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 . 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:

 ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުން.28ްވަަޑިއގެންްތިއްެބވީްހާޒިރުވެްޖަލްސާްއަށްްމަޖިލީހުގެްމިްވަގުތުް

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2112/2/13ްމިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީްއޖ/ް-3.1

ްކަެތއްްނެތް.މަސައްން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމިއަދަކުްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުް.2.3އެޖެންޑާްއައިޓަމުްް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްްރިާޔސަުތންްއަންގާްއެްނގުން.ް.4އެޖެންޑާްައއިޓަމްް

ގަިއްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓ9:39ްީގޮތް.ްްކޮމިޓީތަުކގެްަބއްދަލުވުންތަްއްބޭްއވުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާމިއަދުްް.4.4ް-4.1

ް 1ްކޮޓަރި ްްަގއ9:39ިަގ. ްކޮޓަިރ ްކޮމިޓީ ްކޮމިީޓ، 2ްމާލިއްޔަތު 9:39ްގަ. ްްާޢއްމުަގއި ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ގަ.3ްޮކމިޓީ،

ްއިޖުތިމާޢ11:15ީ ްްަގއި ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ 1ްކޮމިޓީ، 11:15ްގަ. ްސަލާމަތުގައި ްސަބްްގެޤައުމީ ްކޮމިޓީްްކޮިމޓީގެ ކޮމިޓީ،

ް 2ްކޮޓަރި 11:15ްގަ. ްކޮޓަރި ްކޮިމޓީ ްކޮމިޓީ، ްތަރައްޤީގެ ްަޤއުމީ ްގ3ަގައި ްޖެހުނ1:99ްު. ްހާލުަގއި ްސުނާމީގައި ގައި

ް ްކޮޓަިރ ްކޮމިޓީ ްޮކމިޓީ، ްހޮއްެވވި ްހޯދައިދިނުމަށް ްހައްލެްއ ްމައްސަލަަތކަށް ްގެޮދރުގެ ްޝަކުވާަތކާިއ ަގ.2ްމީހުންގެ



  

2:99ް ްުކޑަަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޓީ،ްކޮމިކޮމިްމުޅި ްކޮޓަރި 2:39ްްަގ.1ްޓީ ްމިނިަގއި ްކަންަތކާ ްމުައއްސަސާތަުކގެ ބެހޭްވަން

ްގަ.1ްބެހޭްޮކމަޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިްްަސސާތަކުގެްކަންތައްތަކާމިނިވަންްމުއައްްަގއ8:39ްްިގަ.3ްޓީްކޮޓަރިްކޮމި،ްކޮމިޓީ

ްއައިޓަމުް-4.2 ްމަޖިލީހުގ4.2ްެްއެޖެންޑާ ްްރައްޔިތުންގެ ްމާއްާދގައ128ްްިގަާވއިދުގެ ްގޮުތގެވަނަ ްމަޖިލީހުގެްްވާ މަތިން

ްމަްއސަލަ ްފޮނުވޭ ްއެްކޮމިޓީއަކަށް ްއަްނގަކޮމިޓީްއެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ނޑަައޅުްއވާަފއި ްކަ ްސުންގަޑި ްނިންމަވާނެ ްންވަން

ްސުްނގަޑިތަް ްއެ ްކޮމިޓީތަކާއި ްއަންަގވާަފއިވާ ްއަޅުަގނޑަށް ްެއގޮތުން ނަޑއެޅިފަިއވޭ. ްދަންނަވަްނ.ްކަ ްައޅުަގނޑު އް

ްއިޤުތިޞާ ްކޮމިޓީ، ްބިލުް-1ދީ ްއޮަގސ15ްްްް،އާބިޓްރޭޝަން 2912ްޓް ްރަޖިސްޓްރީް-2. 39ްް،ބިލުްކުރުމުގެވިޔަފާރި

ް 2912ްއޮގަްސޓް ްރަހުް-3. ްބިލު، 39ްްނުގެ 2912ްއޮގަސްޓް ްކޮމިޓީ، ްއިޖުތިމާޢީ ްރައްކާތެރިއިޖުތިމާް-1. ކަމުެގްޢީ

31ްްް،ބިލު 2912ްޖުލައި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުންނ2919/8ްަ. ްޙައްޤުތައްްްނުކުޅެދުންތެރިކަން މީހުންގެ

ްފޯރުކޮށްދިނުމުރައްކާތެރި ްއެހީތެރިކަން ްމާލީ ްއިޞްލާޙުްގެކުރުާމއި ްބިލުޤާނޫނަށް 31ްްް،ގެނައުުމގެ 2912ްޖުލައި .3-ް

ވަޒީާފއާްބެހ2998/2ްްޭޤާނޫނުްނަްނބަރުްްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްރުްރިޔާޟުވިލުފުށީްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަ

ްއިޞްލާޙު ްބިލުޤާނޫނަށް 31ްްް،ގެނައުމުެގ 2912ްއޮގަސްޓް .4-ްް ްޢިއްޒަތްފަރެސްމާތޮޑާ ްމެދާއިރާގެ ންބަރުްތެރި

ްމުއްޠަްއިބްރާހީމު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްޕ2999/8ްެލިބު ްޤާނޫނަށްްްންޝަނާދިވެހިރާއްޭޖެގ ބެހޭ

ްބިލުއިޞްލާޙު 31ްްް،ގެަނއުމުގެ 2912ްއޮގަސްޓް ްދާއިް-5. ްރިޔާޟުވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަޝީދުްްރާގެ

ްޞި ްދައުލަތުން ްޚިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްފޯއްޙީ ްޞިދުމަތް ްބިލުރުކޮށްދިނުމާއި ނޑަެއޅުމުގެ ްކަ ްިސޔާސަތު ްޚިދުމަތުގެ ް،އްޙީ

ް.2912އޮަގސްޓ31ްްް

ް

ްސުވާލު..5ް

ް

ްްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދުްމަސައްކަތެއްްނެތް.ސުވާލު.ްް.5ްއެޖެންޑާްައއިޓަމު

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.6

ް

 ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.މިްއައިޓަމުްމަޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްް.6ްއެޖެންޑާްައއިޓަމު

ް

ްކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.މަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުް.7ް



  

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ްޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުންކުރަމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފ7ްުްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

 

ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން..7ް
 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ށުންްމަސަްއކަތެްއްގެްދައަިއޓަމުްކުރުން.ްމިފަިއވާްބިލެްއގެްުކށެއްްިއޞްލާޙުކުރެވިކުރިންްތަޢާރުފުް.8ްޖެންޑާްައއިޓަމުއެ

ްނެތް.ް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.9

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްއިބްތިާދޢީްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުް.9އެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.19

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައއިޓަމު ްމަސަްނުނިމިް.19ްއެޖެންޑާ ްނުނިމިްހުރި ްމިްއްކަތް. ްދަށުްނ ްމަސައްކަުތގެ ްދާއިާރގެްްހުރި ްކާށިޫދ އޮތީ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިވެهللا ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާޖާބިރު ްކޮށްފައިާވްހިާރއްޖޭގެ ކަން

ފަށްްކޮށްފައިވާްކަންކަްންޚިލާްަގއިްޤާނޫނުއަސާސީްއާއިްޤާނޫނާގ.ކެނެީރގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްއޭނާގެްރިޔާސީްވެިރކަމު

ް ްމަޖ99ްިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަށުންްރައްޔިތުްނގެ ްތަޙުޤީޤުކޮށްވަނަްމާއްދާގެ ްދަށުންްބަލައި ްލިބިދޭްބާރުގެ ދިނުމަށްްލީހަށް

ްް،އެދި ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުން ްރިޢާޔަތްކޮށ142ްްރައްޔިތުްނގެ ްއަށް ްމާްއދާ ްގަްއެް،ވަނަ ްމާއްދާެގ144ްްވާއިުދގެ ވަނަ

ްހުށަ ްދަށުން ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްޤަރާރު 2912ްްހަޅާ ްއަހަރުގެ 2ްްވަނަ ްދަުއރުގެ ްޖަލްާސގައ12ްްިވަނަ ްވަނަ

ްފާސްކުރައްވާފަ ްވަނީ ްކޮމިޓީއަމަޖިލީހުން ްވަގުތީ ްމަޖިލީހުން ްމަްއސަލަ ްޤަރާރުަގިއވާ ްއެ ްކޮމިޓީް. ްފޮނުވުމަށް ކަށް

ްއަަދދުއެކުަލވައި ްއެ ްފާސްކުރައްވާފަްލުމުަގއި ްމަޖިލީހުވަނީ ްސިޔާސީ. ްހިމެނޭ ްލީޑަުރންްްގައި ޕާޓީތަކުގެ

ނުޑްގެްރިޔާސަތުންްވަނީްނިންމަވާފަދުވަހުގެްޖަލްސާްމަޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަހުްހައްލެއްްހޯއްދަވައިެދއްވުމަށްްއެ .ްއަޅުގަ



  

ްމި ްއެްމިހާރު ްްހުޅުވާލަނީ ްޢިްއޒަްއެކަށަްޮކމިޓީ ްފުރުޞަތުއެޅުްއވުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ްިނޒާމާތްތެރި ބެހޭްްއެރުވުމަށް.

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްްއެްއ،ްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްރަީއސް، ްްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްކޮށްފައި ްއަޅާލުަމޖިލީހުން ްކަހަލަ ްއެްއެވސް ްޤާނޫނުތަކަށް ްބައެއް ްނެތިހުރި ް،މެްއ

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންދާއިރު ްކުރަމުން ްކަންކަން ްސަުރކާުރން ްގެނައި ްތިބެންވީތޯ.ްްބަޣާވާތަކުން ްބަލަހައްޓަިއގެން ތަނުގައި

ްމި ްނިސްބަތްވާްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްކުިރޔަްމާލޭް،ދާއިރާ ްކަމެއް ްެއއްވެސް ްތަފާތުސިޓީގެ ްސަރުކާރުްންްނުދީ ގޮތްގޮތަށް

ްއެޖެއްސުން ްއެގެންދަްްކުރަމުން ްގެއްުލވާލަމުން ްމިނިވަންކަން ްމީޑިޔާގެ ްމިްނީ. ްމިހާރުްގެންދަނީ. ޤާނޫނުްް،ތަން

ްބަދަލުކުރީތޯ ްތަނަކަްށ ްސިފައިންގެ ްިމހާރު ްޤައުމަކީ ްމި ްމިްް،ބޭނުންނުކޮށް ްޮއޅުންފިލުވަން. ްބޭނުންވޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ

ްހަމަްކޮންމެްފަހަރަކު...ހިނިއައިްއސަްހަމަ.ްއުސޫލުންްމިކަންްކުރަންްއަުޅަގނޑުމެންްމިތާްބަލަހައްޓައިގެްންތިބެންވީތޯް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާް ްމެންބަރު، ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްނިާޒމާްބެހޭ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްމައްސަލަްއެއް ްނޫން.ްްބެހޭ އެއް

ްއިށީ ްމެންބަރު ްނިޒާމާނޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަްދެވަަޑއިގަންަނވާ ްނޫްބެހޭ ްމައްސަލަްން.ްނިޒާމާެއއް އެއް،ްމާފަންނުްްބެހޭ

ްރަޝީދު.ްމުދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީދެކުނުް

 

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމުންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަ

ނޑުްނިޒާމާ ލިްމައްސަލަްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެ،ްމަޖިލީހުެގްނެގީްކުއްްއެއްްމިްބެހޭްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްލަފ145ްަގަާވއިދުެގް ްއިދާރީ ްދެން ްާމއްދާގައި ްލިބިްވަނަ ްދެްނމެ ްވެްސްއޮތީ ްއަޅުަގނޑަށް ްމައްސަަލިއެގްފައެއް .ްއޭަގއި

ްޞައްޙަ ްޝަްކަމާ ްުސާވލުމެދުަގއި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިއްުކކުރެވޭތީ ްޞަްއުފެދެނީ ްމައްސަލަތަުކގެ ްހުށަހަޅާ ކަންްއްޙަތަނަށް

ްުނވަތަ ްބިލުތަކަށް ްއެހެން ްަބއްަލވާފައިތޯޭއ ްއެހެންވީމާްކޮންގޮތަކުން ްފުރުޞަުތދެއްވަނީ. ްމައްސަލަތަކަށް ްއެެހން ެއޔެްއް،

ްއަޅުަގނޑުްއޮޅުންފިލުވަންްބޭުނން.



  

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީް ްމެންބަރު، ްމިއަނޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި ްަމއްސަލަިއގަިއްދެވަޑަިއގަންނަވާ ްކުއްލި ްހުށަހެޅުއްވި ދު

ްލަފަ ްޖެނެަރލްގެ ްކައުންސެލް ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލަޔާ ްފުރިހަމަނުވާ ްަޝރުތު ްއެީއ ްައޅުަގނުޑވަނީްްއެއްްްއެކު ކަމަށް

ްއެއްްހުޅުހެންވޭރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްްބެހޭްމައްސަލަް.ްނިޒާމާނިންމާފަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ދުވަހުގެްތެރޭްމަސ2ްްވީްްވައްޓާލާްމިްއިޤައުުމގެްސަލާމަތީްބާރެއްްއޮވެއޭްކިޔާފައިްދުާވލަކުްމީހަކުްމާރާފަްއީރައީސް،ްމި

ކުރަނީކީްނޫން.ްކީއްކުާރްއިޙްތިރާމުްންނާއިްސިފައިންލުހުމީހުންްމިތާްމަރާލައިފި.ްހަދާފައިްހުރިްއެްއވެސްްޤާނޫނަަކށްްފ8ްު

ް.މީްތަނެއްތޯއޭ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީ ްމެންބަރު ްނިޒާމާނޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަްދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްއޮންނަީންްބެހޭ ްަގވާއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ްނޫން. އެއް

ްއެ ްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްކަމެއްގައި ްހިނަގމުންދާ ްނިޒާމާވަގުތު ްމައްސަލަްން ްނެންގެވޭީނ.ްްބެހޭ އެއް

ްިއށީ ްމެންބަރު ްމެންބަރުްނޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްދަންނަވަން. ދެވަޑަިއގަތުމަށް

ްދެވަަޑިއގަތުމަށްްދަންނަވަން.ްނއިށީ

19.1-ްް ްއައިޓަމް ްއަޅ19.1ްުއެޖެންޑާ ްހުަށހެޅުއްވުމަށް ްކޮމިޓީ ްދަށުން ްފުުރޞަގެ ްއުުތރުްތުަގނޑު ްމާފަންނު އަރުވަން.

ްމީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުދާއިރާގެް

 

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތު

ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ްމެ ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއިށީހުޅުހެންވޭރު ްިޢއްޒަތްތެިރްނންބަރު ްދާއިާރގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްދަންނަވަން. ދެވަަޑއިގަތުމަށް

ް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްދަންނަވަން.ްހުމެންބަރު، ްހިތުމަށް ރުމަތްތެރިކޮށް

ްއިމްތިޔާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފަހުމާފަންނު ްއަޒު ްފުރުޞަތުމީ ްިޢއްޒަތްތެރިްށް ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު .

ްއިށީ ްމަނިކު ްމޫސާ ްނމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްދަންނަވަން. ްއިމްތިޔާޒުްދެވަަޑއިގަތުމަށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމީ.ފަހު

ްް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްން:ްމީްވާހަކަެދއްެކވުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތު

ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްްއެއް ްވެސް ްދެންމެ ްވެސްްނެގީ ްމެންބަރަކު އެހެން

ްރޭގައިޝާރާތް ްފަަދއިން ްއިްކުެރއްވި ްވަގުެތްއަގއި، ްނަޖީބުްްވަނީްިއއްެޔގެ ްއަޙްމަދު ްގޮތަކަށް ްއަނިޔާވެިރ ވަރަށް

ްޢިއްްއަވަހާރަކޮށްލާފަ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްެއއީ ްބޭފުޅަކަށްް. ްކުަރްއވާފަިއވާ ްވެްސ ްމެންބަރުކަން ްާއއިްްޒަތްތެިރ ވާީތ

ކުުރމަކީްއަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެހެންްރީމާްހިންގިްފަރާތްތައްްކުށްވެރިޖަްމަޖިލީހުންްއެކަންްފާހަގަކޮށްްއެްއަޅުަގނޑުމެންްމި

ް.ްގޮތަށްްނެގީްއެއްްމައްސަލަްނިޒާމީްމަްއސަލަްކަމަށްްދެކޭތީްއެްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ްއަުޅގަ ްއާއި ްަތޢުޒިޔާ ްއެންމެންގެ ްއަޙްއަޅުަގނޑުމެން ްވަނީ ްހެޔޮއެދުންތައް ްމެްނެގ ްނަޖީބުގެ ްއިލާޢާމަދު ްއެއާ ްއެކު.

ްނިޢުމަތްމަނިކުފާނަ ްމަތިވެރި ްސުވަރުޭގގެ ްއެށް ްދުޢާދެއްވުން ްއެންމެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމަޖިލީްްކުރަމު.ްއެދި ހެުގްމަނިކުފާނު

ްމުއްދަތުމެންބަ ްކުރައްވާަފއިާވ ންރުކަން ްއަުޅގަ ްބަލާފައި ނޑުމެްންބަލާފައި،ްަދއުރު ްގަާވއިުދގަިއ،ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެ ޑުމެން

ްދާއިޢަމަލު ްތިމަރަފުށީ ްކުރާނަން. ްއެކަން ްމަތިން ްއުސޫުލގެ ްގެންދާ ްއަޙްކުރަމުން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝަރީފުްރާގެ މަދު

ް ްއޮތް ނުޑްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއަޅުގަ ްބޭނުންފުޅުތޯ ްގެންަނވަން ްބަދަލެއް ްއެއްވެސް ްލިސްޓަށް ްއެ ްމިހާތަނަށް. ްއޮތީ ލިސްޓެްއ

ް ްދަންނަވަން. ްައއިޓަމު)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެކުަލވައ19.1ިްއެޖެންޑާ ްކޮމިޓީ ްއޮތީ ްދަށުން ްގެ ްއެްްމައްސަލަ.ލުމުެގ

ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަްމައްސަލަްމައްސަލަިއގައި ްފުރުޞަތުއަށް ްައޅުަގނޑު ްނިޒާމާކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ްއަރުވަން.

ްރިޤު.ްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިް،އެއްްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްމައްސަލަ(



  

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާޝުކުރިއްާޔ ްމައްސަލަްނޑު ްމިްބެހޭ ްމީެގްްެއއް ްމަޖިލީހުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ނެގީ

ް...އީނޫން.ްއެހެްނވީ،ްމިްއެއްްކުރެއްވިްުމއްދަތަށްްބަލާފަްގެްމެންބަރުަކންްސކޫތުްގެެންއސަވަނީކީްމަޖިލީހުްކުރީަގއިްވެސް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދައުރެއްގަިއ،ްވާ.ްމުއްދަތޭްދެންނެވުނީްއަޅުަގނޑުްޔަޤީންކުަރންްބޭނުންވީްކޮންދެވަަޑއިގަންނަްނޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީ

ނޑާމަޢުްއެ ްއަޅުގަ ްއަމީންޢާއްމު ްނެތީމަްލޫމާތު ްގެނެސްދެްއވާފައި ްމިް،ހަމައަށް ްފާހަގަނުކުރެވި ްެއކަން ނޑު ދިޔަީއ.ްްއަުޅގަ

ްމަޢުލޫމާތު ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްމަޖިލީހުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަްމަލުކުރަޢަހޯދާފައި ްކުރާނެ ްމަތިންްއެކަން ްގެންދާްއުސޫލުގެ މުން

ރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަރުވަންްުކޑަހުވަދޫްދާއިނޫން.ްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތުްއެއްްބެހޭްމައްސަލަްދެންނެވީ.ްނިޒާމާްމި

ްމިރަށް.ްޢާމަދުްއަޙް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްއްެކުވން:ްމިރުްވާހަކަދެޢާމަދުްމެންބަރުްއަޙްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެް

ްނިޒާމާ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަްޝުކުރިއްޔާ ްމިްބެހޭ ްމިނެްއެއް ްމަސައްްގީ ކަތްތަްއްމަޖިލީހުގެ

ްކުރިއަ ްނޫނިއްޔާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގެންގޮްސގެން ްެއއްެވްސްްްށ ްދިާމވާ ްޤައުމުގައި ްިމ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް

ްމި ްުނެގނެވޭނެ. ްަހއްލެއް ްމައްސަލަމައްސަލައަކަށް ްހުށަހެޅިފައިާވ ްމިްހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް މަޖިލީހުގެްްައކީ

ްގޮުތގެްގަާވއިދާ ްމައްސަލަްެއްއގޮތްވާ ްބަލައިގަނެވިފަިއވާ ްހުށަހެޅި ްްމަތިން ްެއއާ ްގޮތެްއްއެއް. ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް މެދު

ނޑުމެންނަށްްްނިންމައިގެންްނޫނިއްޔާްނިންމަންޖެހޭ.ްއެ ް...ތަކާމިތާހުރިްޤާނޫނުއަުޅގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިާޒމާ ްމެންބަރު. ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީްބެހޭ ްނޫން. ްމިނއެއް ްނަންތައްްްދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްއަށް ކޮމިޓީ

ްފުރު ްއަޅުަގނުޑ ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޞަތުހުށަހެޅުއްވުމަށް ްމެންބަރުްް... ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ްދެވަޑަްނއިށީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްިއގަންނަވާ. ްގަވާއިދަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްހިތްތެވުމަށްްހުމެންބަރު ރުމަތްތެރިކޮށް



  

ނޑުްވަނީްމަޝްވަާރކުރުމަށްް.ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްކުރީްދުވަހުްިރޔާސަތުންްނިންމާލައްވާފައިދަންނަވަން ެމންްޓަކައި.ްއަުޅގަ

ްމިްްމި ްކުިރއަްގޮތަށް ްގެވާހަކަތައް ްއަޅުްށް ްހައްލަކާންގޮްސގެން ްހިއެއްނުވޭ ނަޑކަށް ްދެވޭނެހެނެއްްގަ މަޖިލީހުގެްް.ހަމައަށް

ްކޮންމެެވސްްމަޝްަވރާ ްއެދެން ްއަރިހުން ްީލޑަރުންގެ ްޕާޓީތަކުގެ ނޑުްިސޔާސީ ްކޮްށގެނެއް.ްއަުޅގަ ްުޒވާބުތައް ްމި ްތަޅުމުގައި

ކޮށްދެއްވުމަށް.ްައޅުަގނޑު،ްްވާނަމަްއެކަންްއެގޮަތށްްޅުޭބނުންފުް.ދެްއވުމަށްހަމަޖައްސަވައިްވަިއގެންްމިްލިސްޓުކުަރއްްްއެއް

ްރަޝީދު.ްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުފުށީްދާއިވިލު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުފުށީްވިލު

ްހަމަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްރައީްސ،ްހުޅުހެންވޭރު ްމިތާްޢިއްޒަތްތެރި ްވެްސްްފެށުނީއްސުރެ ހަޅޭއްލަވަމުންދާއިރު

ްފިޔަަވޅުްއޭނައާ ްސަމާލުް،ނުދާތީވެއެޅެމުްންދޭތެރޭ ްރިޔާސަތުގެ ްކަންކުރާހަމަ ްމިތާ ްކުރިން ްގެންނަން.ްމީގެ ގޮތަށްްްކަމަށް

ް.މިއަދަކުނޫންްގެންްއަިއސް.ްހަމައެއްކުރޭ.ްއޭނަްއެހެރީްއެްއޗެއްްޮބއިއިއްވާްބޭރުބަލާއިރުްމީހަކުްއުނދަގޫކުރަްނޏާްނަން

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްނޫންްބެހޭ ްޢިްއޒަތްެތރިްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްދެަވޑަިއގަންަނވާ.ނއިށީް.ެއްއ ްދާއިާރގެ ހުުޅހެންވޭރު

ްއިށީ ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރުްނމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްދަންނަވަން. ްމަނިކުްްދެވަަޑއިގަތުމަށް މޫސާ

ްނއިށީ ްގަާވއިދަށް ްދަންނަވަން. ްމެންބަުރްހުދެވަަޑިއގަތުމަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްހިތްތެވުމަށް ރުމަތްތެރިކޮށް

ްޕާ ްިސާޔސީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަދންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމަނިކު ްމޫސާ ްލީޑަރުންނަށް ްހުްސވަމިނިޓ39ްުޓީތަކުެގ ގުުތކޮޅެއްްގެ

ްގޮތުންްްއާއަރުވާނަންްމިްކޮމިޓީ ގެްމިނިޓ39ްުދެއްެކވުމަށްފަހުްުފޅުބެހޭްގޮތުންްވާހަކަްެދއްެކވުމަށް.ްކޮމިޓީއާވާހަކަފުޅުބެހޭ

ްބައްދަލު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއައިޓަމަްމިް.ކުރާނީހުސްވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ްކުރިއައެޖެންޑާ ްއިތުަރށްްިއގެްނ ްދެވޭނީ ށް

ނޑުްމި،ްތުްންނިންމަވާފަ.ްއެހެންވީމާސަވާހަކަދަްއކަިއގެންްކަމަށްްކުރީްދުވަހުްވެސްްވަނީްރިޔާ ންްހިސާބުންްފެށިގެްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއަލުންްމަސައްކަތްްފަށާނީްއަރުްގެްހުސްަވގުތުކޮެޅްއްމިމިނިޓ39ްު ްލައިކުމް.ގަިއ.ްަވއްސަލާމްޢ9:45ަވަނީ.ްއަުޅގަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް[  ]އަށ9:45ްްްއިނ9:12ްްްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

 ްވުން:މޭޒުންްއިްއވެްްއިދާރީ



  

ްެއކުލަަވއިްކޮމިޓީ. السالم عليكن ްކުރިއަށްއެއް ްއަދިވެސް ްމަޝްވަރާަތއް ްްލުމުގެ ްޖަލްސ11ްްާދާީތވެ ްމިއަދުގެ ޖަހާއިރު

 ގޮތަްށްމަޖިލީހުގެްރައީސްްނިންމެވިްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްޝުކުިރްއޔާ.ްއަލުންްކުރިއަށްްގެންދާ

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް[  ]އަށ11:91ްްްއިނ9:48ްްްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްކުރިއަދަންފަް`. ްފަަށއިގެން ްމަަސއްކަތް ްމިްޅީގެ ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްްށްގެންާދއިރު

ނޑުމެްންގެްދަށުއައިޓަމުްމިް-11.1ްރިްމަސައްކަތް.ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުހުްނުނިމިް.11ްވަނީްއެޖެންޑާްއައިޓަމު ންްއަޅުގަ

ްއެކުލަ ްަވއިކޮމިޓީ ްމަސަްއކަތް ްލުމުގެ ްހުށަހެޅުއްވުްމި ްކޮމިޓީ ްއަޅުަގނޑު ްގެންދަނީ. ްހުޅުވާލަން.ްކުރަމުން ްފުރުޞަތު މަށް

ްމަދުްސަމީރު.ްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްދިއްޫދްދާއިްއެްއ،ްމައްސަލަްނިޒާމީ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްް

ނުޑްނިޒާމާ ްކަމަކަްށްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ ްރަީއސް.ްއެންމެ ްބޭނުންވަނީްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން ްގޮުތން ބެހޭ

ބުނަނީްަވގުީތްްމިްަގއިހުށަހެޅިފައިވާްކޮމިީޓގަިއ،ް)ށ(ްޚިލާފަށްްމިހާރުްަވނަްމާއްދާގެް)ށ(އ116ްާާވއިދުެގްމަޖިލީހުގެްގަ

ްހިމެނިގެން ްމެކޮމިޓީތަކުަގއި ްމިވާީނ ްއަދަދަަކށް ނޑައަޅާ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްތެރެއިން ް)ނ(ގައިްްންބަރުންގެ މާއްދާގެ

ްގޮުތގެ ްމެންބަރުންްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްހިމެނޭމަތިްންހޮވޭ ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްވަގުތީ ްކޮމިޓީނޭ. ްދާއިމީ ްމަޖިލީހުގެ އެްއަގއިްްނީ

ތްތެރިްމެންބަރުްުތގައިްކާށިދޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަހިމެނޭްމެންބަރުންނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑަށްްެއނގިފަިއވާްގޮ

ްޢަބްދު ްމިޖާބިރަهللا ްކޮމިޓީްކީ ްއެްއވެސް ްއެްވަގުުތ ްނޫން. ްބޭފުޅެްއ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމިްްެއއްަގއި ްމަނިކުފާނު

ްހިމެނިަވޑަިއގެންފަިއްއެބަ ްއެްކޮމިޓީގައި ްއެލިސްޓުގަްްއޮތް ްނަން ްބޭފުޅާގެ ްއެ ްއޮް.ްެއހެންކަމަށްވަންޏާ ެންވެދާކޮމިޓީގައި

ްއަުޅގަ ްހަމަކަމަކަށް ްއަދި ްޤަބޫލެްއނުކުރަން. ްއެްއެއާނޑު ްނަން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވިްްެއުކގައި ްއަށް ކޮމިޓީ

ް ްުޝކުރުޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްއަޅުގަްމެންބަރުންނަށް ްވާހަކަދަންނަވަުމން ްތަނާޒިލުވާ ްއެކަމުން ދަންނަވަން.ްްނޑު

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ް

ްުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަގު



  

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެ ްނެންގެވިއިުރ ްދެންމެ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްެއްއްްދިއްދޫ ްނެންގެވި. ކަމެއް

ްބޭނުންކުރެއްވީ ްފުރުޞަތު ްްކަމަކަށް ްތަނާޒިލުެވވަަޑއިގަިޢއްޒަތްތެރި ްގެންދަަވއި ްއަނބުރާ ްނަން ެއްްތުމަށް،މެންބަރުެގ

ްވިދާޅުީވް ްމައްސަލައިަގއި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވި ްދެން ްއޮންާނނެ. ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްކޮންމެ ފުރުޞަތު

ްކޮންމެް ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް. ްމެންބަރެއް ްހިމެނޭ ްކޮމިޓީގައި ްދާއިމީ ްހިމެނެންޖެހޭނީ ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްވަގުތީ މަޖިލީހުގެ

ްކޮމިޓީ ްދާއިމީ ްވެސް ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކު ްބުނެަފއިވޭ. ްގަވާއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް ްހިމެނެންޖެހޭނެ ގައި

ްގޮުތގެ ްްގަާވއިދުަގިއވާ ްލުމުގެ ްކޮމިޓީއަކަށް ްދާއިމީ ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ މަސައްކަްތްމަތީން

ްއިދާރީ ްއިރާދަްގޮތުންްމަޖިލީހުގައި ްއެކަން ްހިނގަމުންދޭ. ްލަހެއްެއބަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ނިންމާނަން.ްް،ނުވެްކުރެއްިވއްޔާ

ްދިއްޫދްދާއި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަޙްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދެވީމާރާގެ ްނަންްއަނބުރާ ްސަމީރުގެ އިތުުރްް،މަދު

ްކަމަށް ްބޭނުްނފުޅުވާ ްހުށަހަޅުއްވަން ްދާއިް،ވާނަމަްނަމެއް ްއަތިމަރަފުށީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝަރީފަށްްޙްރާގެ މަދު

ްއަރުވަން.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފު

ރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްކުރީްުދވަހުަގއިްމިްހުށަހެޅިްކޮމިޓީންްދިއްދޫްދާއި

ްތަނާޒިލު ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްޢިްއޒަތްތެިރްް.ގުިޅގެންްވެލެްއވުމާމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްހުށަހަޅަން ނޑު ައޅުގަ

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުގެްނަންފުޅު.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއަރުވަން.ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުތާއީދުކުރަްއވާްޢިއްް

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑުްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްނަމަށްްތާއީދުކުރަން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަދުްރަޝީދު.ރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްޝުކުރިއްާޔ.ްހޯރަފުށީްދާއި

ް



  

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްދިއްދޫ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދަަވއިްޝުކުރިއްާޔ ްނަން ްކޮމިޓީން ތަނާޒިުލވުމުންްްމެންބަރު

ްވެިރކަންކު ްޤައުުމގައި ްމި ްކުީރގަިއ ްއަށް ްޮކމިޓީ ްމި ްހުށަހަޅާލަން ްނަން.ްއަޅުަގނޑު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްަމއުމޫނު ރެްއވި

ްް..ރ.އެއަްށވުރެްމޮޅުްޑިކްޭޓޓަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހަޅުއްވަންް ްއެއް ްކޮމިޓީ ްއިތުުރ ްހުށަހެޅުއްވޭނީ. ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަން ްމެންބަރެއްެގ ްމަޖިލީހުގެ އާދެ،

ްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.ްްމ11.1ްިްންޑާްައއިޓަމުނުންފުޅުނުވާތީްއެޖެޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްބޭ

ްމިް-11.2 ްްއަޅުަގނޑު ްއެްއ11.2ްްދަނީ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމެންބަރު،ްނިޒާމާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަ

ްވަރަށްރުްމިްމާލޭގައިްމީހަކުްމަރަމުންފަހަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްުދވާލަުކްއެއް ނޑު ްގެންދާތީްއެކަންްބޮޑުެވގެންްއަުޅގަ

ްދަްއކައިފިން ްވާހަކަ ްބޮޑެއްް.ގިނަ ްކަމެއް ްވެސް ްމަޖިލީހަކަށް ްމަރާލީމަްމި ްމީހަކު ްވަކި ްސުޖެހެްްމިް،ނުވޭ. ޕްރީމްްނީ

ްބަޔާންކޯ ްވެސް ްމިޓުން ްއަދި ްްނެރެން. ްމުޅިޢާއުޅޭ ްދުވަން ްޝުކޫުރްވެސް ްވެސްްތަނުގަްޒިމާ ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްދެން .

ްްތިގެނެއްްނޫނެއްނޫންތޯްރައް...ެއއްްލިބޭއިުރްމިކަންްހުއްޓުވޭނެްގޮެތއް،ްާޤނޫނުްނެްމިވަރުގެްއަނިޔާ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާޢި ްމެންބަރު ްއެއްް،ްއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ނުޑްމި ކުޅުުދއްފުށީްދެކުނުްދާއިާރގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެިރްް.11.2ްދަނީްެއޖެންޑާްއަިއޓަމުްނޫން.ްއަުޅގަ

ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްުކޅުދުއްފުށީ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްނަޝީދުްްމެންބަރު ްމުޙައްމަދު ްމެްނބަރު ިޢއްޒަތްތެރި

ްއެްއވެްހުށަހަޅުއްވާފައިް ްކުރިއަށްވާ ްބަހުސް ްބިލުގެ ްމިނިވަންކަމުގެ ްއަށްްްއުޅުުމގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަހުސްގައި ްމި ގެންދިއުން.

ްބާ ްމިހާރު ްއޮތީ ްޕީ.ޕީ.އެމ49ްަކީ ްމިނިޓު. 33ްްށް ްއަށް ްީޑ.އާރު.ޕީ ްަވގުތ15ްުމިނިޓު. ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ވަީންްމިނިޓު.

ްހަމަވެފަ ްޕީ.އޭގެ ްއެބ5ްަ. ްްމިނިުޓ ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްޕާޓ2ްްީއޮތް. ްވަކި ްްމިނިޓު. ްކޮންމެްއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ



  

ްްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްމައްސަލ5ްަމެންބަރަކަށް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްގެންދާނަން. ްއަރުވަމުން ްުފރުޞަތު ްމިނިޓުއިރުގެ

ނޑުްފުރުޞަތު ްރަޝީދު.ްްމުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިއބްރާހީްދެކުނުްދާއިރާގެްއަރުވަންްމާފަންނުއެްއގައިްއަުޅގަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމުކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަންނުްދެމާ

ނޑުްހުށަހަޅާލަންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް ކަްށްަވނަްމާއްދާްއިންްުކއްލިއ145ްްަޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ް...އަށްްހުށަހަޅަން.ްބާޣީްވަޙީދާކޮމިޓީްއެްބާޣީްވަޙީދުްްބަދަލުކޮށްފައި،މިއީްހަމަްމިްކޮމިޓީް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިމަތީގަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރު ްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރި އި

ިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްްއަރުވަންްމިލަންދޫްދާއިރާގެނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތު.ްއަުޅގ11.2ަްޓަމުވަނީްއެޖެންާޑްައއި

ް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުޅުހެންވޭރުްާދއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްޢަލީްރިޟާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަ

ްމި ްކޮމިޓީްރައީސް،ްދެންމެ ްނެީގ،ްނަގައިފި ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީއަކަށް ްައޅުގަްތަނުގައި ނުޑްައކަށް ްއަުޅގަ ްނަން. ނޑުގެ

ްނުޤަ ްވަރަށް ްކޮމިޓީަގއި ްއެ ްބޫލު ނޑު ްބޭނުންްއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްަވގުތުޮކޅެްއްްވޭއިންނަން. ނޑަށް އަުޅގަ

ްދޭތެ ްމިކަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބަދެއްވަން ްވަގުތު ްއެހެންވީމާ، ްނިންމަން. ްގޮތެއް ްިވްސނާފައި ްވިސްނުމެއް އޮތްޯތްްރޭގައި

ްތަނާޒިލުެވވިދާނެްއަޅުަގނ ްއެްޑަްށ ްބޭނުންވަނީްފުރަތަމަ ްއަހަން ްަމއްަސލަްވާހަކަ ްތެޭރގަްނިޒާމީ ްތަނާޒިލު،ްއެްއގެ .

ނޑުްޭބނުންވަނީްތަނާޒިލުވާން. ްެވްއޖައިން.ްންްތަނާޒިލުައޅުަގނޑުްއެްކޮމިޓީްއެހެންވެއްެޖއްޔާްއަުޅގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްކޮމިޓީ ްފުރުޞަުތއަރުވާަނން ްތެރޭގަްއަޅުަގނޑު ްެއކަމުެގ ްބޭފުޅުން ްވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއިްާތއީދުކުރެްއވި ްއި

ްހަމައަށްް ްގެނެސްނަްްއެހެންްއަޅުަގނޑާ ްައއިޓަމުެދއްވުމަށް.ްއަމެއް ްއެޖެންޑާ ްކުިރއަށްއ11.2ްަްުޅަގނޑު .ްދާނަންްިއގެން

ް.ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަުރަވނީްމިލަންދޫްދާއިރާގެއަޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ނޑަށްްވަރަށްްރަނަގޅު.ްއަުޅަގނޑުގެްވަގުތުްލަްސކޮށްލަ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްް ްދެްއވިްއޔާްއަުޅގަ

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ޢަލީ.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލެއްވީ.ްފަރެސްމާތޮޑާްްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުްއުނގޫފާރުްދާއިރާގެް

ްމުއްޠަލިބު.ްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުދާއިރާގެް

ް

ްދެއްެކވުން:މުއްޠަލިބުްވާހަކަްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

ްދޫކޮށްެލއްވީ.ްފުރުޞަތުްްއަޅުަގނޑު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދޫކޮށްލެ ްފުރުޞަތުފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑު ްމޫސާްއްވީ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު އަުރާވނަން

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދެންމެ ްމައްސަަލއާމަނިކު ްނެންެގވި ްދަށުން ްދާއިގުޅިްްެއއްގެ ްތިމަރަފުށީ ްޢިއްޒަތްތެިރްގެން ރާގެ

ްވާތީ.ްްމަދުްޝަރީފަށްްމޫސާްމަނިކުްނަންްއަނބުރާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްނަންްއަނބުރާްގެންދަވާަފއިމެންބަރުްއަޙް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:މަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްތި

ްހުޅުހެ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީޝުކުރިއްޔާ ްއެ ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ންްންވޭރު

ްވަޙީދުގެްްތަނާޒިލުެވވަަޑއިގެންެނވުމާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްހުށަހަޅަން ނޑު ްއަުޅގަ ުގޅިގެން

ްނަންފުޅު.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުތާއީދުކުރަްއވާ ްފުރުަޞތުމެންބަރަކަށް ްދާިއރާގެަގނޑު ްފަރެސްމާތޮޑާ ްމެންބަުރްްއަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުއްޠަލިބު.ްްމުއިބްރާހީ



  

ް

ްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާ

ްހުށަ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑްޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުގަ ހެޅުމަށް

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއެޖެންާޑ ްައޅުަގނޑު ްެއދިވަަޑއިނުގަންނަވާީތ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެހެން 11.2ްްައއިޓަމުޝުކުރިއްާޔ.

ްމި ްްއަށް ްޢިއ11.2ްދަނީ. ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަށުން ްމުޙައްމަގެ ްމެންބަރު ްޠާޒަތްތެރި ރިޤަށްްދު

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރިޤުދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ް ްނަ`. ްމުޙައްމަދު ްމެންަބރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްުފށީ ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ޝީދުްޝުކުިރއްޔާ

ްެއއްވެް ްވާހަކަދައްާކއިރުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބިލަްށ ްމިނިވަންކަމުގެ ނޑުްްއުޅުުމގެ ްއަޅުގަ ްވެސް ްފުރަތަމަ އެންމެ

ްމި ްއެއްވެްްފާހަގަކޮށްލަން ްމިނިވަންކަމުގެޖެހެނީ ްސުރުޚީްއުޅުމުެގ ްމި ްއަށް. ްސުރުޚީ ްމި ްބަލައިްބިލު ާލއިުރްއަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވިސްނެނީ ްމި ނަޑއެޅިްންއަޅުަގނޑަށް ްް،ކަ ްއޮތްްްވަނ32ްްަޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދީފައި ްއިން މާއްދާ

ްޙައްުޤގެއެްއވެ ްމިނިވަންްވާހަކަްުއޅުމުގެ ްއަކީ ްއެ ްލިމިޓުކުރެިވގެންްްކޮންމެެވސްކަން ތަން.ްއެހެންކަމުންްމިްްދާްވަރަކަށް

ްއަް ްކަމަށް ްވާންޖެހޭނެ ްނަމަކަްށ ްނިމިގެންދާއިރު ްެއއްވެްބިލު ްޤަބޫލުކުެރވެނީ ްދާއިާރްޅުަގނޑަށް ްމިނިވަންކަުމގެ އުުޅމުގެ

ްބިލު ނަޑއެޅުމުެގ ްބަދަލުވާންޖެހޭނެް،ކަ ްގޮތަކަްށ ްއެކަްންްިމކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުުކރެވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްއަޅުގަް ްފާހަގަކޮށްލަން. ްެއްއވެއަޅުަގނޑު ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސްނޑު ްމިނިަވންކަމަކީ ހައްދުތަކެްއްްއުޅުުމގެ

ނަޑއެޅިފައިްއޮން ނޑުމެންގެްކަމެއް.ްެއްއވެއުޅުަމކީ،ްެއްއވެްނަންޖެހޭނެކަ މިްމުޖުތަމަޢުގައިްުއޅުމުގެްމިނިވަންކަމަކީްއަުޅގަ

ްބޭނުންވާ ްޑިމޮކްރަސީް.ކަމެއްްމިހާރު ްބޭނުންވާްއެއީ ްކޮންެމހެން ްމިނިވަންްއެްއގައި ްއެއީ ކުރުމުެގްފާޅުޚިޔާލުް،ކަމެއް.

ްމިނިވަންކަމާއެްއވެްމިނިވަންކަމާއި ްގުޅިްުއޅުމުެގ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްއެްް،މިއީ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްދެ ލާމެހިފަިއާވ

ްވިސްނާއިރު ްަޤބޫލުްވިސްނުމުން ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްގޮތެްއގައި ްކޮންމެ ްމިހިރީ ްބިލުގައި ްޙަޤީޤަތެއްމި ް.ކުރަންޖެހޭނެ

ނޑަެއޅިފައިްހުްނނަންޖެހޭނެއެްއވެ ކަމެއް.ްްއަޅުަގނޑުްައބަދުވެސްްޤަބޫލުކުރާްކަމީްުއޅުމުގެްމިިނވަންކަންްަހއްދުތަކެްއްކަ

ްމުޖުތަ ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްމީހަުކ ްކޮންމެ ްއެންމެންއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްބުްމަޢުގައި ްމި ްމިނިވަންކަންްނަެވސް ނީ

މީހަކުްބޭނުންވާްަވރަކަށްްެއއްެވސްްކަެމއްަގއިްްމީހަކުްބޭނުްނވާްަވރަކަށް.ްއެްްއެް،ނެއްޓިްއޭގެްަހއްދުންްއޮންނަންޖެހޭނޭ

ްނޯންނާނެ.ްއެީއްއަޅު ްގުޅުމާ،މިނިވަންކަމެއް ްއިޖުތިމާޢީ ްބަލާްަގނޑުމެންގެ ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްމިނިވަންކަްންްއިރުމި ވެސް



  

ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްިހސާބެއްަގއި ްަރއްކާތެރިކުެރވޭ ްޙައްޤު ްމީހެއްގެ ްއަނެއް ޖެހޭ.ްްއޮންނަންޖެހޭނީ

ްވަަރށް ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްމައުޟޫޢުަގއި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްްއެހެންވީމާ، ްކަންތައްތަކެއް ގިނަ

ްއެ ްފާހަބިލުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލައިބަހުރިކަން ްއަޅުަގނޑަށް ްހަމައެއާެއކު ްގަކުރަން. ްކަންތައްތައް ްބައެއް ވެްސްުނގަނެވޭެނ

ްބަލައިގަނެް ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލު ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްމަރުޙަލާގަިއްް،އެބަހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ

ް ްކަންތަް،ދިރާސާކުރެވިްއިތުރަށް ްހުރި ްރަނަގޅުކުރެވިްމިހެން ްއެހެންް،އްތައް ްކަމަށް. ްފާސްކުރެވިދާނެ ވީމާ،ްމަޖިލީހުން

ްނަމާ ްބިުލގެ ްމި ްފެންނަްއަޅުަގނޑު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްޚިޔާލަީކ ްފާޅުކުރި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްާދއިރާްދޭތެރޭގައި ްމީގެ ްގޮތް.

ނަޑއެިޅގެން ގޮުތގަިއްްގެއެޅުމުގެްޤާނޫނެއްްވަރަކަށްްަހނިވެގެންދާތީްއެްދާއިރާްަކނޑަްްދާއިރުްމިނިވަންކަންްކޮންމެވެސްްކަ

ްޤާނޫނު ްކޮންމެްްމި ްބޭނުންވަނީ ްމި ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުމެން ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްެއީއްމުހިއްމުކަމެއް ވެގެންިދއުން

ްދާއިރާް ްފުޅާ ްއެންމެ ްމިިނވަންަކން ްވެސް ްތެރެްްެއއްަގއިްކަމެއްަގއި ްމިސްކިތްަތކުގެ ްވެްސްހިސާްއާއޮންނަން. ބަށް

ް ްހިސާބަށްެއއްވެްއަޅުަގނޑުމެން ްމަދަރުސާތަކާ،ްމިްއެބަހުްގެންދަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމީަގއިްއުޅުމުގެ ރިްމިސްކިތްތަކާއި

ްހިސާްްތަންތަނާ ްވަކި ްކައިރިެވވޭދޭތެރޭ، ްެއްއވެްބަކަށް ްލާފަްއުޅުުމގެގޮތަށް ްތެެރއިން ްމިްމިނިވަންކަމުގެ ްއެހެންވީމާ، .ް

ްކަންަތއްތަކެް ްާތީއދުކުރެވޭ ްައޅުަގނޑަށް ްމާލޭަގއިްކަންކަމަކީ ްޚިޔާލަކީ ްފާޅުކުރާ ްިމ ްައޅުަގނޑު ްއެެހންނަމަވެސް، އް.

ްކޮބައި ްހިސާަބީކ ްނެތް ްއެއް ްކޮބައިްްމަދަރުސާ ްހިސާބަކީ ްނެތް ްމިްސކިތެްއ ްއެބަްެހއްޔޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޖެހޭްްހެއްޔޭ.

ްމިސްކިތްތަ ްމަދަރުސާތަކާ ްއަޅުަގނޑުމެންަނށްްއެްއޗެހިކާއި ްކުރާއިުރ،ްއެހެންވީމާ، ްކޮންތާކަްގިނަކުރަން. ށްތޯްއެްއވެވޭނީ

ްސުވާލުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއީ ްބިލު ްމި ްގޮުތަގިއ ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްކަމެއް. އުފައްދަންޖެހޭ

ްނިމިގެންް،އިގަނެބަލަ ްމަރުޙަލާ ްރަނގަޅުވެފަކޮމިޓީ ްއޮންނާނީ ްއެހެދާއިރު .ް ްފާޅުކޮށްލުމާ ްޚިޔާލު ްމި ުކްއެްނވީމާ،

ްލާނަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްނިންަމއިްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްދިްއގަރުްްޝުކުރިއްާޔ. ްރަީއސް ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްެދއްވުމަށް ްގެންގޮސް ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ހިސާބުން

ްއަޙްދާއި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަޑަިއގެންމަރާގެ ްރިޔާސަތަށް ްނާޒިމު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްދެއްްދު ްދަންނަވަން. ވުމަށް

ް ްދާއިާރގެ ްއަފްރާޝީމުއުނގޫފާރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްދުވާފަރު ްމުޙައްމަދުްޢަލީ. ްމެންބަރު ތްތެރި

ްއިރު.ްޒުބަ

ް

ްއިރުްވާހަކަދެްއކެުވން:އިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބަދުވާފަރުްދާ

ްރައީސް.ް`.ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް.ްޝުކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްސުރުޚީެއްއވެރިއްޔާ ްމި ްމިނިަވންކަން ްދަށުންްއުޅުުމގެ ގެ

ް ްދައުލަތ32ްްުޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއޮންނަނީ ްާމއްދާަގއި ްހޯދުމަކާވަނަ ްކުރިން ްއެއް ްހުއްދަ ްސުލްޙަވެރިކަމާނުްގެ އެުކްްލައި



  

ްމީހައެްއވެ ްކޮންމެ ްމިނިވަންކަން ްޝަްއކެއްުއޅުމުގެ ްއާދެ، ްލިބިގެންވޭ. ްކަނެކަށް ްއޮތެއް ްމިނިަވންކަމެއް ްއޭގެްތް. މަކު

ްގެއްިލގެން ްސުލްޙަމަސަލަސްކަން ްއުސޫލުން. ްރިވެތި ްއަޚްލާޤީ ްހިފަންވާނީ ްގޮތެއްގެބޭނުން ޢާއްމުްް.މަތީންްނުދާނެ

އެހެންްމީހުންގެްޙައްޤުތަކަށްްް،ޢާއްމުްމަޞްލަޙަތަށްްއިސްކަންދީގެންް.މަސަލަސްކަންްގެއްލިގެންްނުދާނެްގޮތެއްގެްމަތީން

ްމިްފު ްފެންނަމުންދަނީ ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނަމަވެސް، ްމަތީން. ްގޮތެއްގެ ްކަންތައްތަކަށްްްށުނާރާ ދެންނެވުނު

ްނެތިް ްޢަމަލުކުރެވެމުްނދާް،ފަރުވާތެރިކަމެއް ްގޮތަކަްށ ްއޮންނަްްހިތުހުރި ްބަޔާްނވެފައި ްޤާނޫުނއަާސސީގަިއ ްއާދެ، ތަން.

ްކުެރވެމުން ްކަމަްކަމެއް ްއިދިކޮޅަށް ްދިމާ ްފިތުނަވެރިކަް،ވާތީްށްދަނީ ްުއފެދެމުންދަނީ ްތެރޭަގއި ން.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނުޑމެންނަށްްލިބިފައިޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއެްއވެ ޚިޔާުލްފާޅުކުރުމުގެްމިނިވަންަކްންވާތީ،ްްުއޅުމުގެްމިނިވަންކަންްއަުޅގަ

ްލިބިފައި ްައޅުަގނޑުމެްް،ވާތީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިނިވަންކަން ްފާުޅކުރުމުެގ ްލިބިފައިޝުޢޫރު ިމްް،ވާތީްންނަށް

ްގޮެތއްް ްއެދެވޭ ްއެންމެ ްހިފެމުންދަނީ ްބޭނުން ްއަނެަކކާމިނިވަންކަމުގެ ްއެަކކު ްނޫން. ްެއއް ްކިޔާނެްްގަ ްކިޔަނީ ދިމާލަށް

ްގިނަ ްވަރަށް ްެއްއޗެއް. ްުއކާނެ ްުއކަނީ ްެއްއޗެއް. ްޮގވާނެ ްޮގވަނީ ްއަތްްއެްއޗެއް. ްމިީއްފަހަރު ްފެނޭ. ްެވސް ިއސްކުރާތަން

ަކމަކުްކަންްހިނގަންވީްގޮތެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްްއެކުްކަމެއްްކުުރމުގެްޙައްޤުްލިބިފައިްއޮތެއްްމިނިވަންކަމާ

ްއުފެދިފަ ްަބއިބަިއވުން ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނަްސލަކަށްްވަނީއި ްއެއް ްއަސްލަާކއި ްަބއެްއެގްްއެއް ނިސްބަތްވާ

ްނުވާ ްއޮންނަން ްހަސަދަވެރިްމެދުގައި ްމިންވަރަށް. ްއިންތިހާފަދަ ްއޮތީ ްރުޅިވެރިކަން ްމިްކަމާއި ްއަށް. ކަންކަންްްދަރަޖަ

ްެއްއވެ ްފާުޅވަނީ ްބެހިއެނގި ްއަބުރާ ްމީސްމީހުންގެ ްއެިކ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތެރެއިން. ްމިނިވަންކަުމގެ ،ްއުޅުުމގެ

ްވާހަކަދައްކާްސާބިތު ްެއއްވެްްޒާތީް،އަުގވަްއޓާލައިް،ނުހިފޭ ްދިމާކުރުމަކީ ްމިނިވަގޮތުްނ ްތެެރއިންްއުޅުމުެގ ންކަމުގެ

ްއެްއވެްކަންކަން.ްމިްފެންނަމުންދާް ްމިނިކަންކަމަކީ ްއަސްލާއިުއޅުމުގެ ްރޫޙާްަވންކަމުގެ ްކަންކަން.ްްއަސްލު ްޚިލާފު މުޅިން

ްމެްްމި ްައއިްސގެން ްހުއްޓުމަކަށް ްކަްނކަން ްނޭެދވޭ ްސުލްޙަވެިރކަމާބާވަތުގެ ްެއއްވެްްނުވީ ްމިނިވަންކަުމގެްެއކު އުޅުމުެގ

ްމާނަ ްައޅުގަްްދޭހަްއެއްްފުރިހަމަ ްެދކޭެއްއްނުވާނެ. ްއަްލއުސްތާުޛްނޑު ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުުދއްފުށީ ގޮުތގައި

ް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނަޝީދު ްެއްއވެްއުޅުުމގެެއްއވެމުޙައްމަދު ްބިލުަގއި ްބޭނުންްްއުޅުުމގެމިނިަވންކަމުގެ މިނިވަންކަުމގެ

ްއެބަހުްހިފަންވި ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްއިންަތއް ނޑާއި ްސުލްޙަވެރިކަމާމިންގަ ްމިަކންްރި. ްގޮތްތައްްްއެުކަގއި ްއޮންނަ ކުރަން

ްއިޞްލާޙުތަ ްއިުތރު ްއެބަހުރި. ްފުރިހަމަްކާހިމަނުއްވާފައި ްވަރަށް ްބިލު ްމި ްުއއްމީދުކުރަން.ްއެކު ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ވާނެ

ްކޮށްދެްއވި ްމަސައްކަތްޕުޅެއް ްމިންނެތް ްދާއިރާގެްކަމަށްްމިފަދަ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްއަލްއުސްްޓަކައި ތާުޛްމެންބަރު

ްދަންނަވަމުންްއަޅުަގނުޑގެްވާހަަކކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.މުޙައްމަދުްނަޝީދަށްްޝުކުރު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަޝީދު.ްްމުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީްޝުކުރިއްާޔ.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެ

ް



  

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމުދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީކުނުްމާފަންނުްދެ

ް ްރައީްސ،ްތަރުތީބު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަވެސް ްއޮޅިަވޑަިއގެްނފަހެން ްމިމިހާރު ްީހވަނީ ުއޅުމުެގްއޮތީ.ްއާދެ،ްއެްއވެްނޑަށް

.ްށްްކޮސްވޭފަހަރަްބައެއްްހަމަްކޮޅުްފަރާތްތަކުން،ްައޅުަގނޑުމިނިވަންކަމުގެްބިލާްބެހޭްގޮުތންްފާޅުކުރަމުންދާްޚިޔާލުްއިދި

ްއެްއވެ ްބިލުގެ ްމިނިވަންކަުމގެ ްމިހެން.ްއެކަމަކުްމިްސުރުޚީުއޅުމުގެ ްބިލު ްމިނިވަންަކމުގެ ްއެއްެވއުޅުުމގެ ްއޮްނނަނީ ްމި ގައި

ްއެްއވެ ްޚިޔާލު ްކަމެްއްދިމާވެގެްންރިސޯް،ފާުޅކުރަންުއޅެނީ ްނުދީގެްންނުވަތަ ްމުސާރަތަކެއް ްމުވަްއޒަފުންނަށް ްއެްޓުަތކުން

ްގޮތްތަކެްމީހު ްއިހާނެތި ްއެހެން ްކާބޯތަކެތިންނަށް ްނުވަތަ ްހަދައިގެން ްެއްއޗެއްްއް ްއެހެން ްނުވަަތްްނުވަތަ އަގުޮބޑުެވގެން

ް،މަނަްކަންތައްަތއްްހާމަކުރަންްނުވަތަްބަޣާވާތެއްްކޮށްފިްސިޔާސީްބަެއއްްފިކުރުތައްްަރއްޔިތުންނަށްްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީްއެ

ްެއއްވެް ްމިއީ ްއުފުލަން. ްގޮތުގެްއުޅުއެައޑު ްބަޔާްނޮކށްފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްާރއްޖޭެގ ްކަންކަމަކީ. ްނޫންްމުގެ ްމަތީން

ްބަދަލުވެއްޖެް ްވެރިކަްނ ްނަމަްގޮތަކަށް ްނިކުންާނނެ، ްއަްް.ރަްއޔިތުން ްޭއގެ ްއުފުލާނެ. ހިނަގއިދިޔަީއްްފެބްރުއަރީގައ7ްްިޑު

ްބަޣާވާތަށް ްއެހެންވީމާ، ްބަޣާވާެތއް. ްހިނގައިްބޮޑު ްބަޣާވާްތ ްއެ ްހުިރްޓަަކއި ްތެރޭަގއި ްރައްޔިތުންެގ ްބަލަން ްގޮްތ ދިަޔ

ްއެްއވާނެް،ޝުޢޫރުތައް ްަރއްޔިުތން ްފާޅުކުރަން ްހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ްއަނެްއކާްއެ ްދެން ްއެހެންނަމަވެްސ ްބިެލއްް. ވެސް

ްްހުށަހަޅުއްވަިއގެން ްއެ ްމިނިވަންކަން ްނެގޭެއއްެވއުޅުުމގެ ްއަތުން ްރީްރައްޔިުތންގެ ްކިތަންމެ ްމަޖިލީހަށް އްޗަށްްގޮތަށް

ް ްވެސް ްބިލެްއގަމަރ3ްުހުށަހަޅާފައި ްހިނގާ ްއެބަ ްއެއް ްމިަޙލާ ްބަހުސް ްމަރުޙަލާގައި ްފުރަތަމަ ްކޮމިޓީްް. ްދެން އޮތީ.

ް ްމި ްމަރުޙަލާ. ްެނގުުމގެ ްވޯޓު ްއަނެއްކާ ްރީތި،3ްްމަރުޙަލާ ްވަރަށް ްހަމަ ްީރއްޗަށް، ްކިތަންމެ ްކަޑައްުތކުރާއިރު މަރުޙަލާ

ް ްސިފައިަގއި ްދޫންޏެއްގެ ްރީތި ްހަރުފަްމިވަރަށް ްއެްއ،ްވިހަ ްހަރުފަ ްދަނީ ްނިކުމެގެން ްެއކަމަކު ްބިލު. ެއްއެގްްއަންނަނީ

ްއޮތީ. ްީރތިކޮށް ްވަރަށް ްބިލު ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެްސިފައިގަ. ްޮގތްގޮތް ްގިނަ ްމީގަވަރަށް ްއެބަހުރި .ްސް

ޮއތްްބިލުގަިއްފާހަގަކުަރއްވާފަ.ްްވެސްްއެބަްވާހަކަްރިޢާޔަތްކޮށްފައިްއެްވެްސްބަޔާންކުރާްހަދާތަކަށްްވާމީްމުޢާބައިނަލްއަޤް

ް ްނިކުމެެގންދަނީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަ ްދެންނެވޭނީ. ނަޑށް ްއަުޅގަ ްހަރުފައަކަށޭ ްވިހަ ޢިއްޒަތްތެިރްރައްޔިތުންނަށް

ްމިހާރުރައީސް،ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަޅުްީމގައި ްބަިއގައި ްކުރީ ްމިވެސް ްއިޞްާލޙުތައް ްަބއެއް ްބޭނުން ނޑު ްހުށަހަޅަްގަ ން.ްއަށް

ނަޑއެިޅގެންްބަާޔންް.ްެއއީްމިސްޓޭޖުގައެއީްކޮމިޓީް އަލިފާންްޖެހޭްފުލުހުންނާްދެކޮޅަށްްނިކުމެ،ްްކުރަންްއެބަބިލުގައިްކަ

ްމާއްދާ ްއުކޭނެ ްއޮްްބޯޅަ ްއެހެންނޫނިއްޔާންނަންެއއް ްނުކުެރޭވނެވެރިްޖެހޭނެ. ްބަދަލެއް ްއަަޔސް.ްްކަމެއް ްއެމް.ޑީ.ޕީ އަދި

ް ްައަވސ2113ްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބާްނުވަތަ ްއިންތިޚާބުއިންތިޚާބު ްކަށަވަުރވާްއްަވއިފިއްޔާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްކާމިޔާބުކުރާނެކަން

ްއެބަ ްހިނދެއްގައި ްއެހެންެވއްޖެ ްބޯޅަްްކަމެއް. ްއަލިފާން ްދެކޮޅަށް ްފުލުހުންނާ ްލާފައި ްމީގެތެރެއަށް ްއަޅުަގނޑުެމން ޖެހޭ

ްމާއްދާ ް)ށ(ްއުކޭނެ ްޭއގެއިތުރަށް ްއަދި ްެއއް. ްައކުރެއް ްދަށަށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްހުށަހަޅަންްްއިތުރުކޮށްފަިއ ބޭނުން

ވެރިކަންްލިބުމަށްފަހުްލިބެންޖެހޭނެކަންްއެްއުފުރޭްމީހުންނަށްްް،ފެންފޯއްރުއް،ްމަގުމަތީަގއިްހުންނަްފެންފޯއްރުއްްއުފުރައި

ްއެ ްްމިނިސްޓަރުކަން. ްއެއްެވުއޅުމުގެ ްމި ްބޭނުން ނޑު ްައޅުގަ ްފެންވެސް ްލާން. ްތެރެއަްށ ްއުފުރާްރުފޯއްމިނިވަންކަމުގެ އް

ްލިބެންޖެްމީހުންނަށް ްބޭފުޅުންނާމިނިސްޓަރުކަން ްލިބޭ ްމިނިސްޓަރުކަން ްޭބނުންވޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްްހޭ. ްސިޔާސީްނުވަތަ



  

ް ްސަރުކާުރގެ ްމާއްދާލީޑަރުންގެ ްލެވޭނެ ްމީހުން ްގޮތަށް ްކާމިޔާބުކުރެވޭ ްއިންތިޚާބެއް ްއަންނަ ްދެން ްލާން.ްްބޯޑުަތކަށް އެއް

ްރާއްޖޭ ްލާފައި ްކުންފުނިތައްމީހުން ްހުރިހާ ްއެހެން ްއަދި ްމަސްކުންފުނިތަކާ ްް،ގެ ްއަށް ްއެސް.ޓީ.އޯ ްއެޚާއްޞަކޮްށ ްވެސް

ްދަ ް)ރ(ކުންފުނީގެ ްއަދި ްމާއްދާށަށް ްބޭނުްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަށަށް ްލާންްގެ ްއޮއެްއ ްދަށުަގއި ްމާްއދާގެ ްއެ ޖެހޭނެްންނަން.

ްވެްސްވިއްަކއިއެ ްއަލިދޫ ްއަށް ްަގނެވޭލެވޭނެސް.ޓީ.އޯ ްބައިވަރުނެކަން.ްމިހެކަން.ްއަލިދޫ ްހުރި ްހުރިްް،ން ބަނގުރޫުޓވެފައި

ް ްރައްޔިތުން ްއަަޅއިކުންފުނިތައް ްތެރެއަށް ްބޭނުންވާްމިއީްލެވޭެނކަން.ކުންފުނިތަކުގެ ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ.ްްވެސް އިޞްލާޙެއް

ނޑުްހުރިހާްބޭްމިްއިޞްލާޙުކުަރއްވާްްާޚއްޞަކޮްށްމިްކޮމިޓީގައިް،ްަގއިްހުރިހާްބޭުފޅުންްވެސްްކޮމިޓީްސްޓޭޖު ފުޅުންްއަުޅގަ

ދުން.ްވެސްްލިބޭނެްގޮތަށްްހެތަްއްތަކުަގއިްހުރިްެއއްޗެހިވަަޑއިގަތުން.ްއެއީްމިހާރުްއެްިރސޯޓުކަމަށްްވިސްނާްްބޭނުންވޭްމި

ްފެންފޯއްުރއް ްޚާއްޞަކޮށް ްޭއގެްއުފުްދެން ްއަދި ްެވސް. ްކަންތައް ްތިީރގަިއްރުމުެގ ްބޭނުންވޭ ނޑު ްައޅުގަ އިތުރުން

ށްްސިފައިންްފޮނުަވިއގެންްކައްދަްމީހުންްެއއްާވްސަރަހަްއެް،ނަމަްތުްންވަކިންްބަާޣވާތެްއކޮށްފިަރއްޔިް،އުސްފަސްަގނެޑއް

ްރޯާނގަންނަވަިއ، ްމާއްދާްްމީިޑޔާްްތަޅައި ްއަނިޔާކުެރވޭނެ ްއޮްއަށް ްމީގެތެޭރގަިއ ްބޭނުން.ްއެްއ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ންނަްނ

ްމި ްޢިްއޒަްތތެރިްއެހެންވީމާ، ްރިޢާޔަްތކޮށް ްއެްއިޗއްސަށް ްްހުރިހާ ްްމިްރައީސް ްނޫނިއްޔާ ްހަދައިގެްނ ްއްބަޣާވާތެދެްނ

ނަޑއެިޅގެންްނެްައޅުަގނޑުމެންނަަކށް.ްނުކުރެވޭ މިްމިްއޮްތްގޮަތކަށްްްކުރެވޭނީ.މިހެންްހަދައިފިއްޔާްކިހިނެއްތޯްބަޣާވާތްްކަ

ްވަޙީދަށް ްނުކުރެވޭނެ. ްބަޣާވާތެއް ްދެން ްސަރުކާރަކަށް ްބަޣާވާުތެގ ްއެހެްއިޞްލާޙުކޮށްފިްއޔާ ްއަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްއޭަނ ރީ،

އަޅުަގނޑުމެންްގެނެްއސަްް،އުޅެނިޮކށްްއެއްހެންްބޭރުގައިްއުޅެނިޮކށްްފަރަންޖީްްބުނީްބައްލަވާްވަޙީދު.ްވަީޙދުްއެްރައީސް

ްއާ ްސޮއިުކރީމަ ްފަރާތުން ްެއއް ްސިާޔސަތުގެ ްމެނިފެސްޓޯ ްަނއިބުްކަލެްނ،އެމް.ޑީ.ޕީ ްހުންނާޭށްރައީސްކަމޭްއަށް ްކަލޭ .

ް ްބުނީމަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުރަން. ްކަމެއް ްބަހައްޓާް،ވިދާުޅިވ ްހުރެ ްބަާޣވާތްްިފލާ ްކިހިނެފައި ްއެހެްނވީމާ، އްތޯްކުރީ.

ްހަދައިފިްއޔާ ްބިލެއް ްނުކުރެވޭނެްއޭނަްމިވަރުގެ ްވެސް ްބަޣާވާތް ްބާޣީްއަށް ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ނޫންތޯ

ް ްވަޙީދަށާއި ްމަރުއެމް.އެން.ޑީ.އެދެން ްފުލުހުންެގ ްނުވަތަ ްމީހުންފް ްތިިބ ްބަޔަކުްކަުޒގައި ނާޑލާ ްޭއގެތެރެއަްށްްކަ ވެސް

ްކުރެވޭްއައިްސ، ްޤާނޫނުއަސާސީްބަޣާވާތް ް)ނ( ްބޭނުން ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮަތށް ްބަޔާނ3ްްގެ ްމީގައި ްމާއްދާ ްމިްވަނަ ކުރާ

އަްށްްކޮށްފައިްއެއަުކރެއްްއިތުރުްދާއިރާގެްތިރިއަށްްާއދެ،ްއެްދާއިާރ.ރައްކާތެރިކުރުމުގެްް-)ދ(ްމަުޑކޮށްލަްއވާ.ްމާއްދާގެ،

ްގެްތެރޭަގއި...ެއއްްްސިޔާސީްޕާޓީވެސްްޣީްވަޙީދަށްްޮކންމެްއިތުރުކޮށްފައިްބާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ހަކަެދއްެކވުން:ބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެން



  

ްމިނިވަންކަމު ްރަީއސް.ްއާދެ،ްެއއްެވއުޅުުމގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅިޝުކުރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެއް ްއެްކަމަށްގެ ްޓަކައި

ނޑުްޤަބޫލުްއަދާކުރަން.ްއަށްްައޅުަގނޑުްޝުކުރުްްހުށަހެޅުއްވިްބޭފުޅާ ލަކަށްްކުރާްގޮތުަގއިްމިފަދަްބިއެެހންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްބަހުސް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްދުވަސްވަރެްއަގއެއްކުރަމި ްމުނާސަބު ްއެންމެ ްްން ްއެޖެންޑާގައި ްބިލުްޫނން މި

ް ްއެންމެންްައއިއްަސްމިްހިސާބަށްއަޅުަގނޑުމެންނާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމީހެއްެގްވެްސްޤަބޫލުްއޮީތކީ. ްކޮންމެ ވެްސްުކރަން

އެއީްއެހެންްމީހެއްެގްް،ނަމަްބޭރަށްްވަެދވިއްޖެްްވަންކަމާްހަމައިގައިކަން.ްޭއގެނިމިނިވަންކަންްއޮންނަނީްއަނެްއްމީހާގެްމި

ްއެ ްަވއްޓާލުން. ްތެރެއަށް ްއަުޅވެތިކަމެްއގެ ްޤަބޫލުމިނިވަންކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއްެވއުޅޭއިރުހެންީވމާ، ވެްސްްކުަރންޖެހޭ

ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮތަކަށް ްއެްއވެުއޅެވޭނެ ްގޮުތގައި ްރީތި ްއެންމެ ްަބއްަޓންްގެއޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްޤާނޫނުތައް ކުރަން.

ްމާއްދާ ްވިޔަސްްްވަކި ްނެތްކަމުގައި ްޤާނޫނެއް ްއެ ްއަދި ްޮއތުމަކީ ްލިޔެފައި ްދާއިރުް،ެއއް ްހެދިގެން ްޤާނޫނެއް ވެސްްްއަދި

ްއަަރިއގަ ްޙައްޤުތަކަށް ްފަރުދުންގެ ްއެހެން ްތިބި ްއޮންނަދެން ްލިބިފައި ްެއއް ްބިއުޓީ ްއަުޅގަްނެވޭނެ ނޑުމެްންމާއްދާއަކަށް

ްހުކުރު ްކޮންމެ ްމިހާރު ްފާހަަގކުރަން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެިކގެންނުވާނެ. ްމީހަކު ދުވަހަކުްްއެްއވެސް

ްމި ްމާލޭގައި ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްޕާޓީ ްމުޒާހަރާްއަޅުަގނޑުމެން ްލާމަސީލުުކރާ ްރީތި ްވަރަށް ްެއއްެވއުޅުުމގެ ްތަކަކީ

ްއެްއުވން ްދައްކުަވއިދޭ ްމިސާލެއް ްތަކެއް. ްއެއްވުެމއްަގއިމި ްދޭތެރެދޭތެރެްކޮންމެ ްހުންނާނެ ްއަރިއަރިްވެސް މަތިންްއިން

ނުޑްްއެހެންނަމަވެސްްުއސޫލީްގޮތުންްވަރަށްްސުލްަޙެވރިކަމާްކަން.ދާކަން އެްއކޮށްްހިނގާްމުޒާަހރާތަކެއްްކަުމގައިްއަުޅގަ

އަކީްވެްސްްދުންްބޭއްިވްބޮޑުްމުޒާހަރާތިހާޑިސެމްބަރުްިއއ23ްްަޔްއަހަރުްެއގޮތަށްްމީގެްކުރިންްމިދިްފާހަގަކުރަން.ްހަމަ

ްޤަބޫލު ްގޮތުްއަޅުަގނޑު ްމިނިވަންކަމުގެްކުރާ ްހުދޫދެްަގިއްއެއްެވއުޅުުމގެ ްހަމަރިތި ްވަގުަތކާ ްަވކި ްތެރޭގައި ބޭއްިވްްއަށްއްގެ

ް ްގޮތުން ްތަޢުރީފުެގ ްވާހަަކ ްމި ްއެްއޗެއް. ނުޑ ްްެއއަށްފަހުް.ދަންނަވާލީްމިއަުޅގަ ްވާހަކަިއގެ ދޭތެޭރގަިއްދަންނަވަްންއޮތް

ްބޭނުން ްގެންނަން ްފަރޯ ްއަޅުަގނޑު ްމައިދުވ22ްްާރ22ްްޭވާތީ.ްއެއަށްފަހު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަރުކަުޒްްވަންދެން އެމް.އެމް.އޭ

ްގާތުަގއި ްމުޒާހަރާ، ްކުެރެވނު ްޢަމަލުތަަކއިރީަގއި ްޓެރެރިޒަްމގެ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރީއްޗަްށްކެތަކަކީ ްހަމަ ކޭ.

ްމި ްމުޒާހަރާކުރުމުގެ ްދެއްކ23ްުސާލެއް ްމަށްަފހުޑިސެމްބަރުގައި ްރެޔަކުް، ްކޮންމެ ްސަރަހައްދަށް ްއެމް.އެމް.އޭ އެއަށްފަހު

ްޕާޓ9ީ ްކޮން ްއެްއވަނީ ްކަމެއް،ްޖަހާއިރު ްނެތިްއެއް ްިސޔާސަތެއް ްއެއްވެސް ްބީދައިން ްނޭނގޭ ްކަމެއް ްާކކު ް،ިއސްނަގަނީ

ްފު ްއަލިފާންދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދިމާލަށް ްއުކައިލުހުންނާ ްވެސް ްކަމެްއްފުލުހުް،ބޯޅަ ްއެތަކެއް ްމިފަދަ ްޯރކޮށް ްަގިއގައި ންގެ

ް 22ްްހިންގި ްްލަކީްދުވ22ްާރޭ ްވެރިކަން ްފުރޮްަވކިދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހެކިގޮތަކަށް ްއެއް ްދިމާވި ްެއްއްް،ޅާލުމަށް ނުވަތަ

ްއެް ްނުވަތަ ްހިނަގއިމައްސަލަ ްޤާއްްސަބަބު.ްއެކަމުަގއި ްދޭތެރޭގައި ްުމާޒހަރާތަކާ ްއެ ްވެސް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ނޫނީްދިޔައިރު

ްފައިސަލާ ްެއްއވެސް ްކުެރވުނު ްނެތްކަމަކީްގޮތުން ްދެަރވެްްެއއް ްމިއަދު ްކަމެއް.ްް،އަޅުަގނޑުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭ

ްޙަ ްއެބަްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމައެްޤީޤަތުަގއި ްމިނިވަންކަން ްވާހަކަދައްކަންވާނީްޖެހޭ ްއޮންނަ ްކަނި

ްއާެދވުީނމަކާ ްއެފަދަްވެރިކަމުެގްބާރުތަކަށް ްދެޭކގޮތުަގއި ްާބއްަވއިްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑު ްެއއްވުންތަެކއް ްގޮަތކަށް

ޖެހޭނެްންްލަދުގަންނަންފުލުހުންނާްދިމާލަށްްއެްހިންގިްޢަމަލުތަކަކީްމިއަދުގެްސަރުކާރުގެްބާރުތަކާްހަވާލުވެތިބިްފަރާތްތަކު



  

ްތެޭރގަ ްދުަވސްކޮެޅްއގެ ްކުޑަ ްއަިއތާ ްވެރިކަމަށް ްއަދި ްއެްއވެުއޅުމުކަމެއް. ްއައިޓަުމގައި ްއެޖެންޑާ ްމިނިވަްނކަމުެގްއި ގެ

ދިމާލަކަށްތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރިްޖަހާފައިްމިހުރީްކޮންމިހާރުްމިސްރާބުސުވާލުއުފެދޭްާރއްޖެްއަުޅަގނޑުމެްނނަށްްމަްބިލެއްްގެަނއި

މަރުެވގެްނ7ްްަގއިްަހރުގެްތެރޭރައީސް،ްައޅުަގނޑުމެންްޙަޤީޤަތުގައިްވަރަށްްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ،ްކަންބޮޑުވޭްރާއްޭޖގައިްމިއަ

ްބައެް ްހާޒިރުނުދިޔައިރު ްކޮމިޓީތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ހެދުމުގެްްއިރުއިުރކޮާޅްބޮޑެތިްސުރުޚީތައްް،ވެއް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބޮލުގައ77ްިގޮތުން ްއެޅޭްމެންބަރުންގެ ްބަދުނާމު ްމިްްވެސް ްދައްކާ. ްވާހަކަތައް ްއެބަ ގޮތަށް

ްސުރުޚީވާހަކަދަްއކާ ްދެކުނިން ްައޅުަގނުޑ ްިއއްެޔގައި ްވާހަަކދައްކާ. ްއެބަ ްވެސް ްވަރަށް ްނޭނގޭ ްޙަޤީޤަތް އެއްގައި،ްްއިރު

ް ްވާހަކަްޚަބަރެއްަގއި ްޖަލްސާް،އޮތް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްރައީްސ،ްްޤަުއމީ ްނުބާްއވައޭ.ްޢިްއޒަތްތެރި އެއް

ްއަޅުް ްނުގަންނަވާ ްއެނގިަވޑަެއއް ްމެންބަރަކަށް ްމިީއްއެ ްވެސް. ްނޫންކަން ްމެންބަރެއް ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްމިއަދު ނޑަީކ ގަ

ް ްމެންބަރުންގެ ްބައެއް ްބޭނުންާވްވާހަކަޙާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްގޮތް.ްއަޅުގަ ްހުރި ްްލަތު ްމި ވަަނ17ްްއަކީ

ް ްވެއްާޓއި ްމާލޭގެ ްމި ްފުލުހުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހުން ްހިމާރައްޔިތުންގެ ްެވށި ްރާއްޖޭގެ ންޖެހޭްހަދަޔަތްކުރަން

ްހަދައި ްއޮންނާނެ ްޤާނޫނުތައް ްބާކީ ްދީފައޭ. ްސަންސެޓުނުހެދި ްސަންްއޮންނާނީ ްމިްްސެޓުޤާނޫނު. ްއަބަދުވެސް ޤާނޫނަކީ

ްއޮތް ްވިސްނުެމއް ްުނބައި ްޭއަގއި ްތެރޭގައި ްއެހެްނވީމާްމަޖިލިސް ްޤާނޫނެއް. ްއޮތް ްޤަބޫލުކުރެވިފައި ްކަމަށް ސެުޓްސަން،

ްވިް ްނެތްކަމުގައި ްޤާނޫނު ްޔަްސ ްމި ްއާއި ްޒިންމާލެ ްއަމާންކުރުމުގެ ްެވށި ްހުންރާއްޖޭގެ ްގާތު ްފުލުހުން ނަންޖެހޭނެ.ްމާ

ްއަޅުް ްނުވޭއެހެންނަމަވެސް ްހައިރާނެއް ނޑުމެން ްުޒވާންްް،ގަ ްބަެއއް ްތިބި ްތެރޭގައި ނޑިތަުކެގްް،ނާޒުކުްް،ފުލުހުންެގ ސިކު

ްއަުޅަގނޑުްއަް ްވަރަށްްފަސޭހައިންްވެރިވެޭވއިރު ްބޮލަށް ްވެށިްްމިޅުަގނުޑމެންގެ ްމި ްމިމާޔަތްހިޤައުމުގެ އުޅެީންްނުވެގެން

ނޑުމެންކީްއވެގެންތޯް އުަފއްދަންޖެހޭްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމިްިޢއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްހެއްާކްސުވާލުްއެއީްއަުޅގަ

ްޤާނޫނަކީ ްކުިރއަށްދޭ. ްއެބަ ްކޮމިޓީގައި ްބެހޭ ްމުއައްސަސާތަާކ ްމިނިވަން ްެވސް ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ އަބަދުވެްސްްބެހޭ

ްމިްް،ބަދަލުވެ ނޑާަފއި ްފޫޅުކަ ްބޮލަށް ްމަޖިލީހުގެ ްހަދާ ްޤާނޫނު ްކިޔާފައި ްއެއްެޗއް.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނުްނެތޭ ާއވަމުންދާނެ

ްމި ްވެީށގައި ްކަންްރާއްޖޭގެ ްދެއްެކވުްކަންހިނގާ ްވާހަކަ ްޤާނޫނުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ. ްންދުއްވާެލވޭކަށް

ްމަޖިްިވޔަސްްކަމުގައި ްމި ްއެއްކޮްށްހުރިހާްބާރުތަކެއ46ްްްލީހުގައި ްމުށުތެރޭގަްމިއަދުމެންބަރުންނާ ްބައެްއގެ ްވަކި .ްވަނީ

ްދިޔައިރުް ްެއކުލަވާަލއިގެްނ ްކައުންސިުލ ްމީޑިާޔ ްަރއީސް، ްައއީްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްޗެއަރމަނަކަށް ްަކއުްނސިލުގެ މީޑިާޔ

ް ްވީ.ޓީ.ވީ. ްައއީ ްނައިަބކަށް ްވީ.ޓީ.ވީ. ްަރއީސް، ްްމިއީޢިްއޒަތްތެރި ްތެޭރގައި ނޑުމެންގެ ްއުފެދުނ31ްްުއަުޅގަ އަހަރު

ނޑުމެްންްބޮޑުްނިަކގަހުެގްސިފަތައްްއަނެްއކާެވސްްރާްއޖޭގައިްއެކުލެޭވކަމުގެްޮބޑުްިސފަް،ވަރުގަދަްބިޔަް އެއް.ްމިއީްއަުޅގަ

ްކަމެއް.ްމިް ްދަނީްހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ްރާއްޖެ ްމި ްވަނީްގޮތަށް ްތަރައްޤީނަމަ،ްްކަމުގައި ްރާއްޖެއަކަށް ްނާންނާނެްްމި އެއް

ްމިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިމެންދެން ްކޮމިޝަން ްއިންކުއަރީ ްޖެހެނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެްނީވމާ، ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަެނއްކާްއިންކުއަރ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއަށްފަުހ ްވިސްނަން. ްދޭތެރޭ ްކަންތައްަތކާ ްދެބަސްވެގެންކުރާ ކުިރއަކަށްްްެވސް

ނޑުމެންްޖެހޭނީނު ްމިނިަވންކަމަށްްއަރައިނުގަނެ...ވެސްްއަެނކާގެްއަބަދުްދެވޭނެ.ްއަުޅގަ
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 ްދެއްެކވުން:ވާހަކަްމަދުްރަޝީދުހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙު

ްހުށަހެޅިގެންް ްމިއަދު ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމި ްމިނިވަްނކަންްބަހުސްކުރެވެމުން ްއެއްެވއުޅުމުގެ ްމިްްދަނީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުން. ްބެހޭ ްޤާނޫނަކާ ދިނުމުގެ

ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު ްޤާނޫނަށް ްޤަބޫލުްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަސައްކަތްޕުޅުކުްވެސް ްބުރަ ްވަރަށް ްހުށަހެޅުއްވިްރަން ްމި ތަކެއް

ްއެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްއޮތް ްކުރައްވާފައި ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު ްމި ްޤާނޫނެއް ްމިނިވަންކަމުެގ އްެވއުޅުުމގެ

ް ްހަދަން ްމަޖިލީހުން ނުޑމެން ްބަހުސްކުރަމުންދާއިރުމިއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭްއަދު ްބަޣާވާެތއްްްައޅުަގނޑުމެން ޤައުމުގައި

ްވެރިކަންްް،ގެނެސް ްގޮް،ޤައުުމގެ ްއުފެދެންވީ ްވެރިކަމެއް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގޮތަކަޤައުމުގެ ްނޫން ްޤައުމުގެްތް ްމި ށް

ްަޤއުމުގެވެރި ްމި ްފޭރިގަެނގެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްކަން ްމިހާރު ްމަޤާމުގަްޔާކަުމގެ ްއެއި ްބޭފުޅަކު ހުންނެވީ.ްްހުންނެވި

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްރައީސް، ްމާއްދ32ްްާޢިއްޒަތްތެރި ްހުދޫދެއް،ްްވަނަ ްއެއްވެސް ްމިނިަވންކަން ްއެއްެވއުޅުމުގެ އިން

ްހިފެހެއްޓުމެއް ްއޮތްްނެތިްްއެްއވެސް ްައޅުދީފައި ްހަދައިއޮތުން ްޤާނޫނެއް ްދަންނަނަވާނީ ްމާނަްަގނޑު އްްއެްހަނިކުރުމުގެ

ްޤައުމެއްގަް ްއިހްނެތޭ. ްރަްއޔިތުންގެ ްވެރިކަުމަގއި ްއި ްއަދި ްވެސާސްަތކާ ްކެރޭ ްައޑުައހަން ްހުރީމާރިަރއްޔިތުންެގ ް،ަޔކު

ްރައީސްް ްބޭނުމެްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުގެ ްނުހުންނާނެމި ްހައް ްޤާނޫނެއް ްމި ްމިމިްދައި. ްމަޖިލީހުގަިއްްއަދު ޢިއްޒަތްތެރި

ދާދިޔުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްސާބިތުޮކށްދޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްިމއަދުްމިްޤައުމުގެްވެރިކަުމގައިްްމިްބަހުސްކުރެވެމުން

ބޭނުމާއިްްހުރީްރައްޔިތުންގެްއަުޑއަހަންްނުކުރޭ،ްރައްޔިތުްނގެްމެދުގަިއްއެއްެވސްްސިޔާސަތެއްްނެތް،ްވެރިކަމާްހަވާލުވި

ްމަޤުޞަ ްދުހަވާލުވި ްތެރޭަގއި،ކަމަށް ްމިްރަްއޔިތުންގެ ްދަންނަވަން ނުޑ ްއެްއިވއޭޑިސެމްބަރ23ްުްއުޅެނީްއަުޅގަ ް.ގައި

ްޤާނޫނުގެއެްއވެ ްމިނިވަްނކަމުެގ ްބުނެްުއޅުމުގެ ްނެތްް،ދަށުންނޭ ްއިސްލާމްދީން ްޤައުމުގައި ްބުނެްމި ބަޔަކު.ްް،ކަމަށް

ްަރއީސް،ްމި ްއެއްްްޢިއްޒަތްތެރި ނބުނާ ްބަލާލިއިުރްައޅުގަ ްކުީރްސަފަށް ްެއއްިވްބޭފުޅުންގެ ްިދަޔީއްވުުމގައި ްފެނިގެން ޑަށް

ްތުނބުޅި ްބޮޑެތި ްޢިލްމުވެރިންްތަކެއްވަރަށް ްދީނީ ްތިބި ްލާފައި ްދައްަކވަމުން ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ދިަޔީއްގެންތަކެއް.

ްދަްއކަ ްވާހަކަ. ްމަސްތުވާތަކެތީެގ ްއަދި ްބަނގުރަލާ ްވައޫރުމަހާއި ްިޢއްޒަތްތެރިްގެންމުން ްވާހަކަ. ްއިސްލާްމދީނުގެ ިދޔައީ

ނޑަށްްފެނިގެންްދިޔައީްއެްބޭފުޅުންްވާހަކަ.ްްމަސްތުވާތަކެތީގެްްގޮތުންްދައްކަމުންްދިޔައީްރައީސް،ްހަމަްމި ދެންްއަޅުގަ

ނޑުް ދީްޤުރީރުއިޚުްންތަމިްދަްނނަވަނީްޝައެްއްފިޔަަވޅުްފަހަތަށްްޖެހުނީމާ،ްމިްދެންނެވިްސަފުގެްކުރީްސަފުގަިއްއަުޅގަ

ނިމުނީމާ،ްދެންްފެނިގެންްދިޔައީްޤައުމުަގއިްތިއްެބވިްމިްދެންނެވިްހުރިހާްޙަރާމްްތަކެތިްވިްއކާްބޭފުޅުން.ްޢިއްޒަތްތެިރް

ބޭފުޅުން.ްއޭގެްހަމަްފަސްްގުރަލާއިްއަދިްމަސާޖުޕާލާއާްމިްހުރިހާްކަންތައްތައްްކުރައްވާްނރައީސް،ްރަލާއިްއޫރުމަހާއިްބަ

ްބުނާްމިނެޓު ްމި ްސިޔާސ23ްްީްފަހުން ްހުރިހާ ްތިއްެބވި ްޤައުުމަގއި ްދިޔައީ ްދެން ްފެނިގެން ްެއްއވުމުަގއި ޑިސެމްބަރުގެ



  

ްފިތުނަފަް ްމިއަދު ްިމްޤައުމުަގއި ްުއޅެނީ ްމި ްދަންނަވަން ްީލޑަރުން.ްައޅުަގނޑު ްގެންދިއުމަށްްޕާޓީތަކުގެ ްއުފައްދަމުން ްސާދަ

ްޤަބޫް ްަރއްޔިތުން ްހުރިހާ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަދަިއގެންނޭްޓަކައި ނޑަކަށް ްައސާގަ ްވެސް ްއިސްލާމްދީން ލުކުރާ

ްނުކުމެ ްއަް،މިއަދު ްދެން ްމިދަނީ. ްކިަޔއި ްިމނިވަންކަމޭ ްއެްއވެއެްއވުމުގެ ްބަލަންވީ ްމިނިވަންކަްންޅުަގނޑުމެން ުއޅުމުގެ

ްހަ ްުނކުތީމާ ްރައްޔިތުން ްތަންފީޛުބޭނުންކޮށްގެން ްޤާނޫނު ްކިހިނެއްތޯ؟ ްތަފާތުކުދަނީ ްފަރާތްތަކުން ްގެންުގޅޭްކުރާ ރުން

ްދިް ްދުށިން ްައޅުަގނޑު ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަންފީޛުމިންވަރު. ްޤާނޫނު ްމި ްފުލުހުން ްތިބިވެހި ބޭފުޅުންްްކުރަން

ްމަޖިލީހުގައިްްހިންދަމަދަމާފައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދުށިން ނޑު ްމަންޒަރު.ްއަުޅގަ ްތަޅާ ްބޮުލގައި ދިވެހިރާއްޖޭެގްރައްޔިތުންގެ

ްބަިއެވރިވިްބޭފުޅުންްއެބަްިތއްބެވި.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންްދެެނވަަޑއިގަންަނވާނެްތިންްމީޑިޔާްމިހާރުްމިްބަޣާވާތުގައިް

ްމި ްަކމެއް ްކުރި ްަލިއވްކުރަމުން ްެއއްކޮްށްއީއެއް ްމިނިވަންކަމާ ްރައްިޔތުން ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި .

ް 32ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްަތންފީޛުވަނަ ްއެއްވީމާ ްދަށުން ްއަނިޔާ.ްމާއްދާގެ ްކުރާ ްއުސޫލު. ްކަންކުރާ ްފަރާތްތަކުން ކުރާ

ް ްަރއީސް، ްވާހަކަދައްކަންޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްރައަުޅަގނޑުމެން ްލޮބުވެިތ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްޤާނޫނުައސާސީންްެޖހޭ. އްޔިތުން

ްަޙއްޤެއްްލިބިގެން ްަރއްޔިތުންވާ ްއެ ްބޭނުންޮކށްގެން ްނުކުމެްްގެ ްރަްއޔިތެްއގެ، ްޭބނުންކުރަމުންގެންްއެ ްހިނދު،ްަޙއްޤު ދާ

ް ްތަފާތުކުރާމިއަދު ްފަރާތްތަކުން ްއަުޅަގނޑުމެންގެތަންފީޛުކުރާ ްބަލަންްް،ކުރުން ްމައްސަލަތައް ްޮޕލިހުންގެ ްާބވަތުގެ ްމި

ްހަމަޖެހިފަ ްރައީސް، ްމަޤާމުގައިްްއިޢިއްޒަތްތެރި ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްމިއަދު ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލް. އޮންނަނީ

ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅާ ްއަޖައިބުްހުންނެވި ްރަްއޔިތުންްވެ،ަހމަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަށިކޮޅުއަންތަރީްސވޭ ްބައެްއގެ ްެއތައް ަގިއްގެ

ްޗަސްކޮށްް ްތަޅައި ް،ްމުގުރުބުރިން ްގެންދިޔ8ްައަނިޔާކުރުމުން ްދުަވހު ްދެކި،ްވަނަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްަރނގަޅު ްއެއީ ގެންދުން

ްހަް،ރުހިގެންް،ޤަބޫލުކޮށް ްއަޅުަގނޑު ްހުންނާތީ. ްފުދިގެން ްމިއަދު ްމަޖިލީހ17ްުމަ ްރައްިޔތުންގެ ްހުރިހާްވަނަ ްމި ގެ

ް ްމ77ްިޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްކޮށް ްއާދޭހާ ްވަރަށް ްއަރިހުން ްޒިންމާދާރުވެްމެންބަރުންެގ ްބޭފުުޅން ްތި ވަަޑިއގެންްއެދެނީ

އިްވާޖިބުްލިްއޔަތާވާްބޭފުޅަކުްމަޤާުމގެްމަސްއޫހޭވެރިކަންް،ހުންނަްކަމުެގްމަޤާމަށްްނިދިންްހޭލާްްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލް

ްގެނެސްދެްއވާށޭ.ްިޢއްޒަތްް،އަދާކުރެޭވްބޭފުޅަކު ްމަޤާމަށް ްއެމި ްެވސް ނޑަށް ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑުމެންެގްެތރި ނގޭ

ކަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމަސްދުވަަހށްްޖަލަށްލ4ްީްނގޮސްްގެް،ރާއްޖެތެރޭގެްރަށެްއގެްަކއުްނސިލަރަކުްތިންްޗިޓަށްްހަވާލުުނވީމަ

ްކުރީް ްްރައީސަށް ްކަމަށްްް،ިއުވނުދުވަހަކު ްއަިއއްިސ ްޗިޓު ްބާރަ ްސާދަ ނޑުމެންނަށް ްމަޖިލީހުގެްް.އަުޅގަ ްއިންނެީވ ތި

ްދުށީމު ނޑުމެން ްރައީްސ،ްައޅުގަ ްމިންވަރު.ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރި ްތަފާތުކުރުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އެްއިވް،ްރިޔާސަތުގަ.ްމިއީ

ނޑުްަކއިރީަގިއްފާންއަލިް،ކޮށްރުއްތައްްނޮޅިްމަންޒަރު.ްޕޮލިހުންްގައިގާްރޯްމީހުންްނުކުމެްފެންފޯއް ޖެހިްމަންޒަރު.ްއަުޅގަ

ްއިން ްނިހާނުމި ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަހާފަްޙުސައިންްނަވާ ްޑައިބެއް ްގޮސް ްފުލުހުންގެްްއި،މަނިކު ގޮސް

އަހަރ3ްްުގެްސަފުތައްްފަޅާލިްމަންޒަރު.ްއެްމައްސަލަތަކެއްްނުބެލޭްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްމިއަދުްއެކަމަކުްއަޅުަގނޑުމެންް

ްއަމާންަކމާ ްޤައުުމގަިއ ްމި ްޑިމޮކްރެޓިކުްއިދުވަހު ްެއއްކޮށް ްކުެރްއިވްްއޮމާންކަމާ ްވެިރކަން ްެއއްގޮތަްށ ްމިސާލަާކ ނަމޫނާ

ްތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ްމަްއޗަށް ްމިްްރައީސެްއގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކީއްތޯ ްހުށަހަޅައިގެން ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމި ޓަކައި



  

ްކިތައްްަމއިންތ31ްްޯނުކުރަނީތޯ؟ްނިޔާއަްދުލްޤައްޔޫމުރަނީ؟ްމައުމޫންްޢަބްކު އަހަރުްކިތަްއްމީހުންތޯްމެރީ؟ްމިްރާއްޖޭގެ

ްޢާއިލާ ްރޮއްވީ؟ ްބައްޕައިންޯތ ްކިަތއް ްވަޒީފާރޮއްވީ؟ ްބޭފުޅުންނަށްތޯ ްކިަތްއ ްއެއްކަލަގެ ްމިއަދު ގާތްތިމާެގްްދިނީ؟

ް..ވެސްްޯއކޭ،ްމިއަދުްމަސާޖުޕާާލްވެސްްޯއކޭ.ލިބުނީމަްހަމަްމިއަދުްއޯކޭ.ްޖީ.އެމް.އާރުްބޭފުޅުންނަށްްވަޒީފާ

ް

 މަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާ

ްމިންވަެރްއް ްއެްއވެސް ްމިނިވަްނކަމުގެ ްދީފައިވާ ްަރްއޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ެގްދޫދުހުނަމަވެސް،ްޤާނޫނުައސާސީަގއިްދީަފއިވާްމިނިވަްނކަމުގެް.ްއެހެންޑުްޤަބޫުލކުރާްކަމެއްްނޫންހަނިކުރުމަކީްއަުޅގަނ

ިވޔަސްްހެދުމަކީްއެއީްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއްްކަމަށްްއަުޅަގނުޑްްޓަކައިްހަދަންޖެހޭްޤާނޫނެއްްތެރޭގައިްަރއްޔިތުންްުއޅުމަށް

ް ްއާދެ،ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޤަބޫލުކުރަން. ްބޮޑަށް ްބ32ްުވަރަށް ްމި ްމާއްދާަގއި ްހުއްދަވަނަ ްދައުލަތުގެ ްކުރިންްްނަނީ ެއއް

ްޞުލްޙަވެރިކަމާްހޯދުމަކާ ްްނުލައި ްމާނަްެއއްވެްއެކު ްއޭގެ ްލިބިގެންވެއޭ. ްމީހަކަށްމެ ްކޮންމެ ްމިނިވަންކަން އުޅުުމގެ

ްގަިޑއެްއގަް ްބޭނުން ްހަމަ ްވެްސ ްބާރުތަކަށް ްަސލާމަތީ ްބަލަްނވީތޯ ްނިކުމެވިދާެންްއިއަޅުަގނޑުމެން ްއިދިކޮޅަްށ ދައުަލތާ

ްދައުލަތާްކަމަށް. ްާރއްޖޭގަްްއިްމި ްމި ްއެކަްނ ްއިދިކޮޅަށް. ްނިކުންނަްނވީ.ްްއިވެިރަކމާ ނޑިޔާރުން ްފަ ްމާދަމާ ހިނަގއިފި.

ނޑިޔާރުންނަށްްޖުމްހޫރީްމައިދާނަށްްދެވޭ.ްަފނޑިޔާރުންަނށްްމިސްކިތަށްްެވސްްއަަރއިްއެްކަްނކަންްކުެރވޭ.ްދެންްމިް ްފަ

ް ްމަޖިލިސް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްަޙއްޤުތަކުއޮތީ ްއެ ްދިމާލަކަށް.ްރައްޔިތުން ްބޭނުން ްނިކުމެވޭ ްހަމަ ްންެވސް

ްްއިކޮށްފަރޫމުމަޙް ްވަކި ްހުއްދަޚާދެން ްއެްއވެސްްއްޞަ ްލިބޭ ްޮއވެގެންްެއއް ްޤައުމުަގއި ްމި ްއާެދ،ްބަަޔކު ުނވާނެ.

ްމޮޓޯޭކެޑއްގަް ްވަަޑއިގަންަނވަންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއއްަކއިރިކޮއި ްއެންމެން ނުޑ ްތަންގަ ްއިްށްފަވީަމ މިސްކިތުންް،

ްހުއްޓާފަ ްކޮށްފަްިއ،ބަންގިޮގވުން ްކަމެއް ްޤަްއިުހރިހާ ްއުސޫެލއް ްއެ ްާޕކުކުރާްވަަޑއިގެންެނވޭ. ްނުކުރެވޭ. ބޫލެއް

ްޕާކުްއިތަނެްއގަްްާޢއްމުްރައްިޔތަކަށްްއެްއިއޮންނައިުރގަްއިްއްދުތައްްަކނަޑއެޅިފަސަރަހަ ރޮނުގްނުކުރެވޭ.ްއެކަމަުކްކާެރއް

އްދުަގއިްވަޒީރުްނގެްކާާރއިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްކާާރްބޭްއވޭ.ްއެްގޮތަކަށްްނޫންްއެކަްންސަރަހަްްނުދަމައިްޕާކިންްމަނާ

ްއެހެންވީމާޖެހޭކުރެވެން ްނީ. ްހުށަހެޅުއްިވް، ްޤާނޫނު ްޮގވާލަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެންނަން ްއިޞްލާޙުަތއް ްއެ ްޤާނޫނަށް މި

ްކޮމިޓީ ްއަދި ްޤާނޫނުްފަރާތަށް ްރާއްޖޭގެ ްވެސް.ްއާދެ،ްމި ްދީފައަށް ްމިނިވަންކަން ްހުއްދަްއިއަސާސީަގއި ްދައުލަތުގެ ްއޮތީ

ްނު ްހޯދުމަކާ ްކުރިން ްއެްއވެްއެއް ްސުލްޙަވެރިކަމާެއކު ްމިނިވަންކަމާލައި ްރައްކާތެރިްއިނަމާްއިއުޅުުމގެ ްވެސްްއަުބރު ކުރުން

ް..ޮއވޭ.ްއެބަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެގއްލިއް ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްމެންބަރު، ްޖަލްސާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ޖެ.

ްށްްގެންދެވުމަށް.ތެރިްމެންބަރުގެްވާހަކަފުޅުްކުިރއަކޯރަމްްމިހާރުްލިބިއްޖެ.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތް



  

ް

 މަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާ

ްރައީސް، ްދިޔައިރުގަްވ16ްްަްޢިއްޒަތްތެރި ްނިމިގެން ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްބިލުްްއިނަ ްމި ްހަމަ ްސަރުކާރުަގއި ކުރީ

ނޑުަތކާްބެހޭްގަާވއިދެއް.ްއެްަގވާއިދަށްްއަޅުަގނޑުމެްންްއިހުށަހެޅުއްވިްފަރާތުންްތައްޔާުރކޮށްފަ އޮންނާނެްމީޑީާޔގެްމިންގަ

ނުޑގެްއެކަިންްްނ،ވީވީޓީްއިއޮންނާނީްޤާނޫނީްބާރެއްްދީފަ.ްއެކަމަކުްމިހިރަްދިޓީވީައކާ އަބުރުްކޯްއޗެކޭތޯްުނގޮވަނީ.ްއަުޅގަ

ްއާދެ،ްއެްްވަނަްމާއްާދގައ33ްިކުްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއެަބއޮތްްއެބަހުރި.ްއެކަމަްއިލާލުްދަރިއެއްްކަމަށްްވެްސްހަދާފަނަހަ

ްމީހަކަށްމެ ްކޮންމެ ްަޙްއޤު ްއޮތުމުގެ ްރަްއކާތެރިކުރެވިަފއި ްއަބުރު ްނަމާއި ްޗަމްޕާލިބިގެންވެއޭް،މީހެއްގެ ްހުއްދަްް. އަށް

ްއެ ްަދއްކަންވީމަ ްީޓވީ ްރާއްޖެ ްކުެރވޭތޯ؟ްމިއަދު ްއެކަން ްެއގޮތަށް ްމީޑިްއެކަން. ްނެތް ްމިނިވަްނކަމެއް.ްމީހުންނަކަށް ޔާގެ

ްކުރަންވީ.ްޤާނޫނުއަސާސީެގް،ްއެހެންވީމާ ްއެަކން ްހަދައިގެން ްޤާނޫނު ްމަޖިލީހުން ްއެބ34ްްަރަްއޔިތުންގެ ްމާއްާދގައި ްވަނަ

ްޤާނޫނުގަް ްއުއޮތް ްަކއިވެިނކުެރވޭ ްކައި ްކަމާ،ްނަޑއެޅިަފއިމުރު ްއުްާވންޖެހޭނެ ްއެ ްމީހަކަށްމެ ްކޮންމެ މުރުަގިއްއަދި

ްދީފަ ްޙަްއޤު ްކަމުގެ ްދަރިންްއިކަިއވެނިކުެރވޭނެ ްއެބައޮތް ްހަމަ ްއަނެްއކާ ްދަރިންްް،އެބައޮތް. ްފަރާތުން ޢާއިލާގެ

އަހަރުގެްކުިދންްމީހުންނާްކައިވެިނކުރަނ13ްްްެވގެންްއަަރއިްްށްކަެއަކމަކުްހަމަްދަންނަްބޭކަލަްރައްކާތެރިކުރުުމގެްހައްޤު.

ނިޑޔާރުގެ ްފަ ްއެްގޮވަނީ. ްިދޔައިމަ ްތާޅަފިލިން؟ްްއަށް ްމިސްކިތްތަކުގެ ްގޮވޭނެތޯ ްވާހަކަ ްއެ ްކައިވެނިޮކށްދެނީ. މީހުން

ް ްއެަތއް ްދަރިން ްބަލައިހާއަޅުަގނޑުމެން ްަބއްޕަްއިޮބޑުކުާރއިރުގަްް،ގެްނގުޅެް،ލަކުން ނޑުމެން ް،އިންނަށްއަުޅގަ

ް ްބޮޑެތި ްގޮތަްށްޒިންމަންމައިންނަށް ްނިކުންނަ ްމީހުން ްބައެއް ްކިޔަިއގެން ްަދންނަބޭކަލުންނޭ ްެއކަމަކު ްޮއވޭ. ްއެބަ މާތަކެއް

ްކ13ްުް،ނިކުމެ ްއެކަން ްދެވަނީ. ްމީހުންނާ ްކުދިން ްހުއްދައަހަުރގެ ްެއއީ ްޤައުމުގަ. ްމި ްނުކުރެވޭނެ.ްރެވޭތޯ ކަމެއްތޯ؟

ްޒިން ްޢާއިލީ ްބޮޑުެވ،ްމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކުދިން ްއެ ްއެއީ ްބެހެފުތަޞައްރަްއެއް ްމިއަުދްފުދެންދެކަްށ ްއެކަަމކު އްޓުން.

ްކިޔާފަްް،ނިކުމެްއިލާފަތުނބުޅި ްާއޔަތެއް ްރޯނުބައިކޮށް ްެތދުވެްއިްހަމަ ްފުންމަިއގެން ްކަންަތއް.ްް،ކުއްިލއަކަށް ްއެ ކުުރވަނީ

ްއެހެންވީމާ ްމި، ްކަމެްއ ްހުރިހާ ްކޮންޓްރޯލްުކރެވެްއެ ްމީހުންްންޤައުމުގައި ްނިކުމެގެން ްމަގުމައްޗަށް ްއެކަނި ްހަމަ ޖެހޭ.

ްހަދަންޖެހެނީ ްޤާނޫނު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން ްބޮުޑެވގެނެްއ ްއެކަން ްދެންނެވިްްއެްއވާތީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، އަކީ.

ްއަުޅވަމުންްގެންދާްކަންް.ކަންތައްތަކަީކްމީ.ްމިއަދުްަބްއލަވާ ނޑިޔާރުން ްބޮލުގައިްފަ ތައްްުނވަަތްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެ

ތޯްއޮތީްއިރައްޔިތުންްއަުޅވަމުންްގެންދާްކަންތައް.ްޤާނޫނުއަސާީސގައިްނުވަތަްމިްރާއްޖޭގައިްއޮތްްޤާނޫނުގެްކޮންތަނެއްގަް

ްޤާނޫނުައސާީސް ްއަސްލުަތކުެގްމައްޗަްށްބިނާވެގެްނވާ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްައކީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނުމެރޭނޭ.ްމި ްމެރީމަ މީހަކު

ްީމގަ ްމަސްދައޮްްއިލިޔެފަްްއިއެއް. ްމައިަގނޑު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްމި ްއިސްލާމްދީންކަންްްވެެގންްރަކަށްޭވ ދަނީ

ްއެނގިފަް ްރައީސުލްޖުްއިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުކުރެވެންވީ؟ްީކްއވެގެންތޯ ްޙުކުމް ްމަރުގެ ްީކްއވެގެންތޯ މްހޫރިއްާޔްއެބައޮވޭ.

ްތަންފީޛު ްޙުކުމް ްއެްމަރުގެ ްބަޣާވާތަކުްނ ްބޯގަންނަވާލަްްނުކުަރންވީ؟ ްނުކުެރވެީންތަނަށް ްެއކަން ްހުންނައިރު އިގެްނ

ް ްނެތް. ްވާކަށް ްކޮްށގެން ްއެކަން ްދިޔައިމަ ްހިސާބަށް ްމަރާ ްމީހަކު ްމަރާއިރުަގ. ްމީހުން ްޖަލަށ25ްްްކީްއވެގެންތޯ އަހަރަށް



  

ްމެރީމަ ްމީހަކު ްޮގވަނީ.ްދެން ްމި ްވާހަކަ ްދޫކުރާ ްބަަޔކު ްިމވެނިް،ލަނީ.ްއަނެއް ްތެދުެވ،ްއޭ ްފުންމައިގެން ްމީހަކު ްކޮންމެ

ްމި ްއެހެންތޯ ްމީހެކޭ. ްދޫކުރި ްފުރުޞަތުގައި ްދެވަނަ ްއެހެންވީމާމީހަކު ްއޮންނަންޖެހެނީ؟ ްކަން ްހަދާނެް، ްއުސޫލަކުން އެ

ްމި ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްނެތް. ްލިޔެފަްކަމެއް ްރަނގަަޅށް ްވަރަށް ްްއިއޮތީ ްވާޖިބުތަކާ. ވަނ67ްްަމަސްއޫލިްއޔަތުަތކާއި

ްޙައްޤުތަކާް ްލިބޭ ްމީހަކަށްެމ ްކޮންމެ ްމިނިަވންކަމާމާއްދާގަިއ ްމަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއިްް،އި ްއަާދކުަރންޖެހޭ ްމީހަކު ެއ

ްއަސާްސކަމުަގއި ްދެ ްނުކުެރވޭނެ ްަވކި ްރައްޔިެތްއެގްްވާޖިބުތަކަކީ ްކޮންމެ ްުކރުމަށް ްކަންތައްަތއް ްއަންނަނިވި ވީހިނދު،

ްއެބަ ްނޮހޮރުއްޕާންްއޮތޭްމަސްއޫލިއްޔަެތއް ްމީހުންނަށް ްއެއީ ްއެހެ. ްނުކުރުމާއި ްމީހުންގެ ްއަރައިން ުނގަތުމާިއްޙައްޤުތަކަށް

ްއި،ކުރުމާ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްވެސްްެއއްްދުވަހުްތިބެފަމީހަކުްއިހުތިރާމުްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްހުރިްކަންކަމަށްްއެ

ް ްކުރަންވީ. ްކަމެއް ްވަދެ ްބޭނުންވީމަ ްމީހަކު ްމަރައިްއަހަރ31ްުއެ ްމީހުން ްބިންދައިްް،ވަންދެކަށް ްމައިބަދަ މީހުންގެ

ްމިއަޅުގަް ްމައުމޫނެއްްމިްނޑުމެންނަށް ްމައުޫމން.ްއެކަމަކު ްކުރީ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްކޮޅަށްްނުތިބެވިގެން.ްއެ ްހަމައަށް ްއުޅެނީ

ްއެީކގަ ްކެތްތެިރކަމާ ްވަރަށް ްމަުޑކޮށްލަިއގެން ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްނުގެނެވޭ.ްއެކަމަކު ްތިްްއިތަނަކަށް ްމިއަދު މިހިރީ.ްދެން

ް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްތިްނިންމަނީ ްމަޖިލީހުެގްބޭފުޅުން ްމީަހކު.ްރަްއޔިތުންގެ ްއެްއވެސް ްމަޖިލީހަށްްނުގެނެވޭނެ ްމި ނުހުންނާނެ

ްގެެނވޭނެ ްެވސް ްދަމާރައީސް ްވެސް ްދަމާެގންނާނަން.ްމައުމޫނު ްެވސް ނޑިޔާރު ްފަ ްއުްއތަމަ ްވެރިންް. ގެންނާނަން.ްހުރިހާ

އެްއުސޫަލކުްން،ްތަނަށް.ްއެހެންވީމާްމިވެސްްގެންނާނަން.ްކުރީްފަހަރުްނުވެއްދީތާްންނާނަން.ްބާޣީްވަޙީދުްވެްސްއަދިގެ

މިއަދުްމަގުމައްޗަށްްއެްއވާތީްއެކަންްބޮުޑވަނީ.ްެއކަމަކުްިމްްއިްނޫންްމިްޤައުމުގެްކަންކަންްުކރަންޖެހޭނީ.ްޤާނޫނެއްްހަދާފަ

ްމި ނޑު ެވއުޅުުމގެްފާޅުކުރުމާއިްއެއްލުްއޮތީްގޮއްސަ.ްއެކަމުގެްެއންމެްބޮޑުްބަޔަކަށްްތިބީްޚިޔާްރާއްޖޭގެްއަޚްލާޤީްމިންގަ

ްމިނިވަންކަމާ ްމީގެ، ްމީޑީޔާހަމަ ްެވސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްބުާނނަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަޤއުމުްްތެޭރގަިއ ްމި އިން

ްބޭނުންވީމަ ްމީހުން ްއެ ްލިޔުންތެރިން ްހަތަރު ްދެތިން ްގެންދަނީ. ްގޮތަްށްް،ހަލާކުކުރަމުން ްބައްޓަންކުރާ ްމީހުން ެއ

ްިލޔަންވީ.ްިލުޔނީމަވެްލިޔުންނުޤާބިުލްްދީނާްއިބައްޓަންކޮށްފަ ްގޮތަް،ސް ްހުރި ްބަލަންވީ.ްެއއީްކަން ްއެންމެން ކީ.ްއެއަށް

ްއެހެންވީމާ ްވިސްނީމަ، ްބުއްދިން ްހަމަ ްތިާމެގ ްޤާނޫނަކީ ްއެ ްކަމަކަށް. ްހުރިހާ ްއެބަހުރި ްޤާނޫނު ނޑެއް ްމިްނގަ ،ްމީިޑޔާގެ

ގުޅުންްެއްމީހުންނާްޖިންސީް،އަރަިއގަނެްްނގޭނެ.ްފާުޅަގއިްގޮސްްރޯާމދުވާލުްތިމާގެްދަރިންނަށާިއްމައިންބަފައިންްަގޔަށްއެ

ްދަންނަބޭ ްއެނެގންޖެހޭނެ. ްނުކުންނައިރު ްނިކުތީމަހިންގަން ްކުއްލިއަކަށް ްކިޔާފަްއެކަންް،ކަލަކު ްއާޔަތެއް ްއިުކރަންޖެހޭތޯ.

ްއޭ.ްްދަޯއކޭ.ްމަންމަްވެސްްހުއްްްނ،އާ

ް

 ޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވން:ްރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ް ްަރއީސް.الم عليكنالس`. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްވަުރގަދަްެއއްވެްް. ްވަރަށް ްމިނިަވންކަމަކީ އުޅުުމގެ

ވާްނޖެހޭްކަމެއް.ްއަދިްޚާއްޞަކޮްށްމިްދުވަސްވަރަކީްމިކަހަލަްފީޛުކޮށްްތަންޒީމުއިންޞާފުވެރިްއުސޫެލއްގެްތެެރއިންްތަން

ްބޭނު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދިވެހިރާއްޖެޤާނޫނަކަށް ްޤާނޫނެއް. ްދުނިޔޭެގްްންޖެހިފައިވާ ްވެސް އަކީ



  

ށްްދާންްވަރަށްްބޮޑަށްްބޭނުންވާްޤައުމެއް.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްކުިރއަްްއެހެންްޤައުމަތެކެކޭްއެއްފަަދިއންްސިޔާސީްދާއިރާގައި

ްދާއިރާް ްިސޔާސީ ްީހވަނީ ްމި ްބަޔަކަށް ްިގނަ ްނުވަަތ ްމީހުންނަށް ްަބއެއް ްތެރެއިން ް،ހަރުދަނާކޮށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމައްސަލަ ްކަމަށް. ްއެކަނި ްލިބުން ްމިނިވަްނކަން ްެއއްެވއުޅުުމގެ ްިޚޔާލުފާޅުކުުރމާއި ްނެތޭްތަރައްޤީކުރުމަކީ ް،ެއއް

ްޙާލަތެއްްއިޤްތިޞާދީ ްކޮން ްއޮތީ ްޤައުމު ްވިޔަްގޮތުން ްޢިލްމީކަުމގަިއ ްގޮތުންނާއި ްއިޖްތިމާޢީ ްޤައުމުެގްްސް. ގޮތުން

ޑިމޮްކރަސީްއާއިްިޚޔާލުފާޅުކުރުމުގެްް،އެއްްނެތޭްމައްސަލަް.ވިޔަސްްްފަދަްޙާލަތެއްްކަމުގައިމީހުންގެްފެންވަރުްއޮތީްކޮންމެް

ްލިބިްއިމިނިވަންކަމާ ްމިނިވަންކަން ްއެހެންވީމާެއްއވެއުޅުުމެގ ްކާިމާޔބުކުރެވުނީއޭ. ްދާއިރާ ްސިޔާސީ ،ްއްޖެއްާޔ

ތަްންްވެގެންްވާހަކަދަްއކާްވެިރއަަކށްބޮޑުްޢިލްމުނޫސްކިޔާަލއިގެްންސިޔާސީްްންނަވާނެްިދވެހިރާްއޖޭގެްމިހާރު،ފެނިވަޑަިއގަ

ވަރަށްްބޮޑަށްްމީހުންްް،ނުކުރެވިގެންގޮތުންްވެސްްއިްސލާމީްޝަރީޢާްތަންފީޛުްމިސާލަކީްދީނީފެނިގެންދާނެ.ްމީގެްހަމަް

ނޑުމެންނަށްްިއވޭ.ްއެެހންނަމަވެސް،ްިއސްލާމީްޝަރީޢާްތަ ކީްކޮބައިޯތްކުރުމަންފީޛުވާހަކަދަްއކާްމަންޒަރު،ްއެްއަުޑްއަުޅގަ

ްކައިރީގަްްއެް،ބަލައިލާ ްއަހާމީހުން ނޑުމާއި ްއަތްކެ ްހަމައެކަނި ްކިހިނެއްތޯ؟ ްމާނަކުަރނީ ބޯބުރިކުރުން.ްްއިލެިވއްޖެއްޔާ

ް ްޝަރީޢާގައި ްމީހުންނަށްްއިސްލާމީ ްތެދުެވގެން ްފައިމައްޗަށް ްއަމިއްލަ ްކޮބައިތޯ ްކަހަލަ. ްނޯންނަ ްކަެމއް ްއެއްވެސް އެހެން

ްކަމެއް.ްްށްްދިިރއުޅުމަށްރީތިކޮްންނުޖަހައި،ސަލާ ޓަަކއިްމަަސއްކަްތކުުރން.ްއެީއްެވސްްހަމަްޝަރީާޢގެްތެޭރގަިއްއޮންނަ

ްމައްސަލަ ްއޮތަްސ ްޮގނޑުކޮށް ްސާފުތާހިރުްގޭތެރެ ްނެތް. ްތެރޭއެއް ްޝަރީޢާގެ ްދަރިންްކަމަކީ ްކަެމއް. ގެ

ްއޮންަންކަމެއް.ްމަގުމަތީަގއިތަރުބިއްޔަތު ްއިސްލާމީްޝަރީޢާގައި ްމީ ްވެސް ްއަނެކަކަށްްްއިރީތިކޮްށްއުޅުމާްކުރުމަކީ ެއކަކު

ކުްކުރުންްވެސްްމީްނުލާހިއޮންނަްކަމެއް.ްތަޢުލީމުްހާސިލުްރީތިކޮށްްމުޢާމަލާތުކުރުންްމިްވެސްްހަމަްޝަރީޢާގެްތެރޭގައި

ްޮގަވއި ްއިސްލާމްދީނުގައި ްޝަރީޢާްއިލާފަބޮޑަށް ްެއހެންނަމަވެސް، ްކަމެއް. ްތަންފީޛުްއޮންނަ ްހަމައެކަނިްއެްއ ވުމަކީ

ްމިހާރުްއިބުރިކުރުމާބޯ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަުޅަގނުޑ ްމާނަކުރެވޭ. ްއެބަ ްމީހުންނަށް ްަބއެއް ްކަމުގައި ްވެސްއަތްެކނޑުން

ނުވާްމިްނވަރަށްްސާިބތުވަނީ.ްޭއގެްފުރިހަމަވާންޖެޭހްޢަތަށްްއެްއވެސްްކަހަލަްޝައްެކއްވަްއކަންކުރީމަްެއްަވއްކަންްޝަރީ

ްޝަރުޠުތަކާއި ްފުރިހަމަްހުރިހާ ްކަމުަގއިްސަބަުބތައް ްކަމެއްް،ނަމަްވަނީްވެއްޖެ ްކުރަންެޖހޭ ްދީުނގައިްްއެީއ ކަމަށް

ްއޮންނަކަ ްއެ ްދިޔަވަރަކަށް ްކުރިއަރަިއގެން ްޙާލަތު ްތަނުގެ ްއަނެއްކާ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްއަހަރެމެން ކަންކަންްން

ްވާހަކަްކުރަންތަންފީޛު ްއަުޅަގނޑުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޖެހޭނެ. ްހަްްވެސް ޢުޤޫބާތްތައްްްޝަރުޢީްއްދުތަާކއިއަކީ

މީހުންގެްތަޢުލީމާއިްްކުރުމަކީ.ްމީހުންގެްއަޚްލާޤާއިްއެނޭްއިސްލާމީްޝަރީޢާްތަންފީޛުކުރުންްއެއީްއެކަންޏެްއްނޫތަންފީޛު

ްމިއާއެކީގަްްއެ ްހަމަ ްވެސް ްހޭލުންތެރިކަން ްމިްއިމީހުންގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވައިެލވޭޯތްްއަންނަންޖެހޭ. ތަނުގައި

ްޙަޤީޤަތުގަ ނޑުމެްކީއަްާވހަކައުޅޭްްވެސްްމިއި ްކުރިއަރާަފއިވާްަބޔަކަށްސިޔާސީްާދއިރާަގިއްއަުޅގަ ވާންްބޭނުން.ްްންނަކީ

ނޑުދޮށުަގިއްބޭނުންކަެމއްްެއއީ.ްއެްއގޮތަކަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްވެސްް ވެސްްމީެގްފަންސާސް،ްފަސްދޮޅަސްްައހަރުްކުރިންްގޮ

ބަޔަކަށްްއަބަދުްއަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެހެންްތިބޭކަށްްްދުއްާވްތިބިސާބުގައިްމިހެންްކުދިކުދިްބޮނބިދޯނިްދުއްވަރާޅުޖަހާްހި

ނޑުތަުކގައިްުނވަތަްޖައްުވގެްތެރޭގައިްދާްއެންމެްވަރުގަަދްްބޭނުމެއްްނުވޭ.ްހަމަްއެންމެްވަރުގަދަްމާ ސިންގާްބޮޑެތިްކަ



  

ްފިޔަވަަޅކަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއުެޅންޖެހޭނީ. ްޙަޤީޤަތުގައި ްމުސްލިމުން ްފެންވަރުަގއި ްފިަޔވަޅެްއ،ްްމަތިންދާބޯޓުގެ ފަހު

ފިޔަވަަޅކަށްްފަހުްފިޔަވަޅަކުންްކަންތައްތައްްކުރުުމގެްމިްއުޫސލަކީްމިއީްދުނިޔެްޤަބޫލުކުރާްއުސޫލެކޭ.ްުކޑަުކޑަްކުއްަޖކުް

ނޑުމެްންްއެބަ،ްއިްުއޅޭނީކީ.ްއެހެންވީމާްއަހަރުގ8ްްަްއިއަހަުރގ7ްަވިހާއިރުްއޭނަްުއޅޭްގޮތަކަށެްއްނޫންްއޭނަް ޖެހޭްއަުޅގަ

ްވިަޔސް،ްީދނީގޮްސިޔާސީ ްވިަޔސްްތުން ްކުރިއަރުްް،ގޮތުން ްބޭނުންވާއިރުކަްނކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފިަޔވަޅަކަށްފަުހްްވަން

ްކަ ްތަދުރީޖީކޮށް ްމަްނހަފިޔަވަެޅއް. ްމި ްގެންދިއުުމގެ ްއެބަްނތައްތައް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެްނވީމާްޖު ްޤަބޫލުކުރަން. ،ްޖެހޭ

ނޑެްއްވެިހގަްވާރޭްވިލާްްވިޔަސްްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާނީްކޮންެމްގޮތެްއަގއި ނެޑއް،ްވާޭރގަ އޮތީްމާތްކަލާނގެްްންހެންްމިގަ

ްއިންޝާ ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްއިރާދަފުޅުން ްތެރޭަގިއްްމިهللا ްމިނިވަންކަމުގެ ްޭއެގ ްއަިއއްސަ. ްޑިމޮކްރަސީ ވަނީ

ް ްގެްނގުޅެްނޖެހޭ ްމި ްއޮތީމަހުއަޅުަގނޑުމެން ނޑަނޭޅި ްކަ ްތަްއޔާރުްމީހުންް،ދޫދު ްއޮތީމަ،އެވަރަށް ްިމްްނުވެ ަމއްސަލަތައް

ްތަންތަނުގައިް ްއަހަރަކުން ްސަޭތަކ ްއެތައް ްފެށީ. ްއެއްްއިކޮށްފަަތންފީޛުްދިމާވާން ްެއއްޗެހި އަހަރުންްްދެް،އަހަރުންްހުރި

ކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްާދއިރާެގް،ްވާނެްހައެތިްިމހިރަވަމުންްދަނީ.ްއެހެންވީމާްޖެހީމަްޑިއަކަށްްގެނެސްގެންްކުއްިލއަކަށްްޮބނ

އެުކްްނޑުމެންްަވރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާމެންބަރުްމިްކުަރއްވާަފއިާވްމަސަްއކަތަކީްމިހާުރންްމިހާރަށްްއަޅުގަްޢިއްޒަތްތެރިް

ްމަބަލައިގަންނަން ްއެހެންވީމާޖެހޭނެ ްސައްކަތެއް. ްމިނިވަންކަެއއްވެް، ްއެއްވެްއުޅުުމގެ ްއަހަރުމެން ްތެރެއިން ްކިހާްމުގެ ްއުޅޭނީ

ްއަޅުަގނޑުއިހިސާބެއްގަް ްއެްއެވއުޅޭއިުރ ްކޮްނކަހަލަތޯ؟ ްކުރާނީ ްއެްއވެްމެން ްއަދި ްއެކަްންކަންތައްތަކެއްތޯ؟ ްމީހުން އުޅޭ

ޝަރުޢީްް،މިކަމަށްްސަމާލުވާންޖެހޭނީްކިހާވަރަކަށްތޯ؟ްކޯޓުތަކާއިްޝަރުޢީްދާއިރާގެްކުރިމަީތގައިްް،އިންތިޒާމުކުރާްމީހުން

ް...އިވާްޮބޑެތިްބިނާތައްްކައިީރގަްުރމަތްތެރިވެގެންހުމިްސކިތްތަކާްއަދިްއެހެނިހެންްވެސްްޤައުމުގެްްއިކޯޓުތަކާ

ް

 ބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްެއއްވެްްޝުކުރިއްޔާ ްޤާނޫނުއަާސސީން ްޙައްޤު ްމިނިަވންކަމުގެ އުޅުުމގެ

ްމި ްޤާނޫނުައސާސީްކަށަވަރުކޮށްދީަފއި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުއްދަވަނީ ްދައުލަތުގެ ްބުނަނީ ްހޯދުމަކާްްަގއި ްކުރިން ްއެއް

ްޞުލްޙަވެރިކަމާނު ްއެްއވެްލައި ްއާދެ،ްއެުކ ްލިބިގެންެވއޭ. ްރައްޔިަތކަށް ްދިވެހި ްކޮންމެ ްމިިނވަންަކން ުއޅުމުގެ

ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްމެންް،އެއްްއެހެންނަމަވެސް، ްހުށަހަޅުއްވައިޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްބިލު ްމި އްވީ.ްދެްބަރު

ްކަމަ ނޑެއްކަކޮންމެ ްމިންގަ ްކޮންމެވެސް ްހިތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮއންނަންޖެހޭނޭ،ްއުސޫެލއްް،ށް މަނިކުފާނުްްއެްހަމަެއއް

ްގޮތް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅަގނުޑްމީގަް.ކުރައްވާތީޤަބޫލުފުޅު ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލަކީްްއިއެއީ ްމި ދެރަވަނީ

ްމަޖލީ ްމި ްުކއްލިއަކަށް ްމެންބަރުމިއަދަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫްހުށަހެޅުއްވިްހަށް ްއާދެބިލެއް ްކޮްށގެންްް،ން. ްަބޔަކު ކުލީ

ްނަ ްމަޖިލީހަމަވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކުރީަގއި ްހިންގުުމގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަބަޣާވާތެއް ްވަނީ ްބިލު ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ،ްށް .

ް ްފެންނަނީ ްމި ްތިބިްބަޣާވާތައްއަޅުަގނޑަށް ްބޭނުންވެފައި ްްފުރުޞަތުދޭން ްތިބެބަޔަކު ްމަޖިލީހުގައި އަދިްް،ޢިއްޒަތްެތރި

ކޮށްދެއްވިްބޭފުޅާްކަމަށްްމިްއަލިްމަގުްްމަށްކަްއަކީްއެްތުަގއިްއިންނަވާްޭބފުޅާސަޚާއްޞަކޮށްްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްރިޔާ



  

އުމުެގްވެިރއަކަްށްފާހަގަވަނީްމިްބިލުްމިހާްލަުހންްމިތަނަށްްގެނައިްގެނައުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްއެންެމްރަނގަޅުްޤަް

ް ްއަތްމަތީަގިއ ްބޭފުޅެއްގެ ްތަންފީޛުހުންނަ ްޤާނޫނުތަްއ ްއޮތީ ްގޮތް. ްރަީއސް،ްތަންފީޛުްުކރާނެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަގު. ކުރެވޭނެ

ްވެފެނިގެން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޓޮލަރޭޓުރިްދިޔަ ްނަޝީދު ްރައީސް ްއެްކަމުަގއި ްކަންތައްތައް. ްގިނަ ްވަަރށް ްކުރެއްވި

ްފުރު ްމުޒާހަރާކުރަންމަނިކުފާނު ްވެސް،ްއެްއވެްްޞަތުދެއްވި ްވެސް.ްވެްސ،ްޚިޔާލުފާުޅކުރަން ްެވސް،ްހަޅުތާލުކުރަން އުޅެން

ކަުމގައިްވީނަމަވެސްްއެްކަންަތއްތަްއްްއެއްްއެަތއްްގޮްތގޮތަށްްދެްއކިްއެަތއްްވާހަކަް،މަނިކުފާނާްދިމާލަށްްރަށްދުކޮށްްއެ

ްވަނީްްވެއްޖެްކަމަށްކަންތައްަތއްްހަޖަމުނުކުރެވޭނެްވެރިޔަކުްޤަުއމަކަށްްފާމަނިކުފާނުްހަޖަމުކުރެއްވި.ްއެހެންނަމަވެސް،ްްއެ

ްކަންތައްތަްއްް،ނަމަ ްތަފުސީލުކޮށް ްވަރަްށ ްބިލުގައި ްމި ްހިތުން ްައޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުރަްއކަލެއް އެއީ

ްޤާނޫ ްކަމަކީ ްކަންބޮޑުވާ ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަހުރި. ްވުޖޫދަްށްބަޔާންކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނެއް

ްނެރުނީމާ ްބޭނުންްއެއަށްވުރެ، ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްކަންބޮޑުވަމޭ ްއެބަ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ގޮތުގަިއްނަހަމަްބޮޑަްށ

ްއެްއވެްފާނެތީވެ.ހިފައި ްރައީސް، ްަޙއްޤާޢިއްޒަތްތެރި ްަޙއްޤާްުއޅުމުގެ ްފާޅުކުރުމުގެ ްޚިޔާލު ްޤާނޫނުއަސާީސްްއި ްމި އެއީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަީއސް،ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަބަބު. ްކީްްލިބެންޖެހުނު ްޤާނޫނުއަސާސީ އަްށްމުޒާހަރާ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްމި ްިލބުނީ. ްައޅުަގނޑުމެނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްމުޒާހަރާކޮށްގެން ްހަޅުތާުލކޮށްގެްނ އެހެންވެގެން.

ްަޙްއޤުތަކެއް ްއޮތް ްލިބިދީފައި ްަޞރީޙަކޮށް ްއެހާ ްިފއްޔަށް ްގޮތެްއްްއަކުރުން ްބޭނުންކުރާނެ ްޙައްޤު ްއެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްކަ ްއެހެން ްހުށަހެޅިޔަސް ްބިލެއް ްހަނިކުރުމުގެ ްަޙްއޤުތަކެއް ްއެ ްނޫނީ ނަޑއަޅަން، ްވީނަމަްކަ ްހުށަހެޅިކަމުގައި ވެސްްމަކަްށ

ް ްޙައްޤެއްޤައަޅުަގނޑު ްއޮތް ްސާފުކޮށް ްމިހާ ްފިއްޔަށް ްއަުކރުން ްބޫލުކުރަނީ ްބޭްއވުމަކީ، ްގޮުތގައި މާްްޙައްެޤްއގެ

ްފުލުހުންެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިސާލަކަށް ްގޮތަކީ ްފެންނަ ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނޫނިއްާޔ ރަނގަޅުކަމެކޭ.

ް ްޚިދުމަތުގައި ްއެ ްޤާނޫނުތައް ްބޭުފޅުން ްބޭނުންކުރަނީިތއްބެވި ްގޮތުގައި ްޢިއްޒަް،ނަހަމަ ްރައީްސ.ްަތކުރާރުކޮށް ތްތެރި

ްރޫޅައި ްމުޒާހަރާތައް ްވެސް ްގޮތްަތއް ްލާނެ ްއެްއެްއވެްއެބަހުރި. ްއެބަހުރި. ްވެސް ްޙާަލތްތައް ްހަނިކުރެވޭނެ ްޙައްޤު އުުޅމުގެ

.ް.ްެއްޙާލަތެއްްނޭނގޭެންއޭރަކުްޙާލަތްތަކުގެްތެޭރގަިއްމިސާލަަކށްްޤައުމީްސަލާމަތަށްްނުރަްއާކވެދާނެްކަމެްއްކުތިމަތިވުން

ް ްަބޔަކަށް ްކޮމާންޑުއެްއވެސް ްއެ ްހަމަ ްދެން ްއެނގޭނޭނގޭނެ. ްފަރާތަށް ްދެމެހެއްޓުކުާރ ްރައްކާތެރިކަން ްއާއްމު ްނ.ްނީ.

އްުމްރައްކާތެިރކަންްގެއްިލއްޖެކަްންވެްސްމިްއެނގެނީްކިހިެނއްަކމެއްްެވސްްނޭނގެ.ްހަމަްއެްޢާއްމުްރައްކާތެިރކަމަކީ،ްޢާ

ްހިތަށްްބަޔަކު ްބަޔަކު ްއަންނަ ްއެބަރޫޅާލަން ްއުސޫލު ްފެންނަ ްއެކަން ްއެހެންވީމާްއެރީމާ ްރާއްޖޭގަ. ްމި ،ްއޮޭވ

ނޑުްިމްދެންނެވިްކޮންމެްކަމަކަށްްެވސްްހަމަްޑެފިނިޝަންްދެއްވަުމންްމިްބިލުގައިްއެބަނަންއެހެ ުހއްޓޭ.ްްމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްދޭ ްފަރާތްތަކާ ްތިއްބެވި ްމި ްޤައުމުަގއި ްމި ްމިއަދު ްއިތުބާރުއެހެންނަމަވެސް، ްރައްޔިތުްނެގ ްމިްްފައިގެއްލިތެރޭގައި ވާތީ

ްއަުޅަގނޑަށްްދެންްމިްފެންނަްމަންޒަރަކީހަމަްއޮތޭ.ްދެންްބިލުގެްނުރައްކާތެިރކަންްއެބަ ޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްްއެާއއެކު

ްކަށަވަުރކޮްށދީފަ ްގުޅޭްއިޤާނޫނުއަސާސީން ްޙައްޤަކާ ްކޮންމެ ްމިިއން ްޙައްޤުތައް ްވުޖޫދަށްްް،ގޮުތންްމިހިރި ްޤާނޫނެއް ވަކި

ްނެރެ ްހަމައަޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަތްކުާރއިުރގައި ްހަނދާން ްައޅުަގނޑު ްެއާއއެކު ްމާއްދާހެނ27ްްްންަވނީ ވަނަ



  

ް ްމިނިވަންކަމަްށ27ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ. ްފާޅުކުރުމުގެ ްޚިޔާުލ ްދެން ްމިނިވަންކަން. ްފާޅުކުރުުމގެ ްިޚޔާލު ްއެއީ ްމާއްދާ ވަނަ

ްހަދަންޖެހުނީމާ ްާޤނޫނެއް ްމިނިވަންކަމަށް ްފާޅުކުރުމުގެ ްޚިޔާލު ްހަދަންވީ. ްތަނެއްގައިް،ޤާނޫނެއް ްބޭނުން ބޭނުންްް،ދެން

ގޮތަށްްމިްފާއޭްވެސްްުނގޮވެްނވީ.ްދެންްމިކަހަލަްގޮތްކިްބަަޔކާްދިމާލަށްްއިސްތިއުވާހަކަްވެސްްނުދެއްެކންވީ.ްވަގޮތަކަށްް

ްަތކުރާރު ްކޮްވެދާނެކަންތައްތައް ްމިިއން ްރައީްސ، ްހަދަމުންޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނެއް ްކަމަކަށް ްގޮސްްންމެ ހަދަމުން

ްޓޭޕްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަނގަމަތީަގއި ްނުފެންނާނެްއިފަްއެޅިއެންމެންގެ ްވެސް ްދުވަސް ްބުނާކަށެްއްްތިބެންޖެހޭނެ އެކޭ

ްގުރުބާނީ ްއެަތއް ްަރއްޔިތުންތަެކއް ްަރއީސް،ްދިވެހި ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވގެންްނުވާނެ. ްމުޒާހަރާެއއްް،ެއއް ް،ގެންްކޮށްްެއތައް

ްެއްއވެ ްތަަނކަށް ްކަަށވަރުކޮށްދީފަް،އެތައް ްޤާނޫނުައސާސީއަކުްނ ްލިބުނު ްޙައްެޤްއްްއިްއަުޑއުފުލައިގެްނ ްެއއްވެްސ ހުރި

ނޑެްއްތާއީދެއްނުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްއަުޅގަ ްކުާރކަށެއް ްކަމެއް ްގޮތަކަްށްެއއްެވސް ްމެންބަުރްހަނިވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިްޢަލީްއެްފާހަގަކުރެއްވިްގޮތަށްްމިއިންްކޮންމެްަކމަކީްދުނިޔޭގެްެއކިްޤައުމުތަކަްށްއެތައްްދުވަހަކުންްލިބިފަްއަފްރާޝީމު

ްޤަކަންތައްތަްހުރި ްވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްެއއީ ްބޭނުންާވްެކއް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުއްިލއަަކށް ްކަންތައްތައް. ބޫލުކުރަްނޖެހޭ

ނޑިް ްދަ ްމި ްއެހެްނނަމަވެސް، ްުނެވވޭނެ. ްވާސިލެއް ނޑުމެނަކަްށ ްއަުޅގަ ްމިހަމައަކަށް ްމުނާސަބުްްވަަޅކީ ްއެންމެ ްކަމަށް

ްއެ ްކަމަށް ނޑިަވޅު ްވިދާޅުވީމަްދަ ނޑިއަޅުްް،މަނިކުފާނު ްދަ ްމި ްއިންކާރުކުަރން. ްހަމަ ްއެއާ ނޑު ްމިކަންްގަ ވަަޅކީ

ނޑިަވޅެއްްއެްއގޮތަކަށްް ްދަ ްކުރާވަުރ ްްވެސް ްހޯދި ްވަރަކުން ްއެތައް ްަރއްޔިތުން ނޑިވަަޅކީ ްދަ ްމި ްަޙއްުޤްނޫން. މި

ްފުރުޞަތު ނޑިބޭނުންކުރަން ްދަ ްމި ނޑިވަޅު. ްދަ ްފުރުޞަތުލިބެންޖެހޭ ްއަުޑއުފުލަން ނޑިވަޅުލިބެވަަޅކީ ްދަ .ްންޖެހޭ

ްފުރުޞަތުއެްއވެ ްދަުއޅުމަށް ްހަނިކުރެވެްނވީްނޑިލިބެންޖެހޭ ްޙައްޤު ްމި ްގޮތަކަށް ްނޫން ްމި ނިޑވަޅަކީ ްދަ ްމި ވަޅު.

ނޑުަވޅެއްްކަމަކަެށއްްއަުޅަގނޑެ ނުޑްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއްްޤަދަ ހިތްްއޮތީްކޮންމެްްބޫލުކުރާޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

 ...މިްކަމަކަށްްޤާނޫނެއްްހެދިކަމުގަިއްވީނަމަވެސް

ް

 މުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެ

ްއެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހަށްްްއވެްޝުކުރިއްާޔ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބިލެްއ ްބެހޭ ްމިނިވަންކަމާ އުޅުމުެގ

ާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްހުށަހެޅުއްވައިެދްއވިޔަތީްބިލުްުހށަހެޅުއްވިްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްކުޅުދުއްފުށީްދާއި

ްއިޚްާލސްތެރިކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް،ްްނަޝީދަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްކުރިްންދައުއެކު ްހުއްދައެއް ލަތުގެ

ްއިްމިް.ްޤާނޫނުއަސާީސގަްންްކޮންމެްމީހަކަންމެްލިބިެގންވޭއުޅުުމގެްމިނިވަްނކައެުކްެއއްވެްްސުލްޙަވެިރކަމާހޯދުމަކާްނުލައިް

ނޑަކަށްްނުފެނޭްއެްއގޮތަަކށްވެސްްމިްދެންނެިވްމަފްހޫމުމިްބިލަށްްބަލައިާލއިރުްއަްް،ވާހިނދުްއިްގޮތަށްްބަޔާންކުެރވިފަ ްޅުގަ

ްއުފެދިގެންްދާް،ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމިއޮތްްރޫާޙްމިްބިލާްޚިލާފުވެގެން ތަނެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްބިުލްްތަފާތުތަކެއް

ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހެދިފަްބަލައިލާއިރު ްތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްފެންނަނީ ްމި ްބައި ްބާރުްހުރި ްއިތުރަށް ްޤާނޫނުތަކަށް އެއް

ްް،ލިބިދީ ްތަންފީޛުްއެ ްއިތުރަށް ްެވސް ްއަާސީސްޤާނޫނުތަްއ ްބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ްމި ްއަދި ކޮށްދީ



  

ހަމަހަމަވާނެްއުސޫލަކުންްފަހިކޮށްދެވޭްް،ތުންނަށްމެޙައްޤުތަކާއިްމިނިވަްނކަންްޭއެގްއެންމެްފުޅާްދާއިރާގައިްހުިރހާްރައްޔި

ްބައްޓަްނކުރެވިފަް ްަރއީސް،ްްއިގޮތަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކުެރވެނީ. ްބިލު ްމި ނޑަށް ްައުޅގަ ްގޮުތގައި ްބިލެއްގެ އޮތް

ގަކުަރއްަވއިިފްމަނިކުްފާހަްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާެގްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްުކރީގެްަވގުތީްޗެއަރޕާސަންްޫމސާ

ް ްއެބ67ްަޤާނޫނުއަސާސީގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޒިންމާތަކެއް ްފަރުދީ ްމީހެއްެގ ްކޮންމެ ްމާއްދާ. އޮްތަކންްްވަނަ

ްއެބަ ްބަލައިލިމާ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއަޅުަގނޑުމެންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެއްއވެއެނގޭ. ްނުވަތަްގެ ްމިނިވަންކަން އުުޅމުގެ

ްޙަ ްއަސާސީ ްލިބިފައިާވ ްއަނެކާެގްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭނުންކުރާންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމނިވަންކަން އްޤުަތކާއި

ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް ްބަލައިލާއިރު ްބިލަށް ްމި ްއަރައިުނގަނެ. ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް،ްްޙައްޤުތަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ފެނޭ

ްކަ ްމަނާކުރެވިފައިވާ ްޤާނޫނުން ްމަނާކުރުމުަގއި ްގެންގުޅުން ްހަތިޔާރު ްތޫނު ްބިރުދެއްކުމާއި ްބިލުގައިްންކަން މި

ްރިޢާ ްއެަފދަ ްނުވަތަ ްއެްއވެުއޅުމުަގއި ްއެބަހުރި. ްމިހަޔަތްކުރެވިަފއި ްހިންގާއިުރަގއި ްޤާނޫނުގައިްްރަކާތްތައް ދެންނެވި

ްއެބަހުރިށްފައިްބަޔަންކޮ ްވެސް ްބިލުަގއި ްވެްސްއެބަހުރި،ްމި ްޤާނޫނުގައި ްމި ްތަކެިތްހަމަ ބަޔާންކުރެވިފަ.ްހަމަެއީކގަިއްްވާ

ްއިޢާ ްޚިލާފު،ޖުތިއްމު ނޑުަތކާ ްމިންގަ ްތަންފީޛުްޢަމަލުްމާޢީ ްޤާނޫނު ްުހއްުޓވުމުގެ ްއިތުުރްތައް ްބިލުން ްމި ްވެސް ކުރުމަށް

ނޑުމެންނަށްްހަމަްތަކުރާރުކޮށްްއެއްްްތަންްއަޅުަގނޑަށްްއެބަްދާްބާރުތަކެއްްލިބިގެން ފެނޭ.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްމި ްިލޔެވެމުން ްޤާނޫނެްއގައި ްއެަތއް ްަޙއްުޤްްވާހަކަތަެކއް ްއެެކއްގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިތުރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ދަނީ

ްހިނދު ްގާއިމުކުރުމަށްް،ލިބިގަންނަ ްނިޒާމެއް ްހުއްޓުޭވނެ ްއަރަިއގަތުން ްޙައްޤަށް ްމިްްއަނެކާގެ ްހިތުން ަޓކައި.ްައޅުަގނޑު

ްމެންބަރުްވެސްްމިްބިލުްހުށަހަޅުއްވާފަް އެއްްިޢއްޒަތްތެިރް.ްދެންްބަގަވަނީްމިްރޫޙުްމިްއިބިލުްހުށަހެޅުއްވިްޢިްއޒަތްތެރި

ްްމެންބަރުން ްސަރަހަްފާހަގަކުރައްވާ ްވަކި ްކަމަކީ ްއުސޫލެއްްެއްއ ްުނވެނޭނެ ްއެއް ްއެްއްނުވަް،އްދަކަށް ްތަނަކަށް ްބޭނުން ތަ

ްވެވެންޖެހޭނޭ ްދެން ްއެހެންނޭ. ްއޮތީ ްވެސް ްކުީރގައި ްމީގެ ްސަރ31ްު. ްއަހަރުގެ ްއަިދ3ްްކާަރކާއި ްސަރުކާަރކާ އަހަރުގެ

ްސަ ްކުރެވިފަްްރުކާރަކާ،ގުނަމުންދާ ްކަްނކަން ްތެރޭަގއި ްސަރުކާރުތަުކގެ ްފަރާްއިމި ްއެިކއެިކ ްބަލައި ްގޮތަށް ތްތަކަްށްހުރި

ނޑުމެންްހިތަށްއަރާ.ްޢިްއޒަތްތެިރްްޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްިކޔެނީްކީކޭްިދއްކުާރއިރުްއަްއަޅުަގނޑުމެންްއިނގިލި ބާަވއޭްއަުޅގަ

ްއޮތަސްް ްޤާނޫނު ްމި ްފާސްް،ރައީސް، ްބިލު ްމި ްމިނިވަންކަމުގެެއްއވެްނުިވޔަސްް،ވިޔަސްނެތަސް ޤާނޫނުްްއުޅުުމގެ

ޓަކަިއްނުކުމެގެްންްލަުތގެްހުއްަދއެއްްކުރިންްހޯދުމަކާްނުލަިއްމިްމިނިވަންކަންްމިްޙައްުޤްައދާކުރުމަށްދައުުއޅުމަށްްއެްއވެ

އޮތް.ްޢިްއޒަތްތެރިްްެވސްްއެބަވަިކްޙާލަތަކަށްްދިަޔއިމާްމިކަންްަމނާކުރެވޭނެްޤާނޫނެއްްމިހާރުްްއިވަކިްހިސާަބކަށްްޮގސްފަ

ުނވަތަްްއޮތްްމިްޒާތުެގްކަމެއްްވަނަްމާްއދާގައިްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެބ11ްަރައީސް،ްިދވެހިރާއްޖޭގެްފުލުުހންގެްޤާނޫނުގެް

ްގޮއްސިްުއޅުމުގެއެްއވެ ްކަންކަން ްޙާލަތަކަށް ްގޮސް،ްަވކި ްތެރެއިން ދިވެހިރާއްޭޖގެްްވިއްޔާްކަމުަގިއްވަނީްމިނިވަންކަމުގެ

ްއަމަފު ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްސަބަުބން ްއެކަމުގެ ްމަޞްްލުހުންނަށް ްއާއްމު ްނުވަތަ ްލިބިދާނެްންއަާމންކަމަށް ްގެއްލުމެްއ ލަޙަތަށް

ނޑަެއޭޅްްއްދެއްްނުވަތަްއެްތަނެއްްވަގުތީެއްސަރަހަކުރެިވއްޖެްހިނދެއްގައިްބޫލުފުޅުބޭފުޅުންނަށްްޤަްއެްކަމަށް ގޮތުންްކަ

ްބަންދުކުރުުމގެ ްުމއްދަތަކަށް ްމިްވަކި ްޤާނޫނުން ްިޢއްޒަތްތެިރްްއިޚްތިޔާރު ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްލިބިދީފަ. ވަނީ



  

ްފުލުހުންނަށްް ްޤާނޫނުން ްފުލުހުންގެ ްހަމަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެހެންވުާމއެކު ްޤާނޫނެއް. ްފާސްކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުން

ްތަންފީޛުްލިބިދީފައިވާ ްާބރުތައް ްޤާނޫނުގެބާރުތަކެްއ.ްއެ ްމި ްއިންް،ކުރުމުަގއި ްބިލުން ނޑަތަކެްއްް،ތަެކއްމި ްކަ މިންތަކެއް

ްއަިދް ްތާއީުދކުރެވޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވެސް ްރޫޙަށް ްޤާނޫނުގެ ްމުޅި ްއެހެންކަމާެއކު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަހާލަނީ. މި

ްެއއްވެްއަޅުަގނޑުމެ ްއެބަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބިގަްނނައިރު ްޙައްޤު ްމިނިވަންކަމުގެ ްޙައްްއުޅުުމގެ ްއަނެކުންގެ ޤުތަކަށްްޖެހޭ

ްއެބަ ްބަލަން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްްރައްކާތެިރވާން. ްހުއްޓުވުމުގެްޢާޖެހޭ ްޢަމަލުތައް ްޚިލާފު ނޑުތަކާ ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ އްމު

ްތޫނު ްބިރުދެއްކުމާއި ްހަމަްޤާނޫނާއި ްއަދި ްޤާނޫނާ ްގެންގުޅުމުެގ ްފުލުހުންގެހަތިޔާރު ޤާނޫނުގައިްްއެއާއެީކގައި

ްބިލުބަޔާންކުރެވިަފއި ްމި ްކަްނކަން ްރިވާ ްމިޢާގައި ްބިލު ްމި ްބިލަށްްްޔަތްކުރެިވގެން ްމި ްއެހެންކަމުން ްފަރުމާކުރެވިފަ. އޮތީ

ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވާލަމުންްއަޅުަގނުޑގެްވާހަަކކޮޅުްިނންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތަށްްހުށަހެޅިްްމިހާްް،ތްތެިރްމެންބަރު.ްއާދެއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަ 1ްހިސާބުންްއަޅުގަ

ްގަިޑއިރުގެްަވގުތުްހަމަވީ.ް

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.11

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިދަނީްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަމަށް.ްއެޖެންޑާްނަންބަރު ް.11ްމިހާރުްއަޅުގަ

11.1-ް11.1-ްް ްޤާނޫުނައސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްވަޒީރުްނގ129ްްެދިވެހިާރއްޖޭގެ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ ވަަނ

ްޢަްމަޖިލީހަށް 4ްްއްޔަންކުރައްވާަފިއވާ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމާއްދާެގ129ްްަވޒީރަކަށް ވަނަ

ޓަކައިްފޮނުްއވާފަިއވާްމައްސަަލްސަރުކާރުގެްމަސްއޫިލއްޔަުތްްހޯއްދެވުމަށްްންހުގެްރު)ރ(ގެްދަށުންްރައްޔިތުންގެްަމޖިލީހު

ްމިންވަ ްދިރާސާކުރަްއވަިއ،އަދާކުރާ ްކޮިމޓީން ްބަލާ ްރިޕޯޓުްނިްނމެވިްުރ ްމި ްހުށަހެުޅްއވުން. ްރިޕޯޓު މަޖިލީހަށްްްގޮުތގެ

ްކޮ ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަދާކުާރ ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްސަރުާކރުގެ ްދާއިރާގެހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ްހަނިމާދޫ ްމުޤައްރިރު ްމިޓީގެ

 .ރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒުޢިއްޒަތްތެ

ް

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒުހަނިމާދޫްދާއިރާ



  

ްސަރުކާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއަދާކުްރުް`. ްރިޕޯޓުްމަސްއޫލިއްޔަތު ްކޮމިޓީ. ްބަލާ ްމިންވަރު ްރާ

ވަނަްމާއްާދެގ129ްްދިވެހިރާްއޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުައސާސީގެްް.ްމައްސަލަ.2112ްޖޫނ2112/3ް،11ްްްނަންބަރުް

ްވަނަްމާއްާދގެ...129ްަވޒީރަކަށްްޤާނޫނުއަާސސީެގ4ްްްއވާފަިއވާްއްޔަންކުރަގެްމަޖިލީހުންްޢަ)ހ(ގެްދަށުންްވަޒީރުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެގއްލިއް ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްޖައާދެ، ްމިހާރު ްއާދެ، ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްރިޕޯޓުޖެ. ްހަމަވެއްޖެ. ްކޯރަމް ްލްސާގެ

ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްހަނިމާދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްުކރިއަށްްގެންދެވުމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒުހަނިމާދޫްދާއިރާ

ްޤާނޫނު ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ް)ހ(ގ129ްެއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހަށްްވަނަ ްވަޒީރުންގެ ްދަށުން

ްޢަ 4ްްއްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޖިލީހުގ129ްްެވަީޒރަކަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނަްމާއްދާެގ129ްްސާސީގެްޓަކައިްފޮނުއްވާަފއިވާްމައްސަލަ.ްދިވެހިާރއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުއަްްހޯއްދެމަށްްންރުހު

ް ްގޮތުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްދަށުން ްޢަ)ހ(ގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުްނެގ4ްްްއޔަންކުރަްއވާފަިއވާ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ 129ްްނަންފުޅު ްމާއްާދގެ ްގޮތުގެވަނަ ްރަްއޔިތުންގެްް)ރ(ަގިއވާ މަތިން

ބޭފުޅުންގެްނަންުފޅުްމަޖިލީހުންްއިއްވުމަށްފަހުްްޓަކައިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮުނއްވުމުންްއެްްހޯދުމަށްްންރުހުްގެމަޖިލީހު

ަގއިްއޮތްްމަޖިލީހުގ2112ްެޖޫނ4ްްްއަށްްފޮނުއްެވވީްްމިކަންްސަރުކާރުގެްމަސްއޫިލްއޔަތުްއަދާކުރާްމިންވަރުްބަލާްކޮމިޓީ

ްޖަލްސާގަވ2ްަ ްފުރަތަމަ ްދައުުރގެ ްނަ ްމައްސަލައި. ްކޮމިޓީމި ްމި ްމަޖިލީހުންްްަގިއ ްވަޒީރުްނގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ އަށް

ްބޭފުޅުްނނަކީ؛އްޢަ ްހެލްތުް-1ްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްޢަމިނިސްޓަރްއޮފް ްމަޤާމަށް ްހ.ވެހެލިއްޔަންކުރަްގެ ްއްވާަފއިވާ ޑރ.ް،

ްމުޙައަޙް ްޖަމްޝީދު ްމަދު ްޖެންޑަް-2އްމަދު، ްއޮފް ްއެންޑްްރމިނިސްޓަރ ްްންމަިހޔުްފެމިލީ މަޤާމަްށްރައިޓްްސގެ

ްސ.ހުުޅދޫޢަ ްސަޢީް،ގޯރަންވިލާް/ްއްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްދިޔާނާ ްފާޠިމަތު ްއަލްުއްސތާޛާ ްއޮފްްް-3ދު، މިނިސްޓަރ

ްމަޤާމަށްްހައުސިން ްއިންފްރާްސޓްރަކްޗަރގެ ްމ.ދިމްޔާތުއްޔަޢަްއެންޑް ްމުޢިއްޒުޑރ.ް،ްނކުރަްއވާފަިއވާ ްމުޙައްމަދު ،4-ް

ްއެންވަޔަ ްއޮފް ްއެނާަރންމިނިސްޓަރ ްއެންޑް ްމަޤާމަށްރމެންޓް ްގ.މަނާމުޢަްޖީެގ ޑރ.މަރިޔަމްްްއްޔަންކުރައްވާަފއިވާ

ްކޮމިޓީ ްމި ްމައްސަލަ ްދެންނެވުނު ްްޝަކީލާ.ްއިްސވެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްބޭފުޅުންނަކީ ްމި ްގުިޅގެން ްޮފނުއްވުމާ 131ްއަށް

ްކިބަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްބަާޔކޮށްފަިއާވ ްމާއްދާަގއި ްފުރިހަމަވާްވަނަ ްސިފަތައް ްލާޒިމު ްހުރުން ިއަގއި

ްސާފުކުރެއްވުމަށް ްކަމާްބޭފުޅުންތޯ ްމަޢުލޫމާތުްްޓަކައި ްއެގޮތުން ްސާފުކުރެއްވި. ްމަޢުލޫމާތު ްލިޔުމުން ްއިދާރާތަކުްނ ބެހޭ

އެންޑްްްއޮފްްޕެނިޓެންޝަނީްކޯޓު،ްކްރިިމނަލްްކޯޓުްއަދިްޑިޕާޓްމަންޓުްިސވިލް،ްކޯޓުްސާފުކުރެވުނީްދިވެހިރާއްޭޖގެްހައި



  

އިން.ްކޮމިޓީެގްފަރާތުންްމިްއިދާރާތަކަށްްލިުޔއްވިްިސޓީތަާކއިްއެްއިދާރާތަކުންްފޮނުްއވިްްހެބިލިޓޭޝަންްސަރވިސަސްްރި

ްޖޫން...11ްވާެނ.ްއަދިްްއެކުްމިްރިޕޯޓާްޖަވާބުތައް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާރު ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްެގްއލިއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްދާއިރާްއާދެ، ްހަނިމާދޫ ްހަމަވެއްޖެ. ްކޯރަމް ގެްޖަލްސާގެ

ްފުރިހަމަކުރެްއުވމަށް.ް،ްހުށަހެޅުއްވުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޕޯޓު

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒުހަނިމާދޫްދާއިރާ

ވާނެ.ްއަިދްްެއކުްމިްރިޕޯޓާްްއވިްޖަވާބުަތއްކޮމިޓީގެްފަރާތުންްމިްއިދާރާަތކަށްްލިޔުްއވިްސިޓީަތކާިއްއެްއިދާރާތަކުންްފޮނު

11ްް 2112ްޖޫން ްކޮމިޓީގެ ްމި ްއޮތް ްމައްސަލައ6ްާަގއި ްމި ްބައްދަލުވުމުަގއި ްމަޝްވަރާްވަނަ ފަހުްކުރެްއވުމަށްމެދު

ްލާޒިމް ްހުރުން ްކިބަިއަގއި ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަވީޒރުންގެ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބޭފުޅުންގެްސިވާ ްމި ފަތައް

ްގޮތަކާފުރިހަ ްިނންމަވާނެ ްމައްސަލަ ްމި ްނިންމެވި. ްކޮމިޓީން ްކަމަށް ްމެދުަގއިްްމަވާ ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޓީގެ މެދު

ވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ގެްދަށުންްވަޒީރުންގެްމަޖިލީހަށ171ްްްމަޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަހުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް

ް ްމި ްރައްބޭފުޅުންނ4ްަޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްރުހުންށް ްަމޖިލީހުން ްކޮމީޓީްދިނުމާޔިތުންގެ ްގޮެތއްްްމެދު ްފެންނަ އަށް

ްރަ ްރިޕޯޓުފާހަގަކުރުމަށްފަހު ްމި ްމަޖިލީހަށް ްކޮމިޓީްއްޔިތުންެގ ްވަގުތު ްއެ ްްހުށަހެޅުމުން ްތިއްެބިވްހާއަްށ ޒިރުވަަޑއިގެން

ްފެނިވަޑަިއގެންމެންބަ ްްރުންނަށް ްއެ ްއައްަސވ4ްަވަކިަވކިން ްވޯޓަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްރައްޔިތުންގެްބޭފުޅުންނަްއެްިއ، ށް

ްރުހުން ްނިންމެވިްދިނުމާމަޖިލީހުގެ ްގޮތެއް ްފެންނަ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްޖެންޑަރ،މެދު ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްއެގޮތުން ފެމިލީްް.

ްސ.ހުޅުދޫ ްޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއާވ ްމަޤާމަށް ްަރއިޓްްސގެ ްހިޔުމަން ްދިޔާނާްް/ްއެންޑް ްފާޠިމަތު ްައލްއުސްތާޛާ ގޯރަންވިލާ

މެންބަރުންގެްތެރެއިްނ8ްްޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްހާއަށްްްަވގުތުްކޮމިޓީްފުޅަށްްވޯޓަށްްއެއްސެވުމުންްއެސަޢީދުގެްނަން

ްކޮމިޓީގަިއ4ްް ްއެ ްރުހުންްދިނުންްފެންނަްކަމަށް.ްއަދި ްއަޣްލަބިއްޔަުތންްނިންމެވީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ

ްހާޒިރުވެ 8ްްތިއްެބވި ްތެރެއިން ްއަޣްލަބިއްޔަތުނ4ްްމެންބަުރންގެ ްހެލްތުްމެންބަރުްނގެ ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ެގްނިންމެީވ

ްޢައްޔަންކުރަ ްހ.ވެހެލިމަޤާމަށް ްްއވާފަިއާވ ްއަޙް، ްޖަމްޮޑކްޓަރ ްމުޙައްމަދު ްހައުންސިްންމަދާޝީދު ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ އި

ްޢައްޔަންކުރައްވާ ްމަޤާމަށް ްއިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ ްމ.ދިމްޔާތު،އެންޑް ްމުޙަްަފއިވާ ްމުޢިއްޒާއްޑޮކްޓަރ އަދިްްމަދު

ްއެންަވޔަރަ ްއެނާްމަންޓުންމިނިސްޓަރްއޮފް ްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިާވްގ.ޖީެގްމަޤާރއެންޑް ޑޮކްޓަރްމަިރޔަމްްް،މަނާމުމަށް

ނުފެންނަްކަމަށް.ްވީމާ،ްމިްަމއްސަލަްަމޖިލީހަށްްފެނިވަޑައިގަންަނވާްްށްްަރއްޔިތުންްމަޖިީލހުންްރުހުންދިނުމަށްޝަކީލާްއަ

ްނި ްރިޕޯޓުްންމެވުމަށްގޮތަކަށް ްކޮމިޓީގެ ްމި ްހުށަހަޅަންްަޓކަިއ ްމެންބަރުންްް.މަޖިލީހަްށ ްބައްދަުލވުމަށް ްކޮމިީޓގެ ްމި އަދި



  

ްމައްސަލަ ްމި ްލިޔުމަާކއި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްނިސްބަތް ްވޯޓުވަަޑއިގެންެނވި ްމެންބަރުން ްކޮމިީޓގެ ްގޮުތެގްއިގައި ދެއްވި

ްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެކުްތަފްސީލުްއެނގޭނޭްލިޔުމެއްްިމްރިޕޯޓާ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢި ްމައްސަލައިްޝުކުރިއްާޔ ްމި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްއޒަތްތެރި ްެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ތްތެރިްަގއި

ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްއާދެް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އަރުވަން. ްގަވާް، ްރުުހންމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާގައިްްދިނުމާްއިދުަގއި ބެހޭ

ްކުރެވޭނީ ްމައްސަލަތަކުަގއި ްދިނުމުގެ ްރުހުން ްބަހުސެއްމިނިޓ31ްުްބަޔާންކުރަނީ ްޕާޓީއަކަށްްގެ ްކޮންމެ ްއަދި ްކަަމށް.

ްގޮ ްއަރުވާ ްފުރުޞަތުފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްތަށް. ްފަށަނީ ްމި ްައރުވަން ްފަރާތުންްއެންމެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ފުރަތަމަ

ްރަޝީދު.އްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްދާއިރާގެްޢިްދެކުނުންނުްމާފަ

ް

ްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމުރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެކުނުްދާއި

ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމަޖިލީހަށްްޢަ ްޤާނޫނުއަސ4ްާްއްޔަންކުރަްއވާއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ ްވަޒީަރކު ްމާއްދާެގ29ްްސީގެ ވަނަ

ްހޯދުމަށް ްރުހުން ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންެގ ްމައްސަަލިއގަްދަށުން ްޮފނުވާފަިއވާ ްައޅުަގނޑުޓަކައި ްރިޕޯޓަށް ްމި ވެްސްްިއ

ނޑަށްްފާހަގަކުެރވެނީްމިހާރުްމިްތިއްބަވާްަވޒީރުންނަކީްރަްއޔިތުންެގްޚިދުމަތުގަިއް އެްއޗެްއްދަންނަވާލަންްބޭނުން.ްއަުޅގަ

ްހޯދަކަންމީހުންްހޭތިބެންޖެ ްގޮތްތައް ްލުިއފަސޭހަ ްރައްޔިތުންނަށް ްރައްޔިތުންނަށް، ްޖަވާބުް،ދީއި. ވާނެްދާރީްަރއްޔިތުންނަށް

ްޢިްއޒަތްތެ ްއެހެންނަމަެވސް، ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްައޅުަގނަޑށް ްކަމަށް ްބައެްއ ްިތބޭ ްާޤއިމުވެ ްގޮތުަގއި ްރަީއސް،ްބައެްއގެ ރި

ތަނަށްްްބޯޅަްއުކަިއގެންްމިއަިލފާން،ްރުއްްއުފުރަިއގެންޓަރުންނަކީްފެންފޯއްތިބިްމިނިސްފޮނުވާފައިްްމިހާރުްމިްބަޣާވާތުން

ްެއހެންވީމާކޮލިފަ ްބައެއް. ްތިބި ްކޮލިފައިއަޅުް،ްއިވެަފއި ްމި ްޤަބޫލުުކރަން ނޑު ްދޭންޖެހޭްގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްމި ްކަމަްށ. ވެއްޖެ

ސަންދަިއގެްިޚދުމަތްްކްލިނިކުންްދެމުންދިޔަްހޮވިވަަޑިއގެންްއާްޑޮްކޓަރްޖަމްޝީދަކީްއާސަންދަ،ރުހުން.ްއެއީްމިހާރުވެސްް

ްއެހެންވީމާޚިދުމަތްތަ ްބޭފުެޅއް. ނޑާލި ްކަ ްަރއްޔިތުންނަށް،ްއް ްއެއީ ްވަޒީުރކަން. ްދޭންޖެހޭ ްބޭފުޅަކަްށްއެބަ އެފަދަްްއެފަދަ

ްމަޙްރޫމު ް،ްކޮށްޚިދުމަތްތަކުން ްފަރާތްތަކަށް ްހިންގާ ްޢަމަލު ްލާއިންސާނީ ްބޮަޑށް ްވީހާވެސް ސަރުކާރުންްްއެރައްޔިތުންނަށް

ނަޑއެިޅގެންް ްކަ ްހަމަ ްފަދައިން ްދޭ ްހަމަ ްވެސް ްުފލުހުންނަށް ްޙަޤީޤަތަކީ. ްޤައުމުެގ ްމިއަދު ްެއއީ ްމިއަދު. ްދޭންޖެހޭ އެބަ

ްފާްސކޮްށދޭންޖެހޭ ްއެބަ ްޖަމްޝީދަޑޮކްޓަރްއަޙްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެްއޗެހިމަދު ްޚިުދމަތްތަކާ ްއާސަންދައިގެ ނޑާލައިްްށް ްކަ

ްެއއްޗެންޓުއެޕޮއިންޓްމަ ްކެންސަލްކޮށްތަކާ ްިހ ްގޯނާ، ްމިފަދަ ނޑުމެންރައްޔިތުްނނަށް ްއަުޅގަ ްފަރާތްތައް މިީއްް،ކުރާ

ްހިޔުމަންް ްއޮތީ ްކުަރންޖެހޭނެ.ްދެން ްވެސް ްޕްރޮމޯޓް ްްފަރާތްތަކަށް ްހަޤީޤަތަކީ.ްމިފަދަ ްިސާޔސީ ްމިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްރައިޓްްސްމަޤާމަށް ްހިޔުމަން ްބޭފުޅާ. ްޢައްޔަންުކރާ ްމަޤާމަށް ްމިހާރުްްރައިޓްސް ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްާރއްޖޭަގއި ވެސް

ްޖަމުއިންސާ ްއެކިއެކި ްބެހޭ ްޙައްޤުތަކާ ްއެނީ ްދިވެހިރާއްޖެްޢިއްޔާަތކުން ްކަމަށް.ްްައންގަމުންދަނީ ްލާމަސީލު ްދުނިޔޭގެ މިއީ



  

ްޙައްޤުތަކަށްް ްމެޑަލްަތކާހުްއިންސާނީ ްހިތައިގެން ްތަކުރާް،ރުމަތްތެރިކޮށް ްހަމަ ްވެސް ްސަރުކާރަށް ްބާޣީ ްެއްއޭތި ރުކޮށް

ްއެތެރެ ނޑުގެ ްކަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފޮނުވަނީ. ،ް ްމެޑެލް ްވަރަށް ްަބންޑުންވާ ްފުރި ްއެަކނޑު ްކަމަށް ްަކނުޑގެްްދޭެނ އޮތީ

ނޑުްް،ދިރުންތައް ްކަ ްދިރުންތައް ްއުެފދޭ ްނެތިދާވަރަށްަގއި ްމެޑަލާ، ްލަޤައެވަރަށް ްއިނާމުއި ްއެްބާިއ އޮތީްްދޭނެކަން

ްރޖެހޭްޖެންޑަްވެސްްއެބަްކޮންމެހެނެއްް،ްއޮތީްދެވިފަ.ްއެހެންވީމާްށްްހިތާވަރުންްއެރުމަތްތެރިކޮހުއިންސާނީްޙައްޤުތަކަށްް

ްސ.ހުޅުދޫ ްކަމަށް ްވެްސްފާސްކުރަންް/ްމިނިސްޓަރު ްނަން ްދިޔާނާގެ ްފާޠިމަތު ްއަލްއުސްާތޛާ ނޑަށްްް،ގޯރަންވިލާ އަުޅގަ

ްމި ްދެން ްްފެނޭ. ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ. ްއެންްޑ ްހައުސިން ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްމިއޮތީ ްރައީސް، އަށްްްޢިްއޒަތްތެރި

ރާއްޭޖގަިއްްޖެހޭ.ްއެއީްްކޮންމެހެނެއްްވެސްްއިންފްރާްސޓްރަކްޗަރްމިނިސްޓަރުްވެސްްއެބަްކަމަށް،ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރާ

ޚާއްޞަކޮށްްނުެހދިްހުރިްހުރިހާްއިމާރާތްތަކާއިްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްމިއަހަރުްް،މާރާތްތަކާއިްމާލޭގައިްމިހާރުްކުރަމުންދާްއި

ް ްއޮތް ނަޑއަޅާފައި ްހިފަހައްޓައި،ްމިލިޔަނަށ511ްްކަ ްނުދީ ްރުފިޔާަތއް ްގިނަ ނޑުކޮށްްްވުރެ ނޑުފު ްފު ް،އިމާރާތްތައް

ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤައުމުގެ ްމިއީ ްމިއަދު. ްދޭންޖެހޭ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޭންޖެހޭްް.ވީރާނާކުރާތީވެ ްއެބަ ްބޭފުޅުންނަށް މިފަަދ

ް ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނުޑމެން ްމިއީ ްގޯނާކޮށްޕްރޮމޯޝަން. ްރައްޔިތުންނަށް ްކަމަކީ. ްހައުސިން، ްއެހެރަ ައިދްްމިހާރުެވސް

އޮތްްޢިއްޒަތްތެިރްްޖީގެްމަޤާމަށްްވެސްްއެބަރއެނާްމަންޓުންހައުސިންްމިނިސްޓްރީްވެސް،ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއެންވަޔަރަް

ްދި ްދޭންޖެހޭނީ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސ ްމަޤާމަށް ްމި ްީޑސަލާރައީސް. ްއެވެހިރާއްޖޭގައި ްެއއްއި ޗެިހްހެނިހެން

ްސަބްސިޑީ ްގޯނާކޮށްް،ނުދީރައްޔިތުންނަށް ްބޭފުޅުންނަް،މަސްވެރިންނަށް ްމިކަހަލަ ްދުއްތުރާކުރާ ްއެބަްމަސްވެރިންނަށް ށް

ްސިފައިންނަށާ ްދޭންޖެހޭ ،ް ްޤަބޫލު، ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްއެބައާދެ، ސިފައިްނެގްްދެވޭްިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރްމިނިސްަޓރަށް

ްކެމެރާ ނޑާލައިްެއއްޗެހިްއާއެހެރަ ްޮގތަކަްފު ްއެްއވެސް ްޭއގެމާލޭަގއި ްެއއްެޗއް ްޓީވީން ްސީ.ސީ ްނުލިބޭްށް ްޚިދުމަތެއް ން

ްބަހައްޓާ.ްމި ްފަރާތްތަކަށް،ްގޮތަށް ްކުރާ ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރަީންްހުރިހާ ްއަޅުަގނޑު ްފަރާތްތަކަށް ރައްިޔތުންނަށްްއަނިޔާކުރާ

ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެއީ ްދޭންޖެހޭކަން. ްއެބަ ްސަރުކާރެް.މިއަދު ްދެމެހެއްޓޭްއްބާޣީ ނޑުމެންނަށް ްގޮތަކަްށްއަުޅގަ ްއެކަހަލަ ނީ

ިމްް،ބާއްަވއިގެން.ްނޫިނއްޔާްައޅުަގނޑުމެންްމިްސަރުކާރަށްްއެްއގޮތަކަްށވެސްްދެމެހެއްޓޭނެްގޮެތއްްނޯންނާނެ.ްއެހެންވީމާ

ްއަ ްރިޕޯޓުބޭފުޅާ ްދެން ްރުހުންދޭން. ްބޭނުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްްށް ްއެްއވެސް ްހަމަ ްއޮތީ ްެއއްވެްސްއެކުލަވާަފއި ގޮަތކަށް

ްނުޖެހި ްމަތިންް،ކޮޅަކަށް ްބައެއްް،ވަރަށް ްފޭބި ްމަތިން ްހަމަ ްފޭރާމުގައި ްހުދު ްަރއީް،ހަމަ ްސ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބަހުއެްއގޮތަކަށްް ްމިއަށް ްމިވެސް ްނެތް.ްހަމަ ްކަމެއް ްވެސް ްމަޤާމުތަކުަގއިްްސްކުރާނެ ްއެ ްދެއްވާފައި ްރުހުން ބޭފުޅުންނަށް

ްމުސާރައިގެް ްތިބި ްމިހާރު ްވެސްްއަދި ްމުް،އިތުރުން ްއެ ްއެަލވަންސަާކއި ްތިންއެަތއް ްތިންްް،ކޮށްފައިްގުނަްސާރަ މީހަކަށް

ްބެންޒު ްމާސިޑީސް ްޢިްއޒަތުަގއިްް،ކާރު ްދީފައި ްކާރެއް ްވައްތަރެްއގެ ްހުރިހާ ްހުސްވާވަރަށް ްދުނިޔެ ްގޮސް ިމހެން

ްމި ްބޭފުޅުން.ްއެއީްރައްޔިތުންނަށް ްމި ްދުވަހަކުބޭފުޅުންްޚިދުމަތްކުރާވަްބައިތިއްބަންވީ ެވްސްްރުން.ްމިވަރުގެްސަރުކާރެއް

ްޢިއް ްައއިއްސަ ްނެތޭ ްރައީސް ްމިހާޒަތްތެރި ްތާރީޚުއެއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދުސްތޫރީްތަނަކަށް. ްމި ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ަގއި

ނޑުްވެސްްބަެއްއްހަ ނޑުމެންނަކަށްްނެތްްމިހާްރައްޔިތުންްދެކެްލޯބިވާްސަރުކާރެއް.ްއެހެރީްއުސްފަ ޔާތުގައިްވެސްްއަުޅގަ



  

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފިުރމަނީއޭ ްގޮސް ްތިއްބާ ްދުވަަހކުރައްޔިތުން ްކިތަންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްފިރުމާްްީއސް. ްމުގުރުން ްދެކުނިން

ްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަނެއްކާ...ވެއޭްޢިއްްްވެސްްހާދަްއަރާމެއްް،މުގުރުންްޖަހާލީމަތަން.ްއެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްްްޝުކުރިއްާޔ ްދާއިާރގެ ްޢަބްދުކެލާ ްމެންބަރު ްޒަްތތެރި ްޑީ.އާމަޢުޞޫهللا ްބަސްްމަށް ރު.ީޕގެ

ްއަރުވަން.ބުނުމަށްްފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމުމަޢުޞޫهللاްބްދުލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަކެ

ޒީރުްނެގްޓަކައިްވަްްކުރުމަށް`.ްޝުކުރިްއޔާްިއއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްސަރުާކރުގެްފަރާތުންްވަޒީރުންްޢައްަޔން

ްްރުހުން ްމި ްމައްސަލައިްހޯދުމަށް ްފޮނުވާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްމިްވުޒާރ4ްާަގއި ނޑައެޅުމަށް ްކަ ްވަޒީުރން އޮތީ.ްްައކަށް

ްއެންމެް ްނިންމުމުގައި ްނިންމި ްކޮމިޓީން ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމަަސްއކަތްކުރުމުަގއި ްކޮމިޓީން ްމި މިގޮތުން

ްރު ްނިމިފައިވަޒީަރކަށް ްމީގެްމިްހުންދޭން ްރިޕޯޓުްންވަނީ. ްއެބަކޮމިޓީގެ ްވެްސްްގައި ްގޮތް ްވޯޓުދެއްވި ްބޭފުުޅން އޮތް

ްއެނގެނީހިމަނާފަ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްމީގައި ްވެް،. ްކޮމިޓީގެ ްމި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްދޭހަވަީނ ްމަަސއްކަތްކުރުުމގައި ސް

ނަްކަމަށް.ްވަކިްއުސޫަލކުންނެއްްނޫންްއޮތްްފެންނަން.ްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްނުފެންްހައްދުފަހަނަޅާފައިވާްސިޔާސަުތްއެބަ

ްރިޕޯޓުއިނގޭ ްކޮމިީޓގެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެބަތޯ. ްނިންމަވާފައި ްމިނިސްޓަރުންގެްަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީން ަވޒީރުންގެްް،އޮތް

ްފުރިހަމަވާ ްޝަރުތުތަކެއް ްހުރިހާ ްްހުންނަންޖެހޭ ްކަމަށް. ްފުރިހަމަވާ ްސިފަތަކެއް ްހުރިހާ ްާލޒިމުވާ ްެވްސްކަމަށް. އެކަމަކު

ްމީގެނު ްދެން ްބޭފުޅުންނަކީފެނޭ. ްދެ ްރުހުންްް،ތެރެއިން ްކުރިން ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމިނިސްޓަރުންނަކީ ދެ

ްއެހެންވީމާްދެއްވާފައިް ްމެންބަރުން. ްދެ ްއޮްތ ްމި، ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއޮްތއިރުަގއި ްވޯޓުްމިހެން ްނިންމައިގެން ދިނީމަްގޮަތށް

ނަޑއެިޅގެންްއެބަްއެނގޭް ކަން.ްއާދެ،ްމިއަދުްފައިޅާއަވަނީްހައްދުފަހަނަްއެމް.ޑީ.ީޕެގްސިޔާސަތުްމިއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކަ

ްސަުރކާރު ްނިންމާއިރު ްޮގތެއް ްމަޖިލީހުން ްއެކުަލވައިއަޅުަގނޑުމެން ްކެބިނެުޓ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފޮނުާވްން ްމި ލުމަށް

ްޒިންމާދާރުކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިންމަންޖެހޭކަްނަންތަކުގަިއ ްގޮތްަތކެއް ްއެބައެުކަގއި ްކަށަަވރުކުރަން ްއާދެ،ްްން ޖެހޭ.

ްއެ ްމަޤާމުގައި ްވަޒީރުންގެ ްޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު ްވަޒީރުން ްނިންމުމުން ްނިންމާ ްމި ްމިއަދު ބޭފުޅުންްްއަޅުަގނޑުމެން

ްތެރޭގަިއް ްއަހަރު ްތިން ްނިމިދިޔަ ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްމަސަްއކަތްކުަރއްާވއިރު ތިއްބަަވއިގެން

ޖެހޭްވަިކްްގޮތަށްްމަސައްކަތްކޮްށގެންްކަމަކުނުާދނެ.ްވަޒީރުންްއެބަްކާުރގައިްވަޒީުރންްމަސައްކަތްކުރެްއވި.ޑީ.ޕީްސަރުއެމް

ްފަރާތްތަކަށް ްނުހަދައި،، ްގޮެތއް ްމަސައްކަތްކުަރއްްްވަކި ްއެހެންވީމާހަމަހަމަކަމާއެކު ްވަން. ްުއއް، ނޑު މީދުކުރަނީްއަޅުގަ

އަިދްް.ފުޅުންެގްމަޤާމުްއަދާކުެރއްވުުމގަިއްހަމަހަމަކަމާއެކުްކަްނތައްްކުަރްއވާނެްކަމަށްބޭްމިއަދުްރުހުންްލިބޭްަވޒީރުންްއެ

ް ްގޮސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީފެނިގެން ްއަހަރު ްތިން ްވޭުތވެދިަޔ ްމި ްވަނީ ްވަޒީރުންަތއްްްފައި ްނިސްބަތްވި ައށް



  

ްޚަރަދުކޮށްފައި ްގޮތަށް ްބޭކާރު ްަފއިސާ ްއެހެންްރައްޔިތުންގެ ްވީމާވާކަން. ްަވޒީރުންް، ްޢައްޔަންކުރާ ްމި ައޅުަގނޑުމެްނ

ރައްޔިތުންނަށްްކަންތައްތައްްމަގުފަހިވާްގޮތަްށްް،ވާންޖެހޭނީްރައްޔިތުންގެްފަިއސާްއަށް،ްފައިސާްހެޔޮގޮތުަގިއްޚަރަދުކުރާ

ްފަ ްވަޒީުރންކަމުގައެ ްބޭނުންކުރާ ްއިސާ ްމިއަދު ްކަމަކީ ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ނޑުމެްން. އަުޅގަ

ްަވޒީރުން ްޢައްޔަންކުރާ ްރުހުންް، ްމިތަނުން ނޑުމެން ްއެައުޅގަ ްވަޒީރުން ްްދޭ ްބޮޑު ްވަރަށް ކަމެްއްއަހަމިއްޔަތުބޭފުޅުން

ްބާރުވެިރކުރުވުމަށް. ްކައުންިސލްތައް ްލޯކަލް ްބޭުނންްދެއްވަންޖެހޭ ްަކއުންސިލްތަުކގެ ްރަްއޔިތުންނަށްްޯލކަލް ހިފައިގެން

ގޮތަށްްްކަންތައްތައްްމިްޚިދުމަތްތައްްލިބޭނެްގޮތަށްްކަންތައްތައްްރޭވުމަށް.ްއާެދ،ްމިް،ނެްޮގތަށްކައިރިންްފައިދާތައްްލިބޭ

ނޑުމެންްް،ނަމަްގޮއްސި ބާރުތައްްވަިކެވގެންްމިްހިނގާްޑިމޮކްރަސީަގިއްް،ބަލައިގެންފައިވާްޑިމޮްކރަސީގައިްމިހާރުްއަޅުގަ

ްޚިދު ްަކއިރިން ްރައްޔިތުންނާ ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްކުރިމަތިެވގެންދާނެ.ްރައްޔިތުން ްފަސޭހަތައް ްރައްޔިތުންނަށް ްލިބި މަތްތައް

ްއެކުްޚިދުމަތްކުރުން.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްބޭނުންވަނީްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢި ްޕީ.ޕީ.އެމުޝުކުރިއްާޔ ްމެންބަރު. ްިޢއްްްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްފަރާތުން ްގެ ްއަޙްޒަތްތެރި މަދުްމެންބަރު

ްމަޚްލޫފު.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްގަލޮ

އިވާްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްައޅުަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްހުށަހެޅިފަ

ްޕީ.ޕީ.އެމު ްނަމަކަށް ްވެހުރިހާ ްފަރާތުން ްމިްެގ ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްެއައށްފަހު ްވާހަކަ. ްއޮންނާނެ ްތާއީދު ްހަމަ ްސ

ްއެބަ ްވެސް ްކަމެއް ްއެހެން ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްއެބަްްފުރުޞަތުގައި ްވެސް ްމީޑިއާތަކުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ އޮތް.

ްހެލްތުްފާހަގަކުރެވޭް ްވަޒީުރކަމަށް، ްތެރެއިން ްކޯިލޝަން ްމި ްޢައްޔަންްމިއަދު ްކަަމށް ްޑޮކްޓަރްމިނިސްޓަރު ކުެރވޭ

ްނުތަ ްތަންޮކޅެއް ްޕާޓީއަކުން ްައޑުިއވޭްަވސްނަޖަމްޝީދަށް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަކެްއ ނުޑްކަހަލަ ްއަުޅގަ .

ެއކަަމށްްވެސްްރަނަގޅުްގޮތްތަެކއްްް،މެދުްވެސްްމަޝްވަާރކުރެވިްްމީދުކުރަނީްމިއަދުްވޯޓާްަހމައަށްްދާއިރުަގއިްެއކަމާއުއް

ް ްކަމަށް. ްކޮންެމްފެނިގެންދާނެ ްމިއިން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްފުރުޞަތުގަިއ ްމި ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްދަންނަ ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްބޭފުޅަކީ ްކޮންމެ ްމިއިން ްއިުތބާރުކުރަން. ްވަރަށް ްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްް،ބޭފުޅަކަށް

ްލިބި ްފުރުޞަުތ ްބައެްއކަންްއެްް،މަސައްކަތްކުރުުމގެ ްޤާިބލު ްަބއެއް.ްްބޭފުޅުންނަކީ ްޔަޤީންވާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް

ނޑަށްްހަމަްއެއްކޮށްްއުޅުުމގެފަހުންްްމިސާލަކަށްްމި .ްހަމަްވަރަްށްލިބުނުްޑޮކްޓަރްޝަކީލާްއަރިހުގަ،ްފުރުޞަތުްއަޅުގަ

ް ްތިމާވެށި ްހުންނަވަިއގެން ްވެރިކަމުަގއި ްނަޝީދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅެއް. ރަްއާވްމާޔަތްކުހިޤާބިލު

ްައއްޑުްވާހަކަ ްސާުކްސަމިޓުްްދަްއކަވާަފއި ްަވޑަިއގެން ްއެްއަޮތޅަށް ްހުރިްްބާއްވަން ްއަޮތޅުަގއި ްހުރިހާ،ްއެ ްހުރި ރަުށގަިއ



  

ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްުއސޫލުން ްކޮށާލި ްގަސްތަކެއް ްކުިރއަުރވަިއ،ްހުރިހާ ްކަންކަން ްމަަސއްކަްތްްތިމާވެށީގެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ

ނޑުމެންގެްހައުހަމަްއަޅުްނުކުރައްަވްއޗޭ.ް ގޮުތަގއިްމިއަދުްހުންނެވިްޑޮކްޓަރްމުޢިްއޒު.ްމުޢިއްޒަްށްްގެސިންްމިނިސްޓަރުްގަ

ް ްބޭުނން ްދަންނަވާލަން ްވެއަޅުަގނުޑ ްޕްޮރގްރާމުމިއަދު ްރަްއޔިތުންްްށިފެހި ްމާލޭެގ ްކުިރއަށްާދއިރުަގއި ްފެށިގެން މާލޭގަިއ

ްކަންތައް ްކަަހލަ ްަބއެއް ްކަންބޮޑުވާ ްއެބަހުރި.ވަރަށް ްޕްރޮގްރާމުްތަކެއް ްވެށިފަހި ްރަްމިސާލަކަށް ްއެންމެ ނގަޅަށްްއޮތީ

ްކަމަށްޕްލޭން ްަމއްސަލަްނުކުރެވި ްއެއް ްއުޅޭ ްދިމާވެގެްނ ްމިއަދު ްމިސާލަކަށް ްްވާތީ. ްތަންތަންކޮޅު ްކުދިކުދި 211ްައކީ

ް ްތަްނތަންކ151ްޮއަކަފޫޓު ްފްލެޓަކަށްއަކަފޫުޓގެ ްދޫކޮށްލަނީ ްމި ްހޯްހުޅުމާލެްނޫނީް.ޅު ްިބމެއް ްދޫކޮށްލާްދުމައިން ްއެ ށް.

ްއޮ ްއެތެރޭްތަންކޮޅު ްެގއެްއގެ ްއެ ްކަނުގަްންނަނީ ްއެންމެ ްއެގައި ްމީހަކަްށްްތަނަށްް. ްއެގޭ ްއެތަން ްކިހިނެްއތޯ. ވަނީ

ްހުސްކޮްށްބާއްވަންޖެހެނީތޯ،ްއެް.ގަނެވިދާނެތޯ ްއެތަން ްސަރުކާރުން ްޕާެކއްްނޫންނަމަ ްމިއަދުގެްހަދަްތަނުަގއި ނީތޯ.ްމިއީ

ްރައްްްހަމަގައިމުވެސް ްވާހަކަމާޭލގެ ްމިަކހަލަ ްބައްދަުލކޮށް ްވެސް ްއަުޅަގނޑާ ްކަންބޮުޑވުމެއް. ްރައްޔިތުންްްިޔތުންގެ ހަމަ

ނުޑގެްވަރަށްްބޮޑުްއެދުމެއް.ްވެސްްފުންކޮށްްވިސްނާވަަޑއިގެންްދޭތެރޭކަންކަމާްްވާތީްމިްކޮށްފައިހިއްސާ ެދއްވުމަކީްއަުޅގަ

ް ްާވހަކަ ްސަޢީދުގެ ްދިޔާނާ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްކަހަމަ ްނެތް ްކަމެއް ްދައްކާެނ ނޑުމެން .ްންނޭނގެްއަުޅގަ

هللاްފަހުންްޢަބްދުްގެްމަސައްކަތްްއެބަްފެނޭ.ްއަޅުަގނޑުްމިނަށްްެވސްްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެްކަމަނާއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެ

ތިމަންނާެގްްނެގެންްވެސްވިދާުޅވީްތިމަންނާްބުް،އަކީްކޮންކަހަލަްބޭފުޅެްއތޯްއަހާލީމަްޖާބިރުްއަރިހުގައިްއުޅެމުންްދިޔާނާ

ްމަޞް ްޒާތީ ްކަމެއް ްއޮންނަ ްތިމަންނަހަމަގައިމުްލަޙަތު ްލައްވާ ްދިޔާނާ ްނުކުރެޭވނޭ.ްއެހެންވީމާްވެސް ހިސާބުްންްއެ،ްއަށް

ްހަމަ ްބޭފުޅެއް. ްާޤބިލު ްވަރަށް ްގޮުތގައި ްަޤބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްްދިޔާނާ ްމިދެންނެވިހެން ޖަމްޝީދާއިްއެހެންމެ

ްޝަކީލާމުޢިއްޒާ ްދިާޔނާއާްްއި ްއެންމެންގެްްމިްއާއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަާވނީ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްބޭފުޅުންނަކީ ހުރިހާ

ްއެހެންވީމާ ްބައެްއ. ްއޮތް ްއިތުބާރު ްމެންބަރުން، ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްތެދުވެްދެންމެގައި ްކޮޅަށް ޖެއްސުުމެގްް،ަވޑަިއގެންވެސް

ްއެ ްނަމަވެސް ްވާހަކަްްގޮތަކަށް ްމޮޅު ްެދއްެކވީް،ބޭފުުޅންގެ ްއެ ްވާހަކަ ނޑުމެންްޤާބިލު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއަނެއްެހން .

ްޯވޓުއެމް.ޑީ. ްމެންބަރުން ްމާޕީގެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްނޫންތޯ ްއެްދެއްވާނެތޯ ްުނވޭ. ްކަންބޮޑެއް ްވެްސްްބޮޑަކަށް ްނުލާ މީހުން

ް.ގޮތަށް.ްއެްމ.ޑީ.ޕީްއަށްްނޫންްގޮތަކަށްްދިވެހިްރައްޔިތުންްއެންމެްފުރަތަމަްމިްމަޖިލިސްްއިންތިޚާބުކޮށްދެއްވީްެވސްްއެ

ްއަޣް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްބޭނުންވަީނ ްރަްއޔިތުން ްނޫންދިވެހި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުލަބިއްޔަުތ ްއަުޅގަ ްއެންމެްކަްނ މެންނަށް

ްމިއަދުފުރަތަމައިނުން ްދިޔަ. ްއެނިގގެްނ ްބަދަލުވެގެންދިަޔއިްވެސް ްވެރިކަން ްކަމެއްްމި ްހުރިހާ ްމި ްައނބުރާ ްއަލުން މަ

ްއަޅުަގން،ރުޖޫޢަވީމަ ްދަންނަވާނީ ްއެމް.ޑީއަޅުަގނޑު ްނޫނޭ ްމުހިއްމެއް ްކޮންމެހެން ްވޯޓުޑުމެންނަށް ްމެންބަރުން ދޭތޯް.ޕީ

ްާކމިޔާބުވެގެންދާނެ.ްޖުމްލަ ްއެކަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭފުޅުންނަށްްްނޫންތޯއޭ.ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްހުރިހާ ްމި ގޮތެއްަގއި

ްދިނީމާ ްރުހުން ްކުރަންް،އަޅުަގނޑުމެން ްކަްނތައްތަކެްއ ްަބއިވަރު ްވަރަށް ްމިއަދުްްއެބަްްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޖެހޭ.

ްމަޖިލީ ްފެިނގެންދިޔަީއްމި ްފެށިގެްންދިޔައިވެސް ްހުއްްމިް،މަހުގެްމަސަްއކަތް ްބޭކާުރްގޮތެްއގަިއްމަޖިލިސް ޓާިލްތަނުަގއި

ްއަނެއްކާް ްރޭަގއި ްމާރާމާރީމަންޒަރު. ްމިވާހަަކ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަދއްކަްއާއިްެވސް ްވާހަކަ ްމެރުމުގެ ްހުއްމީހުން ާޓްދަްއކާ



  

ްވިސްަނން ްއަޅުަގނޑުމެން ްސީރިއަސްކޮށް ްވަރަށް ްމިއީ ްމަރާލީ. ްމީހަކު ްއެހެން ްއިނގޭތޯ.ްްއަނެއްކާ ްކަމެއް ވެއްޖެ

ށްްމިްމަޖިލީހުގަިއްއަުޅަގނޑުމެންނަް.މިްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްވެްސްދަންނަވާލަންްްބޭނުންް،އަޅުަގނުޑްރައީސަްށްެވސް

ްބިލުތަްއްކަންތައްތަްމާރާމާރީއާ ނޑުގުޅުންހުރި ްއަުޅގަ ްހިސާެބްއްތަފްސީލުކޮށް ްމީިޑޔާްްއްއޮތް ްހާމަކޮށްދެއްވާށޭ. ްމެންނަށް

ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ްހާމަކޮށްެދްއވާށޭ. ްވެސް ނޑުމެންނަށްްްމެދުވެރިކޮށް ްއަުޅގަ ްހާމަކޮްށދެއްވާށޭ. ްހިސާބެއް ްއޮތް ކަންކަން

ްތެދުވެފައި ްމީހަަކށް ްފަސޭހަޭއްކޮންމެ ްފުލުހުންް،ވަރަށް ްކޯޓުތަކުެގްތެރޭަގއޭްމީެގްމައްސަަލްހުރި ްޫނންނަމަ ްތެރޭަގއި ގެ

ްނިންމާފަިއް ްމަަސއްކަތް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނިންމާފައި ްކަންކަްނ ްއަތުަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއަްށވުރެ ބުނަން.

ްއަމާޒުުކރުމަކީ ްދިމާލަށް ްމީހުންނާ ްއެެހން ްއިނގިލި ްއެހެންވީމާްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެކޭ. ްމުހިއްމު ްފުރުޞަތުގައިް،ްމާ މި

ްއަޅުަގނކެ ްވަަޑއިގަންަނވާއިރު ްވަޒީރުންތައް ްމި ްކެބިނެޓުބިނެޓަށް ްއެދެމޭ ްމަްޝވަރާކުެރވިގެންްުޑ ސަރުކާުރގެްް،ގައި

ރާްއޖޭގެްރައްޔިތުންނަށް،ްމާލޭގެްްމިްކަމާްގުިޅެގންްނިންމަންޖެހުނުްކޮންމެްކަމެއްްނިންމަން.ްމިއަދުްތެރެއިންްވެސްްމި

ްއަމާންކަމާ ްހިމޭންކަމާއި ްނެްރައްޔިތުންނަށް ްޔަީޤންކަމެއް ްެއއްވެސް ްހިނގާލުމުގެ ްަމގެްއަގިއ ްމުޅިްއެީކގައި ްމިއަދު ތް.

 ..ްއުެޅނީްކުށްވެރިން.ްމި.ްރުކޮށްގެންްމިްޤަުއމުްކޮންޓްރޯލްކޮށްގެންްމިޤައުމުްހިސޯ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖާބިރު.هللاްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްފަރާތުންްކާށިދޫްދާއިރާގެ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްކޮމިީޓެގް ްމަަސއްކަތަށް ްކުރައްވާފައިވާ ްކޮމިޓީން ްރުހުންދިނުމަށް ްއާދެ،ްަވޒީރުންނަށް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދި ްޝުކުރުއަދާކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށްްމެންބަރުންނަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހެްއ ްަވޒީރުންެގ ވެހިރާްއޖޭގެ

ްއެ ްވޯޓުލައިގެން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްޮއވޭ. ްބަޔާްނކޮށްފައި ްމަޤާމަށްްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބޭފުޅުން

ްަބޔާންކޮށްފަ.ހޮވަންޖެ ްޮއވޭ ްކަމަށް ްވާޖިބަކަށްްހޭނެ ްޒާތީްައޅުަގނޑުމެންެގ ްވާްވާންވާނީ ްެދއްކުންްޮގތުން ހަކަތަެކއް

ްޑރ ްއެނގޭ ްއެބަ ްބަލައިލާއިުރގައި ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީގެ ްޑރ.ޖަމްޝީދާފިޔަވައި ްޑރ.މުޢިއްޒާއި ްއަދި ްއާއި ްމިް.ޝަކީލާ

ނޑުމެންްމިްްބޭބޭފުޅުންނަކީްަވޒީރުކަމަށްްަވރަށްްޤާބިލުްބޭފުޅުންކަން.ްޤާިބލުްބޭފުޅުންގެްތެެރއިންްމި ޭބފުޅުންނަށްްއަުޅގަ

ްރުހުް ްހޯދުމަށްމަޖިލީހުން ްވަނީ.ްްން ްކުރަްއވާފައި ްކޮމިޓީން ްގޮތުަގއި ްމަސައްކަތެްއގެ ްޕްރޮސީޖަރަްލ ްފޮނުވާ ޓަކައި

ްއޮތް ްރުހުން ްކޮމިޓީން ްސަޢީދަށް ްދިޔާނާ ްފާޠިމަތު ްބޭފުޅަކަށް ްެއއް ްބޭފުޅުންނަށްްްއޭގެތެެރއިން ްއަެނއް ްވިދާޅުވި. ކަމަށް

ްބޭފުޅުްނގެްތަޢުލީމީްއެްބޭފުޅުްނގެްތަޖުރިބާްއާއިްެތރޭގައިްއެބޭފުޅުންނަށްްސިޔާސީްޯކޅުންތަުކގެްްސީދާްޒާތީްގޮތުންްއެް

ްއެްބެކްގްަރއުންޑާ ްމިްއަދި ްތިބެްބޭފުޅުން ްރުހުންްްއެް،ކަމަށްްޤާބިލުކަންްއެނގި ްކޮމިޓީން ނުދިންްނުދިނުމަށްްބޭފުޅުން

ްނަތީޖާ ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްއެގޮތަށް ްބޭފުޅުން ްކޮމިީޓގެ ްހަމަޖެހިގެންދާްއަޅުަގނޑު ްރާއްޖެ ްމައްޗަށްްދިޔުްއަކީ މުގެ



  

ްމައްޗަށްް ްޕާޓީތަކުެގ ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެްނ ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި ްކަމަށް. ްނޫން ްކަމެއް ްއޮްތ ްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ްމި ްސަރުކާރެއް ްސަރުކާރެޯކްްއެކުެލވޭ ްގުޅިފަިއވާ ްބޭފުޅުން. ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީތަކަށް ްއެިކ ްހިމެނެނީ ްސަރުކާރުގައި އޮތީ.

ނޑު ްއަުޅގަ ްވާަހކަްމިކިޔަިއގެން ދައްކަނީ.ްއެހެްނވީއިުރަގއިްޕާޓީތަުކގެްތެޭރގަިއްއަުޅަގނޑުމެންްފޮނުވާްނަންތަެކއްްްމެން

އްްފޮނުއްވާއިުރގައިްޤައުުމގެްމަޞްލަޙަތާއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެްނަންތައްްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވަނީ.ްޕާޓީތަކުންްނަންތަ

ްހަމަޖެހުމާއި ްބޭްއެްޤައުމުގެ ްޤާބިލު ްނަންފުޅުތައްބޭފުޅުންނަކީ ްއެ ްނަންފުޅުތައް. ްފޮނުވާނީ ްދެކިގެން ްކަމަށް މިްްފުޅުން

ްވޯޓު ްމެންބަރުން ްޕާޓީގެ ްއައިމަ ްއެގޮުތގެްމަޖިލީހަށް ްޯވޓުްދޭނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށްްމަތީން ދޭންޖެހޭ

ްދަން ްވާަހކަ ްވޯޓުދޭނެ ްތާއީދާއި ްރުހުމާއި ްޕާޓީން ްފުރުޞައަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރިްތުގަނަވަން .

ްހިންުގމަށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްވަްރައީސް، ްމުހިއްޓަކައި ްމަޖިލީހަކީ ްކުރަންޖެހޭްޒީރުްނގެ ްމަޖިލީހުން ްއެ ްމަޖިލީހެއް. މު

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްނޫން. ްގޮތަކަށެއް ްތަފާތު ްމީހަކު ްަވކި ްެއއް، ްިވޔަފާރި ްވަކި ްފަރުދެއް، ްވަިކ ްކުރަންޖެހޭނީ ކަންތައްތައް

ްހުގެްމެންބަރުންްވަކިްކުލަައކަށް،ްވަކިްޕާީޓއަކަށްްބަލަިއގެނެއްްނޫންްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ.ްކޮންމެްޕާޓީްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީ

ްއެ ްފަރާތުން ްހުށަހެޅުނުްއެްއގެ ްއަށް ނުޑްް،ނަމަވެސްްކަމުަގއިްވިްްބޭފުޅުްނެގްނަންފުޅުތައްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅގަ

ްހިތް ްޤާއިމުކުެރވިްްޤަބޫލުކުރާ ްސަރުކާރު ްމި ްމަްގެންއޮތީ ްކުރެވެމުންދިޔަ ްއަދާ ްސަރުކާރުން ހަމައަްށްސަްއކަތުަގިއ

ނޑިވަޅުަގއިްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކުރަން.ްވަީޒރުންގެްމަޖިލީހުންްނަގަންޖެހޭް ކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައްްވަމުްންނުދާކަންްމިްދަ

ްަނގައި ްޒިންމާތައް ްއެ، ްކަންތައްތަްއ ްއިޖުިތމާޢީ ްަޤއުމުެގ ްއިޤްތިޞާދާއި ްއެކަމަްށްބޭފުޅުްްޤައުުމގެ ްކުރަމުންނުދާތީ ން

އަޅުަގނޑުްހިތުަގއިްއޮތްްއެްއޗެއްްވެސްްމިއަދުްދަންނަވާަލންްބޭނުންވޭ.ްކޮންމެްބަޔަކުްކޮންމެްވާހަކަްއެއްްދެްއކިޔަްސް

ްއޮތް.ް ްއެބަ ްސަރުކާެރއް ްަޤއުެމއް. ްއޮތް ްވެރިކަމެްއ ްަޤއުމަކީ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްރަނގަަޅށް. ްވާހަކަވާީނ ރަނގަޅު

ްަތއްްމިްމަޖިލީހުންްމިހާރުްބަޖެޓުްބޭފުޅުންނަށްްހުންނަންޖެހޭްމުސާރަްއާއިްވަސީލަތްްގެްމަޖިލިސްްއެބަްއޮްތ.ްއެވަޒީރުންް

ްފަރާތް ްސަުރކާުރގެ ްކުރުމުގައި ްކަން ްހޭދަކުރަމުން. ްދަނީ ްއަދިްތެރެއިން ްޚިދުމަތްދިނުމުގައި ްރައްޔިތުންަނށް ތަކުން

ްކުރިޕްރޮޖެކްޓު ްއިޤްތިޞާދު ްހިންގުމުަގއި، ްބާރުްތައް ްއެންމެ ްޭއގެ ްފިޔަަވޅުތައް ްއިޤްތިޞާދީ ްއަޅަންޖެހޭ ްއެުރވުމުަގއި

ްއެބަސްޕީޑު ްދަްއކަްނ ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްއެ ްނުދާތީ ްމިްްަގއި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްސަބަބުންްޖެހޭ. ކަމުގެ

ް ްރައްނިކަމެތިވެގެން ްދިވެިހ ްކުިރއެރުން، ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއިޤްތިޞާދު، ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ނޑުފުރާނަްދާނީ ްބަ ްޔިތުންގެ

ނޑުމެންްކަންކަންްހަވާލުކޮށްފައިްތިބިްވެރިން ބޭފުޅުންްއެްމަޤާމުތައްްއަދާކުރުމުަގއިްލަސްެވ،ްްއެް،މުއްތިކުރުން.ްއަުޅގަ

ްފަހަރު ްކުރުމުގައި ްޤާއިމުކަންކަން ްސަރުކާރެއް ްކޯލިޝަން ްުއނދަގޫަގއި ްހިންގުމަކީ ްވެދާނެ.ްްކޮށްގެން ކަމަކަށް

ްކޯލި ްކަމަށްއެހެންނަމަވެސް، ްއެހެންވެއްޖެ ްކުރުން. ްކަންކަން ްގުިޅގެން ްއެންމެްނ ްބޭނުމަކީ ްއޮތުމުގެ ވަންޏާްްޝަެންއ

ޖެހޭނެ.ްމިއަދުްމިްޤައުމުގައިްނަތީޖާްނުނިކުމެ،ްކޯލިޝަނެއްްޮއވެގެްނ،ްއިންްނެރެންވާްނަތީޖާްނުކުންނަންކޯލިޝަންްތެރެ

ްމި ްމިހާރު ްއޮްކޯލިޝަނަކީ ްވެރިކަމެްއ ްރިޔާސީ ްވައްތަުރގެ ްއޮތް ްނޫން. ްކަންކަމެއް ްކަހަލަ ްކޮލިޝަޢާއްންނަ ންްމުކޮށް

ްނިޒާމުގައި، ްބަރުލަމާނީ ްވެރިކަމެްއގަޕްރަްއޮންނަނީ ްމިނިސްޓަުރގެ ްވެރިކަްންއިމް ްޤައުމުގައި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، .



  

ްާނޤާބިލުވެގެހަވާ ްއޭނާ ްފަރާތުން ްިއްސތިއުފާލުކުރި ްވެރިކަމުން ްގުޅިގެންން ްެއންމެން ްދެން ނޫނިްއޔާްްދިނުމަށްފަހުގައި

ްއާިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހާއި ްވަޒީރުްނގެ ްތެރޭގައި ްވެރިކަުމގެ ްހޮވި ްބަލާފައި ްކަމަްށ ްނުޭބއްވޭނެ ވެރިކަމެއް

ްއެް ްކުލަކުލަިއގެ، ްޕާީޓ ްމަޤާމުތަކާއި ްނަތީޖާްކިސަރުކާރުގެ ްސަބަބުން ްތިބުމުގެ ްމީހުން ްނުނެރެވި،ްްކުލަކުަލއިގެ އެއް

ނުދިއުމުގެްސަބަބުންްަޤއުމުެގްވަރަށްްނާުޒކުްއިޤްތިޞާދެްއްއޮންނަްޤައުމެްއްމިްަޤއުމަކީ.ްދާންޖެހޭްމިސްރާބަށްްޤައުމުް

ް...ރާންްވަރަށްްބޮޑަށްްދަށްެވގެންމިްޤައުމުގެްއިޖުތިމާޢީްފޭ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަޝީދު.ްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުރާގެްޢިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްޤައުމީްޕާޓީގެްފަރާތުންްވިލުފުށީްދާއި

ް

 ްކަދެއްެކވުން:ވާހަަރޝީދުްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްިރޔާޟު

ްަވޒީރު ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަދު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްސަލައިޝުކުރިއްޔާ ްދިނުމުގެ ްރުހުން ގަިއްންނަށް

ްފޮނު ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވަން ްއަދިްއަޅުަގނޑު ްރުހުންދިނުމަކީ ްނަްނތަކަށް އްވާ

ްއެހެންނަމަވެްސ،ް ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެީއ ްހާމަކުރުމަކީ ްދެކޭގޮތެއް ްައޅުަގނޑުމެން އެކަމުަގއި

ްމި ްގޮތަކަްށ ްޒިންމާދާުރ ްވެްސ ްކުރާއިުރ ްކަމެްއ ްކޮންމެ ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްކުަރންޖެހޭނީ. ްމިްކަންކަން ކޮމިޓީން

ްނި ްއައިްމައްސަލަ ްއާދެ،ްމިްމިގެން ްއިދިކޮޅު ްނޫން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިުރަގއި

ްކޯލިަޝން ްސަރުކާރު ްސަރުކާުރްމަސްއޫްކޯލިޝަން ްކޮމިޓީްތެރޭގަިއްމިއަދު ްބަލާ ްިމންވަރު ްއަާދކުރާ މެޖޯރިޓީްްގެލިްއޔަތު

ްއެހެ ްއޮތީ. ްހިނގަވެސް ްކަްނ ްުދވަހު ްއެ ްބަލާްިދޔަްއިންނަމަވެސް، ްިމްް،ނަމަްގޮތަށް ްދުވަހު ްއެ ްބޭބޭފުޅުންނަށް ބަެއއް

ްކޮމިޓީ ްސަބަބުން ްވަަޑއިނުގަތުުމގެ ްއަށް ްރުހުންކޮމިޓީ ްޭބބޭފުޅުންނަށް ްބައެްއ ްދިޔައީ.ްން ްނިންމިގެން ްނިންމުމެއް ނުދޭން

ވާތީެވްްކަމަށްއަށްްއޮތީްެއމް.ޑީ.ޕީްަވގުތުްްއެތިއްބެވިްބޭފުޅުްނގެްތެރޭަގއިްައޣްލަބިއްޔަތުްަވގުތުްހާޒިުރވެްްއާދެ،ްެއއީްއެ

ްފޮނުާވް ްސަރުކާރުން ްތިިބއިރު ްގޮުތގައި ްފަރާތްތަކެއްގެ ްއިދިޮކޅު ްވެސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ، ްކުރީ. އެކަން

ްބަހުކަ ްމަޝްވަާރކޮްށ ްމައްސަލަތަކުގަިއްންތައްތަުކގައި ްއަންނަ ްމިހެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއޭރުގައި ސްކުރަން.

ްެއކަމު ްެދކޭއަޅުަގނޑުމެން ްޖެއްސުންކުރުމުެގްްގައި ްދަނީ ްދައްަކމުން ްއޭރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިޔައީ. ްހާމަކުރަމުން ގޮތް

ްބޭފުޅުންގެްްވާހަކަ ްތިބި ްތެރޭގައި ްނަންތަކުގެ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއަދު ްއާދެ، ްނޫން. ެއއް

ްދޭތެ ްސުވާލުޤާބިލުކަމާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެވަްކަމަށްްއުފެދޭރޭގައި ްޤާބިލުްންޏާ ްއެބޭފުޅެއްގެ ްނޫންނަމަ ބޭފުޅަކުްްކަން

ްއެޤާބިލު ްއަދި ްހާމަކުރެވިދާނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސަބަބު ްބޭނުންާވްްނުވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަރާތުން ބޭފުޅުްނގެ

ނޑުމެންނަށްްހާމަކުރެިވދާނެ.ްއާދެ،ްރުހުންްބަަޔކަށްްދޭއިރުަގއިްއަޅު ަގނޑުމެންެގްކަންތައްތަކަީކްކޮަބއިކަންްވެްސްއަުޅގަ

ނޑުމެންް މުްކަމެއް.ްއެގޮތުންްމިއަދުްމަކުރުމަކީްވެސްްބޭނުންތެރި،ްމުހިއްދޭތެރޭްދެކޭގޮތްްހާްމީހަކާްއެވިސްނުމާއިްއަުޅގަ



  

ްމިނިސްޓަރަކަށް ްމިހާރުްހެލްތު ްޑރ.ޖަމްޝީދަކީ ްހުންހުންނެވި ްމަޤާމުގައި ްއެ ްބޭފުޅަކަށްވެސް ްދިަޔްް،ވާތީްނެވި ފާއިތުވެ

ްތެ ްދުވަސްކޮުޅގެ ނޑުމެންނަށްމަދު ްައޅުގަ ްމަނިކުފާނުެގްޤާބިލުފެނިގެންްޭރގައި ްައއިއްސަްދިަޔްއެ ްދާއިާރްއަށް ްއެ ްކަމުން

ްމަރުކަޒުަތއް ްޞިއްޚީ ްހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ްރާއްޖެތެރޭ ްއާދެ، ްކުރިއެރުންތައް. ްއޮްތއިުރަގިއްް،ހުރި ްސަރުކާރު އެމް.ީޑ.ޕީ

ްެއހެން ްނެތް. ްޚިދުމަތެއް ްދެވޭނެ ްނެތް. ްބޭހެްއ ްއަލުންްތަންތަނުގައި ްކަންތައްތަކެްއ ްހުރިހާ ްއެ ްމިއަދު ނަމަވެސް،

ްޚިދުމަތްްމިް،ރަނގަޅުކޮށް ްތަންތަނުން ްތަނަވަސްކޮސްދީްދެންނެވި ްފުރުޞަތުތައް ްޚިދުމަތްތައްްްމިް،ލިބޭނެ ދެންނެވި

ްޙަޤީްޤާއިމްކުރެވިަފއި ްދަންނަންޖެހޭ ްއެންމެން ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްއެީއ ްައއި.ޖީ.އެމްވާކަން ްއާދެ، ްށް.އެޗަްޤަތެއް.

ންނަްށްއިމާރާތެއްްއަވަހަށްްނިމޭނެްކަމުގެްޚަބަރުތައްްއަޅުަގނޑުމެްޔަސްްމިއަުދްއައި.ޖީ.އެމް.ެއުޗގެްއާބަލައިލިކަމުަގއިްވި

ްޞިއްޙީ ްމިއަދު ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްލިބެމުން. ްއެހެންމެްްދަނީ ްހަމަ ްކުރިއެރުންތަކެއް. ްއަންނަ ްލިބެމުން ްއަށް ދާއިާރ

ހިނގަމުންްްޫނންްމަޝްރޫޢުތައްްްއޔާްަބނދަރުތަކާއިްއަިދވެސްްމިކަމަށްްެވއްޖެްޒަްށްބަލައިލިމުޢިއްްއަޅުަގނޑުމެންްޑރ.

ްގެންދޭ.ްޤާނޫނާ ްކަްނތައްތަކަްއެބަ ްކުރަމުންދާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްފާޅުކަންްޚިލާފަށް ްވަރަށް ްގޮެތްއގަިއްކުރިމަތިލަްއވާ.ްްށް ޮބޑު

ބަލައިލާއިުރގައިްވެްސްާއްދެްްމެްދެންްތިއްެބވިްބޭފުޅުންނަށްކަމުންްއެނގެނީްޤާބިލުްޭބފުޅުންކަން.ްއަދިްހަމަްއެހެންްމި

ްވީ ްބައެއްްބޭފުޅުންނަށް،ްހަމަްޔަީޤނުންްވެސްްދިބޭފުޅުންްކަމުގައި ނޑުމެންނަށްްއާްނަމަވެސް ބޭފުޅެްއްްޔާނާްައކީްައުޅގަ

ްއެކަމަ ްނޫން. ްއެހެންމެ ްހަމަ ްައދި ްޝައްކެއްުނއުފެދޭ. ްދޭތެރޭ ްޤާބިލުކަމާ ްމިނިސްނާގެ ްއުެފއްދުމަށްްްޓްރީއެނަރޖީ އެއް

ްއެ ްޝަކީލާ ްފޮނުއްވިްފަހުގައި ްޤާބިލުކަމާތަނަށް ްއެކަމަާނގެ ްދާއިްއިުރަގއި ްެދކުނު ްގަލޮޅު ްޢިްއޒަތްތެރިްދޭތެރޭގައި ރާގެ

ްޝައްކެއް ްހިތުގައި ްމަޚްލޫފުގެ ްއަޙްމަދު ްއޮވެދާނެ.ްމެންބަރު ްޝައްކު ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްެއހެންނަމަވެސް، ނެތް.

ްްއެހެންނަމަވެސް، ްގޮވާލަން ްމިއަދު ނޑުެމން ްމަސްއޫއަުޅގަ ްހަވާލުކުރެވޭ ްމި ްއެންމެްބޭނުންވަނީ ްރައްޔިތުންނަށް ިލއްޔަތު

ްަރއްޔިތުްނނާްހުރިއިދާފަ ްްގޮތުގައި ްއެދެީނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްގެނެސްދެއްވާށޭ. ްހަވާލުކުެރވޭްހަމައަށް ްވަޒީަރކަށް އެ

ްޕާޓީމަސްއޫ ްވަކި ްއާދެްލިއްޔަތު ްނެތި ްބެލުމެއް ްައކަށް ްމަނިކުް، ްޙަސަން ްވަޙީދު ްޑރ.މުޙަްއމަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރައްޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްމުޅި ްފަދައިން ްއެްވިދާޅުވި ްމަސްއޫްޓަކައި ްއަދާކޮށްދޭށޭ.ްބޭފުޅުންގެ ްރަނގަޅަށް ްެއންމެ ލިއްޔަތު

ްކެތްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްވާަހކަްނިންމާލަމުންްވެސް ނޑު ްމަޖިލީްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ ްއަމީންޢާއްްރައީސާއިްހުގެއެކު މުްއަދި

ނުޑްްވެސްްމިްވާހަަކކޮޅުްއަުޑއެްއެސވީތީެވްތިްދެ ނުޑްޚާްއޞަކޮށްްިމއަދުްައުޅގަ ޝުކުުރއަދާކުރަން.ްބޭފުޅުންނަށްްއަުޅގަ

ނޑުްުޝކުރުދަންނަވަން.ްއަދިްމިްމައުޟޫ ްޢުގައިްވާހަކަެދއްެކވިްއެހެންްބޭފުޅުންނަށްްެވސްްއަުޅގަ

ް

 ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ސްކޮށްްނިމުނީ.ްމިއަދުގެްކުރަންްއޮތްްބަހުހިސާބުންްމިްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިހާ

ްއެހުމު ްރިޕޯޓުގައިވޯޓަށް ްިމްކޮމިޓީ ްަވގުތުަގއި ްއޮންނާނެ.ްއާދެ،ްމިހާްްގެ ްއެހުން ްވޯޓަށް ްނަންފުޅުތަކަށް ްަބޔާންކޮްށފައިވާ

ނޑުްޢިްއޒަ ްގެްހުސްަވގުތުކޮެޅއްްއަުރވަން.ްމިނިޓ31ްުތްެތރިްމެންބަރުންނަށްްހިސާބުންްއަޅުގަ



  

ް

 ]އަށ13:11ްްްއިނ12:31ްްްހުސްވަގުުތކޮޅުް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްالرحينްالرحونްهللاްبسن ްފެށު. ްމަސައްކަތް ްދަންފަީޅެގ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮންނަނީ ްހަމަޖެހިފައި ގައި.1:11ްމަށް

ްކޯރަ ްމްރަނގަބީލުޖަހައި ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގ37ްެހަމަނުވާތީ ްމާއްދާގަިއވާ ްރަނގަބީލުްވަނަ ޖެހުމަށްފަހުްމަތީން

ނޑުްބަލައިފިްނ.ްމިނ5ްިމަތީންްްގަާވއިދުަގިއވާްގޮުތގެ ބެލިއިރުްވެސްްޯކރަމްްހަމަނުވާތީްގަވާއިުދގެްްމިނިޓ5ްުޓުްއަޅުގަ

ްގޮުތގ37ްެ ްާމއްދާަގއިާވ ްްވަނަ ްފެށުން ްޖަލްސާ ްލ1:31ްަމަތީން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަށް ގަިއ1:25ްްސްކުރާނަން.

ްޖަހާނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްރަނގަބީލު

ް

ނޑުްއވައިެލއްުވން:ް[ ް]އަށ13:31ްްްއިނ13:16ްްްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.12

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްމިްދަން.ްالرحينްالرحونްهللاްبسن ގަިއ1:31ްގޮތަށްްްމުކޮށްްކުރަުމންްގެންދާކަުތގައިްޢާއްފަޅީގެްމަސައްައޅުގަ

ްއައިޓަމު ްދެންނެވުމަށްް-12ްއެޖެންޑާ ްވޯޓަށް ްދަނީ. ްމި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ޓަކައިްްވޯަޓށް

ންބަރުންްވެސްްށްަފހު(ްހުރިހާްމެމުްއަިރހުންްއެދެން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަޖައްސަވައިދެްއވުމަށްްއަމީންޢާއްްޖަހަންޖެހޭްރަނގަބީލު

ްެޗކު ްދަންނަކާޑުކޮޅުަތއް ނުޑްވޯޓަށް ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްފުރުޞަތުއަުރވަން.ްއެންމެ ނޑު ްމިއަދުގެްކޮށްލެްއވުމަްށްއަޅުގަ ވާނީ

ް ްއައިޓަމު ްއަށް.11.1އެޖެންޑާ ްކޮމިޓީ ްހުށަހެޅުނު ްދަށުން ްކޮމިޓީްގެ ްނަންތައްްއެ ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ްަގއި

ްއަމީންޢާއްމުްއިްއަވވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

 

ް

ްވުން:އިްއވެްމޭޒުންްްއިދާރީ

ްދާއިތިމަރަ ްޝަރީފުފުށި ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިްްރާގެ ްދާއިރާގެ ްފަރެްސމާތޮޑާ ހުށަހަޅުއްވައި،

ތޮްއޑޫްދާއިާރެގްް-1ންަނވާްބޭފުުޅންނަކީ؛ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާްިލސްޓުަގއިްހިމެނިވަަޑއިގަ

ް ްވަޙީދު، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްް-2ޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮޑާ ްމެންބަރު ްްޢިްއޒަތްތެރި ް-3މުއްޠަލިބު،



  

ް ްދާއިާރގެ ްރިޟާގުރައިދޫ ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޢަބްދުް-4، ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ هللاްކާށިދޫ

ްދާއިްް-5ބިރު،ްޖާ ްޙުސަވިލިމާފަންނު ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަނިކު،ްރާގެ ްދާއިރާގެްް-6އިން ވިލުފުށީ

ް.އްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރުކިނބިދޫްދާއިރާގެްޢިް-7ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދު،ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

44ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 68ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 35ް.ްފާސްވުމަށް ްމ68ި.ްޖުމްލަ ކޮމިޓީްް.ްއެހެންކަމުން

ނޑުްދެންްވޯޓަށްްދަންނަވާނީްމަޖިފާސްވެއް ވާްރިޕޯޓުަގިއވާްަވޒީރުންާންްގައ11.1ްިލީހުގެްމިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްޖެ.ްއަުޅގަ

ްފުރަ ްއެންމެ ްގޮތުން. ްމިބެހޭ ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނުްތަމަ ްދަންނަވަނީ ް)ނ(129ްއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ާވްްގައިވަނަ

އްޔަންކުަރއްވާަފއިވާްބޭފުޅުްނެގްތެރެއިންްމިނިސްޓަރްއޮފްްހޫރިއްޔާްޢަްޖިލީހަށްްރައީސުލްޖުމްމަތިންްވަޒީރުްނގެްމަްގޮތުގެ

ްޢައްޔަންކުރެއްވިްހެލްތު ްމަޤާމަށް ްގެ ްޑރ.އަޙް، ްމުޙަހ.ވެހެލި، ްޖަމްޝީދު ްރައްޔިތުންމަުދ ްރުހުންްއްމަދަށް ްމަޖިލީހުން ގެ

ްއްވުމަށް.ްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަންަނވާްގޮަތކަށްްވޯޓުްދެްދެއްވުމާް



  

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

73ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

42ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި 72ްވޯޓުަގއި ްފާސްވުަމށް .ް ްއަދަދު 37ްބޭނުންވާ ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ72ްް. .

ް ް)ނ(ަގއ129ްިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްޮގތުގެްވަަނ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްވާ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ މަތިން

ދުްމައްޔަންކުެރއްވިްހ.ވެހެލި،ްޑރ.އަޙްގެްމަޤާމަށްްޢަނިސްޓަރްއޮފްްހެލްތުބޭފުޅުްނގެްތެރެއިންްމިޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާް

ްމުޙަ ްމިްޖަމްޝީދު ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްފާްސވެއްޖެ. ްކަމަށް ްއޮތް ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއްމަދަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ް)ނ(ގައ129ްިދަންނަވަނީ ްމާއްދާގެ ްގޮތުގެްވަނަ ްމަްވާ ްވަޒީރުްނގެ ޖިލީހަށްްމަިތން

ްޢަ ްތެރެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޭފުޅުންގެ ްހިޔުމަންްއްޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ ްއެންޑް ްފެމެލީ ްޖެންޑަރ ްމިނިސްޓަރްއޮފް ްއިން

ްސ.ހުޅުދޫ ްޢައްޔަްނކުރެްއވި ްމަޤާމަށް ްް/ްރައިޓްްސގެ ްސަޢީގޯރަްނވިލާ ްދިޔާނާ ްފާތިމަތު ްރައްޔިތުދައަްލއުސްތާޛާ ންގެްށް

ްްއވުމަށް.ްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްދެމަޖިލީހުންްރުހުންްދެއްވުމާް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:

25ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:



  

ް-ްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި 71ްވޯޓުަގއި ްފާސްވުަމށް .ް ްއަދަދު 36ްބޭނުންވާ ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ71ްް. .

ްޤާނޫނު ް)ނ(129ްއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްޮގތުގެްަގއިވަަނ ްމަްވާ ްވަޒީރުްނގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަތިން ޖިލީހަށް

ްހިޔުމަންޢަ ްއެންޑް ްޖެންޑަރްފެމެލީ ްމިނިސްޓަރްއޮްފ ްތެރެއިން ްބޭފުޅުްނގެ ްމަޤާމަށްްްއްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ރައިޓްްސގެ

ށްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްރުހުންްއޮތްްއަްލއުސްތާޛާްފާތިމަތުްދިޔާނާްސަޢީދަގޯރަންވިލާްް/ްއްޔަންކުެރއްވިްސ.ހުޅުދޫޢަ

ނުޑްވޯޓަށްްމި ްވާްގޮތުގެްްގައިްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(129ްއަސާސީެގްދަންނަވަނީްޤާނޫނުްކަމަށްްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްއަުޅގަ

ްމަ ްވަޒީރުްނގެ ްރައީސުލްޖުމަތިން ްޢަޖިލީހަށް ްތެމްހޫރިއްާޔ ްބޭފުޅުންެގ ްއޮްފްއްަޔންކުރައްވާަފއިާވ ްމިނިސްޓަރ ރެއިން

ްއިްހައުސިން ްޢައްޔަންއެންޑް ްމަޤާމަށް ްމުޢިއްޒަމ.ް،ކުެރއްވިްންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ްޑރ.މުޙައްމަދު ށްްދިމްޔާތު،

ްްަނވާްގޮަތކަށްްވޯޓުްެދއްވުމަށް.މެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަންންގެްމަޖިލީހުންްރުހުންްދިނުމާްރައްޔިތު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

73ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:

26ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަ ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި ްވޯޓުަގއި 72ްދަދު ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުަމށް .37ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ72ްް. .

ްޤާނޫނު ް)ނ(129ްއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްޮގތުގެްަގއިވަަނ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްވާ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ މަތިން

ްތެޢަ ްބޭފުޅުްނގެ ްހައުސިންއްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްޮއފް ްމިނިސްޓަރ ްްރެއިން ްމަޤާމަށްްއިންފްރާސްޓްރަކްއެންޑް ޗަރގެ

ްމުޢިއްޒަށްްް،ެރއްވިްކުޢައްޔަން ްޑރ.މުޙައްމަދު ްފާްސވެއްޖެ.ްްމ.ދިމްޔާތު، ްކަމަށް ްއޮތް ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ



  

މަތިންްވަޒީރުްނެގްްވާްގޮތުގެްަގއިވަނަްާމއްދާގެް)ނ(129ްއަސާީސގެްނީްޤާނޫނުަދންނަވާލަްދެންްއަޅުަގނޑުްވޯޓަށްްމި

ްރައީސުލްޖުމްހޫމަ ްޢަޖިލީހަށް ްއެންަވޔަރަރިއްޔާ ްއޮފް ްމިނިސްަޓރ ްތެރެއިން ްޭބފުޅުންގެ ްމެންޓުންއްޔަންކުަރްއވާފަިއވާ

ް ްމަޤާމަށް ްއެނާރޖީގެ ްގ.ޢައެންޑް ްރައްޔިތުޑރ.ްމަނާމު،އްޔަންކުެރއްވި ްއަށް ްޝަކީލާ ްރުހުންްމަރިޔަމް ްމަޖިލީހުން ންގެ

ްަތކަށްްވޯޓުްެދއްވުމަށް.ްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަންަނވާްގޮދެއްވުމާް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

73ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:

26ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި 72ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުަމށް .37ް ްޖުމްލަ އެހެންކަމުންްް.72.

ްޤާނޫނު ް)ނ(129ްއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްޮގތުގެްަގއިވަަނ ްމަްވާ ްވަޒީރުްނގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަތިން ޖިލީހަށް

ްއެްނވަޔަރަޢަ ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްތެރެއިން ްބޭފުުޅންގެ ްމަޤާްންޓުމެންއްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ްއެނާރޖީގެ މަށްްއެންޑް

ްގ.ޢަ ްކަމަޑރ.ް،މަނާމްއްޔަންކުެރއްވި ްއޮތް ްރުހުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއަށް ްޝަކީލާ ްފާސްވެއްޖެ.ްމަރިޔަމް ށް

ްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.ްްމ12ްިްއެޖެންޑާްައއިޓަމު

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތްތައް.13

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްކުިރއަިއޓަމުއަްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތްތައް.ްމިް.13ްދަނީްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްއަޅުަގނޑުްމި ށްްެގްދަށުންްއަޅުގަ

ްނަ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްެއއްވެްގެންދާނީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އުޅުުމގެްޝީދު



  

ްބަހުްސްކުރިއަމި ްބިލުގެ ްގެންނިވަންކަމުގެ ްވަްިދއުށް ްހުން. ްބާކީ ްދަންނަަވއިްގުުތތައް ްލާނަންރިގޮތް ްއެމް.ޑީ.ޕީ .ް 21ްއަށް

ް 23ްްމިނެޓުއިރު،ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްއަށް ްވަގުތުޓު،ްޖުމްހޫމިނ15ްެމިނެޓުއިރު،ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޕާޓީގެ ްޕީ.ޭއްްވަނީްރީ ހަމަވެފަ.

ް 5ްްއަށް ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްމިހާްޓު،މިނ2ްެމިނެޓު، ްނިސްބަތްނުާވ ްޕާޓީައކަށް ްަވކި މެންބަރަކ2ްްުތަނަށް

ްޢިފުޅުވާހަކަ ްކޮންެމ ްދަްއކަވާަފއިވޭ. ްމެންބަރަކަށް ްގެންދާނަން.ްމިނިޓ5ްުއްޒަތްތެރި ްއަރުވަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ގެ

އްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްޅިްއުތުރުްާދއިރާގެްޢިްއަރުވަނީްމައްޗަްނގޮްފުރުޞަތުްމިްއަޅުަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަ

ށްްމަނިކަްއިންޙުސަްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުވިލިމާފަންނުްދާއިްދޫކޮށްލައްވައިފި.ދީދީްއަށް.ްފުރުޞަތު

ްއަރުވަން.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަނިކުްއިންޙުސަްނިހާނުމަދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްްވިލިމާފަންނު

ނޑުމެންނާލުަކމުގެްބިެވއުޅުުމގެްމިނިވަންޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްެއއް ހަމައަށްްކުޅުދުއްފުީށްްގެްނަުމގަިއްއަުޅގަ

ޙާލަތަށްްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްމިްފޮނުއްވާފައިވާްބިަލކީްއަުޅަގނޑުމެންގެްމިއަުދގެް

ްމުހިއް ްމުވަރަށް ްދަންނަ، ްކަމުގައި ްބިލެއް ްބޭނުންތެރި ްވާލަންވަރަށް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދަިއންްޖެހޭ.

ްބަޔާްނކުރެިވގެން ްބާބުގައި ްމިިނވަންކަމުގެ ްޙައްޤުތަކާއި ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްިމ32ްްވާ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްއެްއވުންއެކަށަ ްގޮތަށްް،ެއޅެމުންދާ ްއެކި ްެއކިިއރު ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްމާނަކުރަމުންދާްް،ައޅުގަ ްމީހުން ްވައްަތރުގެ އެކި

މަތިންްމިކަންްބޭއްވުަމކީްއެންމެްރަނގަުޅްްވާްގޮތުގެްްގޮތްްެއއްްނޫނާޤާ،ްއްްނެރެޤާނޫނީްހަމައެމައްސަލަިއގަިއްމިއަށްް

ްފެންނާތީ ްެވސް ްައޅުަގނޑަށް ްކަމުގައި ްމިްް،ގޮތް ްތާއީދު ްމިހާވަރަށް ްފަދައިްންްއެއަށް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކުރެވުނީ.

ްމެންބަ ްޢިްއޒަްތތެރި ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްމިބިލު ްވިދާޅުވެަފއި ްޤާނޫނުްރު ްއޮތީ ްމާއްދ32ްްާއަސާީސގެ ްލިްވަނަ ބިދޭްއިން

ްއެް ްއެްއވެްސުލްޙަވެރިކަމާ ްޙައްޤުްކު ްމިނިވަންކަމުގެ ްބަޔާންކުރުމުްުއޅުމުގެ ްހަމަތައް ްޤާނޫނުތައް.ްބޭނުންކުރުމުގެ ގެ

ް ްއެްއވެްސުލްޙަވެރިކަމާ ްެއކު ްނުކުތުމާ،ެއްއވެއުޅުން. ްމަގުމަްއޗަށް ްމުާޒހަރާކުރުމާއި ްހުރިހާްްއުޅުާމއި މިކަހަލަ

ްއެަބްކަންތަ ްރަްއޔިތުން ްގިަންއަދަދެްއގެ ްޤައުުމގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަމަށް ްބަޔާންކުރެވެންޖެހޭ ްެއބަ ްހަމަތަެކއް އްތަެކއްގެ

ް ްޤަބޫލުކުރޭ. ްމަގުމަްއޗަްށްއެއީ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްކަންތައްަތކުގެ ްއެކިެއކި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްތެޭރގައި ްމާޒީގެ ްކުުރ މިދިޔަ

ް ްއުޅުންތައް ްއެކި ްއުޅެންޖެހުނު ްއަޅުގަނިކުމެ ްރަްއޔިތުންނަށްްތަރުޖަމާކޮށްލީމަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޑުމެންގެ

ްބޭނުންޭވކަ ްހަމަތަެކއް ްއެބަ ްމިކަމަްށ ްއިންތަެކއްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްހަމަް،ން. ްނެތި ްޤާނޫނުއަސާީސެގްއެމިނެއް ކަނި

ްއޮުތމާްއެްއވުމަށް ްހުއްދަދެވިަފއި ްެއއީ، ްއެންގުަމކާްއަދި ްކުރިން ްޮކންްސަުރކާރަށް ްެއްއވެްނުލައި ްވެސް ްދިމާލަކަށް މެ

ްއޮންނައިުރގަކުރިއަ ްކަމަްށ ްގެންދެވިދާނެ ްަވިކްށް ްގުިޅގެން ްކަންތައްތަކާ ްއެެހން ްއެނޫންެވސް ްނުވަތަ ްަގވާއިދުތަުކން އި

ްއޮީތކީްް،އްދުތަކެއްްސަރަހަ ްޙަޤީޤަތެއް.ްއެކަން ްެއއީ ްވެސް ްމަނާކުރެވެންޖެހޭކަން ްަވގުތުތަކެްއަގއި ްަވކި ްއޭިރާޔތަކެއް ވަކި

ްދިވެހިރާއްޖެހުސް ްނުވަތަ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްދިވެހި ްެއއްްއެކަނި ްލިމިޓުކުެރވިފަ ްއެކަނި ްވަރަްށްްއަށް ްޤާނޫނުގައި ނޫން.ްމި



  

ްއެްއްނުކުތާމުހިއް ްއެބަްޮއތް.ްޚާއްޞަްއެބަްމު ްފާހަަގކޮށްލަން ްބޭނުްގޮެތއްަގއި ްޤާނޫުނގެ،ްޤާނޫުނގެ ްމި ންކަމުަގިއްޖެހޭ

ވިާދޅުޭވްްގައިްއެބަ)ހ(،ްކުރުންްކަމަށްްވިާދޅުވެސިލުހާންްއަންނަނިވިްކަްނތައްްނުގައިްޤާޫނނުގެްބ2ޭބަޔާންކުރާްމާއްދާް

ް ްކުރިން ްހުއްދަ ްދައުލަތުގެ ްސުލްޙަވެރިކަާމ ްނުލައި ްމީހަކަށްމެްހޯދުމަކާ ްކޮންމެ ްމިނިަވންކަން ްެއއްެވއުޅުމުގެ އެކު

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްކަމަށް ްވީވ32ްަލިބިގެންވާ ްބަޔާންކޮށްފައި ްމާއްާދގަިއ ްމިނިވަންކަމުް،ނދުހިނަ ްޙައްޤުަތކާިއްެއ ގެ

ްބަޔާން ްކަމަށް.ްމިހަމަތައް ނޑުމެންނަްކުރުން ްއަުޅގަ ްިޑމޮކްރަހަމަތައް ްއަސްލު ްނޫނީ ްލިބިގެން ައޅުަގނޑުމެންްްސީަގއިށް

ްށްނޑުމެންނަޓަކައިްމިއަދުްައޅުގަްްނުކުންނަމުންދާްމައްސަލަތަކަށްްހައްލެއްްނާްނނާނެ.ްމިްހައްލުްހޯދުމަށްމިްޅަފަތުގައިް

ްކިތަންމެްވަރަކަށްްަބއިބަިއވެފަިއްއޮްތްް،ހަމަނުޖެހުންްމީގަިއްއޮތްްނަަމވެސްކިތަންމެްވަރަށްްހިތް ްގޮތުން ައދިްސިޔާސީ

ްއަޅުް ްއަަރއި،ނަމަވެސް ްއެްއގަލަކަށް ނޑުމެންނަށް ްތިބެްއެއްްގަ ްތެރޭަގއި ްކަމުގައިް،ިވސްނުމެއްގެ ްނިންމާލެވިއްޖެ ްިމކަން

ނޑު އުޅުުމގެްހަމަތަުކގެްތެރޭަގިއްއާދެ،ްމިްނުކުާތގަިއްހަމަްެއްއވެމެންނަށްްއުޖާލާެވގެންދާނެ.ްވާނަމަްމުސްތަޤުބަލްްއަުޅގަ

ވާަހކަދައްާކއިުރގަިއްްިދވެހިންގެްެވށީގައިްމިްއޮތްްައޅުަގނޑުމެންގެްިމްޤައުމުގައިްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނަންްއެބަ

ްވާހަކަ ްގޮތުން ްްސިޔާސީ ްދައްކަން ްތާއީދުސަރުކާރަްްއެްއވުމާއިެއއް ްއެްއވުމާ،ްކަށް ްއެންމެްކުރަން ްތަފާތުކަން ްދެގޮތް މި

ްހެޔޮނުވާވަުރގެް ްދެއްކުން ްހިކިފަސްތާ ްޒަމާނީ ްދިޔަ ްތެރޭަގއި ްދިވެހިްނގެ ްޤަބޫލުކުރައްވާނެ. ްވެސް ބޭފުޅުންނަށް

ްމީަހކަށްްއެް،ވާހަކަައކަށްވެް ްމާލޭެގްއެންމެ ްނުކެރިގެން ްދަްއކަން ނުޑަގއި ްފަްސގަ ްމާޭލގެ ްވުެރްއިްވާހަކަ ވަނ2ްްަތުރަށް

ްމާލެް ްއޮޑިްމީހާ ްބޭރަށް ްެއނޫންއިން ްނުވަތަ ްއަަރއިގެން ްޮގސްއަކަށް ްގޮތަކަށް ްއެް،ވެސް ްތަނެއްގައި ވާހަކަްްއެހެން

އްްންްނަމަެވސްްމިއަދުްމިވަީނކީްއެހެނެޒަމާންްެއއީްވޭތުވެދިަޔްޒަމާްއެް،ްދައްކަފާނެ،ްަބޔަކަށްްީނވޭްގޮަތށް.ްއެހެންވީމާ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެބަނޫން. ްމިްން ްތަރައްޤީވެފައި ްޓެކްނޮލޮޖީްޖެހޭ ްމިހިރަ ްގެނެވިފައި ްވަރަްށްހިސާބަށް ްއެހީަގއި ގެ

ްބަޔަކު ްއެކު ްއެއްކޮށްަލއި،ތަނަކަްްފަސޭހަކަމާ ްާވހަކަްށް ްވަރަށްްތަނެްއގައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޒަމާން ްމިއަުދގެ ދެއްކުމަކީ

ްހުޅުވާ ްފުރުޞަތުތަކެއް ްއެހެންފަހި ްކަެމއް. ްއޮތް ްހަދައިއެފަ،ްވީމާްެލވިފައި ްަޤނޫނެއް ްފުރުޞަތެްއަގއި ްދަ ްޤާނޫނުެގް، އެ

ް ްރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޑިމޮްކރަތެރެއަށް ްފެއްތުމަީކ ްތަފާތުްމިހާސީގަިއ ްޚިާޔލު ޒަމާނެްއަގިއްްވިބޮޑަށް

ްނުކުތާ ްމީގައި ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްއެބަްއަޅުަގނޑުމެން ްފާހަަގޮކށްލަން ްގޮުތގައި ްްއެްއގެ ްމާއްދާ ް-4ޖެހޭ

ްރަްއކާތެރި ްަބޔާންކުރާްޤާނޫނުގެ ްމިގޮތަށް ްދާއިރާ. ް)ހ(ްކަމުެގ ްބަޔާންުކރޭ ްއެބަ ްޤާނޫނުްމާއްދާަގއި ްމި ގަިއ

ނޑުމެންނަށްްޔަޤީންވެގެންްއެބަ،ްއުޅުމޭ.ްއެހެްނވީމާއެކުްެއއްވެްނީްސުލްޙަވެިރކަމާްރައްކާތެރިކޮށްދެ ދޭ،ްެއއީްއަިދްްއަުޅގަ

ްކޮންމެ ްއެއްވުމަކީހަމަ ްމަފްްކޮންމެ ްޤާނޫނުހޫޤާނޫނުގެ ްމި ްކަމަށް. ްނޫން ްވެްސްސިލުހާްމެއް ނޑެއް ްމިންގަ ްއުޅޭ ކުރަން

ްނޫ ްެއއްވެްން.ްސުލްޙަވެރިކަމާ ްމިއެކު ްލިބެން ްމިނިވަްނކަން ްއެދޭްްއީއުޅެނީ.ްމިްއުޅުމުގެ ްވެސް ްއެންމެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ްަކމުގަ ްަޙއްޤެއް ްއަސާސީ ްލިިބގެންވާ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްއިންއަދި ްވީިއވޭ. ްއިންާސނަކަށް ްހިނދުސާނާ ްއަށްް، އޭނަ

ް ްލިބިފަިއވާްބަސްމޮށުންތެރިކަމާ ްުއފަންވުމުގަިއްެވސް ްއަށް ްއުޅުމުެގްޙައްުޤްއޭނަ ްބުނެދޭން ްެއއްެޗއް ްއޭަންބޭނުން އެކު

ނޑުތަކެ ްމިންގަ ްހަމަތަކާއި ްމުޖުތަމަޢަބީދައިން ްކޮންމެ ްދުނިޭޔގެ ްސަރަހައް ްކޮންމެ ްްއްދަކާއިކާއި ްެވއްޓެްއަގއިްކޮންމެ



  

ް ްޤާނޫނު ްމި ްދަށުން ްހަމައިެގ ްމި ްއެެހންވީމާ، ްހަމަތަކެއް. ްޤަޫބލުކުރަންޖެހޭ ްެއއީ ްެވސް ފަރުމާކުރެވިފައިްއޮންނަކަން

ްމިްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްފޮނުވިފައި ްމިްހަމައަށް ްމަފްހޫމުތަްއޮތީ ްހިމެނިގެދެންނެވި ްމީގައި ްއް ްކަމާ ނޑުްން ްއަޅުގަ މެދު

ްމިޝައްެކއް ްޤާނޫނު ްމި ްނަމަެވސް، ްާފސްކޮށްލަދީްނުކުރަން. ްގޮތަށް ްއަިދްނިންމައި، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ެލވޭއިުރގަިއ

ވިސްނަންޖެހޭްއެހެންްކަންތަްއތަކެއްްވެސްްހުންނާނެ.ްެއއީްއަސާސީްަޙއްޤުތަާކއިްމިނިވަްނކަމުގެްބާުބގައިްއެްަބޔާންކުާރް

ްއިދުވަްސކޮެޅއްްވެފަްްއިނެތިްދެވިފަްހުއްޓުމެއްް،ނެތިްބަންދުކުރުމެއްނެތި،ްްބައެއްްކަހަލަްކަންތައްަތއްްެއްއވެސްްއިެމއް

ްމިފަދަ ްޤާނޫނަކުން ްކުއްލިއަކަށް ްނަތީޖާތަކާްދެން ްނިކުމެދާނެ ްދެން ްދޭންޖެހިއްޖެއްޔާ ްވިްކަމެއް ސްނަންޖެހޭނެ.ްއަދިްމެދު

މިްދާްް،ދިގުްމުއްދަތަކަށްްމިްޤާނޫނުގެްވިސްނުންތައްްބަހައްަޓއިގެްނ،ްބައްޓަންކޮށްްމިއަށްވުރެ،ްހަރުދަނާކޮށްްމިއަށްވުރެ

ްިމްމަސަ ްކޮށްލަކޮމިޓީއަކުން ްމިއަށްވުރެްްކަމުަގއިްދެވިއްޖެއްކަްތ ްފަހިްވާނަމަ ްޤާނޫނުްް،މާ ްމި ްޤާނޫނަކަށް ްުފރިހަމަ މާ

ްަޔޤީންކަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްްވެގެންދާނެކަން ްާޤނޫނުގެ ްމި ްމީގެއިތުރުން ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަން. ްމާއްާދގައ36ްްިއެކު ވަނަ

ްހަނިނު ްޙައްޤު ްެއއްވުުމގެ ްބަޔާންކުރާ ްޙާކުރެވޭނެ ްބަާޔންކުރާ ްހުށަހަޅުއްވާފައިްޙާލަތްތައް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ލަތްތަކެއް

ްހިނދަކުް ްުނވާހާ ްަބޔާންކޮށްފައި ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްޤާނޫނުގައި ްމި ްއޭގެތެޭރަގއި ްފަދައިން އެބަހުރި.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ

ްއެްއވެްއަންނަނިވި ްޭއގެާޒތުގައި ްހަކަންކަމަކީ ްަޙއްުޤ ްހަނިކުރެވިގެންދާނެްުއޅުމުގެ ްނޫނޭ. ްސަބަބުތަކެްއ ނިކުރެވޭނެ

ްނޫން ްބާްއވާްސަބަބުތަކެއް ްއެްއވުްނ ްނުކުތާަތކަކީ ްަބޔާންކުރާ ްާބއްާވްްކަމަށް ްއެްއވުން ްވަގުުތ، ްބާްއވާ ްެއއްވުްނ ތަން،

ްއިންތިޒާ ްއެްއުވން ްެއއްވުެމއްގެ ްބާއްވާ ްަވގުުތން ްއަދަދު، ްމީހުންގެ ްބަިއެވރިވާ ްއެްއވުމުަގއި ްފަރާތެއްްދިގުމިން، މުކުރާ

ްމިހެން ްނުްނެތުން. ްމިހެންހުރި ްމިހާރުގޮސް ްމިއީ ްެއބަހުރި. ްއަިލއަުޅވައިލާަފއި ްމައްޗަށް ވެސްްކުތާތަކެއްގެ

ްބަެއްއް ްއޮތް ްތެރޭގައި ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްކަންތައް. ްކަހަލަ ްބަެއްއ ްގެއްލެމުންދާ ްމަޞްލަޙަތު ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމި ްނަމުަގިއ ްޕާޓީތަުކގެ ްނިކުމެސިޔާސީ ްބަޔަކު ްސާލަކަށް ްއެބަގޮަވއި، ްމިއަދު ްަބއްދަލުވުެމއްްްފާނެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޮއތޭ

 ގެްބައްދަުލވުމެއް...ްއޮތޭްޕީ.ޕީ.އެމުްވަތަްމިއަދުްއެބަނު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ނޑު ްވަގުުތްހޭްމެންްވަަރށް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ ް،ދަކޮށްގެންްގިނަ

ްޚަރަދެއްްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަބޮޑު ްމުހިއްކޮްށގެން ްވަރަށް ްފެތޭ ްޒަމާނަށް ްމި ްލިބިށް ްެއއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ެއްް،މު

ްފާަހގަކުެރވި ްކަންަތއްަތކެއް ްައސާސީ ްަވރަށްގިނަ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްަބެއއްް، ްބޭނުންވާ ްމިއަދު ަރއްޔިތުްނ

ްވަރަްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއެ ްލިޔެވިފަކަންކަން ްވަނީ ްސާފުކޮްށ ްއެހެންނަމަވެސް،ްށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .

ރާއްޖޭގެްމަސްރަޙަށްްބަލާއިުރަގއިްއަދިްދުނިޭޔގެްއެހެންްޤަުއމުތަކުގެްމަސްރަޙަށްްބަލާއިރުަގއިްވެސްްޤާނޫނުައސާީސގަިއް

ްބަެއއް ްއަސާސީ ްލިބިދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްލިބިދޭ ްމުކަންތައްަތކާްމި ްބަެއއް ްައސާސީ ްމާޙައުލަަކްށްއި ްއެ ްމާއްދާތައް ހިއްމު

ހަމައަށްްއެްޚިދުމަތްްްގޮތަށްްަރއްިޔތުންނާްލާއިްަވގުތަށްްފެތޭހާގޮތަށްްއެްަރއްޔިތުްނގެްްށްްެފތޭއެްަޤއުމަކަފެތޭްގޮތަށް،ް



  

ޚިދުމަތްްއްޓަންކުެރިވގެްންރައްޔިތުންނަށްްއެްއެްޤާނޫނުތަކުގެްތެރެއިންްބަް،ޓަކައިްަވިކވަކިްާޤނޫނުތައްްހެދިްލިބިގަތުމަށް

ްިދުއމަ ްލިބިގެން ްފުރުޞަތު ްކުރުުމގެ ްކަެމއް ްއަސާސީ ްމުހިއްލިބޭ ްވަރަްށ ްޤައުމަކަށް ްއެީއ ްގޮުތަގއިްކީ ްކަމެއްެގ މު

ނޑުމެންްަރއްޔިތުންްމަޖިލީހުގަ ގޮތުްންގުޅޭްްއަންނަނީްބޯެފނާއިްނަރުދަމައާްއިްމިއަޅުަގނުޑްދެކެނީ.ްއެހެންކަމުންްއަުޅގަ

ްވާހަކަތަްއްހުރީމަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޤާނޫނުތަްއްހަދަމުން. ްތިލަކޮށްްް،ވެސް ްެއއްޗެހި ިދވެިހްް،ެއ

ްތިލަކޮށް ްޤާނޫނުތަކުން ްައޅުަގނުޑމެން ްވެސް ްއެކަންކަން ްގޮތަށް ްފެތޭ ްބުންވަރަށް ްފެންވަރާއި ްދިވެހިްނގެ ް،ވެއްޓަށް

ްދިނުމު ްޚިދުމަތް ްއެ ްދެެކވެމުރައްޔިތުންނަށް ްވާހަކަ ްމިގެ ްތަޢުްން ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްެވސްްއަންނަނީ. ްޞިއްޙަތަށް ލީމާއި

ްލީމާއިްޞިއްޙަތުގެްވާހަކަްވެސްްއެބަްދޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްތަޢުްންްއެބަތަނުގައިްހަދަމުްޤާނޫނުތައްްއަޅުަގނޑުމެންްމި

ނ ްއަުޅގަ ްވެސް ްެއކަންކަްނ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދިނުމަށް. ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮތުަގިއްހުރި ްއެކަށީގެްނވާ ްިޚދުމަތް ްއެ ޑުމެން

ނޑުމެްއުލަށްްފެތޭގޮތަށްްފޯރުކޮްށދިނުމަށްއިރެްއަގިއްމާޙަްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއެ އަންނަނީްޤާނޫނުތަކެއްްްންްމިޓަކައިްއަުޅގަ

ްެއކުލަވާަލއި ްޤާނޫނުތަކެއް ްދޭންހަދައި ްޚިދުމަތް ްމަސްވެރިކަމާްއެ ްއެގޮަތށް ްހަމަ ްބައްޓަންކުރަމުން. ްސިނާގޮތަށް ޢީްއި

ް ްކަންކަމާ ްއިޤްތިޞާދީ ްގުޅުންބޮޑެތި ްހުރި ްޤާނޫނުތައް ްމަްއޗަްށްވެސް ްޙައްޤުތަކުގެ ްލިބިދީފަިއްހުރި ްއިން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުްތިލަކޮށް ްަރއްޔިތުންނާއަންނަނީ ްގޮުތގައި ްގޮތަކަށްްްތަކެއްގެ ްލިބޭނެ ްޚިދުމަތް ްއެ ހަމައަށް

ްއެހެންވީއިރު ްޤާނޫނުއަފަހިކޮށްދެމުން. ްމިއަދު ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްވެްަގއި ްއޮތް ްލިބިފައި ްއިން އުޅުުމގެްސާސީ

ްޚިދުމަތާމުޒާހަރާކުރުް،މިނިވަންކަން ްމި ްމިނިވަންކަން ްއަްްމުެގ ްވެސް ްއެކުަލވާލައިދޭތެރޭގައި ްޤާނޫނެއް ް،ޅުަގނޑުެމން

ްފަސޭހަތައް ްއެ ްރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތެރެއިން ްއިމުގެ ްމާޙަްލިބޭނެްޤާނޫނީ ްއެ ްގާއިމުކޮށްދިނުމަީކްގޮތް އުލު

ްކުރަންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހުން ްރަްއިޔތުންގެ ްދެޭކގޮުތގައި ްއެްއވެްކަްއަޅުަގނޑު ްަވކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނެއްްމެއް. އުޅުމަށް

ް ްޮއތްނެތި، ްއެ ްރޯކޮށްްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަޖިލީްއެް،ގޮތަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްިނޔަތް ްބޭނުންކުރުުމގެ ްއެްއޗެއް ހުގެްއޮްތ

ްއޮތް ްޤާނޫނުއަސާސީްގުޅޭްްޙަތާވަންޏާްކީއްކުރަންތޯްޞިއްްކަމަށްްްމެންބަރުން ްއެގޮތުން ްހަމަ ްވާހަކަތައް ްހުރި ްހުރިްްގައި

ލީމާްތަޢުނޫންތޯ.ްީކއްެވގެންތޯްއަުޅަގނޑުމެންްމިްޤާނޫނުްމިްހަދަނީ.ްޚިދުމަތްްދޭްވާހަކަްދައްކަްނވީްގޮތަށްްބާްއވާފައިްއެ

ްވާ ްއެހުިރ ްވެސް ްގޮތުން ްހުރިބެހޭ ްބިލަކާްްހަކަތައް ްއަެނއް ްބިލަކާއި ްޕްރީސްޫކލު ްކީްއެވގެންތޯ ްހުއްޓާ ްގޮތަށް

ްއެހެންވެއްޖެް ްތިލަކުރަނީ. ްޤާނޫނަކަށް ްކީްއެވގެންތޯ ްވެސް ްވާހަކަތަްއ ްނަރުދަމާގެ ްބޯފެނާއި ްހަދަނީ. ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުްދަްނނަވާނީްއެްހަމައިްކަމަށް އެްް،އުޅުމާްބެހޭްޤާނޫނެއްްހެދިގެންއެއްވެްވަންޏާްވެސްްްކަމަށްްންްބަލާްވަންޏާްއަޅުގަ

އަށް،ްިދވެހިންގެްދިރިއުޅުމަށް،ްިދވެހިންގެްްއުލަށް،ްދިވެހިްވެްއޓަށް،ްދިވެހިްއާދަކާދަނޫނީްއިމުގެްތެރެއިންްދިވެިހްމާޙަޤާ

ްއައުމަކީް ްބައްޓަްނެވެގން ްޤާނޫނު ްއެ ްޮގތަކަށް ްފޭރާންްނުވީދޭނެ ްޮއތުމަްއެ،ްއިޖުތިމާޢީ ްވަޤާނޫެނއް ްއެއީ ްމުހިއްކީ މުްރަށް

ްމިއަދު ްދެކެމޭ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްއެްއވެްކަމެއްގެ ްދެކޭގޮތުަގއި ނުޑ ްމިއަދުގެްުއޅުމުގަްއަޅުގަ ްހަދަންޖެހޭ ްއެބަ ިއ

ްކޮންމާޙަ ްެއއްާވއިުރގައި ްއެްއުވމެއް ްބަލާއިރުަގއި ްޒިންމާއުލަށް ްއެބަބަެއްއކަން ްއެނގެން ްވެސް ްޤާނޫނަކުން.ްްނަގަނީ ޖެހޭ

ްއެްއވެ ްއެވަރުކޮންތަނަކަށްތޯ ްޤާނޫނަކުން. ްއެނގެންޖެހޭ ްއެބަ ްެވސް ްއެްއެވްްވޭނީ ްއިނގޭތޯ. ްތިލަކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ވެސް



  

ްޤާނޫނަް،ތިބެ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްވާހަކަ ްކަންތަކުގެ ްނުކުެރވޭނެ ްކަންތަާކއި ްކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ކުންްއަުޅގަ

ްމަގުދަްއކަ ްޤާނޫއިރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްއެބަ. ްއެޭދންޖެހޭ ްއެއްްނުއަސާސީަގއި ްސީާދްޮއތް ްރޯކޮށް ެޗއް

ްއޮތީމާްރައްޔިތުންނާ ްއެްއވެްމިް،ހަމައަށް ްބަަޔކު ްތަނަކަށް ްގޮތަކީ ްް،ވާ ްވެސް ްއުޅުަނސް ކަމެްއްްކުެރވޭނެއޮރިޔާމުން

ްހިސޯ ްތަނެއް ްކުެރވޭނެނެތް. ްވެސް ްއުޅުނަސް ްޤާނޫްރުކޮށްގެން ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްރައްޔިތުންނަށްްކަމެއް ނަކުން

ްމަޖިލީހުގެދައްަކއިމަގު ްމި ްއެއީ. ްވާޖިބެއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނަހަދާްދިނުމަކީ ްެއހެން ްއެީއ. ްއެއް ްގޮތްްްޒިންމާ ްވާ އޮތީމާ

ްމި ްއޮޑިްމިއަދު ްމީހަކު ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްަމގުމަތީގައި ްރަށެްއގެ ްކަންނޭނގެ ްމާދަމާ ްބަންނަްންްފެންނަނީ. އެއް

ރުކޮށްގެންްއުޅުާމއިްންްހިސޯތަްްއެޖަހަިއގެންްޓިފިޝަލްްބީުޗަގިއްބަޔަކުްކޭމްޕުއާްފައިބަރުކުރަންްފަށާނީ.ްކޮބައިޯތްތަފާތެއް

ްތެރޭގެ ްގޯޅިްްރާއްޖެ ްއޮންނަ ްިހނގަން ްޮއޑިރަެށއްަގއި ނެޑްއަގއި ްފެށުމާްގަ ްމީހަކު ްބަންނަން ްތަފާތަކީ.ްްއެއް ހުރި

ްމި ްމިއަުދ ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްވާަދވެރިކަުމގެްއެހެންވީމާ، ްިސޔާސީ ްރައްޔިތުންނަްށްްއޮތް ތެޭރގަިއ

ްމަސައްކަތްްމަގުދައްަކއިދިނުމަށް ްިމ ްޑީ.އާރު.ޕީްޓަކައި ްކުރަންޖެހޭ. ްައޅުަގނޑުމެްންއެބަ ްބާރުއަޅަނީ ްިމ ްއަބަދުވެސް ން

ްސުލްޙަވެރިކަމާ ްބާރުއަޅަނީ ްމި ްއަބަދުވެސް ްދަތުރުކުރަން.ްްމަޖިލީހުގައި ްއަށް ްިޑމޮކްރަސީ ްޮގަވއިގެން ްރައްޔިތުން ެއކު

ްދަތުރުކުރުމަށްޤާނޫނުއަސާ ްމަގުން ްއެ ްތެެރއިން ްމަގުަދއްަކއިްްސީގެ ްބޭނުންވާ ްހުރިހާްޓަކައި ްހެދެންހުރި ދިނުމަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންްމި ްއެްއވާތީްއުޅެނީްެއްއގޮތަކަށްްްދައްކަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްޤާނޫނުތަކެއްްހެދުމުގެްވާހަކަ ވެސްްބަޔަކު

ްބޮުޑެވގެނެއްް ްކަންަތއް ްއެހެންނަމަވެސްްއެކަމާ ްނޫން. ްނުކުތާް، ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޮޕއިންޓަކީ ނޑުމެންގެ ައކީްްައޅުގަ

ކަމެއްްޕްރެކްޓިސްކުރުމުަގއިްއެްްޖެހޭްކޮންމެްޚިދުމަތެއްްލިބިގަތުމުގައިްެއްޚިދުމަތެއްްނުވަތަްކޮންމެްްރައްޔިތުންނަށްްއެބަ

ްމާޙަޕްރެކް ްފަސޭހަ ްރަނގަުޅ ްއެޓިސްކުެރވޭނެ ްާގއިމުކޮށްދޭން. ްޤާނޫުނތަކުން ްކުށްވެރިނުވެމީހުްއުލެއް ްއެްް،ންނަށް

ްޤާނޫނުތަްއް ްފަސޭހަކޮށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަކަްށ ްދަްސާވނެ ްއުޅެން ްތެރޭަގއި ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ މީހުންނަށް

ްބައްޓަންކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުް.ްފުރުޞަތުްއެރުވުމުގެމަދުްސަމީރުރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްދިއްދޫްދާއި )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްް..ކުރިންްައޅުގަ

ްދާއި ްއަޙްދިއްދޫ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްސަރާގެ ްދެްމަދު ްއޮތީ ްއެދިވަަޑިއގެންފައި ްފުރަތަމަްމީރު ްފުރުޞަތަށް. ވަނަ

ް ްުފރުޞައެމް.ޑީ.ޕީފުރުޞަތަށް ްއެ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. ްމެންބަރަކު ްމިލަންދޫްތުން އަރުވާނަން،

 .ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްދާއިރާގެ

 

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްޢި ްއެްއވެްޝުކުރިއްޔާ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޤާނޫނެއްްްއޒަތްތެރި ްބަޔާންކުރުމުގެ ްހަމަތަކެއް ްތަފްސީލީ ްގޮތުން ްބެހޭ އުޅުމާ

ް ްމިއަދު ްލެވިގެން ްއެބަްާވހަކަދެކެވެމުންމަޖިލީހަށް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްމިްދާއިުރަގއި ްރަނގަޅަށް ްވަރަްށ ވާްްކަްނކަންްޖެހޭ



  

ްަކންތައްތަކާ، ްހިނަގއިދިޔަ ްކުރިން ްވާންްގޮތާއި ްމި ްވެދާނެްދެން ްދެން ްކަންތައްތަާކއި ްގޮތުންްްއުޅޭ ްބެހޭ ކަންތައްތަކާ

ްދުނިޔޭގައިްވިސްނައި ްމީހުން ްޤަބޫލުކުރަން.ްފިކުުރކުރާ ްމިހަމަްއުޅޭނެކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ފެންނަނީްްއެއާެއކީަގއި

ްވަކި ްފުރުޞަތުތައް ްހުުޅވިފަިއާވ ްއިން ްޤާޫނނުއަސާސީ ްތެރެއިން ްބައްޓަންކޮށްްމިނިވަންކަމުގެ ްގޮތަކަްށ ގޮތަކަްށްްވަކި،

ްތަންތަނަކަށްް ްއެަކށަް،ވަކި ްކަންކަން ްމަތީން ްހަަމތަކެްއގެ ްާވހަކަދައްަކއިވަކި ްސިާޔސަތުތަެކއްގެ ްމަޖިލީހުގަިއްްއަޅާނެ މި

ްއެބަ ްވިސްނާަލން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދުވަްސކޮޅަަކށް. ްވާހަކަދެއްކޭ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލުތަކަކާ ްމިނިވަންކަންްްއެފަދަ ޖެހޭ

ްދީފައި ްއެްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކިހިނެއްތޯ. ްބުއްދިްުހރީ ްްމީހެްއގެ ްެއއް، ްވާހަކަ ްފެންނަ ްުބއްދިްއެއަށް އަށްްްމީހެއްގެ

ްއެއްެޗއް ްފެނުން ،ް ްް،މަންޒަރެއްްފެނުނުލޮލަށް ްސިފައެްއަގއިް،ލަެތއްަގއިޙާކޮންމެ ްއެްް،ކޮންމެ ްވެސް ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ

ްޚިޔާލުފާ ްބުނެްއެް.ޅުކޮށްމީހަކަށް ް،ްަބސް ްއިްއަވއި ްއެބައެބަސް ްދީފައި ްއިން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފުރުޞަތު އޮތް.ްްހެދޭނެ

ްމި ްއެއްވެްްހުށަހެޅިފައި ްބިލުގެ ްބެހޭވާ ްބިލާ ްމިނިވަންކަމުގެ ްވާހަކަްއުޅުުމގެ ްދަންނަވަްގޮތުން ާލއިުރގަިއްއިއެއް

32ްވަނަްމާއްދާްއަދ31ްްިވަނަްމާއްާދ،31ްްވަނަްމާއްދާ،29ްްވަނަްމާއްދާ،28ްްވަނަްމާއްދާ،27ްްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްމި ްފަރުމާކޮށްފައި ްބިލު ްޤާނޫނު، ްމި ްހަވާލާދީފައި ްތެރެިއން ްހުދޫދުގެ ްމާއްދާގެ ްޤަބޫލުކުެރޭވްްވަނަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ވަނީ

ނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވެނީްމިްގޮތު މިްބިލުްމިްމަޖިލީހަށްްް،ލަތުގައިްމިްަވގުތުަގއިޙާަގއިްެވއްޖެްއޔާ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްމިްމިް،ވަދެ ްވެަފއި ްއަާމޒަކަށް ްަމއިަގނޑު ްބަހުސްގެ ްމިްކުރެވޭ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްދެންްްއޮންނަނީ ރާއްޖޭަގއި

ްއިންުކއަ ްނުވަަތ ްކަންތައްަތއް ްކޮންމެވެސްވާންއުޅޭ ްތަޙުޤީޤުތަކަށް ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްކޮމިޝަނުަގއި ވަެރއްެގ،ްްރީ

ްއެްކޮންމެވެސް ްނުވަތަ ްމަންޒަރު ްގެނެވޭނޭ ްހީނަރުކަމެއް ްއަޅުަގނޑުމެްންްވަެރއްގެ ްގޮތަކަށޭ. ްޖެހިގެންދާނެ ސިފަ

ްއެބަ ްްޤަބޫލުކުރަން ްހ7ްުޖެހޭ ްާމޒީަގއި ްދިގު ްފާއިތުވެދިަޔ ްރާއްޭޖގަިއ ްމި ްއަހަރުތަފެބްރުއަރީަގއި ްެވްސްިރހާ ކެްއގަިއ

ްކަންަތއްްވަރުގެްނުދެކޭ ްބޮޑު ްާރއްޖޭަގއ7ްިަގނޑެއް ްމި ްދެްފެބްރުއަީރގައި ްުނވަތަ ްފޮރުވައި ވަަންހިނގައިިދޔަކަން.ްއެަކން

ްފަރުމާކޮށް ްކަްނަކން ްގޮތަކަށް ްނާންނާނެހާ ްެއކަން ްވެްސ ްދުވަހެްއގައި ްއެެހން ްދެން ްނުވަތަ ްފަހަރަކަށް ވަަށއިގެްން،

ްފެންސްޖަހަ ްގޮތްތަކެއް ްހެދޭނެ ްސިްލސިލާގެްެއކަންއި ްއޭގެ ްހޯދާނެ. ްމީހުން ްބޮޅޭްކުރި ްެއއް ައޅުަގނުޑްްތެެރއިން

ް ްވެސް. ްބިލަކީ ްމި ްއެްއޮގތަކަށްދަންނަވާނީ ްހަމަ ނޑަކަށް ްޤަބޫެލއްއަުޅގަ ްމިްްވެސް ްމިހާރު ްމިއީ ްބިލު ްމި ނުކުެރޭވ

ްމި ްބަހުސްުކރެވިގެްނ ްތެރޭގަިއ ްެތރޭގަްމަޖިލީހުގެ ްުދވަްސްދުވަްސވަުރގެ ްމަހެއްހާ ްކަމަކަށް. ްކަމެްއ ްހިނގަންޖެހޭނެ ިއ

ްއޭގެ ްނޫނީ ްނަމަވެސް ްފަހުން ްދުވަސް ްދޮޅުމަހެއްހާ ްނުވަތަ ްމިްލަސްކޮށްލާފައި ްއައިސްގެން ްބިލު ްމި ްނަމަވެސް ްކުރިއަށް

ބިލަށްްްއަށްްނޫނީްދެންްއޮންނަްއިންތިޚާބެއްގެްފަހުންްވެސްްމ2112ްިެގްނޫނ2113ްީނޫނިްއާޔް،ްނަމަްވާހަކަްދެްއކި

ްގޮތެްއްއޮތް ްކަހަލަ ްއޮތްް،ނަމަްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްިލޔެވިަފއި ްީމގައި ްވާހަކަަތކެއް ޤަބޫލުކުރެވުނީސް.ްިމްް،ނަމަްއެކަހަލަ

ްއޮތް ްހަމަްބިލުގައި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްެވއްެޖއްޔާ ްެއއްވެްްބަެއއްްގޮތުން ްސިފަކުރެޭވ ްޚިޔާފަހަރު ްނުވަަތ ްބަަޔކު ލެްއްއުޅޭ

ްެއއްވެ ްތަނަކަށް ްފުުލހަކާތިޭބްބަފާޅުކުރަން ްަނޒަރަކުން ްކަތި ްބަްޔަކު ްަކމަށްލައިދިމާލަށް ްކަސްތޮޅުވިޔަްލެވުނު ެއޅޭނެްސް

ްކުިދކުދި ްބިުލގަިއ ްގޮތަކަށް ްމައިނަރްޕޮިއންް،ކަހަލަ ްހަމަކުިދކުދި ްތަން. ްހުރި ްލާފަިއ ނުޑްއެއާޓުތަކެއް ްއަުޅގަ ެއކީަގއި



  

ްފެނަކަ ްރާއްޖޭްްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްއުފައްދައިގެން ްބާރުްކުންފުނި ްއަލުން ްމަސައްކަތްަތއް ްކުރަމުންދިޔަ ްކުރިން ގައި

ްސަރު ްމި ްގޮތަަކށް ްކުރެވޭނެ ްމަސައްކަތްސްޕީޑެްއގައި ްބާރަށް ްވަރަށް ްއެބަްކާރުން ްވެސް ްހުވަފެންތައް ްކޮށްދޭނެކަުމގެ

ްއެ ްއަދި ްވަޢުްފެނެއޭ. ްބާރަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްއެބަބޭފުޅުން ްމަސައްކަް،ދުވޭ ްހުރި ްފަށާފައި ްހަކުރިން ްއެއްވެްސްތްަތއް މަ

ނޑަށްްް،ހުރިހާްމަސައްކަެތއްްއަލުންްތަރުތީބުކޮްށގެންްނުލައިްއެްފިކުރަކާ ނޑުްއުފާޭވްއަުޅގަ ޔަޤީްންގެންދާނެކަން.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްުއފާކުރަނީްނުވަތަްރަްއޔިތުންްްއޭގެތެޭރގައިްމިލަންދޫގެް ފެނާިއްނަރުދަމާގެްޕްރޮޖެކުޓްްގެްނޮގސްދޭނެކަން.ްއަުޅގަ

ް ްއުފާކުރާނީ ްވާނެްއެވެސް ްމަަސއްކަެތްއްް.ކަމުންްކަންަކން ްއެްއވެސް ްުހރި ްފަށާފައި ްސަރުކާުރަގއި ްކުީރގެ އެީއ

ްސަރުކާްނުހުއްޓާނެ ްމި ްހުަވފެން ްފޮނި ްހަމަކަމުގެ ްއޮތީތީވެ. ްދީފައި ްވެސް ްމިރުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއާެއީކގައި

ް 4ްްފެންނަނީ ްްުދަވސ21ްްމަހާއި ްވުރ7ްެވީއިުރަގއި ްމަްމީހުންނަށް ްއެތަްއްްމަރަްށްވުރ7ްެް،ރުގިނަ ްއަދި ްމަރު ގިނަ

ްހިނގަމުންދާްމާރާމާރީ ްޤައުމުގައި ްމި ްކުރީްއެއް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްތަކުރާރުކޮށްލާނަން.ްްތަން. ްވާހަކަ ދުވަހުގެ

ްމި ްމިހާރު ްނުވަތަ ްޕާޓީގެ ްމި ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްސަރުކާރުގަްއަޅުަގނޑަށް ްކޯލިޝަންްްއިއޮތް ްތިބި އިްއތިހާދުވެގެން

މަނިކުފާނުްްދިއްޖެކަން.ްއެކަމަށްްނުކުޅެްއިގެންްތިބިްގިނަްބޭފުޅުންްވެސްްޤަބޫލުކުރޭްމިހާރުގެްހޯމްްމިނިސްޓަރުްމިްހަދަ

ްވަކިންއިސްތިއުފާ ްރެނދުތައް ްހުރި ްއަޅާފައި ްެއހެންނަމަވެސް، ްފުޅާވެދާނެތީވެްދޭންޖެހިއްޖެކަން. ްވާހަކަްްމިް،ބޮޑަށް

ްގޮތު ްތިބުމެއްގެ ްތިބޭ ްނުކެރިގެން ްއެދައްކަން ްވެސްްން ްތިބީީތވެްވާހަކަަތއް ްެއްވާހަކަްއެް،ފޮރުަވއިގެން ދައްކާނެ

ްހޯ ްހަމަ ްގޮވާލަނީ ްމި ްވެްސ ްމިއަދު ްގޮވާލަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުހުންނާނެ. މްްފަރާތްތަކެއް

ްވާނެ.ްޝުކުރިްއޔާ.ްއްެލއްްނުހަކަމެއްްްދޭންީވއޭ.ްއެހެްނނޫނިއްޔާްމިމިނިސްޓަރުްއިސްތިއުފާދޭންޖެހެއޭ.ްއިސްިތއުފާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލެއްވީ.ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަް

ްމަދުްސަމީރު،ްދެްވަނަްފުރުޞަތު.ްާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްއަރުވަނީްދިއްދޫްދާއިްމި

ް

ްމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްްްދިއްދޫ

ްައޅުަގނުޑް ްވާހަކަަދއްކަމުން ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްވެްސ ްުދވަހު ްކުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްބަފާހަ ްނިންމައިނުލެވިގަކުރި ްުނކުތާތަްއ ްފުރުދެްް،އޮތީމާްެއއް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންަނާވލީ. ްފުރުޞަތަކަށް ޞަުތގެްވަނަ

ތަންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަމުްންްޓަކައިްއަޅުަގނުޑގެްހުށަހެޅުންތައްްއަޅުަގނުޑގެްކަންބޮުޑވުންްފުރިހަމަްބޭނުންކުރުމަށްް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފ46ްްުގެންދާނަން. ްމާއްދާގައި ްއުފުލަންޖެހޭނެްވަނަ ްޒިންމާ ްއޮތްްލުހުންގެ ްބުނެފައި މިްް.ކަމަށް

ްކަ ްބަޔާންެވގެންވާ ްއެްގުޅޭްަމކާޤާނޫނުގެ ްޒިންމާ ްޤާނޫނީ ްއުފުލަންޖެހޭ ްއިން ްއިދާރާ ްފުލުހުންގެ ފަރާތުންްްގޮތުން

ްވާހަކަް ނޑުެގ ްއަޅުގަ ްއުފުލަްނޖެހޭނެ. ްކަމެްއެގްްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ، ްރަމްީޒ ްއެއީ ްއުުފލުން ްޒިންމާ ްފުލުހުން އަކީ



  

އެްއަނިާޔކުރިްފަރާތެްއގެްް،ކިަބއިންްލިބޭއިރުްއަނިޔާްެއްއްފުލުހެއްގެްޮއެވގެންްނުވާނެކަާމއިްގޮތުަގއިްއޮންނަްއުސޫލަށް

ދިނުމަކީްފުލުހުންގެްލުމަށްްލިބެންޖެހޭްއެހީތެރިކަންއެްމައްސަލަްޢަދުލުއިންޞާފުގެްތެރެއިންްބެް،ފުރިހަމަްމަޢުލޫމާތުްލިބި

ްމި ްެއކަން ްކަމަށް ްވާންޖެހޭނެ ްކަމަކަށް ްލާޒިމުކާ ްޤާނޫނު ްމި ްްއާްމައްޗަށް ްއިތުުރާވންޖެހޭނެ ނުޑްޤާނޫނަށް ްއަޅުގަ ކަމަށް

ގޮތާއިްަވގުތުްްދޭނެތާއިްއިންޒާރުވަނަްމާއްދާގައިްނަސޭހ51ްަޤާނޫނުގެްްއެކުަގއިޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްހަމަްމިއާދެކެން.ް

ްފުލުހުން ްއެ ްއެކަން ނޑަައޅަންޖެހޭނެ. ްކަ ްބިލުގަިއ ްދޫކޮށްލެިވގެންމި ްިއޚްތިޔާރަށް ްެގ ްމިހާރު ްއިޚްތިޔާރަްށްނުވާެނ. އޮތީ

ްދޫކޮށްލެވިފަ ްއެ. ްބަދަލުަގއި ްލާޒިްޭއގެ ްޤާނޫނު ްމި ްޮގތަށް ްކުރަންޖެހޭނެ ްހަމަކަންކަން ްމިމުކުރަންޖެހޭނެ. 52ްއާއެކުގަިއ

ް)ރ( ްމާއްދާގެ ްިއންޓެްަގއިވަނަ ްޕޮލިސް ްއެއްވުަމކީ ްިހޔުްޮކންމެ ްކޮމިޝަނާއި ްކޮމިޝަންްގްރިޓީ ްރައިޓްސް މަން

ްއެފަދަް ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ްނުެވދާނެ. ްއެއްވުމަކަށް ްހާްމޮނިޓަރކުރާ ްހިނަގއި،ދިސާ ްކަންތައްތަކެއް ްނުވަތަ ް،މީހަކަށްްއެއް

ްގޮ ްކަެމއް ްގެއްލުްނވެ ްއަށް ްހިޔުްމިް،ވާނަމަްކަމަށްްއްސިްފުރާނަ ްރައޮންނަނީ ްޕޮލިްސްމަން ްކޮމިޝަނާިއ ިއޓްސް

ްތަޙްްރިޓީގްއިންޓެ ްދަށުން ްބެުލމުގެ ްހިނގައިކޮމިޝަނުގެ ްޢިއްްއެްޤީޤުތަކެއް ްކުަރން. ްރައީސްްކަންތައްަތއް ،ްޒަތްތެރި

ް ްކޮންމެ ްއެް،އެއްްްދިސާހާމިއިން ްހިނާގއިރު ްަވގުތެއް ްއެްކޮންމެ ްިތއްަބވާނެްބޭފުޅުން ްައޅުަގނޑުމެންްްތަންތާ ކަމަށް

މަންްރަިއޓްްސްެއްއގަިއްދުނިޔޭަގއިްހިޔުްދިސާހާދިަޔްފަހުންްވެްސްހިނގައިްގަިއްދާދިެއާއއެކުްދެކިގެންނުވާނެ.ްއަދިްހަމަ

ް ްއާއި ްއެކި ްރާްއޖޭގައި ްވާފަރާތްަތކުން ްހިނގިކަުމގެ ްތަކުރާރުކޮށް ްކަންތައްަތއް ްބުނިއިރުހިނިގ ދިވެހިރާއްޭޖެގްް،ހަކަ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިްމަންްރައިޓްސްްކޮމިޝަނުންްބުނަނީްއެއްވެސްްއެކަހަލަްކަމެއްްނުހިނގައޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްހިޔު

ްމިފަދަްބިލާ ްދެކެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިސްނާއިރު ްއިްމެދު ްޕޮލިސް ްެއ ްހިޔުންޓެްމަްއސަލަތައް ްކޮމިޝަާނއި މަްންގްރިޓީ

ްނޫނަސް ްކޮމިޝަން ްްރައިޓްސް ްއެ ްމެކޭނިޒަމެްޙާވެސް ްކަންަތއްތަްއްބެލެވޭނެ ްަވގުުތގަިއްހިނގާ ްއެ ްބިުލެގްލަާތއި ްމި އް

ްހަމަ ްކަމަށް. ްލިބިގެންދޭންޖެހޭނެ ްމިތެރެއިން ްބިލުގެ ްެއއްވ55ްްެއާއެކުަގއި ްމާއްދާގައި ްހަރަކާތްތެރިާވްވަނަ އުޅުމުަގއި

އުޅުުމގެްބަިއެވރިންގެްޢަމަލުގައިްބަިއވެިރވަނީްެއްއވެމީހުންގެްދައުރުްއަދާުކރުމުގައިްްކުެރވެންވާްނޫްސވެރިންްއެޑިޓުްރެއެކު

ްޢަމަލެއްް ްބެލެވޭ ްއެއްްްކަމުގަިއ ްނޫްސވެިރޔަކީ ްއެ ްހިސާބުން ްބަލާުކރާ ްކަމަށް ްެއއް ްބަިއވެރި އުސޫލުންްްވުމުެގ

ްލިބި ްފުލުހުންނަށް ްއިޚްތިޔާުރ ްމިޢަމަލުކުރުމުގެ ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ ްޤަބޫލުކުާރްްދިނުމަކީ ނުޑ ްއަުޅގަ ގޮުތން

ްއެ ްއިޚްްގޮތުަގއިްމިކަން ްއަމިއްލަްއަްށްނިންމާލައި،ްނިންމަންބޭފުޅުން ވާނަމަްައޅުަގނުޑްްދޫކޮށްލަިއފިްކަމަށްްތިޔާރުން

ްކުރާްޢަމަލަކީްކުށެއްްކަމަށްްބަލައިްންްއެފަރާތްތަކުްކުރާތަނުގައިްމުޒާހަރާްޤަބޫލުކުރަނީްއެްކުށްކުރާްފަރާތެއްްނުވަތަްއެ

ްއެ ްވެސް ްއެްނޫސްވެރިޔާ ްެވސް ްއޭނަ ްލާފައި ްތެރެއަށް ްއަދަބުތައްްކުށުގެ ްއެއް،ްލިބޭ ްްސޕްރޭ ހުރިހާްްއެްޖަހައި،ްޖަހާ

ނުޑްދެކެނީްކަމެއްްއޭނަްއަށްްވެސްްލިބިެގންދާނެްގޮތަކަށްްމިްބިލުަގއިްބުނެވިފައިްމި 55ްްއޮތީ.ްޭއގެްބަދަލުގައިްއަުޅގަ

ް،ކަމަށްްޤަބޫލުކުެރވޭްހިނދުްލަތެްއްެއގޮތަށްްކުރިްޙާވަނަްމާއްދާްއަށްްބަދަެލއްްައންނަންޖެހޭނެްކަމަށް.ްސަބަބަކީްއެފަދަް

ްއެްއެ ްެއއްިކބާކޮށްްތަނުން ްއެް،ފަރާެތއް ްއެްނުވަަތ ްހިސާބެްފަރާތަކަްށ ްފުރުޞަތުނޫން ްދިއުމަށް ްދުަރށް ލިބޭނެްްއަގއި

ނުޑްދެކެން.ްއެހެންނޫންނަމަްމިްމަކީްމުހިއްގޮތަކަށްްއެކަންްޭބްއވުްކުރަންޖެހޭނެްގޮތަކަށްްއެކަން ްމުްކަމެްއްކަމަށްްއަުޅގަ



  

ްގޮތުގެ ްބަިއވެރިްދެންނެވި ްއޭަގއި ްެއއީ ްބުނެްމަތީން ްކުރިމަތިެވގެންދާނެ.ްް،ކަމަްށ ްމައްސަލަތައް ްއެ ފަހުން

ްއަޅު ްމިންވަރަކީ ްހުރި ްކަްނތައް ްމީޑިޔާގެ ްޤަބޫލުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެން ްއެބަގަ ްްޖެހޭްްކުރަން ްއެިކްޙާއެކި ލަތްތަކުަގއި

ްއެކި ްވަމުންދާްފަރާތްތަކުގައި ްަކންތައް ނުޑްްގޮތަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަން

ްއަބަދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްނިންމާލަމުން ްބިލަކީ ްމި ްހަމަ ްދުވެސް ްޒަމާނީް،އެއްަގއިްނިޔެތަހުޒީބީ ްތަހުޒީބީ

ްސް ްޕޮލިސް ްަތހުޒީބު ްއަދި ްޤައުމުތަކުގައި ްކުިރއަރާފަިއްހުރި ްކުރިއަރާޑިމޮކްރަސީތަުކގައި ްއަދި ްތިބިްޓޭޝަންތަކުގައި ަފއި

ްތިބިރީނުތަމް ްލިބިފައި ްއެކުގައިލާއަޚް، ްފުލުހުންނާ ްރަނގަޅު ްބިލެކޭ.ްްޤު ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްކުެރއްުވމަށް މަސަްއކަތްޕުޅު

ްާރއްޖެ ްމި ްމިްއެހެންނަމަވެސް ްވަރަްށްްައށް ްާރއްޖޭަގިއްގެންދިއުުމގަިއްއަދި ްމަަސއްކަތް ްގެަނއުމުަގއި،ްިމްބިލުގެ ބިލު

ނޑުްފާަހގަކޮށްލަންްޭބނުންވޭްނިންމާލަމުންްފުލުހުންް ބޮޑެތިްބަދަލުތައްްއެބަްގެންނަންޖެހޭ.ްއަދިްހަމަްމިއާއެކުަގިއްއަުޅގަ

ްބަން ްބެިރކޭޑުްމަގު ްބަދުކޮށްފައި ްތިބޭްހިްއެްް،ވަނިކޮށްްހައްޓާފައިްތައް ްަމޑުކޮްށގެން ްަބއިވެރިން ްެއއްވުުމގެ ސާބުގަިއ

ްނުލައިލަޙާ ްއިްނާޒރަކާ ްއެްއވެްސ ްފުލުހުްތުގައި ްނުވަތަ ްފުލުހުން ްބަަޔކުވަިކވަިކ ްއެްއވުް،ންގެ މުެގްުކއްިލއަކަށް

ްވަެދަގނެ ްތެރެއަށް ްް،ބައިވެރިްނގެ ްމަސައްކަތްކުެރިވގެންްއުފައްދަންހަމަނުޖެހުން ްމި ްމުޠްލަޤަށް ބިލުގައިްނުވާނެަކން

ްޢިއްޒަތްްފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ްއެހެންނޫނީ ްޔުނީފޯމުކަމަށް. ްވައްދާފައި ްކްރިއޭުޓކޮށްަލން ްމައްސަލަ ްރައީސް، ނާޅާްތެރި

ް ްވަދެްއެފުލުހުން ްކުރުވުމަށްް،ތަނަށް ްޙަޤީޤަތެއް.ްއެކަން ްއޮތް ްފެންނަން ނޑުމެންނަްށ ްއަޅުގަ ްހިނަގމުންދާކަމީ ފަހުގައި

ްއެކަ ްމިްއެހެންވީމާ، ްވެސް ްރިޢާޔަތްްމަށް ްޝުކުރިއްޔާްްކުރަންޖެހޭނެބިލުގައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރެގް ްއުތުުރ ްުކޅުދުއްފުށި ްވާހަކަފުޅުދެްއކުމަށް ްފަާރތުން ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްފުރުޞަތުގަިއ ްފުރަތަމަ ޝުކުރިއްާޔ.

ްރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ް

 ދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަ

ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްބިލަކީ ްމި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބިްޝުކުރިއްޔާ ްތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ ްފާސްވެގެްންއަށް ްބިލު ްމި ލެއް.

ްމައިދިއު ްޖުމްހޫރީ ްބޭއްވޭނެ.މުން ްއެްއވުންތަްއ ްސިޔާސީ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްވެސް ައޅުަގނޑުމެންްްދާނުގައި

ްޤަބޫލު ްވައްޓާލުމަީކްމި ްވެިރކަން ްދިވެހި ްމައިދާނުން ްޖުމްހޫރީ ނާޑއި ްފަްސގަ ްުގޅަކުޅޭ ްޙަޤީޤަތަކީ ވަނ2112ްްަކުރަންޖެހޭ

ް ްނުވަތަ ްކަންތ21ްްައަހަރު ްހިނގަިއގެންވާނެ ްޤައުމުަގއި ްމި ްޤަރުނުގައި ނޑުމެންްވަނަ ްއަޅުގަ ްނޫންކަން. އްތަެކްއ

ްޤަބޫލުއަބަދު ްމިނިވަްނކަްންވެސް ްއެންމެހައި ްލިޔެފަިއވާ ްބާބުަގއި ްޙައްޤުތަުކގެ ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރަންޖެހޭނެ

ްބޭނުންވާ ްަރއްިޔތުން ްދިވެހި ްެއއީ ްދިއުމަކީ ްލިބިގެްނ ްރައްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުއަސާީސަގިއްގޮތްްދިވެހި ްއެހެންވީމާ، ކަން.



  

އެއްްުނވަތަްހަޅުާތލުކުރުމަށްްނުވަތަްެއއްވުމަށްްނިކުންނަްފަރާތްތަކަކީްދިވެހިްްވަީނ.ްމުޒާހަރާްކަންްަކނަޑއެޅިފައިްއެއެ

ްސިފައި ްދިވެހި ްކަމުގައި ްބައެއް ްނިކުންނަ ްކުރިމަތިލާން ްފުލުހުންނާ ްޤަބޫލުކޮށްގެންސިފައިންނާއި ްފުލުހުން ނުވާނެ.ްންނާއި

ްފުލުހުންނަ ްސިފައިންނާއި ްއެދިވެހި ްއިެރއްްްކީ ްސަރުކާރެއް ްއޮންނަ ްދިވެިހްމާޔަތްހިގައި ްެއއީ ްނޫން. ްބައެއް ްިތބޭ ކުރަން

ދިވެހިްަރއްޔިތުްންްމާޔަތުަގއިްތިޭބްބައެއް.ްއެހެންވީާމ،ްޤާނޫނުައސާސީަގއިްލިބިގެްނވާްަޙއްޤެްއގެްދަށުންހިރައްޔިތުންެގް

ް ްމުޒާހަރާ ްދުޝްމަުނންގެ ްދެކޮޅަށް ްަރއްޔިތުންނާ ްއެ ްނިކުތީމާ ްއެއަށް ްކުރިމަތިލުމަކީ ްވިސްނުމަށްްްގޮުތގަިއ ބޭފުޅުންގެ

ްބަދަލު ްފުގެންނަންޖެހިފައިވާ ްއަބަދުވެްސ ްއެހެންވީމާ، ްަމސައްކަތްތަެކއް. ްސިފައިން ދިވެިހްްކުރަންޖެހޭނީލުހުންނާއި

ްޙައްުޤގައިް ްދިފާޢުކުރުމުގަްރައްޔިތުންެގ ްއަްސަުރކާރު ްޫނން. ްަޤބޫލުކޮށްގެންއެއް ްައޅުަގނޑުމެން ްދި ޖުމްހޫރީްނުވާނެ

ް ްސަރުކާރު ްގުޅަކުޅޭމައިދާނަކީ ްއޮންނަ ްޤަބޫލުްނޑުފަސްގަްވައްޓާަލން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރާއްޖޭގެްކުރަކަމަށް. ންޖެހޭނެ

ްހަް ްފަލްސަފާތަކެއްވެރިކަމުގެ ްްޑި ްހިނގައިްއަހަރ811ްުމި ްމިވަންދެން ްތަކުރާރުެވގެން ްއެކަން ްްދިޔައީ. 7ްދިޔައީ

ްވެ ްމުޖުތަމަފެބްރުއަރީގައި ްމި ްޤަބޫލުސް.ްމިއީކީ ްކޮށްގެންާވެންޢު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްނޫން.ްމި ްކަމެއް ކުރާނެ

ްންާވްބިލެއް.ްމިްބިލުްޤާނޫނަކަށްްާމއްދާގެްަމއްޗަށްްއެކުެލިވގ62ްެއަށްްްެކއްްނޫން.ްމިްބިލަީކްވަރަށްްފުރިހަމައްތަކަންތަ

ްލި ްރަްއޔިތުންނަށް ްކަންތަްއ ްމިހުރި ްިބލުގައި ްމި ްއަންނައިުރގައި ނޑުވެގެން ްއަުޅގަ ްއެދޭްބުމަކީ ްހަމަ ގޮތް.ްްވެސް

ްގެނެސްް ްބަދަލުތައް ްބޭނުންވާ ްގެންނަން ްބިލަށް ްމި ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީެގ ްސުވާލަީކ ްައޅުަގނުޑެގ އެހެންނަމަވެސް

ްފުޅާ ްވަރަށް ްބިލަކީ ްމި ްނޯންނާނެކަން. ްފުރިހަމަކޮށް ްއެންެމ ްބިލު ްމި ްަރއްޔިތުންނަށްްްާދއިރާްނިމޭއިރުގަިއ ެއްއގައި

ްބޭނުން ްޙައްޤުތައް ްއަާސސީ ްއެންމެހައި ްމާލެހިވާ ްިމްބިލުގައި ްބިލެއް.ްހަމަެއއާެއއްކޮށް ްވަރަށްްްމާޔަތްކޮށްެދވިފަިއވާ އަށް

ވާކަްންއަޅުަގނޑުްފާހަަގކުރަން.ްހަމައެާއއެްއކޮށްްރާއްޖެތެރޭގެްހުިރހާްރަށަކަށްްވެސްްމިްބިލުގެްްކުެރވިފައިބޮޑަށްްފޯކަސް

ތަެކއްްމިްބިލުަގިއްއިްެއްއވުންތައްްޭބއްޭވނެްއުސޫލުއާްްންްބޭނުންވާްހަޅުތާލާއިްުމޒާހަރާބޭފުޅުންްވެސްްކުރަްސަބަބުންްއެ

ްއޮތީމާ ނަޑއެޅިފައި ްރާއްޖެް،ކަ ްބިލުްްމުިޅ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮުތަގއި ްބިލެްއގެ ްއަމާޒުކުެރިވގެންދާ އަށް

ނޑުްހަމަްމިްބިލަށްްވަަރށްްބޮޑަށްް ރަނީްމިްކުދުކުރަން.ްއަދިްއަޅުަގނޑުްުއއްމީދުތާއީފެނިގެންދާނެ.ްއެހެންކަމުންްައޅުގަ

ްއަންނަ ްފާސްވެގެން ްމާއިުރގަްބިލު ްބިލަށް ްމި ްިއޞްލާޙުްއި ްުނގެނެސް،ްބޮޑެތި ްަރއްޔިތުންނަށްްތަކެއް ޤާޫނނުއަސާސީަގއި

ް ްަޙއްުޤތައް ްއަސާސީ ްޤާހިލިބިގެންވާ ްމި ްއުސޫލަުކން ްދިއުްނޫނަކަށްމާޔަތްވާނެ ްމުޒާހަރާކުރުމަީކްެވގެްނ ން.

ްފުރިހަމަކުރުމަށްޤާނޫނު ްޙައްޤު ްެއ ްރައްޔިތުންނަށް ްޙައްޤެއް. ްލިބިގެންާވ ްނިކުންނާނެ.ްްއަސާސީަގއި ްރައްޔިތުން ޓަކައި

ކުރަންޖެހޭނީްހުރިހާްދިވެހިްލުހުންނާއިްސިފައިންްމަސައްަކތްރައްޔިތުންެގްޝުޢޫރުފާޅުކުރާެނ.ްއެހެންކަމުންްއަބަުދވެސްްފުް

ްަޙއްޤުގަރައް ްދިފާޢުކުރުމުގެ ްހުޔިތުން ްދިފާޢުގަްރިހާ. ްަރއްިޔތުންގެ ްމުޒާހަރާދިވެހި ްހާލެއްގަިއ ްެއްއވެސް ެއއްަގިއްް.

ްދިވެހިް ްވެސް ްމީހުންނަކީ ްސިޔާސީ ްނޫން. ްދުޝްަމނުންނެއް ްފުލުހުންގެ ްސިަފއިންނާއި ްމީހުންނަކީ ބައިވެިރވާ

ްފުލުހުންގެ ްދިވެހި ްދެކިގެންްސިފައިންނާއި ްކަމުގަިއ ްފުދުޝްމަނުން ްއަބަުދެވސް ްސިފައިންްލުހުންނުވާނެ. ނާއި

ްމަތީގަްޖެހޭނީމަސައްކަތްކުރަން ްގަވާއިދުަތކުގެ ްތަފާތުވާޤާނޫނާ ްއެް.ްމިއާ ްފެންނާތީ ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްމިްްތަން ްވާހަކަ



  

ެއްްނަކަށްްވެސްްއެްޤާނޫނުްފަހަނައަޅައިދެއްކެނީ.ްފުލުހުންނަކީްޤާނޫނަކުންްބާރުލިބިފައިވާްބަެއއް.ްެއހެންކަމުންްފުލުހުންް

ފެބްރުއަރީަގިއ8ްްފެބްރުއަރީްއާއ7ްްިއެއްްނޯންނާނެ.ްްލިބިފަްޖާގަްބޭރަށްްގޮސްްކަންތައްތައްްކުާރކަށްްޤާނޫނުގެްއިމުން

ްއިންސާުފެވރިކަމާ ްކަންތައްތަަކކީ ްހިނަގއިދިަޔ ްބެލިްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޙައްޤުް،އެްއކޮށް ހުރިހާްްއަދަބުްއެަކމުގެ

ްކަންކަން ްލިބެންޖެހޭނެ ނޑުމެންފަރާތްތަކަށް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުްކަން ްޤަމިައދު ްޙައްުޤގަިއ،ްމި ްޤައުމުގެ ްމި އުމުެގްކުރަންޖެހޭ.

ެވގެންްއެއްްކަމުަގއިްމާންގެްޤާނޫނީްޒިންކުރަންޖެހޭްހުރިހާްކަމެއްްކުރުމަކީްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެްދިފާޢުގައި،ްމިްޤައުމުން

ްއެބަް،ދާހިނދު ްބަސް ްޙައްޤު ްމިއަދު ނޑުމެން ނޑުމެްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްބުނެގެން ްބުނަން. ްދިފާޢުަގިއްޖެހޭ ްޤައުމުގެ ންގެ

ްބޭނުންވާް ްކުރަން ްަކންތައްތައް ްޖަޒުބާުތގައި ްަވގުުތގެ ްވެިރަކމާއި ްޤާނޫނާިއ ްކުެރވޭނީ. ްކަންަތއްތަެކއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެ ްދީގެންްތައްކަންތައްްމީހުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުރުޞަތު ްޤާނޫނުއަސާސީްނުކުރުމުގެ ްޤާނޫނާއި ްހެދިފައިވާ ވާނެ.

ްވައްޓާލުމަށްފަހުމާޔަތްކުހި ްސަރުކާުރ ްބަޣާވާތަކުން ްކަމަކީ. ްކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެް،ރުމަކީ ްދެން

ްފުރުޞަތުދީފި ްމަޖިލީހުން ްމި ްކުރުމަށް ްކަންތައް ްކުރަންޖެހޭނެ ްދިފާޢުގައި ްއަބަދުވެްސްް،ނަމަްބޭފުޅުންގެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ް ްކުެރވެމުންދާ ްކަްނތައްތައް ްޖަޒުބާުތގައި ްފެނިގެންވަގުުތގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެންްމަންޒަރު ދާނީ.

ްޙަމަސައްކަތްކުރަން ްރަްއޔިތުންެގ ްދިވެހި ްހުރިހާ ްޖެހޭނީ ްރަްއޔިތުންނަށްްްަޓކައިްމާޔަތްކުރުމަށްހިއްޤުަތއް ްދިވެހި ުހރިހާ

6ްނެއްކާެވސްްމިްޤައުުމގަިއްމަސްުދވަހުެގްތެރޭގަިއްއަނިާޔވެރިްގޮތެްއަގއިްއ4ްްަޓަަކއި.ްމިީވްްކަންތައްތަްއްކޮށްދިނުމަށް

ފަރާތްތަކަށް.ްރައްޔިތުންނަށްްްޖެހޭްއިްއވަންްއެްމިްސަރުކާރުްފެއިލްެވއްޖެކަންްައޅުަގނޑުމެންްއެބަް،މީހުންްމަރާލެވުނީމާ

ްލިބެންޖެހޭނެހި ްއޮއްވާމާޔަތް ްނިދަން ްގޭގައި ްމިއަދު ްވަދެް. ްހިފައިގެން ްވަޅި ްވެްސ ްކަތިލީމާ، ްޤައުމުގައިްްމީހުން މި

ބޭފުޅުންްޭބނުންވާްކަންތައްަތއްްކުރުމުގެްްއެް،މެއްްނެތް.ްމިްަޤއުމުަގިއްބަޣާވާތެއްްކޮްށގެންްވެރިކަންްފޭރިގަނެގެންވެރިކަ

ްމި ްހިނގަމުން ްޤައުމުަގއި ްމި ްމުޅި ްްފަލްސަފާތަކެއް ްޤައުމުގައި ްމި ްމިއަދު ްރައްޔިތުންނަކަށް މާޔަތާއިްހިދަނީ.

ްއެް ްނެތްކަން ްރައްކާތެރިކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުީއ ްމީހުންެގްމިއަދު ްސިޔާސީ ްސިފައިންނަކީ ްޙަޤީޤަތެއް. ކުރަންޖެހޭ

ްަގާވއިދުްްއިފަހަތުންްނުވަތަްފުލުހުންނަކީްސިޔާސީްމީހުންގެްފަހަތުންްދުވަންޖެހޭްބައެއްްނޫން.ްފުލުހުންްބަލަންވީްޤާނޫނާ

ްބައެތަންފީޛު ްހިތާ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްޤާނޫނަށް ްރައްޔިތުންނަީކ ްޤައުުމެގ ްމި ްތަންފީީޛްކުރަން. ްއެހެންނަމަވެސް އް.

ްފެއިްލެވފައި ްތަންފީޛުކުރުމުގައި ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްނެތީ.ްްވުޒާރާަތކުން ްރައްކާތެރިކަން ްރައްޔިުތންނަށް ްމިއަދު ވާތީ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށްްދެވަނަްފުރުޞަތުްއަޅުަގނޑުްއަރުވަން.ދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްމަޑަވެލި

ް

 ްއކެުވން:ވާހަކަދެްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި



  

ް ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްކުޅުުދއްފުށި ްއާެދ، ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`ް ްމުޙައްމަދުްޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު

ް.ފާހަގަ..ވަނަްފުރުޞަތެއްަގއިްެވސްްދެްނަޝީދުްހުށަހަޅާފައިވާްމިްބިލަށް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދެން.ް ްމެންބަރުންްއަރިހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްހަަމކޮށްދެއްވުމަށް ްެގއްލިއްޖެ.ްކޯރަމް )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްކޯރަމް

ނޑުްްކޯރަމް  މަޑަވެލިްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ހަމަވެއްޖެ.ްއަުޅގަ

ް

 ްއކެުވން:ވާހަކަދެްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުޑަވެލިްދާއިމަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްފާހަގަކުރި ްކުރީަގއި ްއަޅުަގނޑު ްިބލުގައި ްރައީސް.ްއާދެ،ްމި ްޢިްއަޒތްތެރި `.ްޝުކުރިްއޔާ

ް ްބިލުގަކަންބޮޑުވާ ްއެަބހުރި ްކިތަންމެހާްކަންަތއްތަެކއް ްބިލު ްއެބަް. ްބިލުގައި ްއަދި ްފުރިހަމަ. ްގިނަްްހުރިވެސް ވަރަށް

އަދިްމިއަދުްކަންކުރާްްއިލަތާޙާްއުޅޭްްއަށްްދިމާވެގެންްމިްތަކެއްްރަްއކާތެރިކުެރވިފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްރާއްޖެޙައްޤު

ްަކންބޮޑުވުންއުސޫލަ ްމީގަިއ ްބަލާއިުރ ްސާފުކޮްށްށް ްވަރަށް ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެބަހުރި. ތަެކއް

ވަނަްމާއްދާ.ްނޫސްވެރިކަމުގެްމިިނވަންކަމ28ްްާލިބިގަތުން.ްއަދިްޤާނޫނުއަސާީސގެްްއަދިްމަޢުލޫމާތުމާއިްމަޢުލޫމާތުްހޯދުް

ްފުޅާ ްވަރަށް ްގޮުތން ްބެހޭ ްނޫސްވެިރކަމާ ްްާދއިރާްއަދި ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމި ްލިެޔވިފަިއ28ްްއެްއަގއި ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ނޑުމެންނަށްްޚަބަރުގައިްިއއްެޔގައިް،އިރުއޮތް ައޑުިއވެގެންްދިަޔއީްާރއްޖެްޓީީވްކިޔާްޗެނަެލއްްމުޅިްރާއްޭޖގެްްވެސްްައޅުގަ

ްމަޙުރޫމްރަ ްފެނުމުން ްއިޢުނާލުގޮތަްށްއަްވާއްޔިތުންނަށް ްމި ްވުޒާާރއަކުން ްއެ ްތިމަންނާމެންދި ްގަާވއިދުކުރަްއވަނީ ތަެކްއްގެ

ސާސީގެ،ްތަކެއްްނޫން.ްމިއީްޤާނޫނުއަމިއީްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްޤަބޫލުކުރާނެްވާހަކަމިްހުއްދަދެވޭކަށްްނެތޭ.ްް،ނުހެދޭތީވެ

ްރޫޙާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކަމެއް.ްޤާނޫނުއަސާސީެގްްމުޅި ްކަމެއ28ްްޚިލާފު ްޚިލާފު ްމާއްާދއާ ްވަނަ 31ް.ްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމާއްދާ، ްްވަނަ ްމާއްދ32ްާޤާނޫނުއަސާީސގެ ްނުލައިްއެބަްވަނަ ްހޯދުމަކާ ްހުއްދަ ްނުލައި، ްއެްނގުމަކާ ްކުރިން ްއޮވޭ

ްޚިޔާލުާފޅުކުރެވޭނޭއެްމިނިވަންކަމާ ްހަޅުތާލުކުރުމުގެްކީަގއި ްވިދާޅުވޭ ްެއބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްއަދި .

ްިސޔާ ްސުލްޙަވެރި ްހިންގަންެޖހޭނޭމިނިވަންކަން. ްހަރަކާތްތައް ްެއއްެވސްސީ ްދުނިޔޭގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ޤައުމެްއްް.

ްްކުރިއަރާފަ ްނެތް ްތެރޭޚުދުމުޚްެއއް ްވެރިކަމެްއގެ ްސިފަތާރު ްެއ ނޑުމެްަގއި ްައޅުގަ ްއެއަށަގަންނުަވއިގެން ކަމެއްްްންނަށް

ްއެދޭ ްރައްޔިތުން ްއަބަދުވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނގެންޖެހޭނެ.ްނުކުރެވޭނެ. ްސަރުކާރަށް ްޖިނާޢީްްޮގތް އެހެންނަމަވެސް

ްއެހެންްދިާމލަކުންްކޮށްފިްކުށެއް، ްކޮށްފިކަުމގަިއްިވޔަްސްޖިނާްމުޒާހަރާެއއްެގްތެރެިއންްވިޔަްސްއަދި ްކަމަށްްޢީްކުށެއް

ވެްސްްޤީޤުކުރެވޭނެ.ްއަދިްއެކުށަްށްދޭންވާްޙައްޤުްއަދަބުޢުވާކުރެވޭނެ.ްއަދިްއެްކުށްްތަޙްއޭާނގެްމަްއޗަށްްދަް،ނަމަްވަނީ

ގެެއއްެގްތެރެއިންްއެކަްންްއަދިްެއއީް،ސްެގްތެރެއިންްވިޔަްސ،ްއެއީްމަގުމަތީގަިއްިވޔަެއއްްދެވެންޖެހޭނެ.ްއެއީްުމޒާހަރާ

ްބެލެކުރިޔަ ްެއކަން ްސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިންޖެހޭނެ. ްދިމާވެްއުޅެނީ،ްއޮިޅގެްނ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްމިއަުޅގަ ްގެން



  

ްފަ ްބިލެއް ްރަނގަޅަށް ްކިތަންމެހާ ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިޔައުޅެނީ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަދިްރުމާކޮށްފައި ކަސް

ްނެެރވޭނެ ްެއކަމުން ްފާްސކޮށްދިނަކަސް ްއެ ްނަތީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުނެރެވޭނެޙަޤީޤީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް .ްޖާ

ްއެން ްމިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްނުކުތާްދަނީ،ްމެން ްފާހަގަކުރާ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުން އަީކްްއެންމެހައި

ްޢިއްޒަތްތެ ްމި ްބިލެއް ްމަނާކުރުމުގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްގެްނގުޅުމާ ްއެއްޗެހި ްތޫނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުންްކޮބައިތޯ. ރި

ނޑުެމންނަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްތާރީުޚަގއިް ވަނަްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،17ްްފާސްކޮށްދެއްވާށޭ.ްއަުޅގަ

ްކަ ްފަޚުރުވެރައީސް ްއިންނަަވިއެގން ްބިލުްރިކަމާުމގައި ްގިނަގުނަ ްއެހެންނަމަވެްސްެއކީަގއި ްފާސްކޮްށދެއްަވއިފި. ތަެކއް

ް ްއެދޭ ްމަސައްކަތްމިންވަރަރައްޔިތުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެްށ ްފާހަގަކުރަމުން.ްްނުކުެރވޭކަން ްދަނީ ބޭފުޅުން

ްއެ ްތާރީޚުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޙަޤީޤަަތކީ ްމީގެ ްފާސްކޮށް،އެހެންނަމަވެސް ްބިލުތައް ްގިނަ ްންެމ

ް ްމި ްަމޖިލީހަކީ ްއޮތް ްވުޖޫދަށް ްމ17ްަނެރެފައި ްރައްޔިތުންެގ ްއެަކންވަނަ ނޑުމެންްްޖިލީހޭ. ްއަުޅގަ ވެސް

ްދަތު ްބޭރަށް ްތަނަކަށް ްކޮންމެވެސް ްބޯޓުފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ. ްމީހެއްރުކޮށްލަކޮށްލާފައި ްއައިްސްދަތުރުކުރާ ްހުރެފައި ހެން

ްސުރުޚީ ްަފލަ ްބޮޑު ްނޫހުަގއި ްނުކުރެވެއޭ ްމަސައްކަތެއް ްމިތާ ްމީޑިޔާްްމިއަދު ްގެނައިްއެއްަގއި ްޚަބަރު ްއެ ،ްމައަށް

މުޅިްް،ދަޢުާވކޮށްށްްހާސްްރުިފޔާްަނގަނީްކަމ82ްަނެ.ްބަލައިގަެނވޭނެްކަމަކަްށްނުވާްނަށްނުދާނެ.ްެއއީްރަްއޔިތުންްކަމަކު

ް ްކަންބޮުޑވެްވާރާބުޚަމަޖިލިސް ްެއކަމާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާތީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްަމޖިލީހުގެ ް،ގޮތަށް

ްމަޖިލީހުގައި ްއަދި ްްއެބަްހައިރާންވޭ. ްޤަބޫލުހުރި ްއެދޭް،ކުރަންޖެހޭއަޅުަގނުޑމެން ްމިންވަރަކަށްްްރައްޔިތުން

ރުކާރުްންވެސްްރައްޔިތުންްއެދޭްގޮތަަކށްްކަންތައްތަކެއްްނުކުެރވޭ.ްމަސައްކަެތއްްނުކުރެވޭ.ްއަދިްސަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިްނވަރަކަް ްއެދޭ ްއެންމެން ްމަަސްއކަތްއަދި ްަބޔަކަށް ްއެްއވެސް ްއަްްދާްނުކުރެވެމުންށް ްފެންނަމުންްތަން ނޑުމެންނަށް ުޅގަ

ްޙަޤީޤަތާްމި ްއެ ްކަންަތއްތަަކކީްްދަނީ. ްކަންބޮޑުވާ ްމިއަދު ްބިލުން ްމި ްއާދެ، ްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެން ވެސް

ްމުޒާހަރާ ްމަުރވެގެންދާކަން.ްއެއީ ްބަޔަކު ްގިނަ ްތެރެއިން ްރަްއޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްއުފައްދަނީ ްމި ްސުވާލު ްއެންމެން ްމިއަދު

ްތެ ްކައެްއގެ ްކޮންމެވެސް ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްުމޒާހަރާ ްއަދި ްނޫން. ްކަެމއް ްހިނގާ ހަަލްެރއިން

ސަރުކާރުންްވެސް،ްމިްސަރުކާރުްންވެސްްކޮންމެވެސްްބަަޔކުްލައްވާްކުރާްކަމެްއގެްސަބަބުންްހަމަނުޖެހުންްއުފައްދަންް

ްހަރަ ްސުލްޙަވެރި ްމުޅި ްގެއްލިގެންދަނީ. ްމުޒާހަރާ ްމުޅި ްއަޅުަގނޑަކީ ްހަލާކުެވގެންދަނީ. ްސުލްޙަވެރިްކާތްތައް ްގިނަ ވަރަށް

ްއެްއވުން ްެއއްވެްސ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީހެއް. ްބަިއވެިރވާ ްއަރައެއްތަުކގައި ްކުށަކަށް ްޖިނާޢީ ްއަޅުަގނުޑްކަހަލަ ުނގަންނަން.

ްަތރައްޤީިތޖާޖުއެީކގަިއްއިހުްރިކަމާސުލްޙަވެ ްބޭނުންވޭ.ްެއއީ ްާރއްްްއަށްްްކުރަން ްރަްއޔިތުންނަށްޓަަކއި.ްއެއީ ޓަަކއި.ްްޖޭގެ

ްސަރުކާރަް ްކަންތައްތައް ްއެދޭ ްރަްއޔިތުން ްވަސީރާއްޖޭގެ ްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ްހަމައަށް ްހުިރްލަކާ ްތަހުޒީބުވެފައި ތަކީ

ްޤައުމު ްުސލްޙަވެރިކަމާްކުރާތަކުަގއި ްނިކުމެ ްަރއްޔިތުން ްއެއީ ްހިންގުން.ްްގޮތަކީ ްހަރަކާތްތައް ްސިާޔސީ އެީކަގއި

ްހި ްގެްނގޮއްސަްތާމައެހެންނަމަވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހެއްދެިވްްލައިފުރަގަހަށްްއަތްްދެްއަކީ ްގޮސް ނޑިއަުޅވާފައި ބި

ް..ދައްކާ.ޮދގުްުބހުތާނުްވާހަކަް،ބޮޑުް،ނުހެއްދެވިވަރުް



  

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާް ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު .ް ްމަނިކުޢިްއޒަތްތެރި ްމޫސާ ްްމެންބަރު ްފުރުޞަތު. ްފުރުޞަތު.3ްްދެވަނަ ވަނަ

ބާކީްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ްމިހާރުްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަޢިްއޒަްތތެރިްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެް

ްޓު.މިނ3ްިއޮތީް

ް

 އްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެ

ްގިނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްޝުކުރިއްާޔ ްއަާސސީްްފުރުޞަތުތަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ އެދެވެީނ

މިނިވަންކަމެްއގެްއިންްަކނޑަެއޅުމުގެްވާަހކަދެެކވޭތީވެ.ްްގައިްރަްއޔިތުންނަށްްދީފައިްއޮތްޙައްޤުތަކާއިްމިނިވަްނކަމުގެްާބބު

ްމަސައް ްބުރަ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށްކަތްްމިއީ ްމަޖިލީހުން ްމި ްޤާނޫްކޮށްގެން ްގެނެސްފަިއވާ އެްއކަންްްނުއަސާސީޓަކައި

ނޑުމެންްމިނިވަންކަންްހަނިކުރެވޭްޤާނޫނެއްްހަދާއިރުްނގޭ.ްއަދިްޤާނޫނުއަސާސީއެބަްއެްނަށްްވެސްންއެންމެ ައކުްންއަޅުގަ

ނޑަށްްހަމަްމިަކންްވަރަށްްބޮުޑވޭ.ްމަގުް،ދެެކޭވތީވެވާހަކަްއަކަށްްއަމާޒުކޮްށގެންްއެހަމައެކަނިްެއއްްދާއިރާް ަމއްޗަްށްއަުޅގަ

ްނިކު ްފިޔަވައިް،މެމީހުން ްއެކަނި ްނެރުމަށްްމުޒާހަރާކުރުން ްޖިނާޢީްމީހުން ްލައްވާ ްމީހުން ްއަދި ްވުމަށްްކުރުކުށްްޓަކައި

ްޗެނަލް ްޓީވީ ްބާރުދޭ ްފަރާތަކުންްޓަކައި ްަވކި ްމީހެއްގެ ްަވކި ްޗެނަލެއް. ްއެންމެ ްހަމަ ްނުބުނާނަން ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ތަަކކީ

ތަންްްތަުކންްމަސައްކަތްކޮށްަފއިވާްކަންަކންްކުރުމަށްްބާރުލާްޗެނަލްފަދަްފޮނުވާްޗެނަލެްއްނޫން.ްރަްއިޔތުންގެްތެރޭަގއިްމި

ްއެބަ ްފެނިފަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރާއްޖެހުރި ްމި ްއަދި ްކުރިމަތިވިް. ްބަޣާވާތުގެް،އަށް ްގެނައި ްޚާއްަޞކޮށްްްމި ތެރޭަގއި

ގޮތްްިކޔައިދިނުމަށް،ްދާްނވީްްއުޅެްނވީްްތަކުންްއެބަހުރިްރަްއޔިތުންްތަންތަނަށްްދިއުމަށް،ބައެއްްޗެނަލްބެގެންްހަމަްހޭލާތި

ް ްމަގުމަގު ްއެބަހުރި ްހަމަ ްއެކުެލވިގެންާދއިރުަގއިްބުނެދިނުމަށް ްބިލެއް ްމިފަދަ ްއެހެންވީާމ، ްގެްނޮގއްސަ. ދައްކަިއގެން

ްފިޔަވައިްްމަގުމަތީގައިް ްމީހާ ްުހންނަ ްުނވަަތްްމުޒާހަރާަގއި ްއަަރއިގަތުމަށް ްކުށްތަކަށް ްޖިނާޢީ ްކުރުމަށް ްކަމެއް ަވކި

ްކުރުމަށް ްބޭރުކޮށްގެްނ ްއިމުން ްކަންކަން ްަކނަޑއެޅިފަިއވާ ްމިފަދަްްޤާނޫނުގައި ްވެސް ްފަރާތްތަކަކީ ްހިތްވަރުޭދ ޓަކައި

ްއެ ްފިްޤާނޫނެއްގަިއ ްޭދތެރޭގައި ްއޮންނަންފަރާތަކާ ްގޮތަަކށް ްެއްަޔވަުޅއެޅޭނެ ްހަމައެކަނި ްއާެދ، ްޤާނޫނަކަށްވޭ. ޖެހޭނެ

ްނުވަތަްމުޒާހަރާ ްޕިކަޕެއް ްއޮންނަ ްލަުއްޑސްޕީކަްއެްއގައި ްފިޔަވައިއޭަގއި ްމީހާ ްހުންނަ ްހިފައިގެން ކަމަްށްްއެްރު

ްހިތްވަރުދީ ްމުގުރައި، ްަމސައްކަތްޤާނޫްޤާނޫނު ްދުއްވާލަން ްބާރު ްއަދަބުްކުރާްނުގެ ްމީގެން ްމީހަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ.ްކޮންމެ

ްދައުލަތުް ްޙައްުޤ ްމިިނވަންަކމުގެ ްއެްއވެުއޅުމުގެ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްނުލައިްްގެއެހެންނޫނިއްޔާ ްހޯދުމަާކ ްކުރިން ްއަުމރެއް

ްކުެރވޭްއެްއވެވޭް ްގޮންޖަހާ ްއެީއ ްއޮތުމަށް ްއޮްތ ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ްޤާނޫނުްންްގޮތަްށ ްއަޅުަގނޑަށް ްަކމަށް ކަެމއް

ްއެ ްމިްފެންނަމުންދާތީވެ ްސިފައިންނާިއްްވާހަަކ ްޤައުމުގެ ްމި ްވިޔަްސ ްގޮެތއް ްކޮންމެ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ދައްކަނީ.

ކޮށްފި.ްޚާއްޞަކޮށްްސިޔާީސްްފަދަްކަންތައްތައްްކޮށްފި.ްމިްޤައުމުަގއިްވަރަށްްގިނަްބަޔަކުްމިދެންނެވިްންފުލުހުންްއެކަ



  

ްމީހުން ްބަެއއް ްތިބި ްދަހިވެިތވެަފއި ްވެިރކަމުގެ ްރައްޔިތުްނގެްގޮތުން ްވެއްޖެްްކޮށްފި. ްމެންބަރަކަށް ްއެމަޖިލީހުގެ ްއްއްޔާ

ެވސްްޖަހަންވީ.ްއަނެއްްމެންބަރަކުްްަބނޑުކޮުޅަގއިްކޮޅުފައިންހެއްގެްދައްމެންބަރަކުްފުންމައިގެންްއަރަިއ،ްސިފައިންގެްމީ

އޮތީ.ްހަަމްްވެސްްލާންީވ.ްމިްދެކޮޅުްމިްލާފައިްގެންޮގސްްހޮސްޕިޓަލަށްަތޅަިއގަތީމަްރޯނާްގަންނުަވއި،ްގޮސްްހުއްޓުނީމަ

ް ްމި ްފެންނާނެ ްވެސް ްބަރިން ްކުރީ ްމަޖިލީހުގެ ްދ2ްެމި ްއަނިާޔކޮށްފައިްްއަިނޔާ ްކުރީްްގޮތަށް ްއެކަކު ްމީހުން. ތިބި

ްއެ ްފުލުހުން ްއަނެކަުކ ްއަނިޔާ. ްއަނިޔާްްފުލުހުންނަށް ްމައްސަލަމީހަކަށް ްދެ ްއެްކުރީ. ްއެހެންވީމާ، ްނުބެލޭ. ްެވސް ްއެއް

ްއަުޅަގނުޑް ްއޮތުމަށް ްތެރޭގައި ނޑެްއގެ ްމިންގަ ްހަމަ ްކޮންމެވެސް ްރަނގަޅު ްއެ ްހިނގަންޖެހޭނީކީ. ްމިކަން ްނޫން ގޮތަކަށް

ްމި ްވާހަކަ ްހެދިޔަްސްްނެއްދަންނަވަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެދޭ ްއިނގޭތޯ.ްއެކަހަަލްކަމަކަށް،ްޤާނޫނެއް ްނުކުރެވޭނެ ަބއްެޔއް

ްމި ްމިހާރު ްެއކަމަކު ްއުޅޭނީ. ްހަމައިގަިއ ްނެތް. ްކަމެްއ ްކުރާނެ ްޙަޤީޤަތުގައިްނުހެދިޔަސް ްރައްޔިތުްނެގްްދަނީ ވެްސ

ްވިސްނަންެވއްޖެ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްސިފައިންނާްމިް،ކަމެއްްްމަޖިލީހުގެ ްމިތިބަ ްހަަމްްފުލުހުންްއިރާއްޖޭަގއި ވެއްޖެ

ްއަުޅވާލަން ްހަމައަކަށް ްއެފުދޭވަރަކަށް ްގަވާއިދަްށ ްޤާނޫނާއި .ްް ްކުރަންހުމީހުން ްހިތާވަރު ވެއްޖެ.ްްރުމަތްތެރިކޮށް

ްއަރަިއގަންނަ ްގަޔަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިނކުތީމާ ްމަގުަމއްޗަށް ްވަނީްއަޅުަގނޑުމެން ްހިފެހެއްޓޭނެމީހުްއެްވިްއޔާްކަމަށް ްން

ިވޔަސް،ްްފަދަ،ްހިފައިގެންްނޫނިއްޔާްމަގުމަްއޗަށްްނިކުންނާކަށްްމިހާރުނުވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޤާނޫނުްހެދުމުގެްކުރީގައި

ްބާރު ްވެސް ްޤާނޫނުން ްފުލުހުންމި ްސިފައިންނާއި ްލިބެންޖެހޭ. ްރައްޔިތަާކްް،ތަކެއް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ަގވާއިާދއި

ްއެ ްދަތްޕިލަްމީހާްކުރިމަތިލައިފިއްޔާ ްމީހާގެ ްއެބައަށްްސިފައިންގެ ްޤާނޫނުން ްަޙއްޤު ްދޭން.ްއެހެންނޫނީްްދުއްވާލުމުގެ ޖެހޭ

ްއެކަމެއްްުނވާނެ.

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮ

ް ްރައީސް.އާދެ، ްޢިްއޒަތްެތރި ްމަެއއްވެްްުޝކުރިްއޔާ ްބިލު ްމިނިވަންކަމުގެ ްހުށަހަޅުއްަވއިޖިލީހައުޅުުމގެ ްކަމަށްްދެްއވިށް

ްިޢއްޒަ ްދާއިރާގެ ްެދކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްމުޙައްޓަކައި ްމެންަބރު ްޝުކުރުދަންަނވާލަންްތްތެރި ނޑު ްައޅުގަ ްނަޝީދަށް މަދު

ްވަރަށްް ްހަމަަގއިމުވެސް ްވެރިކަމުގައި ްނަޝީދުގެ ްނިމިދިޔަ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަޅުގަ ްއެއަށްފަހު ބޭނުން.

ްމުާޒހަރާްބަރާބަރަށް ްކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީކގައި ްފުރުޞަތުސުލްޙަވެރިކަމާ ްކުރުމުގެ ްއެްއްހެއްަކީކްތައް ްކަމުގެ ީދފައިވާ

ނޑުފަްތަނުންްއެއްްފަހަރުްހައްޔަރުކޮށްފަިއވޭ.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެ،ްއ15ްެއަޅުަގނޑުްމުޒާހަާރކޮށްގެންް ް..ް.ހަރުްއަުޅގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރެގްއްިލއްޖެ.ްކޯރަމްްހަމަކޮށްދެއްވުމަށްްދަންނަވަންކޯރަމްްގެ

ްށްްގެންެދވުމަށް.ބަރުގެްވާހަަކފުޅުްކުރިއަޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ް



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮ

ްައޅުގަް ްވާހަކަޝުކުރިއްާޔ. ްއުޭޅ ްމި ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްޑިމޮކްްނުޑ ްނަޝީުދގެ ްނަޝީުދެގްްެރޓިކުައކީ ވެރިކަމުަގއި

ްރައިޓްސްހިޔު ްްމަން ނުޑްއަށް ްއަުޅގަ ްހަމަގައިމުވެސް ްތެރެިއން ްވެިރކަމުގެ ްމުޒާހަރާކޮށްގެނ15ްްްލޯބިވެަވޑަިއގެން ފަހަރު

ނުޑގެްމަްއޗަށްްމުޒާހަރާކޮްހައްޔަރުކޮށް،ްއެއް އެްމައްސަލަްް،ޮއތްްދަޢުވާކޮށްްށްގެންްޖިނާޢީްކޯޓުގައިްއެބަފަހަރުްއަުޅގަ

ްކޯޓުގަ ްޖިނާޢީ ްއޮތީ ްބޭނުއިްއަދިވެސް ްފާހަގަކޮށްަލން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ނޑުމެްންކަން ްއަޅުގަ ން.

ނޑަކަށްްއަނިޔާމުޒާހަރާކުރި ްއަުޅގަ ްގަދަނަހަދާްފަހަރެއްގައި ނޑު ުނވޭ.ްގަދަްހެދިްެއއްްްއިުރގައިްހަމަްަގިއމުވެސްްއަުޅގަ

ްެވއްޖެއްޔާފަހަރެއްގަ ްއަުތގައިްއި ނަޑއިްއިގަީޑގަްބިިޑއަޅާްއަުޅަގނޑުގެ ްކަ ްއަތް އެބަހުރި.ްމާްްއިބިޑިއަުޅވާފަްއިްލާފަހަމަ

ްފަލަ ްއަުޑގަދަް،ވެގެންކަންތައް ްމޫމާ ްއުޅެފިްއޔާ ްޕެޕަރކުރަން ްމައިތިރިކުރަން ްޖަހާފަނުމައްޗަށް އެބަހުރި.ްްއިސްޕްރޭްވެސް

ެއއާްެއްއވަރުގެްާބރުްބޭނުންކޮށްގެން.ްރީތިކޮްށްް،ނޑުްޤަބޫލުކުރާްޮގތުގައިްަވއިލެންޓުްމީހަކުްމައިިތރިކުރެވޭނީމިއީްއަުޅގަ

ް ްބަޔަކާ ްހުންނަ ްމަޑުމަޑުން ްއެހަމަ ްކަމާްފުލުހުން ްކުރިމަތިލާނެ ްމީހުންނާ ްއެ ްމުޢާމަލާތްކޮށް ްރީތިކޮށް ދުްމެްގޮތަށް

ްޝަްއކެއް ްެއއްެވސް ްއަުޅގައަޅުަގނުޑ ްލަެދއްނުކުރަން. ްއެްއވެސް ްިހތާމަކުރަނީ ްް،ނޑު ްނެިތްހަްއެްއވެސް ޔާތެއް

ސުލްޙަވެރިްއެްއވުމޭްިކޔަިއގެންްްއިްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގަިއްމިްތިއްބެވިްއެމް.ޑީ.ީޕްމެންބަރުންްސުލްޙަވެރިްުމޒާހަރާތަކާ

ް ްމަޑަވެލީ ްއަޑުިއވުނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަނުގައި ްމި ްދެންމެ ްވާހަކަދައްކާތީ. ްމެންބަރުްމިތާ ްޢިްއޒަތްތެރި ާދއިރާގެ

ްވާހަ ްމުޒާހަރާަތކުގެ ްސުލްޙަވެރި ްދެްއކީމަކަނާޒިމު ްނިހާ، ްިއންނެވި ްޢިްއޒަތްތެރިްް،ނުމެންމި ްދާއިރާގެ ވިލިމާފަންނު

ްނިހާނުްމެންބަރު ްއަރިުހގައިްްޙުސައިންްއަޙްމަދު ްމައުމޫނު ްަރއީސް ްައއްަސވާ. ްކައިރިން ްބޭފުޅުން ްމަނިކުމެން

ްގއ. ްިގްއޔަނވިލިއަޅުަގނޑުމެން ްކާޑެއްދޫ ްދަތުރުގައި ްކުރި ްދާން ްފޭބިއިރުށް ްމެންބަރާް،އަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ދެންްްއިއެ

ްމަސްތުވާތި ްބޭފުޅުން ްދެ ްޤަސަމާ ްމެންބަުރ ްދާއިރާގެ ްނަދޫ ްބޯންދީގެްނ ްައޅުަގނޑުމެްނގެްެއއްޗެހި ގެންޮގސް

ްރާާވފަ. ްސީދާ ްޙަޤީޤަތް.ްދުވަސްދުްއވާލުމަށް ްމިއީ ްގޮސް. ްރާވަިއގެން ްކުިރްްސީދާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތް. ސީދާ

ނޑުމެންްސްްލޮލުންްދެކެ،ްއަތުންއަނިޔާްހަމަްގައިމުވެް ނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ްއަޅުގަ ހިފޭނެްވަރުެގްމީހެއްގެްވާހަކަްއަުޅގަ

ްއަރައި ްދޯންޏަކަށް ްތިބި ްއެކަނިމައިް، ްތެޭރގައި ްހަތަރުފަދޯްނޏެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ސްްއެަކނި

ްމެންބަރަކު..

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަނިކު.ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް



  

 މަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާ

ްމަޚްލޫފު ްއަޅުްްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްހުއްޓާ ްނިކުމެވާހަކަދައްަކވަން ނޑު ްވާހަކަދައްަކިއގެްންް،ގަ ްމީހުން ްޕާޓީެގ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްމި ްގިނައިން ްވަރަށް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުުނ ްމީްގަލޮޅު ްކުިރއަތަނަށް ްވާހަަކ ްވައްަދއިގެްނ ްށްހުން

ުމގައިްދަންނަވަމުންްައޅުަގނުޑްގޮތުންްދަށްކަމެއްްކަްއެމް.ޑީ.ޕީްމީހުންނާްދިމާކުރުމަކީްއަޚްލާޤީް،ގެންދެވޭްގޮތަށްްހެދީމަ

ްއެްވާހަކަްދަންނަވާލަންްމިްނިޒާމީްނުކުތާްނެގީ.

 

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަރުވަން.ްްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއެއްްޫނން.ްއަޅުަގނޑުްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްމަޚްލޫފުްޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުގަލޮ

ް ްޝުކުިރއްޔާ ްައޑުއެހުމަށްއާދެ، ްވާހަކަ ނޑުގެ ްެއއްބާރުުލންޓަްްއަުޅގަ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްހަމަްކައި ްއަޅުަގނޑު ދެއްވީތީ.

ްމި ްވާހަކަްދަންނަވަން ްމިްއުޅޭ ްޙަޤީޤަތޭ. ްމިއީ ްނޫނީްއަކީ ްދައްކައިގެން ްވާހަކަ ްމި ްމިްްގޮތަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްއްލެހަްކަންކަމަށް ްނުހޯދޭނެ. ްސުލްަޙެވރިކަމާއް ްއެންގުަމކާްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްކުރިން ްމުޒާހަރާކުރުމާއިްްއެކު ނުލައި

ނޑުމެންނަށްްހަމަްމިްޤާނޫނުްވީވީްކަމުަގއިްއެްއވެުއޅުމުގެްހައްޤުްލިބިދީފައިް  ...ނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޯ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްގެއްިލއްޖެ. ްޢިއްޒަކޯރަމް ްހަމަވެއްޖެ. ްކުރިއަރަމް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްގެންދެތްތެރި ވުމަްށްށް

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮ

ްރަީއސް.ްޝުކު ްރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމުއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްގަސްތުްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްހަމަ ްެއްްއިގަްރަޝީދު ކޯރަމް

ްް..ގެއްުލވައިލީ.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްޖެއްސެވުންްއެދެންމްްގެއްިލއްޖެ.ްރަނގަބީލުކޯރަ

ް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

ްނިންމުން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޯރަމްްެގއްލުމުންްމަޖިލީހުގެްްވަީންެގއްލިފަ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަުދގެްޖަްލސާގެްމިްދަންފަޅިްހިނގަމުންދަނިކޮށްްކޯރަމް

ްޓުގެްހަމަވުމުގެްކުރިންްމިހާރުްމިްމިނ5ްިމިނިޓުގެްވަގުތުްބެލުމަށް.5ްްޖެހުމަށްފަހުްނީްރަނގަބީލުގަާވއިދުަގއިްމިްއޮންނަ

ނޑުްގަލޮްއްޖެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެކޯރަމްްހަމަވެް.ްއެހެންވީމާ،ވެފ2:31ްަވަނީް ުޅްދެވަަޑއިގަތުްންއެދެން.ްއަުޅގަ

ްޢިްއޒަ ްދާއިރާެގ ްފުރުދެކުނު ްދެން ްމެންބަރަށް ްޖަލްާސގަތްތެރި ްމާދަމާގެ ްޖަލްސާޞަތުއަރުވާނީ ްމަޖިލީހުގެ ްދެްނ ެއއްްް.

ްަގއި.9:11ްހެނދުނުްާވްއަންގާރަްދުވަހ2112ްްުލައިްޖ3ްުއޮންނާނީް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود
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