރާ ްމިހާރާްް،އެކުްްން ްަވގުތާ ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްނިންމަން ްޖަލްސާ އަދި

ް ނޑަްށ31ްްދޭތެރޭގައި ްއަުޅގަ ްނިންމާލަން ްޖަްލސާ ްމިއަދުގެ ްހިސާބުން ްމިހާ ްެއީކގައި ްނެތުމާ ްވެސް ްަވުގތެއް މިނެޓުެގ



  

2112ްޖޫނ13ްްްވަހު،ްމަޖިލިސްްނިމުނީ.ްދެންްޖަލްސާްއޮންނާނީްމާދަމާްބުދަްދު. العالوينްربްهلل والحودޖެހެނީ.ް

ް.ްވައްަސލާމްޢަލައިކުމް.ްގައިްމިްމާލަމުގ9:11ްަވާްބުދަްދުވަހުގެްހެނދުނުް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

_________________ 

 

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

ްރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުން:ހާޒިް

ް

ްމަޚްލޫފު.ް .1 ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްރަޝީދު.2ްގަލޮޅު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު .ްމާފަންނު

3ް ްމަނިކު. ްޙުސައިން ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްއަޙްމަދ4ްު. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއިހަވަންދޫ .

ްދުޢަބް 5ްهللا. ްސަމީރު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްިދއްދޫ ްޢަބްދުލްޣަފޫރ6ްު. ްމެންބަރު ްާދއިާރގެ ްއުތުރު ްުކޅުދުއްފުށީ .

ްމޫސާ .7ް ްޙުަސއިން. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްާދއިާރގެ ނޑިތީމު ްކަ .8ް ްރިޟާ. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްމިލަންދޫ .9ް.

ް ްޢީސާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމުޙައްމަދުް.11ކެނދިކުޅުދޫ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްެވލިދޫ ްއުނގޫފާރ11ްު. .

ް ްޢަލީ. ްއަފުރާޝީުމ ްމެންބަރު ްޢަބްދ12ުދާއިރާގެ ްޙަމްދޫން ްމެންބަރު ްާދއިރާގެ ްއިނގުަރއިދޫ ްهللاް. ކާށިދޫްް.13ޙަމީދު.

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްهللا ްމެނ14ްޖާބިރު. ްދާއިާރގެ ްިއސްދޫ .ް ްއިބްރާހީމު. ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު 15ްބަރު ވިިލގިީލް.

ްރާމިޒު ްމުަޙއްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމުއްޠަލިބު.16ް. ްއިބްރާހީމް ްފަރެސްމާތޮާޑްާދއިރާެގްމެންބަރު ފުަވއްމުލަކުް.17ް.

 .ިހތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފު.18ް.ްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން

ް

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްނެތްްމެންބަރުން:

 

ްމަނިކުހު .1 ްމެންބަުރްމޫސާ ްދާއިރާގެ ްޢާޒިމު.2ް.ްޅުހެންވޭރު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްހެންވޭރު ހެންވޭުރް.3ް.ްމެދު

ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު .4ް ްޢަބްދު. ްއީވާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްهللاގަލޮޅު .5ް.

ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްއުތުރު ްމައްޗަށްޮގޅި .6ް ްމެންބަރުްމައްޗަްށގޮ. ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ޅި

ްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީ.7ް.ްމުޙައްމަދުްރަޝީދު މާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާެގް.8ް.ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްޢަބްދު ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރު .9ް ްރަޝީދު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ .11ް ްާދއިރާގެް. ބާރަށު

ްޝިފާޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު .11ް .ް ްދާއިާރގެ ްޢަބްދުކެާލ ްމެންަބރު ްމަޢުޞޫމުهللا .12ް ްދާއިރާގެް. ހަނިމާދޫ



  

ވައިކަރަދޫްދާއިާރގެް.14ް.ްދާއިރާގެްމެްނބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުް.ްނޮިޅވަރަމ13ު.ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒު

ކޮމަންޑޫްދާއިރާެގް.16ް.ްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.15ް.ްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު

ްވަޙީ ްޙުސައިން ްދުމެންބަރު .17ް ްފުނަ. ްސަލީމު. ްޢަލީ ްމެންަބރު ްދާއިރާގެ 18ްދޫ ްމެންބަރުް. ްދާއިރާގެ މަނަދޫ

ްޠާރިޤު ްމުޙައްމަދު .19ް ްނާޝިޒު. ްމުަޙއްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއަިލފުށީ .21ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާެގ ުދވާފަރު

ްޒުބައިރު ްމުޙައްމަދު .21ް ްވިސާމުމަޑު. ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްޢަލީްއްވަރީ .22ް ްނާޒިމުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

ްރަޝާދު .23ް ްޢަލީ. ްތަސްމީނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްކެންދޫ .24ް ްއަޙްމަދުް. ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ އޭދަފުށީ

ްއިބްރާހީމުހިންނަވަ.25ް.ްސަލީމު ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްޞާލިޙުްރު ްމެންބަރުް.26ް.ްމުޙައްމަދު ނައިފަުރްދާއިރާގެ

ްމުޙައްމަދު ްއަޙްމަދު .27ް ްމޫސާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްުކރެންދޫ .28ް ްމެ. ްދާއިރާގެ ންބަުރްތުލުސްދޫ

ްއާދަމު ްރޮޒައިނާ .29ް ްއިްބރާހީމުގުަރއި. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްރިޟާްދޫ .31ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާގެ މަތިވެިރ

ްމުޙައްމަދު ްޙުސައިން .31ް ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްޮތއްޑޫ .32ް ްޤާސިމްް. ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ މާމިގިލީ

ްއިބްރާހީމް .33ް ްމުޙައްމަދު. ްރުޤިއްާޔ ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްމަހިބަދޫ .34ް ްދާއިރާް. ްޔޫުސުފްފެލިދޫ ްމެންބަރު ގެ

ްނަޢީމު .35ް ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްޝާހިދުهللاްކެޔޮދޫ .36ް ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ .ްޔާމީންهللاްމުލަކު

37ް ްނާޒިމު. ްއަޙްމަދު ްމެްނބަރު ްދާއިާރގެ ްދިްއގަރު .38ް ްޙަމްޒާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ .39ް.

.ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުްމުޙައްމަދުްްމީދޫްދާއިރާގެ.41ް.ްސިނުްޙަމީދުދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙްްނިލަންދޫ

41ް ްޢާމިރު. ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްދާއިރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ .42ް ްޒަމީރު. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ .43ް.

ފޮނަދޫް.45ް.ްތިމަރަުފށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފު.44ް.ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްިރޔާޟުްރަޝީދު

ްޢަބްދު ްއަބްދުއްރަީޙމު ްމެންބަރު 46ް.ްهللاދާއިރާގެ ްޢަބްުދލްޣަފޫރުގަ. ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްމު ާމވަުށް.47ް.

ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްރިޔާޟު.48ް. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްާދންދޫ .49ް.

ްއަޙްމަދު ްއިލްހާމު ްމެންބަުރ ްދާއިރާގެ ްގެމަނަފުށީ .51ް ްމެން. ްދާއިރާގެ ްޤަސަމްިތނަދޫ ްމުޙައްމަދު ްބަރު .51ް.

ފުަވއްމުލަުކް.53ް.ްަގއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޒާހިރުްއާަދމު.52ް.ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ްމެންބަ ްދާއިރާގެ ްމުފީދުމެދު ްޝިފާޤު ްރު .54ް ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްފުވައްމުަލކު މަސީޙުްهللا

ްމުޙައްމަދު ްލަީބބު.55ް. ްއިލްާޔސް ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްފަހުމީ.56ް. ްއަލްހާނު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ .ްފޭދޫ

ްޢާދިލް.57ް ްޙަސަން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްްއަސްލަމު.58ް.ްމަރަދޫ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު .ްހިތަދޫ

 .ތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުހި.59ް
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