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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

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ22ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2102/3/05/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

3.2-ްް ްައއިޓަމު 3.2ްްއެޖެންޑާ ްނަންބަރު ްަޔއުމިއްާޔ ްފާްސކުރުން. 2112/51ްްޔައުިމއްޔާ 2112/52ްްއިން 3ްއަށް

ވަނަްޖަލްސ12ްްާވަނަްޖަލްސާްއިންްފެށިގެނ11ްްްވަނަްދައުރުގ3ްްެވަނަްއަހަުރގ2112ްްެލްސާގެްޔައުމިްއޔާ.ްއެއީްޖަ

ްމެންބަރަުކް ްއެއްވެސް ްޝާއިޢުކުރުަމށްފަހު ްވެބްސައިުޓަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިްއޔާތައް ްިމ ްޔައުމިްއޔާތައް. ްހުރި އަށް

ްގަާވއިދުަގއި ްނުާވތީ ްޤަބޫލުކުރާްއިޞްލާޙުހުށަހަޅުއްވާަފއި ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިއްޔާތަކަކީ ްމި ްމަީތން ްގޮތުގެ ވާ

ްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަމަށްްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ވަނ2112ްްަނޮވެމްބަރ1ްްުއަދ2112ްްިޮއކްޓޯބަރ31ްް.ްން.ްކޮމިޓީތަުކގެްަބއްދަލުވުންްގުރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންްްއާދެ!

ް ްކޮމިޓީދުވަހު ްއިޢުލާނުކުރުން.ްްތަކާއިބޭއްވުނު ްވަގުތުަތއް ްހޭދަވި 2112ްްޮއކްޯޓބަރ31ްްކޮމިޓީތަކުަގއި ްދުވަހުްވީ ބުދަ

ް ނޑ9:42ްްުހެނދުނު ްފެށިގެްންރޭގަ ްބޭއްވިަފއިވޭ.ްމިްކޮމިޓ7ްްީހަމައަްށްްއ11:11ްާއިން ްއެްެއއްެގްބައްދަލުުވން ގޮތުން
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ް ްޖުމްލަ 8ްްދުވަހު ްްމިނެޓ15ްުގަިޑއިރާއި ްހޭދަުކރައްވާަފއިވޭ. ްމެންބަރުން ްބައްދަުލވުންތަުކގައި ޮނވެމްބަރ1ްްުކޮމިޓީެގ

ނޑ4:55ްްުވީްބުރާސްފަތިްދުވަހުްހަވީރ2112ްްު ކޮމިޓީްއެްއގެްބައްދަުލވުްނ2ްްއާްހަމައަށ11:55ްްއިންްފެށިގެންްރޭގަ

ް ްދުވަހު ްއެ ްޖުމްލަ ްެއގޮތުން ްކ4:51ްޮބޭއްވިަފއިވޭ. ްހޭދަކުރައްވާފައިވޭ.ްމިނެޓު ްެމންބަރުން ްބައްދަލުވުންތަުކގައި މިޓީގެ

ްޮގތް.ް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބޭއްވުމަށް ްބައްދަލުވުންަތއް ްކޮމިޓީގެ ްކޮމިޓ9:31ްީމިއަދު ްމާލިއްޔަތު ްއާއި ްޮކމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ގައި

ް ްކޮމިޓީ. ްޢާއްމު 11:15ްއަދި ްކޮމިޓީ. ްއިޖުތިމާޢީ ްމަސްއޫލިްއޔ11:15ްަަގއި ްސަރުކާުރގެ ްބަލާްގައި ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ ތު

ަގއިްމިނިވަންްުމއައްަސާސގެްކަންަތއްތަކާްބެހޭްކޮމިޓީ.2ް.12:31ްކޮމިޓީްާއއިްަޤއުމީްތަރައްޤީްޮކމިޓީގެްސަބްްކޮމިޓީެގް

ްކޮމިޓީާއިއ14:11ް ްކުޑަ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްާއއި ްކޮމިޓީ ްދިރާސާކުރާ ްބިލު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ގައި

އޫިލއްޔަތުްައދާކުރާްމިންވަރުްބަލާްކޮމިޓީ.ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުްިމްދަންނަާވލަނީްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަކަށްްސަރުކާރުެގްމަސް

ްއޭދަފުށީް ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީގައި ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަދާުކރާ ްމަްސއޫލިއްޔަތު ްބަދަލުތައް.ްސަުރކާރުގެ ްަބއެއް އައި

ްސަ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޙްމަދުްދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްބަދަލުގައި ލީމުގެ

ްވާީތް ްފޮނުއްވާފައި ްސިޓީ ްގްރޫޕުން ްޕާލިމެންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްހަމަޖެއްސުމަށް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަނިކު ްޙުސައިން ނިހާނު

ްގަާވިއދުގެް ްގޮުތގެްމަތ2ީވަަންމާއްދާެގ29ްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ންްެއަކންްއެގޮތަްށްއިޢުލާނުކުރަން.ްގެް)ނ(ގަިއވާ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ްފުަވއްމުލަކު ްހިމެިނވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިީޓގައި ްމާލިއްޔަތު މަސީޙްްهللا

ްޢަބްދު ްޙަމްދޫން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއިނުގރައިދޫ ްބަދަލުަގއި ްهللاްމުޙައްމަދުގެ 2ްްޙަމީދު 2112ްނޮވެމްބަރު

ްރައްޔިތުންެގްްއިން ްވާތީ ްފޮނުއްވާފައި ްސިޓީ ްގްރޫޕުން ްޕާލިމެންޓްރީ ްޕީ.އެމްގެ ްހަމަޖެއްސުމަށް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ފެށިގެން

ްގެް)ނ(ގައިްވާްޮގތުގެްމަތީންްއެކަންްެއގޮތަށްްިއޢުލާނުކުރަން.2ވަަންމާއްދާގ29ްްެމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ްޅާްކަންކަންް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހ6ްަ

ް.ްމަޖިޅިހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނެތް.ްަގއިްމިއަދުްމަސަްއކަތެއ8ްއަދ6ް،7ްްިދިްއ5ްަޑާްނަންބަރުްއެޖެން

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް
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ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްއެޖެ ްނަންބަރު ްއިބްތިދ9ާންޑާ .ް ްބަހުސް. ްރަޝީުދ9.1ްްއީ ްރިޔާޟު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ވިލުފުށީ

ް ްނަްނބަރު ްޤާނޫނު ްރައްކާތެރިކަމާިއ2119/9ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަްށ ްކޮށްފަިއވާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ

2112ްނޮވެމްބަރ3ްްުލާޙުގެނައުމުގެްބިލު.ްމިްބިލުގެްފުރަތަމަްކިޔުންްއިއްވާަފއިްވާނީްޢިނާޔަތްތަކާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞް

ް ްޭބއްވުުނ ްދުވަހު 2112ްްވަނަ ްއަހަރު 3ްްވަނަ ްދައުރުެގ ްމަޖިލީހަށ2ްްްވަަނ ްބިލު ްމި ްޖަްލސާގަ. ވަނަ

ނ ްއަޅުގަ ްރަޝީދު. ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްމެންބަރަށްްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ްޢިއްޒަތްތެރި ޑު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްްކަދެްއެކވުން:ވާހަރަޝީދުްްމެންބަރުްރިޔާޟުދާއިރާގެްްވިލުފުށީ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުުކރިއްޔާ ްޢަލައިކުމް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަނ2119/9ްްްއައްސަލާމް

ގެްޤާނޫނަށްްއަޅުަގނޑަށްްގެންނަންްފެންނަްއިޞްލާޙުތަކެއްްހުރުމާްެއކުްކޮށްފައިވާްމީހަކަށްްދޭްއިާނޔަާތއިްރައްކާތެިރކަމު

ް ްޤާނޫނުެގ ްބުނެވިދިޔަ ްާއދެ، ްޝުކުުރއަދާކުރަން. ްަރއީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތުދެއްވީތީ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު 9ްއެ

ްމާއްދާތަްއްއިތުުރކޮށް،ްތަރުތީބުކުރުން.ް ްއަންަނނިވި ްފަހަތަށް ްމާއްާދގެ ްހާލަތުންކުެރްްވަނ11ްަވަނަ މާްއދާ.ްއަންނަނިވި

ްޤާނޫނާިއް ްއެވެ. ްނުލިބޭނެ ްަރއްކާތެރިކަެމއް ްނުވަތަ ްއިނާޔަތެއް ްއެއްވެސް ްލިބިދޭ ްަދށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ހާލަތެއްގައި

ްޤާނޫނާް ް)ނ( ްހާލަތު. ްބަިއވެރިާވ ްކުރުމުގަިއ ްޢަމަލެއް ްިޚލާފު ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާ ްހާލަތު. ްކުާރ ްޢަމަލެއް ްޚިލާފު ގަާވއިދާ

ްޤާނޫނާއިްގަާވއި ްފަރާތްތަކުން ްފޯރުކޮށްދޭ ްރައްކާތެރިކަން ްހާލަތު.ް)ރ(ްހިމާޔަތާއި ްހިތްވަރުދޭ ްކުރަން ްޢަމަލެއް ްޚިލާފު ދާ

ް ްހާލަތު. ްކުރަންޖެހޭ ްޢަމަލެއް ްޚިލާފު ްލިބިދ11ްޭގަާވއިދާ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްހާލަތެއްގައި ްހާލަތުންކުރެ ްއަންނަނިވި .

ްމިންވަ ްއެްއެވސް ްއިނާޔަތެްއގެ ްކުރުންްއެްއވެސް ްޢަމަލެއް ްފަދަ ްގެއްލޭ ްމިނިވަްނކަން ްެއވެ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ރެއްްނުލިބޭނެ

ްސަރަހައްދުްން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ް)ށ( ްގޮަވއިލުން. ްކަމަކަށް ްއެފަަދ ްނުވަތަ ްހިތްވަރުދިނުން. ްކުރަން ްއެފަދަކަެމއް ނުވަތަ

ްހިތް ްކަމަކަށް ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްޢަމަލުކުރުން. ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްެގއްލޭ ްގޮވާލުން.ްބައެއް ްކަމަކަށް ްއެފަދަ ްނުވަތަ ވަރުދިނުން.

ްޖަމާޢަތެއްގައިް ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްބަިއވެރިވުން. ްޖަމާޢަތެއްގައި ްޓެރެރިޒަމްގެ ްނުވަތަ ްކުރުން. ްޢަމަލެއް ްޓެރެރިޒަމްގެ )ނ(

ނޑު ްފު ްިއޤުތިޞާދު ް)ރ(ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިތްވަރުދިނުން. ްކަމަކަށް ްއެފަދަ ްނުަވތަ ްޮގވާލުން. ނޑުކޮށްާލްބައިވެިރވުމަށް ފު

ް ްހިތްަވރުދިނުން. ްކަމަކަށް ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްޮގވާލުން. ްކަމަކަށް ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްކުރުން. ްޢަމަލެއް ްއަންނަނިިވ12ްފަދަ .

ްމުއްދަުތގެް ްބަޔާްނވެގެްނވާ ްމާއްދާަގއި ްއިނާޔަތެްއްމި ްެއްއވެސް ްލިބިދޭ ްދަށުން ްިމްޤާނޫނުގެ ްހާލަތެއްަގއި ްކުރެ ހާލަތުން

ްއެވެ ްނުލިބޭނެ ްކޮށްފަިއވާްތެރޭގައި ްއަދާކުރިއިރު ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ް)ހ(. ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ .

ްެއް ްނަމަ، ްއަުތވެއްޖެ ްޙުކުމެއް ްޝަރުޢީ ްޝަރީޢަތަށް ްސަަބބުން ްޢަމަލެއްގެ ްކޮރަޕްޝަން ްނުވަތަ ްސަބަބުން ޚިޔާނާތުގެ
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ް ްފެިށގެން ްދުވަހުން ްއަންނަ ްމ11ްިޙުކުމް ްމުއްދަތުގަިއ ްދުވަުހގެ ްމާލީްްއަހަރު ްއެްއވެސް ްލިބިދޭ ްަދށުން ޤާނޫނުގެ

ް ްކުށަކީ ްއިތުރުްންސާބިތު ްމުއްދަުތގެ ް)ހ(ގަިއްބަާޔންކުރެވުނު ްމާއްދާގެ ްއެވެ.ް)ށ(.ްމި ހާސ11ްްްއިނާޔަތެްއްނުލިބޭނެ

ހާސ1ްްްހާސްްރުފިޔާްއަށްްުވރެްއިތުރުާވްކޮންމ11ްްެރުފިޔާްއަށްްވުރެްބޮޑުްަފއިާސގެްއަދަެދއްްހިމެނޭްކުށެއްްަނމަ،ް

ްރު 1ްްފިޔާއަކުން ްެއވެ. ްއިތުރުކުރެވޭނެ ްމުއްދަތު ްމަޙުރޫމުވާ ްއިނާޔަތުން ްނިސްބަތުން 13ްމަސްދުވަުހގެ

ްޖިނާޢީް ްއަދާކުރެްއވިއިރު ްަމޤާމު ްުކރި،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްކުެށއް ްޖިނާޢީ ްއަދާކުރާއިރު ްމަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްނަ ްސާބިތުެވއްޖެ ްކޯެޓއްަގއި ްޝަރުޢީ ްކުރިކަން ްކުށެއް ްފެށިގެން ްުދަވހުން ްސާބިތުވާ ްކުށެއް ްއެފަދަ އަހަރުެގ11ްްމަ،

ްބަޔާްނކުރެވުުން ް)ހ(ަގއި ްމާްއދާގެ ްއެވެ.ް)ށ(ްމި ްނުލިބޭނެ ްއިނާޔަެތއް ްއެްއވެސް ްލިބޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި މުއްދަތަށް

ރާްޤާނޫނުގައިވާްބަންުދެގްމުއްދަތުގެްއިތުރުންްޝަރީޢަތަށްްސާބިތުވިްޖިނާޢީްކުށުގެްއަދަބެއްގެްގޮުތަގއިްއެްކުށްްބަާޔންކު

ނޑައަޅާަފިއވާްމުއްދަތުގައިްކޮންމެްމަހަކަށްް ްވާނަމަ،ްއެްކަ ނަޑއަޅާފައި މަހުެގްނިސްބަތުންްމިްޤާނޫނުގ3ްްެމުއްދަތުްކަ

ް ްެއވެ. ްއިތުރުކުރެވޭނެ ްމުއްދަތު ްމަޙުރޫމްވާ ްއިނާޔަތުން ްލިބިދޭ ްމަޤާމުނ14ްްްދަށުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްދުވަހުްންއިސްތިޢުފާދިނުމަށްފަ ްސާބިތުވި ްކުށެއް ްއެފަދަ ްނަމަ، ްސާބިތުވެއްޖެ ްކޯޓަކުން ްޝަރުޢީ ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްކުރި ހު

ް ްމާއްދާގ5ްްެފެށިގެން ްމި ް)ށ( ްއެވެ. ްނުލިބޭނެ ްއިނާޔަެތއް ްއެއްެވސް ްލިބިދޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްމުއްދަުތ އަހަރުގެ

ްކުށުގެ ްޖިނާޢީ ްކުޅަ ްއިތުރުން ްމުއްަދތުގެ ްބަޔާންކުެރވުނު ްޤާނޫނުގަިއްް)ހ(ގައި ްބަޔާންކުރާ ްކުށް ްއެ ްގޮުތަގއި އަދަބެްއގެ

ނޑައަޅާަފއިާވްމުއްދަތުގައިްކޮންމެްމަހަކަށްްއެއްްމަހުގެްނިސްބަތުންްމިް ނަޑއަޅާަފއިްވާނަމަ،ްއެްކަ ބަންދުގެްމުއްދަތުްކަ

މަލުކުރަންްފަށާނީްމިްމިްޤާނޫނަށްްޢ15ްަޤާނޫނުގެްދަށުންްލިބިދޭްއިނާަޔތުންްމަޙުރޫމްވާްމުއްދަތުްއިުތރުކުރެވޭނެްެއވެ.ް

ޤާނޫނުގެްދަށުންްރައްކާތެރިކަމާއިްއިނާޔަތްްލިބިދޭްއެންމެހައިްފަރާތްތަކުގެްމައްޗަށްްވެސްްމިްޤާނޫނުްތަންފީޛުކުރެވޭނެް

ްބޭފުޅަކީް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ްސަބަބަކީ ްހުށަހެޅި ްބިލު ްމި ްސަބަބަކީ، ްހުށަހެޅި ްބިލު ްމި ްއާދެ! އެވެ.

ްޤަ ްމަޞްލަޙަތުްއަބަދުމެ ްޤައުމުގެ ްއިސްކަންދީެގން، ްކަންކަމަށް ްމަންފާހުރި ްއާއި ްލާބަ ްރައްޔިުތންނަށް އުމަށާއި

ވަނަްމާއްދާްއިނ128ްްްއިސްކޮްށގެންްކަންަތއްތައްްކުަރންޖެހޭްމީހަކަށްްވާއިރު،ްއަދިްއެފަދަްމީހަކަށްްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ނުއަސާސީންްލާޒިމުކޮށްފައިވާްކަމަކަްށްވާތީެވ،ްއަދިްއެްޙައްޤުްލިޭބްލިބިދޭންޖެހޭްހިމާޔަތާއިްރައްާކތެރިކަންްލިބުމަކީްޤާނޫ

ްއަިދް ްޤަބޫލުކުރެވޭީތވެ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްުހންނަންޖެހޭނެ ނޑުތަެކއް ްމިންގަ ްއަޚްލާޤީ ްސުލޫކާިއ ްވެސް ްމީހަކީ ކޮންމެ

ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްކޮށްފައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއިނާޔަތްތަެކއް ްމާލީ ްބޮޑު ްމިފަދަ ްަދއުލަުތެގް، ްއެނޫންވެސް ުނވަތަ

ްއިޚްލާޞްތެރި،ްޤައުމުގެް ްޒިންމާދާރު،ްަޤުއމަށް ްފަރާތަކީ ްވާނަމަ،ްއެ ްކަމަށް ްދޭ ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްއަދާކޮށްފައި މަޤާމެއް

ްއަދިް ްޤަބޫލުކުރެވޭތީެވ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމީހެއް ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްބޮޑަށް ްވުރެ ްމަޞްލަޙަތަށް ްއަމިއްލަ ކަންކަމަށް

ްފާސްވެ،ްހަމަ ްމަޖިލީހުން ްތަޞްދީޤުވެ، ްޤާނޫނު ްމި ްގުޅިެގން، ްތަޞްދީޤުވެގެންދިއުމާ ްޤާނޫނު ްމި އެހެންމެ

ްމަހުގައިް ްމިދިޔަ ްމީގައި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ނޑަެއިޅގެންދާނެ. ްކަ ްއުސޫލުތަެކއް ްމީގެ ްނަމަ ތަޞްދީޤުކުރެވިއްޖެ

ދައުރަށްްވުރެ،ްެއއްްދައުރުްހަމަނުވ1ްްާބުނާްގޮތުންްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްަފއިވާްމީހަކަށްްމިހާރުްއޮތްްޤާނޫނު
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ްދޭންޖެހޭް ްމީހަކަށް ްޮކށްފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްމިހާރުގެ ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްއިނާޔަތް ްމީހަކަށް ްއެ ްވަންޏާ ކަމަށް

ް ްޤާނޫނު ްމި ްއާދެ! ްޤާނޫނު ްަރއްކާތެރިކަުމގެ ްއ2119/9ްެއިނާޔަތާއި ްނެތް. ްއެއް ނަޑއެޅިފަ ްކަ ްއޮތް ހެންނަމަވެްސްގައި

ް ްއެނގޭ ްެއބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ 5ްްމިއަދު ްކޮށްފަިއވ1ްްާއަހަރުގެ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކުރީެގ ްނުކުރާ، ަދއުރު

ްޤަބޫލުކުާރް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންދޭ. ްއެބަ ްފޯރުކޮށްެދމުން ްއިނާޔަތެއް ްމާލީ ްދައުލަތުން ްނަޝީދަށް މުޙައްމަދު

ްމިދެންނެވި ްއަދި ްއިނާޔަތާއިްްގޮތުަގއި ްމަނިކުފާނަކަށް ްއެ ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްބަލައިނުގެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ޤާނޫނު

ރައްކާތެރިކަެމއްްދައުލަތުންްފޯރުކޮށްދޭކަށްނުޖެހޭނެ.ްއެއީްމިހާރުްޤާނޫނުގައިްބުނެފައިްއޮންަނންދައުރުްއެބައޮތްްބުނެފަ.ް

5ްް 1ްްއަހަުރގެ ްއަދި ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްކޮށްިފ ްމިހާރުްްދައުރ2ްުަދއުރު ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްެވއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ކޮށްފި

ްމިީއް ްވީނަމަވެސް ްކުރިކަމުގައި ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްއެކަން ްމަތިން ްއެއްގެ ްލަފަ ްއޮތް ްދެއްވާފައި ްޖެނެރަލް އެޓާރނީ

ނޑުމެންްމިްތިބެނީްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެްކަމެއް.ްމިކަމުގެްދަޢުވާްމިްދެްފަރާތާްމެދުްކުރެވޭނެްދުވަހެއްްއަންނާެނ.ްއަުޅގަ

ްފިނޭންސްް ްމިއަދުގެ ްޖެނެރަލަށާއި ްއެޓާރނީ ްމިއަދުގެ ްދުަވހަކުން ްއެ ްއިންތިޒާރުކޮށްގެން. ްދުވަހަކަށް ްނިމޭ ްސަރުކާރު މި

ްިމް ްއަީކ ްޕާޓީ ްނިސްބަތްވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރާނަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަޢުވާ މިނިސްޓަރަށް

ްކޯލިޝަ ްތެރޭަގއި ްނޫން.ްސަރުކާރު ްފަސޭހަކަމެއް ްދިޔުމަކީ ްކުިރއަށް ްކަުމގަިއ ްމި ްވާީތވެ، ްަބޔަކަށް ްއުޅޭ ްތެރޭ ެނއްގެ

ނޑުމެންގެްވިސްނުމާއިްޚުދުްައޅުަގނޑުްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮށްަފއިްހުރިްމެންބަރަކަށްްވާތީވެ،ް އެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ނ ްައޅުގަ ްެއއީ ްަޙއްޤެއް ްއަޅުަގނުޑގެ ްަޙއްެޤއް، ްލިބޭ ްެއީއްއަޅުަގނޑަށް ްކަމެްއ ްކުރަންޖެހޭ ްޓަަކއި ްރަްއޔިތުންނަށް ޑު

އެއިެރއްަގއިްއޮންނަްސަރުކާެރއްްޖަވާބުދާރީކުުރވުން.ްއަދިްާޤނޫނާްޚިލާފަށްްކޮށްފައިްހުންނަްކަންތައްތަެކއްްއެީއްކޮންެމް

ްއެއީ ްލިބެންޖެހޭނެ. ްމީހަކަށް ްއެ ްއަދަބެއް ްލިބެންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްއެ ްވީނަމަެވސް ްކުރިކަމުގައި ްސަރުކާރުންްްމީހަކު މި

ކޮށްފައިްއޮތްްކަމަކަށްްވީނަމަެވސްްއަދިްރައީްސްމައުމޫނުެގިއރުގައިްކޮށްފައިްއޮތްްކަމަކަށްްވީކަމުަގއިްވީނަމަވެސްްއަދިް

ްކަމެއްެގް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްމީހަކު ްއެ ްވެސް ްވިޔަސް ްކަމަކަށް ްއޮތް ްޮކށްފައި ްނަޝީދުގެއިުރަގއި ރައީސް

ގ2119/9ްެލިބެންޖެހޭްއަދަބު،ްޝަރުޢީްކޯޓުތަކުންްއެްމީހަކަށްްލިބިދޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްއޮތްްްއަދަބުްއެްމީހަކަށް

ްރައްކާތެިރކަންް ްއިނާޔަތާއި ްނަޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ްހުރި ްކޮށްަފއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަށް ްކުރީގައި ްދަށުން ޤާނޫނުގެ

މަޖިލީހުންްއެްބިލުްބޭރުކޮށްލީމަ،ްއޭގެްމާަނއަކީްދެންްދޭކަްށްދެވޭނެްެއއްވެްސްގޮެތއްްނެތް.ްއަދިްމިދިޔަްމަހުގަިއްމިް

ްއެކަްންކުެރވޭނެް ްނޫްންގޮތަކަެށއް ްއިޞްލާޙެްއްގެނެްސގެން ްޤާނޫނަށް ްނުފެނެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްވެސް ްމަޖިލީހަކަށް މި

ްޤާ ްމި ްގެނައީ ްމި ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްމި ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްނެތް. ްގޮތެއް ްއިތުރަށްްއެްއވެސް ނޫނުން

ތަފުޞީލުކުރަންޖެހޭްކަންތައްތަކެއްްމީަގއިްހުރީމަ،ްެއކަންްުކރުމަށްްޓަކައި.ްއެހެންނަމަވެްސްމިްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުންތައް،ް

މިްބިލަށްްމިްގެނައިްއިޞްލާާޙްގުޅިގެންްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިކަމާްދޭތެރޭްވިސްނުމަށްފަހުގައިްކޮމިޓީްއިންްމިކަމާް

ްގޮ ްކޮމިޓީއަކަށްްދޭތެރޭ ްދާ ްބިލު ްވެްސްމި ްވިސްނުން ްޚިޔާލާއި ްރަނގަޅު ްފުރިހަމަ ްމާ ްމިއަށްވުރެ ްއަދި ްނިންމާނީ. ތެއް

ްބަހުސްކޮށްލީމަް ްކޮންމެެވސްްވަރަކަށް ްވެްސ،ްމިއަށް ްދެކޭގޮތް ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންްމިކަމާްދޭތެރޭ އައިސްދާނެ.ްއަދި
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ނޑުެގްވާޖި ބަީކްަމޖިލީހަށްްމިްހުށަހެޅުން.ްމިްބަލައިގަތުމާިއްބަލައިުނގަތުމަކީްއެނގޭނީ.ްހަމަްޔަޤީނުންްވެްސްމިްއަުޅގަ

ްައީކް ްވާަހކަ ްދައްކަމުންދާ ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްެއއް. ްޒިންމާ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުންެގ ްިޢއްޒަތްތެރި އެއީ

ްުމއަ ްދައުލަތުގެ ްސަރުކާރާއި ްވާހަކަ. ްބޮޑުެވގެންދާ ްހެސްިކޔާފައި ްދަރަނިތައް ްބޭބޭފުޅުންގެްދައުލަތުގެ އްަސސާތަުކގެ

ްކުރަންޖެހޭް ްމީހާ ްއެ ްގޮތުން ްފަރުދީ ްކޮބަިއކަމާއި ްކަންތައްތަކަކީ ްއިޖްތިމާޢީ ްެއހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްބޮޑު މުސާރަތައް

ްތަފުޞީލުކޮްށް ްވަރަށް ްެއބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްކޮަބއިކަމާ،ްމި ްޢިނާޔަތަކީ ކަންތައްތަކަީކްކޮަބއިކަމާިއްމާލީ

ްވާހަަކ،ްއަދިްމަޖިލީ ްދެކެވޭ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްމިއަދު ްއެްއކޮށް ްކެތްެތރިކަމާ ްޤާނޫނުތަކުގަިއްލިޔަން.ްއެހެންކަމުން ްހެދޭ ހުން

ްރަީއސަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުދެއްވީީތވެ ްހުށަހެޅުމުގެ ްބިލު މި

ްއިކުމް.ވެސްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްަވްއސަލާމްޢަލަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިހާރުްފުުރޞަތަށްްއެދުމުެގްަވގުތުްހުުޅާވލަން.ް ގަިޑއިުރގެްބަހުސެއ3ްްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންް ނޑުްފުރަތ1ްައަޅުަގނޑުމެންްމިްފަށަނީ.ްމިއަދުްއަުޅގަ މަްަގޑިިއރުްވަންދެންްމިްބިލަށްްބަހުސްކުރާނީ.ްއަުޅގަ

ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްގެމަަނފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދަށް.

ް

 ގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ރާއްޭޖގެްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފައިާވ2119/9ްް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

މީހަކަށްްދޭންޖެހޭްރައްކާތެރިކަމާއިްއިނާޔަތްތަކާްބެހޭްޤާނޫނަށްް...ވަނަްއިޞްލާޙުގެަނއުމުެގްބިލުްހުށަހެޅުއްވީތީްވިލުފުީށް

ްކުރަންޖެހޭް ްމިކަން ްދަނޑިވަަޅކީ ްމި ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ކުރަނީ.ްސަބަބަކީްރާއްޖޭެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްުކރައްވާްބޭފުޅުންްެއއްްދުވަހުްންވަގުެތއްްކަމަށްްައޅުަގނޑުްަޤބޫލު

ްދަނީް ްމި ްނަމަވެސް ްދިމާވެގެން ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްއަދި ްނަމަވެސް ްއަްށްއިސްތިޢުފާދެއްވަިއގެން ްއަމިއްލަ ްދުވަހަށް އަނެއް

ް ްއޭގެ ްފެންނަނީ ްމި ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށްްއިތުރުވަމުން. ްއަުޅގަ ްމުސްތަޤުބަލުގައި މަންޒަރެއް.

ް 3ްްފެނިގެންދާނީ ްހުންނަވާނ4ްްެބޭފުޅަުކ، ްޭގގައި ްކުެރއްވުމަށްަފހުގައި ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްރާއްޭޖގެ ބޭފުޅަކު

ްބޭފުަޅކަށް،1ްްމަންޒަރު.ްވީމާ،ް ްުކރައްވާ ްއިާނަޔތްދޭނެތޯ،ްނޫންތ2ްޯއަހަރު ްމި ްބޭފުޅަކަށް ްކުރަްއވާ ްވެސްްްއަހަރު މި

ސުވާލެއް.ްޤާނޫނުއަސާީސއަކުްންމިްކަމެއްްރޯނުފިލާވަަރކަށްްނޫންްއޮތީކީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްރޯފިލުން،ްރޯފިލުވޭނީްއެް

ްމިއަދުް ްގޮތަކުން. ްމާަނކުރަްއވާ ްއެ ްބޭފުޅަކު ްެއ ްުނވަތަ ްމިންވަރަކުްނ، ްބޭފުޅުންގެ ްތިބޭ ްލަފާދެއްވަން ޤާނޫނީ

ްޙަޤީ ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްއަޅުަގނޑުމެން ްރާއްޭޖެގ ްވެސް ްނަޝީދު ްމުޙަްއމަދު ްކެނެރީގޭ ޤަތަކީ

ްހުންނަވަނީ.ް ްމި ްޭގަގއި ްިމއަދު ްވަނީ ްމި ްވެސް ްަމނިކުފާނު ްއެ ްނަމަވެްސ ްކުެރއްވުމަށްފަހު ްދުވަސްކޮޅަށްކަްށ މަޤާމު
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މުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކުްެވްސްްއެހެންވީމާ،ްއޭނަްއަށްްވެސްްއިނާޔަތާއިްަރއްކާތެިރކަންްދޭންްއެބަޖެހޭ.ްމާދަމާ

ް ްވެސް ްމަނިކުފާނު 1ްްއެ ްނުަވތަ ްވަރެްއ، ްކޮންމެވެސް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ2ްްއަހަރާ ްާރއްޭޖގެ ްތެޭރގައި އަހަރު

ްިމް ްދޭންޖެހޭނެ. ްަރއްކާތެރިކަމާ ްއިޔާނަތާއި ްވެސް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްނަމަ، ްވަނީ ްކަމުގައި ްހުންނަވާ ކުރެްއވުމަށްފަހުގައި

ްާގއިމުކުރަންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްިނޒާމެއް ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވީމާ، ްދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްއިނާޔަތްތަކެްއ ހުރިހާ

ްސަބަބުންް ްއިޞްލާޙުގެ ްގެނައި ްމި ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްމިއަދު ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްފެނިގެންދާނެ ްކޮންމެވެްސްފަސޭހަތަެކއް ނޑުްްމިއަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަން.ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑު ކަމަށް

ްބަންޑާަރް ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނީ ްމަނިކުފާނު ްޖިހާދު،ްއެ ްމިނިސްޓަރު ްނޫން.ްފިނޭންސް ްދެބަސްވަީނކީ ްވެސް ފަހަރެއްގައި

ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްމަތިން ްވިާދޅުާވްގޮތެްއގެ ްއެ ްވިދާުޅވީމަ ްމަތިންްނައިބު ްެއގޮުތގެ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް

ްނަޝީދަށްް ްމުޙައްމަދު ްެކނެރީގޭ ްދެްއވަންޖެހޭ.ްމިއަދު ްމަނިކުފާުންއެ ްއެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ޢަމަލުކޮށްގެން

ްރަްއކާތެ ްއިނާޔަތާއި ްދެއްވަންޖެހޭ ްނަޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ްކުަރްއވާފަިއވާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކުރީގެ ރިކަންްނުވަތަ

ްވެސްް ްމި ްނޫންތޯ ްޖެހޭތޯ، ްމައްސަލަތަެކްއ ްމާނަކުރުމުގައި ްއެ ްނައިބަށް ްބަންޑާރަ ްސުވާލަކީ ްދެން ްޖެހެނީ. ްމި ދޭން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުރުމަކީ ްމިކަން ްމިންވަރަށް ްރޯފިލާ ްމިކަން ްވެސް ްނައިބަށް ްބަންޑާރަ ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ސުވާލެއް.

ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްމިްްކޮންމެހެންވެސް ްމަސްއޫިލއްޔަެތއް. ްމަޖިލީހުގެ ްއެީއ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ އަުޅގަ

ްދައުލަތުގެް ްއިޙުތިރާމުނުކުރާ، ްކޯޓުތަކަށް ްދައުލަތުގެ ްއޮތީ ްހިތް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއަންނައިރު އިޞްލާޙުެވގެން

ްރާއްޖެ ްނުވަތަ ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްގޮންޖަހައިލާފައި ްައމުރަށް ްއެ ްއަމުރުކުރީމާ ްވަަޑއިގެންެނވިޔަސްްކޯޓުތަކުން ތެރެއަށް

އަދިްދައުލަުތގެްކޯޓުަތކަށްްގޮްނޖަހައިލާފައިްޭގގަިއްހުންނެވިަކމުގައިްވިޔަްސްކޯޓުަތކަށްްއިުޙތިރާމުނުކުރާްކޮންމެްބޭފުޅަުކް

ްުދވަހުން ްއެ ނޑެންޖެހޭނޭ ްކެ ްރަްއކާތެރިކަން ްއިނާޔަާތއި ްެއ ްބޭފުޅަކަްށ ްކުރަްއވާފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަްނ ްއަދި

ްމުޙައްމަދުް ްވިަޔސް،ްެއއީ ްކަމުަގއި ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްިވޔަްސ،ްކެނެީރގޭ ްކަމުގައި ްމައުޫމނު ްަރއީސް ްއެއީ ފެށިގެން.

ް ްގޮތަކީ ްވާ ްނޫނިއްޔާ ްއެހެން ްހިނގަންޖެހޭނެ. ްއުސޫލު ްމި ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްމަނިކު ްޙަސަން ނޑުމެންްވަޙީދު އަުޅގަ

އްޗެއްްބަލަން.ްނުވަތަްއަޅުަގނޑުމެންގެްރާްއޖޭގެްރައްޔިތުންްމިްތިބެނީްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްމިްތިބެނީްވެރިންްހަދާްއެ

އަޅުަގނޑުމެންްރާއްޭޖެގްރައްޔިތުންްމިްތިބެނީްވެރިްނގެްލެވެްލގެްމީހުންްޤާނޫނަށްްބޮޑުންްކަންތައްްކުރާްގޮތްްަބލަން.ް

ނޑުމެންނަ ްއަޅުގަ ްމިައދު ްގޮތަކީ ްވާ ްަބލަން.ްތިބޭއިރު ްކޮބައިތޯ ްއިޙުތިރާމަކީ ްފަހުންްކުރާ ްއެންމެ ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ށް

ްެއްކޯޓުއަމުރަށްްއިޙުތިރާމުނުކޮށްްފުރާވަޑަިއގެންނެވިްމަންޒަރު.ް ވެސްްކެނެރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްކޯޓުއަމުރެއްްޮއއްވާ

ްރާއްޭޖެގް ްމިއީ ްމަންޒަރު. ްވިާދޅުވި ްގަދަބަސް ްކިޔާ ްނުދާނަމޭ ްތިމަންނާ ްޮއއްވާ ްކޯުޓއަމުރެއް ހަމައެއާެއކު

ްޤަބޫލެްއްރައީސުލް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްމަންޒަރެއް ްދާންޖެހޭ ްފެނިގެން ްފަރާތުން ްބޭފުެޅއްގެ ްކުަރއްވާ ޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްާރއްޖޭގެް ްވަނިކޮށް ްިނންމާފައި ްގޮތަކަށް ްވަކި ްނިްނމުން ްނިންމާފައިވާ ްއެ ްކޯޓުްނ ްވީމާ، ނުކުރަން.

ްިއނާޔަތެ ްމިފަދަ ްނުވަަތ ްބޭފުޅާ ްކުަރއްާވ ްއަދިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްބޭފުަޅކު ްއެްއވެސް ްލިބިދޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުެގ އް
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ްކުރީަގިއް ްކޯޓެްއަގއި ްއެއީ ްލިބެނީ ްއިނާޔަތެއް ްމިފަދަ ްނޫނަސް ްބޭފުެޅއް ްކުރެއްވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ރާއްޖޭގެ

ނޑިޔާެރއްްނަމަެވސް،ްއަދިްއެއީްވެދާނެްފަހަރެއްަގއިްސިފައިްނގެްމަތީްބޭފުޅެއްްނަމަވެސްްއެފަ ދަްބޭފުޅަކުްރިޓަޔަރްފަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްކޮންމެވެސް ްީމގައި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްނަމަ، ްވަނީ ްކަމަށް ްޢަމަލުކުރަްއަވއިފި ްގޮތަކަްށ އެފަދަ

ކަންތައްތަެކއްްކުރަންްއެބަްެޖހެއޭ.ްއެހެންވީާމ،ްމިްއިާނޔަތާއިްރަްއކާތެރިކަންްެކނޑެންޖެޭހނެްހާލަތަކަށްްއަންނަންޖެހޭނެް

ްޤަބޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަރުމުދަލެއްްކަމަށް ްޤައުުމގެ ްސާބިތުވެ، ްވިއްކާކަން ްހަރުމުދާ ްޤައުމުގެ ްހަމައެއާއެކު ލުކުރަނީ.

ްހަމަޖެހެންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްވެސް ްނިޒާމު ނޑޭނެ ްކެ ްަރއްާކތެރިކަން ްއިނާޔަތާއި ްމި ްޔަޤީްނކުރެިވްއޖެއްޔާ ވިްއކައިފިކަން

ްރަ ްރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްުގޅިގެން ްއެއަރޕޯޓާ ްޖީ.އެމް.އާރު ްމަގުމަތީގަިއްޤަބޫލުކުރައްވާ! ްކަންބޮޑުވަމުން. ްދަނީ ްމި އްޔިތުން

ްެއއްޗެީހގަިއް ްާއއި ްޕިކަޕްތަކުގަ ްކުޅަދާނަނުވާވަރަށް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްގެޔަށް ްއަުޑގަދަކުަރނީ. މުޒާހަރާކުރަނީ.

ނޑުްޤަބޫލުކުރަންްއެްބޭފުޅުންގެްޝުޢޫރު.ްއެފަދަްހާލަތަކަށްްޤައުމުްމިްދަނީ .ްމާދަމާްއަުޑގަދަކުރަމުންދަނީ.ްއެއީްއަުޅގަ

ްއެއަރޕޯޓެްއް ްހަމަ ްވެސް ްމަނިކު ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްވެސް ްމިައދު ްވެސް ްބޭފުޅަކަށް ކުރަްއވާ

ްވިއްކުްން ްހަރުމުދާ ްއެބަޖެހޭ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްކަމެއް ްކުާރނެ ްވެސް ްކަންތަކާ ްއެ ްކުެރްއވިަޔސް ވިްއކައިަލއްވަްނވީ.

ްވެް ްނިޒާމެއް ްހިތުހުރިހާްކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ްއޭނަ ްބޭފުޅަކު ްކުރަްއވާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްގާއިމުކުރަން.ްރާއްޖޭގެ ސް

ްއަށްް ްއޭނަ ްލިބެންޏާ ްހިމާޔަތާ ްަރއްކާތެރިކަާމއި ްއިނާޔަތާއި ްއަށް ްއޭނަ ްފައިާބވަަޑއިގެންެނވީމަ، ްޢަމަލުކޮށްފައި ގޮތަކަށް

ްއެ ްޖަހަން. ްވެސް ްސަކަރާތް ްވިއްަކއި ްހަރުމުދާތައް ްނޫންތޯ ްއޭނަްއޯކޭ ްއެނގެންޖެހޭ ްއެބަ ްއަްށ ްއޭނަ ހެންވީމާ،

ްހިމާޔަތާއިް ްލިބެންޖެހޭ ްއަށް ްއޭަނ ްޖެހީމަ، ްސަކަރާތްތައް ްެއ ްއޭނަ ްުދވަސްޮކޅުަގއި ްކުަރއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

އްކާތެރިކަންްރައްކާތެރިކަންްެވސްްނުލިބޭނެކަން.ްމީހަކުްމަރައިލާފައިްދިޔައިމަްއޭނަްއަށްްޭގގައިްލިބެންޖެހޭްހިމާޔަތާއިްރަ

ްވެސްް ްމީހުން ްއޭނަ ްެއނގެންޏާ ްހާޒިރުނުކުރެވޭެނކަން ްކުރިމަްއޗަށް ްކޯޓު ްއޭނަ ްނުވަތަ ްނުލެވޭނެކަން، ްޖަލަށް ނުވަތަ

ްއޭނަް ްވެސް ްބޭފުޅަކަށް ްކުަރއްވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކުރާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެބަޖެހޭ ްވެސް ްވައްކަން މަރާނެ.ްއޭނަ

ްަރއްކާތެރި ްހިމާޔަތާއި ްެއްއްއަށް ްއެކު ްމީހުންނަކާ ްެއހެން ްމަގުމަތީަގއި ްއުޅެންޖެހޭނީ ްއަށް ްއޭނަ ްނޯންނާނެކަން. ކަެމއް

ްދަތުރުކުރަންޖެހޭނެކަން،ް ްެވސް ްސައިކަލުަގއި ްުއޅެންޖެހޭނެކަން. ްވެސް ްބައިސްކަުލގައި ްއޭނަ ފެންވަރެްއގައިކަން.

ްހަނދާން ްއުޅެންޖެހޭނެކަްނ ްވެސް ްމަގުަމތީގައި ްއެއްކޮށް ްލިބޭނީްއަނބިދަރިންނާ ްރައްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ކުރަންޖެހޭނެ.

ްގޮތުެގް ްުއޅުނު ްައދާކުރިއިރުަގއި ްަވޒީފާ ްތިމާ ްގޮތަކާއި ްއުޅުނު ްކުރިން ްތިމާ ްވެސް ްދުނިޔެމަތީގައި ްޢަމަލެއްގެ ްކުރި ތިމާ

ްވެސް ްމީހުން ްިވއްކާ ްހަރުމުދާ ްޤައުުމގެ ްއެެހންވީމާ، ްއެނގެންޖެހޭ. ްއެބަ ްއަށް ްއޭނަ ްބިނާކޮށްކަން އެބަޖެހޭްްމައްޗަށް

ްާގއިމުކުރަން.ް ްނިޒާމެއް ްނުލިބޭނެ ްަރއްކާތެިރކަން ްއިނާޔަތާއި ްމީހެއްގެ ްއެ ްއެބަޖެހޭ ްއަކީ ްިރއަލިީޓ ްމީގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްފޯމަރްޕްރެޒިޑެންޓްް ްދެން ްެއބަ ްބޭފުޅަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްންކުރައްވާަފއިވާ ްރާްއޖޭގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮތީ ދެން

ހެއްްެވްސްއެބަްދެން.ްއޭނަްއަށްްދޭންޖެހޭްސެކްރެޓަރީންްވެސްްއެބަްދެން.ްއޭނަްއަށްްރާއްޖެްއިންްއޮފީހޭްކިޔާފައިްއޮފީ

ްމިދެންނެވީް ްވާހަކަ. ްވެްސ ްމައުމޫނުެގ ްރައީްސ ްިމދެންނެވީ ްދެން. ްއެބަ ްވެސް ްފައިސާ ްޓަކަިއ ްދަތުރުކުރުމަށް ބޭރަށް
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ްއިސް ްބޭފުޅެއް ްަވކި ްވާހަކަ. ްވެސް ްނަޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްމަގުމަތީަގިއްކެނެރީގޭ ްއެކަމަކު ްނޫން. ްއެްއ ތިސްާނކޮށްފަ

ްދޭންޖެހޭ.ް ްރަްއކާތެރިކަން ްެއްހިމާަޔތާއި ްއަށް ްއޭނަ ްކަންތަްއްކުރީަމްވެސް ްރޯކޮށް ްުހޅުޖަހާ މުޒާހަރާކޮށް،ްތަންތަނުަގއި

ޅެނީްއެްއކަލަްދެންްޢާއްމުްރައްޔިތުންްމިްިތބެނީްމިްމަންޒަރުްބަލަން.ްއެްމީހުންްއެބަްބުނޭްބަލަްއެްއަކލަްމީހާ،ްމިްއު

ްކުރަމުންދަނީ.ް ްކަންތަްއ ްގޮަތކަށޭ ްހިތުހުރި ްއޭ. ްއަހައްމަދުބެ ްބާޒާރުމަތީ ްނުވަަތ ްއޭ. ްއަޙްމަދުބެ ްެއއްކަލަ ްއޭ، ޙަސަންބެ

ްގޮްސް ްތަންތަނަށް ްދެއޭ. ްވެސް ްމުޒާހަރާތަކަށް ްިލބެންޖެހޭ. ްެވސް ްރަްއކާތެރިކަން ްހިމާޔަާތއި ްއަށް ްއޭނަ އެކަމަކު

ަގއިްވެސްްހުރޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްެވސްްއެބަޖެހޭްމިްޤާނޫނުންްނަމަވެސްްރޯފިލާްމިންވަަރކަްށްހުޅުޖަހާއިރުްވެސްްކައިރީް

ނޑޭނެްނިޒާމެއްްހަމަޖައްސަންޖެހޭ.ްދެންްއޮތީްރާއްޖެ.ްމުޅިްރާއްޖޭގައިްޭއގެް ހަދައިގެންްމިްއިނާޔަތާއިްރަްއކާތެރިކަންްކެ

ްަތކުލީފުއުފުލަންޖެހޭ. ްގޮތަށް ްދެންެނވި ްއަޅުަގނޑު ްސަބަބުންްްސަބަބުން ްއެއަރޕޯުޓގެ ްޖީ.އެމް.ާއރު މިސާލަކަށް،

ްއިންޑިާޔެގް ްއަދި ްވެދާނެ. ްވެސް ްއުނދަގޫ ްމުލޭމެންނަށް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްއަދި ްތަކުލީފުއުފުލަމުންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ްެއއް ްސަރުކާރާ ްމިއަދުގެ ްއޮތީ ްސަރުކާރު ްއިންޑިޔާ ްއެނޭގ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއުނދަޫގވެދާނެ. ްބޭފުޅުންނަށް ކޮށްްބައެއް

ްރާއްޖޭެގް ްސަބަބުން ްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްވިަޔސް ްދަތިވިކަމުަގއި ްކުޑަކޮށް ްދެންނެވީމަ ްމިހެން ްއެހެންނަމަވެސް، އޮތްކަން.

ރައްޔިތުންނަށްްގެއްލުްނވަމުންްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްާރއްޖޭެގްަރއްޔިތުންނަށްްމުޅިްގެއްލުންްިލބޭްކަމެއްްއެްމީހުންްކޮށްިފް

ްޖެހޭ ްެއއީ ްނަމަ ްވަނީ ްބޮިއކޮޓުކުރުމަްށްްކަމުގައި ްޓޫރިޒަމް ްމިސާލަަކށް، ްނިގުޅަިއގަންނަން. ްަރއްކާތެރިކަްނ އިނާޔަތާއި

ނޑިނޭިޅްޮގވަމުންދަނީ.ްޤަބޫލުކުރަްއވާ!ްގޭގޭްުތއްތުުކއްޖާްއިންްފެށިގެްނ،ްއެންެމް ޓަކައިްކެނެރީގޭްމުަޙއްމަދުްނަޝީދުްކެ

އެންމެންނަށް،ްރާއްޖޭގަިއްތިބިްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށް،ްްބަލިމީހާްއިންްފެށިގެން،ްގޭގެްމުސްކުޅިްއަންހެނުންްފެށިގެންްމި

ްމުޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭް ްޮޑލަރުގެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްލިބޭ. ްޮޑލަރު ްބަްނގާޅީންނަށް ްއުޅޭ ްަމގުަގއި ްގޭ ްމި ްއުޅޭ ްެއއްކަލަ އަދި

ްއެބަ ްައސަރު ްސަބަބުން ްޓޫރިޒަމްގެ ްސަބަުބން، ްމީގެ ްއެބައޮތް ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްމި ްޓޫރިޒަމަީކްްފަރާތްތައް. ކުރޭ.

ްބުނެވިދާނެް ްދޮރު.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަންނަ ްފައިސާ ްހަމައެކަނި ްޤައުމށް ްމި ްނުކުރިޔަސް ްޤަބޫލުކުރިޔަސް ްއަށް ރާއްޖެ

މަސްވެރިކަމަކީްލޭނާރޭ.ްޙަޤީަޤތުގަިއްމަސްވެިރކަމުންްެއއްެޗއްްނުލިބޭ.ްޓޫިރޒަމްްައޅުަގނޑުމެންގެްަޤއުމުންްޮގއްިސއްޔާް

ް ްޙަޤީޤަތެއް.ްޓޫރިޒަމުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ްކަށަވަރު.ްިމއީ ްދާނެކަން ްހާލަތަކަށް ްހާަލތު،ްނިކަމެތި ޤައުމުގެ

ްީމގެް ްއަށް ްއިންތިހާ ްަރްއޔިތުން ްާރއްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހީނަރުެވއްޖެއްާޔ ްޭދތެރެއަކުން ްމި ްވެސް ްފަހަރަކު ކޮންމެ

ްބޮް ްޓޫރިޒަމް ްއެެހންވީމާ، ްއެބަޖެހޭ. ްޮގވާލައިިފއްޔާްތަކުލީފުއުފުލަން ްރޯމާދުވާލު ނަޑއެިޅެގން ްކަ ްމީހުން ްގޮާވ އިކޮުޓކުަރން

ްައޅުަގނޑުް ްހަމައެއާއެކު ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްކަމަށް ްިނގުޅަިއގަްނނަންޖެހޭނެ ްރައްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްލިބެންޖެހޭ ްއަށް އޭނަ

ްކުރަްއވާ ްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްރާއްޖޭގެ ްއަކީ ްނުކުތާ ްބޭނުންވާ ްމިސާލަކަށްްފާހަގަކޮށްލަން ްބޭފުޅަކު، ްހުރި ފަިއ

ްމިލިޔަންްޑޮލަރު،ް ްހަތަރުފަސް ްިވއްަކއިގެން ްއެއަރޕޯޓު ްޖީ.އެމް.އާރު،ްމިސާލަކަށް ްހުރެދާނެ ްެއކައުންެޓއްަގއި ސިންގަޕޫރު

8ްް ްނުވަތަ ްވެސ21ްްްމިލިޔަން ްނިޒާމު ނޑޭނެ ްކެ ްރަްއކާތެރިަކން ްއިނާޔަތާއި ްއެ ްހުރެއްޖެއްާޔ ްޑޮލަރު. މިލިޔަން

ްއަުޑއިވެީންްގާއިމުކުރަންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއް. ްވާހަަކ ްހުންނެވި ްބޭުފޅަކު ްވަިކ ްނުދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު އެބަޖެހޭ.
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ްއެއަރޕޯޓްް ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްފަިއސާތަެކްއ ްބަިއވަރު ްވަރަށް ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްެކނެރީގޭ ްކުރަްއވާފައި ރައީސްކަން

ްއެަކއުންޓެްއގަ. ްސިންގަޕޫރު ްވާހަކަ ްހުރި ްރިއަލިޓީްްވިްއކަިއގެން ްމީގެ ްއެްއ. ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމަގުމަތީގައި ްމާލޭ މިީއ

މިއަދުގެްސަުރކާރަށްްެވސްްހާމަކުރާކަށްްނުކެރޭ.ްދެންްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަންްއޭެގްޒާުތަގއިްެއވެސްްބަލަންޖެހޭވަުރެގް

ްޤައުމުގެ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްހާމަކުރަންޖެހޭނީ. ްކަންތައް ްމި ްބަލާފައި ްރައްޔިތުްންްކަމެއް ރާއްޭޖގެ

ްބޭފުޅުންނަށްް ްބަެއއް ްވާހަކަެދއްކީމަ ްމި ްވާހަކަ. ްޖީ.އެްމ.އާރުގެ ްއެއީ ްދައްކަނީ. ްމި ްެއްއ ްވާހަކަ ްއެއް އަބަދުވެސް

ްއެބަޖެހޭ.ް ްދަްއކަން ްވާހަކަ ްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެންނަމަެވސް ްއަށް. ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޚާއްޞަކޮށް އުނދަޫގވެދާނެ.

ްައޅު ްއެހެންވީމާ، ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްވާހަަކއަީކ، ްއުޅޭ ްމި ްދަްނނަވަން ްވިލުފުށ2119/19ްްީަގނޑު ްރަޝީދު، ރިޔާޟު

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްމިްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙާްުގޅިގެންްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމާފަންނުް

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ްޖައްސާލަިއގެންް ްމީހަކާ ްވަކި ްގޮތުން ްޒާތީ ްއަށް ްމައްސަލަ ްއެހެން ްނޫން ްއަށް ްމަްއސަލަ ްހުށަހެޅިފަިއވާ ރައީސް،

ްވެްސްވާހަކަ ްހަޅޭއް ްފެށިދާނެ. ްެވސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަނުއިންނަވާތީވެ. ްހަމަ ްރައީސް ްޢިްއޒަްތތެރި ދަްއކަމުންދާއިރު

ްލެވިދާނެ.ްފްލޯރްވެސްްހުއްިޓދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްހަމަޔަކަށްްއަޅުވަންޏާ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެވަޑަިއގަން ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްވާހަކަފުޅުްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގެމަނަފުށީ ަނވާ.

ްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށް.ް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްގެމަނަ

ްނިގުޅެް ްއިނާޔަްތ ްމި ްބޭފުަޅކު ްހުންެނވި ްކުރަްއވާފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަްނ ްރާްއޖޭގެ ްމިދަންނަވަނީ ވޭނެްއަޅުަގނުޑ

ްމިް ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްިވ، ްމި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްނުވަތަ ްބިލުގައި ްމި ހާލަތެއް

ްބަންޑާަރް ްއިނގޭތޯ ްވިދާޅުވެއްެޖ، ްދެންމެ ްވާހަކަިއަގއި ްރަޝީދުގެ ްރިޔާޟު ްއެބަޖެހޭ. ްކަށަވަރުާވން ްބިލުން ހުށަހެޅުއްވި
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ްކޮންެމވެ ްމާނަކުެރއްވުުމގައި ްއެ ްެވސް ްވާހަަކއިަގއިްނައިބުގެ ްރަޝީދުގެ ްރިާޔޟު ްވާހަކަ. ްވެއްޖެ ްކަންަތއްތަކެއް ސް

ވިދާޅުެވއްޖެްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްވެސްްމިްކަންތައްްކުަރްއވާްގޮތުންްއޭނަްވެސްްދައުލަުތގެްކޯޓުަތކުގެްކުރިމަްއޗަްށް

ްވަރަށް ްުނވަތަ ްކްލިއަރކަޓުކޮށް ްވަރަށް ްމީގަިއ ްެއހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްއިބާރާތުްންްހާޒިކުރަންޖެހިދާނެ ްސާފު ރަނގަޅަށް

ްިމް ްައޅުަގނޑު ްދެން ްގޮތް. ްނުލިބެންޖެހޭ ްގޮތާއި ްިލބެންޖެހޭ ްއިނާޔަތް ްމީހަކަށް ްއެ ްޤާނޫނަކުން ްއެބަޖެހޭނޫންތޯ ލިޔަން

ްކެނެރީޭގް ްޑޮލަރު ްމިލިޔަން ްއެަތއް ްއެަކއުންޓުަގއި ްިސންގަޕޫރުގެ ްގުޅިގެްނ ްވިްއކުމާ ްއެައރޕޯޓު ްޖީ.އެމް.އާރު ދަންނަވަނީ

ްެވސްްމުޙައްމަ ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްކިޔާފައި ްމައުމޫނޭ ްރައީސް ްއެކޭ. ްވާހަކަ ްމަޝްހޫރު ްއަކީ ްވާހަކަ ްހުރި ްނަޝީދު ދު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްހުންނަންޖެހޭނެ. ްކެތްތެރިކަން ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްތިބެމުއޭ. ްއަުޑއަހަން އަޅުަގނޑުމެން

ްމެންބަރު ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޒާުތަގއިްޤަބޫލުކުރަން ްއޭގެ ްމެންބަރުންތަކެއް ްަވކި ްގޮސް ްތެރެއިން ންގެ

ްބޭރުގެް ްެއކައުންޓަާށއި ްޖީަބށާއި ްސީދާގޮތުންނާއި ްނުސީާދގޮުތންނާއި ްކޮށްފި. ްފަިއދާތަކެއް ްސަބަބުން ޖީ.އެމް.އާރުގެ

ބަރުންގެްތެރެއިންްވަކިްއެަކއުންޓުތަކަށްްވެސްްފައިާސްވަދެފައިްވަނީ.ްމިއީްރިއަލިޓީްއަކީ.ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެން

ްޖެހިފަ.ް ްވަނީ ްމެންބަރުންތަކެއް ްތެރެއިން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނޫން. ްއެއް ްވާހަކަ ްަދންނަވާ ްކުޑައިމީސްކޮށް ބޭފުޅަކަށް

ްޒާތުގަ.ް ްޭއގެ ްނޫން ްއެއް ްަމއްަސލަ ްދަތިވާނެ،ްއުނދަޫގވާނެ.ްެއއީކީ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްދަްއކާިއރު ްވާަހކަ އެހެންވީމާ،ްމި

ްވެސް ްްހަމަގައިމު ނޑުމެންނެއް ްެވްސްهللاއަުޅގަ ްސެންޓެއްަގއި ްލޯ ްނޯންނާނެ ްއެންމެ ްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްރަޙުމަތްފުޅުން ގެ

ްކަށަވަރުކުރަްން ްޤާނޫނުން ްމި ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަަކއަީކ، ްބޭނުންވާ ްދަންނަާވލަން ްއަޅުަގނޑު ޖެހިފަ.

ްބޭފު ްކުަރްއވާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްރާއްޖޭގެ ްމަނިކުފާނަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެ ްވަަޑިއަގންނަވާއިރު ްެގޔަށް ޅުން،

ްެވގެްން ްފަރާތަކަށް ްދިރިއުޅޭނެ ްޢިއްޒަުތަގއި ްޝަރާފާއި ްއަީކ ްއޭނަ ްކަންތަކާ. ްނުކުެރއްވޭނެ ްކަންތަާކއި ކުރެްއވޭނެ

އިްއޭނަްއަށްްއަޅުަގނޑުމެންްއޮންނާނީްހިާމޔަތާއިްަރއްކާތެރިކަާމއިްތިްހުރިހާްއެއްެޗއް،ްފުލުހުންނާއިްޭއނަްއަށްްމޮޓޯކޭޑާް

ްޤައުމުތަުކެގް ްއެކި ްިސންގަޕޫރާއި ްއަށް ްއޭނަ ްކާެއއްެޗއްސާއި ްމީރު ްބޭނުންވާނެހާ ްއަށް ްއޭނަ ްކާރުތަކާއި ްރީތި ބޭނުންވާ

ްއަރާުމގަިއ،ް ްއުފަލާއި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްރަންކޮޅާ! ްއޮީތ. ްހަމަޖައްސާފަިއ ްކަމެއް ްހުރިާހ ްމި ްާއއި ބޭސްފަރުވާ

ް ްހިތްހަމަޖެހުމުގައި ްހަޅޭއްަލަވއި،ްލައްޒަތާއި ްމަގުމަތީގައި ްއުޅެްނެވގެްނ. ްދިރިއުޅުމެއްަގއި ްޝަރަފުވެިރ ްެއއީ އުޅޭއިުރގަ.

ްދޭންވީނޫންތޯް ްއަޙްމަދަށް ްއިލްހާމު ްމާދަމާވެސް ްނޫނޭ. ްއެްއެޗއް ްއޮތް ްދޭން ްމީހުންނަށް ްހުޅުޖަހާ ްތަންތާ އަުޑގަދަކޮށް

ްވެްސްދާންީވްހުޅުޖަ ނޑު ްއެކަަމކު،ްއަުޅގަ ްމީތިްރައްޔިތުންެގްމަޖިލިސް. ްއެހެންވީމާ،ްއެބަޖެހޭ ްދިްސ. ްިއޒް ްވަޓް ހަން.

ނޑަށްްލިބިފަިއވާްަވގުތުްވެސްްމިހާރުްނިމުމަކާް ރަނގަޅުވާން.ްމިްނިޒާމުްރަނގަޅުކުރަންްމިްުއޅެނީ.ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުްވާަހކަްނިންމައިލާނަން.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް ްހަމައަށްްއައުމާްެއއްކޮށްްމިހާްހިސާބުންްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުޑަވެލިްދާއިމަ



12 

 

ް ްނަންބަރު ްރައީސް.ްއާެދ،ްޤާނޫނު ްޢިްއަޒތްތެރި ްކޮށްފަިއާވ2119/19ްް`.ްޝުކުިރއްޔާ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްހުށަހެޅި ްޓަަކއި ްމަޙުރޫމުކުރުމަށް ްބޭފުޅަކަށް ްަވކި ްރައްކާތެރިކަްނ، ްއިނާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްބިލަްށްމީހަކަށް ްމި ފައިވާ

ްއެންމެންނަކީް ްކުރިމަތީގައި ްޤާނޫނު ްބަލަންޖެހެނީ ްއަބަދުެވސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުނކުަރން. ްާތއީދެއް އަޅުަގނޑު

ްދޭތެރޭަގިއް ްމީހަކާ ްެއއްވެްސ ްބުނޭ ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްަވރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްވާންޖެހޭނޭ. ްބަޔަކަށް ހަމަހަމަވާންޖެހޭ

ްމައްސަލަތައް ްނެތި ްއެންމެްްތަފާތުކުރުމެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދާންޖެހޭނޭ. ްހެދިގެން ްވެސް ްޤާނޫނުތައް ހުށަހެޅި،

ނޑުމެންް ޒިންމާދާރުކަމާްއެީކގައިްިމކަންްކުރެވެނީތޯްވެސްްުސވާލުކުަރންޖެހޭ.ްމިްޤާނޫނުްއުފެދިގެންްދިޔައިުރގައިްއަުޅގަ

ްކަންތައްތަކެް ްއޮބިނޯންނަވަރުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭެގ ްސުވާލުކުރީމު. ްއޭުރްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކުަރއްވާށޭ. އް

ްވަިކް ްލިބި، ްމަޤާމު ްޭބފުޅަކަށް ްަވކި ްމިއަދު ްެއހެންނަމަވެސް، ްނުކުތީމު. ްމަގުމައްޗަށް ްިއން ްއެމް.ޑީ.ޕީ އިހުތިޖާޖުކުރީމު.

ނޑުމެންްބޭފުޅަކަށްްމަޤާމުްގެއްލުނީމާްެއހެންްގޮތަކަށް.ްއަދިްކުރީަގއިްކީހާްޅެންްފަރިއްސަކަްށވަމުންްމިްދަނީ.ްމީްއަޅު ގަ

ްއިޤްތިޞާދީް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްެވްސ ްކުރީގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއުސޫލެއް ޤަބޫލުކުރާ

ްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭނޭ.ް ްިނާޒމެއް ްޓެކްްސގެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްވީ ްިސޔާސަތަކަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެސް ކަންތައްތަުކގައި

ްއެ ްދިޔައީ ްސަުރކާރުން ްކުީރގެ ްގޮތަށްްއެހެންނަމަވެސް ްނުވާނެ ްެއކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށާއި ްޖެހޭނެ ްކުރަްނ ކަން

ނޑުމެންނަށްްފެންނަމުންް ކަންތައްތައްްކުރަމުންްދިޔައީ.ްއެއީްޢަމަލާއިްބަހާްދިމާނުވާްކަމަކީ.ްއާެދ،ްމިއަދުްވެސްްައޅުގަ

ދަށްްއިނާޔަތެއްްލިބޭތީެވ،ްރައީްސްމިްދަނީްޤާނޫނުގެްކުރިމަތީގަިއްވަކިްމީހަކުްތަފާތުކުރާތަން.ްމިއަދުްމުޙައްމަދުްނަޝީ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްދާތަން ްވާހަކަދެެކވެމުްނ ްހާލަތުގައި ްެނތް ްފަރުވާލެއް ްނުލިބުނަސް ްއިނާޔަތްަތްއ ްލިބޭ މައުމޫނަށް

ްެވއްޖެ.ް ްދުވަެހއް ްއެތައް ްނުލިބޭތާ ްއިނާޔަތްތައް ްމި ްނަީޝދަށް ްރައީސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ. ްމި ފެންނަމުން

ސްްމަސްްވެގެންދަނީ.ްއިއްެޔަގއިްވެްސ،ްއަދިްީމެގްކުރީްދުވަހުަގއިްވެސްްމިްިބލުްމިްކަހަލަްޒާތުގެްބިލަކަށްްހަތަރުފަ

ްވުރެް ްމަހަށް ްތިން ްެބލިއިރުަގއި ްުގޅަިއގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަށް ްެސކްރެޓަރީ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެއްކުނުއިުރގައި

ްވެ ްއޭުރގައި ްވަނީ ްކަމަށް ްެވއްޖެ ްދުވަސް ްއޮފީހުްންގިނަ ްރައީސް ްއެހީތައް ްމާލީ ްދެއްވަންޖެހޭ ްަމނިކުފާނަށް ްއެ ސް

އަންަގވަިއގެންްދެްއވަމުންްނުދާތާ.ްއާދެ،ްޖީ.އެމް.އާުރގެްވާހަަކްހުއްޓުވާލަންްވެސްްާރއްޖޭގެްޝަރުޢީްއެްއވެސްްކޯަޓކުންް

ް ްބާޠިލުކުރުމާ ްެއގްރިމެންޓު ްޖީ.އެމް.އާރުެގ ްކޮށްފަކާ ްހަމަައށް ްމިއަދާ ްއަމުރެއް ްއިދިޮކުޅްނެތް ްވިދާުޅވާ ްިތ ދޭތެރޭގައި

ފަރާތްތަކުގެްޒިންމާްއެއްްއޭުރގައިްެވސްްކޯޓުތަކަށްްވަަޑިއަގންނަވަިއގެން،ްކީްއެވގެންްއެްގރިމެންޓުހެދެމުންްދިޔައިރުގަިއް

ްކޮންމެވެްސް ްމާލޭގެ ްއެއީ. ްކަމެއް ްދިޔަ ްސާފުވެގެން ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްބާޠިލުނުކުރެްއވީ. އެގްރިމެންޓު

ްއެކަްންސަރަހަ ްހުއްޓުވީ. ްއެކަން ްގެންގޮްސެގން ްކޯޓަށް ްދިޔައިރު ްވިއްކަމުްނ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްބިންތަކެއް އްދަކުން

ްމިް ްވާހަކަ ްކިަޔއިގެން ްނުކުަރއްވާ.ްޖީ.ެއމް.އާރޭ ްކަމެއް ްއެ ްނެރުނީމާ ްއަމުެރއް ްނުކުރަްއވާ.ްކޯޓުން ްސަރުކާަރކުން ވެސް

ްހުއްޓުް ްޖީ.އެމް.އާރު ްޙަޤީޤަތުަގއި ްަފއިާސގެްދައްކަނީ ްބޭފުޅުން، ްަނންގަވާ ްފައިސާ ްޖީ.އެމް.އާރުން ްނޫްނ. ްވެސް ވާކަށް

ްބައްދަލުކޮްށގެންް ްބޭފުޅަކާ ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްވެިރއަކު ްާޕޓީއެްއގެ ްިސޔާސީ ްވެސް ްއިްއޔެަގއި ްވެސް. ްދަްއކަނީ ްއެ ވާހަކަ
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ްބޭ ްތިމަންނަމެން ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްކުެރވޭނެ ްއެީއކީ ްވިދާުޅވަނީ ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްެއކަންްމިއަދު ްނޫނޭ ްވެސް ްކަމެއް ނުންވާ

ްޢަބްދު ްމަދަނީ ްއަނެްއކޮޅުން ްކުރާކަށް. ްނުވަތަްهللا ްއުފައްަދިއގެން ްއެއް ްޕާޓީ ްނެތް ްވުޖޫދުަގއި ްއެއީ ްމީހަކު، ްކިޔާ އެ

ޖަމާޢަތެއްްއުފައްދަިއގެންްުއޭޅްމީހަކުްމިްބުނަނީްދުނިޔޭގެްބައިނަލްއަޤްވާމީްގޮތުންްމީހުންނާްގުޅުންްަކނަޑއިލާްވާހަަކް

ކާތީްއަޅުަގނޑުމެންްހިތާމަކުރަންޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްނުހަނުްއިޚްލާސްތެރިކަމާްެއީކގައިްއެހީތެރިވަމުންދާ،ްިތޔަްދައް

ް އަހަުރގެްވެރިކަްންވެސްްފުރާޅުްފަޅައިލާފައިްބޮޑުްތެއްޔެްއގެްތެރެއަށްްވަެދޮއއްވާްނެރުނު.ްއިންޑިޔާްއަށ31ްްްވިދާޅުވާ

ްއަޅުް ްދާތީ ްބުނަމުން ްދަިތކުރުމުެގްކުޑައިމީސްބަްސ ްއަށް ްއިންޑިާޔ ްނުދާށޯ. ްއަްށ ްއިންިޑޔާ ްހިތާމަކުރަން. ނޑުމެން ގަ

ްއެއީް ްނުވެގެން. ްކަމެއް ްއެބަުއޭޅތޯ ްމީހުން ްއިންޑިޔާ ްނުދިަޔއިްއާޔ، ްއަށް ްއިންޑިޔާ ްމީހުން ްރާއްޖޭ ފިޔަވަުޅއަޅަން.

ްވާހަކަދައްކަމުން ްލަދުނެތި ްމިފަދަ ްޤައުމޭ. ްގިނަ ްމީހުން ްއެންމެ ްއޮތް ްދުނިޭޔެގްްދުނިޔޭގައި ްދަްއކައޭ ްއެބަ ދާއިުރަގއި

ްވެްސް ްދެންމެގައި ްކުރެވޭނީ. ްކޮންކަމެއްތޯ ްބަޔަކަށް ްތިބި ްކޮށްެގން ްބަޣާވާތެއް ްއެކޭ. ްޕާޓީ ްތަމްސީލުކުރާ ްމި ކުރިމަތީގައި

ންްބިލުްހުށަހެޅިްފަރާތުންްބުނަމުންްދިޔައީްތިމަންނަމެންނަށްްނެތޭްމިްސަރުކާރުންްޤާނޫނާްޚިލާފުްކަމެއްްކުރިޔަސްްމިކަ

ކުރެވޭކަށް.ްއެއީްބަޣާވާެތއްްޮކށްގެންްތިބީތީވެ.ްއެހެންނަމަެވސްްމިކަންްވެއްޓުނީމަ،ްތިމަންނަްއެްމައްސަލަްޖައްސާނަމޭ.ް

މިކަހަލަްތާކުންތާކުނުޖެހޭ،ްލަދެއްްހަޔާތެއްްނެތްްވާހަކަްދަްއކަމުންދަނީ.ްބަލަ!ްޤާނޫނުްކުރިމަތީގައިްކޮންމެްސަުރކާރެްއް

ްއަމިއްލަްްއޮތަސްްޤާނޫނާްޚިލާފުވީމަ އެަކންްބައްލަވަންޖެހޭނެ.ްއެހެންަނމަވެސްްހިތާމަޔަކީްބިލުްހުށަެހޅިްފަރާތުންްވެސް

ްކަމެއްްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްިމް ްކޯންެޗކޭ ްއޭނައަކަްށްނޭނގެްމިްކިޔެނީ އަށްްގޯންޏަކަށްްެލވި،ްތުންްބަނދެވޭއިރުްވެސް

ްއަޅުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިތިބީ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރާއްޖޭގެްހާލަތުގައި ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނޑުމެން ގަ

ް ްމީހަކު ްހުރީ ްކޮްށފައި 63ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއޭާނގ21ްްެރިސޯޓު، ްނަގައިގެން ްރުފިޔާ ްިގނަ ްވުރެ މިލިއަނަށް

ްމިއަދު.ް ްދަްއކަނީ ްފައިސާ ްެއ ްކާކުޯތ ްއޮތީ. ްއަުޅވާފައި ްއިލްޒާުމ ްއެ ްބޮުލގައި ްަދއުލަތުގެ ްޚަރަދުކޮށްފައި ކެމްޕެއިނަށް

ނޑާލަން.ްއެްއޭ ަރށުގެްއިނާޔަާތއިްފަިއސާްޚަރަދުކުރީްއޭނަެގްއަމިއްލަްޖީބަށޭ.63ްްނާއަށްްދޭްއިާނޔަތްޖެހޭނީްަވގުތުންްކަ

ް ްއެ ްކުރެވުނީ. ްކަމުން ްއެ ްކޮންކަމެއްތޯ، ްރައްޔިތަކަްށވީ ްރާއްޖޭގެ ްކެމްޕެއިނަްށ63ްްމި ްއެކުެއީކގައި ްފަިއސާ ރަށުގެ

ް ްނަގައި ްރައްޔިުތން ްރާއްޖޭގެ ްބަޣާވާތެްއްޚަރަދުކޮށް ްމުޒާހަރާކޮށްގެން ްނިކުމެ، ްމަގުަމއްޗަށް ްއަނެްއކާވެސް ހޫރާލީމަ،

ްބެންުޒް ްއޮތީ ްވެސް ްިއއްެޔގައި ްރަްއކާތެރިކަން. ްއިނާޔަތާއި ްދެމުންދަނީ ްވެސް ްއަށް ްއޭނަ ްއެކަމަކު ްއެހެރީ. ކޮށްގެންނޭ

.ްމީނާގެްމައިންބަފައިންގެްތަރިަކްެއްއްކާރަކަށްްއަާރްއޮތީ.ްކާކުްދިްންއެްއޗެއްޯތްމީ.ްމީްދިވެހިްަރއްޔިތުންެގްފައިާސއޭ

އަހަރުދުވަހުްކުރިއިުރގައިްކޮންކަމެއްތޯްމީާންއަށްްނުކުރަނީ.ްކަލަކަށްްހެިދގެންްއުޅުނުްމީހެއް.ްކުދިނ31ްްްނޫނޭ.ްމީނާް

ކީ.ްއަށްްވެސްްއުރެދިފައިްހުރިްމީހެއްްމީނާްއަهللاްނެރެގެންްއޭނަްކުރިމައްޗަށްްސަޖިދަޖަހުވައިްއަދިްނުވިތާކަްށްގޮސްް

ްައޅުަގނޑުމެންް ްާވހަކަދެއްކީމާ ްފާޑުފާުޑގެ ްއެހެންވީމާ، ްއިާނޔަތްދެމުންދަނީ. ްވެސް ްމީހަކަްށ ްމިވަރު އެހެންވީމާ،

ްލަދުވެތިވަން.ް

ް
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ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭންޖެހޭްރައީސުލްޖުމ2119/9ްްޝުކުރިއްާޔ ްމީހަކަށް ްކޮށްފައިވާ ހޫރިއްާޔކަން

ްއިޞްލާޙަީކް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ ްޤާނޫނަށް ްެބހޭ ްއިާނޔަތާ ރައްކާތެރިކަާމއި

ްޓަކައިް ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްކަންަކން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުސޫލަުކން ްހަރުދަނާ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު

ްކަމަށްް ްބިލެއް ްހުށަހެޅި ްޤަބޫލުކުރަްއވަިއ ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްޭއގެތެރޭަގއި ްައސާސެއް ނޑު ްމަިއގަ އެކުަލވައިެލވޭ

ްނެްތް ްވެްސ ްޝަްއކެްއ ްާއދެ، ްދަންނަވަން. ްވާަހކަ ްާތއީދުކުރާ ްބިލަށް ްމި ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެކި، އަޅުަގނޑަްށ

ްހުށަހެޅިގެން،ްބަ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްތަނުންްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްގިނައިން ްއެންމެ ްދުވަްސވަުރގައި ްދިޔަ ހުސްކުރެވިގެން

ވަަންމާއްދާާއްބެހ9ްްޭއިިވގެންްދިަޔްައޑަކީްޤާނޫުނެގްކުރިމަތީަގއިްވަކިްމީހަުކްަވިކްގޮެތއްްވެގެންުނވާނޭ.ްޚާްއަޞކޮށްް

ްއިހު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއަށް ްދެކެވުުނ. ްތަނުގައި ްމި ްވާހަކަތަކެއް ްތަފާތު ްވަރަށް ްމެދުްގޮތުން ްއެއާ ތިރާމުކުރިން.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހޯދުނު. ްހައްލެއް ްއެއަށް ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްާވހަކަދައްަކއިގެން ްިވސްނައި އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭފުަޅކަްށް ްވަކި ްއެއީ ްހުށަހެޅިގެްންދިއުމީ ްއިޞްލާޙެއް ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްއިތުރަށް ްޤާނޫނު ްއެ ްމިއަދު ދަންނަވާނީ

ްކަމެްއގެ ްއެހެންވީމާ،ްްކުރާ ްކަމެކޭ. ްެއއްވަރު ްހަވާުލވުމާ ްކަމަކާ ްޮކންމެސް ްއަްށ ްއަިމއްލަ ްެއއީ ްެދުކމަކީ ގޮުތގައި

ްވުރެް ްޤާނޫނަށް ްމީހަކަށް ްެއްއެވސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނެކޭ. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްޤާނޫނަކީ ްމި ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްމަހުރޫމުވާ ްލިބުން ްިއނާޔަތްތައް ްހުރެިވގެންނުވާނެ. ްއެންމެހައިްްމަތީގައި ްހަމައެއާއެކު ްައދި ްއާދޭ. ްއެބަ ހާލަތްތަކެއް

ްމީގަިއް ްގޮތްތަކެއް ްކުރާނެ ްކަންކަން ްމަތިން ްއުސޫލެްއގެ ްކަހަލަ ްވަކި ްލިބިދިނުމުގައި ްރައްކާތެިރކަން އިނާޔަތްތަާކއި

ކުރައްވާްކުށުެގްމައްޗަްށްްބަޔާންެވގެންވޭ.ްހަމަެއއާެއކުްަމޤާމުގައިްހުންނަަވއިގެންްކުރަްއވާްކުާށއިްމަޤާމުންްވަިކވުމަށްފަހު

ްކަަމކީް ްމިދެންނެވި ްއެހެން ްކަެމޭކ. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްމީ ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޢާޔަތްޮކށްފައިވޭ. ްބިުލގަިއ ްމި ވެސް

ް ްމީހަުކ128ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްހުރި ްމަޤާމުގަިއ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގެ ްވަނީ ްމި ްބަޔާްނވެގެްނ ްމާއްދާަގއި ވަަނ

ްވެރިކަންކޮށްފަިއާވްްކުށްވެރިުނވެ، ްމަތީ ްއެްނމެ ްދައުލަުތގެ ްނަމަ، ްވަިކވެއްޖެ ްމަޤާމުން ްއެ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ޤާނޫނީ

ްއިނާޔަތްތައްް ްއެހެނިހެން ްއިނާޔަތްތަކާއި ްމާލީ ްރައްކާތެރިކަާމއި ްފަދަ ްޤަދަރާ،ްއެކަށީގެްނވާ ްޢިއްޒަތާއި ްދޭންޖެހޭ މީހަކަށް

ނޑުމެންނަށްްޤާނޫނެއްްހަދަންްމިްޖެހެނީ.ްއެްްއެްމީހަކަށްްޙައްޤުވެގެްނވާްކަަމށް.ްއެްޙައްޤު ބަޔާންކުރުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ޤާނޫނުްހަދާއިރުގަިއްއަުޅަގނުޑމެންްރައްޔިތުންެގްތެރޭަގއިްަރއްޔިތުންްވިސްނުންްހުރިްގޮްތތަކަށްްވެްސްައޅުަގނޑުމެންް

ްމިް ްމަސައްކަތްކޮށް، ްޤާނޫނުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނު ްމި ްފާސްކުރިއިރުަގއިްްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. ޤާނޫނު

ްއިނާޔަތްތަކެްއް ްބައިވަރު ްައކީ،ްހާދަ ްވާހަކަ ްއެއް ްިކޔަމުންދިޔަ ްގިނައިން ްއެންމެ ްރައްޔިތުން ްދިމާލަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ

ދޭންޖެހޭނޭ.ްފަސްްއަހަރުންްފަސްްއަހަރުންްވެރިކަންްބަދަލުަވމުންދާއިރުްކޮންމެްވެރިޔަކަށްްހާދަްބައިވަރުްއިނާޔަތްތަެކްއް

ްކަމަށްްދޭން ްވަިކވެއްޖެ ްމަޤާމުން ްެއ ްކުްށވެރިނުެވ ްދަންނަވާނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްވާަހކަ. ްދެއްކި ްމިއީ ޖެހޭނޭ.

ްފަހުންތޯް ްއެއީ ްދޭންނުޖެހޭނެކަން. ްެއކަން ްބޭފުޅަކަށް ްކުްށވެިރވެއްޖެ ްރޫޙަކީ، ނޑު ްމައިގަ ްިމ ްއަކީ، ްމާނަ ްޭއގެ ވާނަމަ،
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ްއަޅުަގނޑުމެން،ްއެީއްއަޅުަގނޑުމެ ްމިްކުރިންތޯ ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރެވިދާނެ ްއެކަން ްޤާނޫނަކުން ްހަދާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ން

ްކަމުަގިއް ްޤާނޫނެއް ްހަދާ ްބޭފުަޅކަށް ްވަކި ްއެހެްނވީމާ، ްަބޔާންެވެގންވޭ. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއިްނ ްާމއްދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްދެކިެގންނުވާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިކަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްްއެްއގޮތަކަްށވެސް މެންބަރުންްވެސް

ްބިލެއްް ްބެހޭ ްހޯދައިދިނުމާ ްަޙއްޤުތައް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަކުން ްއެހެން ްއަދި ްވިަޔސް، ްބިލެއް ްބެހޭ އިމްތިޔާޒާ

ްބޭނުންހާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިނުމުގައި ްރައްކާތެިރކަން ްމަތީން.ްސަާލމަތާއި ްއުސޫުލގެ ްއެ ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްއެކަން ވިޔަސް

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްންގޮ ްހަމަެއާއެއކު، ްއަދި ްނުދެވޭނެ. ްަރއްކާތެރިކަެމއް ްއެ ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއުެޅގެން ތަކަށް

ނޑުމެންނަށްްމިކަންްްދޭންޖެހޭްސަބަބަކީ،ްއެްބޭފުޅެްއގެްސިުކނޑީަގޔާއިްވިސްނުންފުޅުަގއިް ކޮށްފައިވާްބޭފުޅަކަށްްއަުޅގަ

ްޤައު ްކަންތައްތަެކްއ ްބަިއވަރު ްަރއްކާކުރުމަށްްވަރަށް ްގޮތުަގއި ްޒިންާމދާރު ްއެންމެ ްއެކަންކަން ްހުންާނނެ. ްގޮތުން ްބެހޭ މާ

ްއެންމެް ްބޭނުން ްއެ ްމިއީ. ްޙަޤީޤަތުގައި ްަރއްކާތެރިކަެމއް ްހިމާޔަތާއި ްއިނާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ޓަކައި

ްކުރާކަށްނުޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއކަން ްވަންޏާމު ްކަމަްށ ްނުހިފަނީ ްފެްނވަރުަގއިްހެޔޮގޮތުަގއި ްޤައުމީ ްއެީއ ނެ.

ްއެް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭފުޅަކަށް ްެއްއވެސް ްކުރައްވާ ްއެކަން ްގޮތަކަށް ްއެނޫން ްގޮތް. ްކުރަްނޖެހޭނެ ްއެކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެކަުމންްލިބޭނެްއެއްެވސްްމަންފާް ނޑުމެްނގެްޤައުމަކަށް އިނާޔަތާއިްހިމާޔަާތއިްރަްއކާެތރިކަންްފޯރުކޮށްދިނުމަކުންްއަުޅގަ

ްމަްސއޫލިްއޔަތުތަކެއްްއެ ްގިނަ ްވަަރށް ްބަިއވަރު، ްވަރަށް ްވަނީ ްހަވާލުކުެރވިފަިއ ްއެކަްނ ްބޭފުަޅަކށް ްއެ ްނޯންނާނެ. ްއ

ްގޮތުންް ްބައިނަްލއަޤްވާމީ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްއަދި ްވެސް، ްގޮތުން ްބެހޭ ްރައްކާތެިރކަމާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަ ްދިފާޢީ ްރާްއޖޭގެ ްއަދި ްގުޅުންތަކާ ްބޭފުޅެްއެގްއޮންނަ ްއެ ްމަސްޫއލިއްޔަތުތަެކއް ްބަިއވަރު ްވަރަށް ްމިހެންގޮސް ންކަމާ،

ްޢަމަލުކުރާް ްގޮތަކަށް ްޚިލާފު ްގޮތްަތކާ ްއެފަދަ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްކަމެއް. ްކުރާ ްއޮންނާނެތީވެ ބޮލުގައި

ްނަޝީ ްވިޔަްސ،ްރައީސް ްމައުމޫނު ްނޫން.ްރައީސް ްބޭފުޅެއް ްވަކި ްބޭފުޅަކަށް ްވަީޙުދްއެްއވެސް ްަރއީސް ްިވޔަސް،ްއަދި ދު

ްރިޔާސަތުގައިް ްދޭކަށްނުޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސްކަންުކރެއްިވޔަސް ްމަނިކުފާނު ްފަހުން ްކީއްތޯ. ްއަދި ވިޔަްސ،

ްހުންނެވިޔަސް.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްދޭންޖެހޭް`. ްމީހަކަށް ްކޮްށފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއާދެ، .

ްހުށަހެޅުއްވިް ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ރައްކާތެރިކަާމއި

ނޑުްތާއީުދކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއާދެ،ްމިްއިޞްލާޙަށްްބަލައިލާއިރު ަގއިްމީގެްކުރިންްހުށަހެޅިފަިއްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ްހިމަނާފައިާވް ްމީގައި ްއަދި ްހަރުދަނާކަމާ ްވަރަށް ްއަޅައިަބލާއިރުަގއި ްިއޞްލާޙާ ްހުށަހެޅުއްވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހަމަ އޮތް،

ނުޑް ްމަިއގަ ްބަލައިލިއިުރގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްމީގައި ްބޭނުން. ްއަިލއަުޅވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްމައްޗަްށ ްނުކުތާތަކުގެ މުހިއްމު

ަގއިްއެްވާްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްހުާވ.ްހުާވަގއިްެއްާވ1ްިއްއަާމޒުކޮށްފަިއްމިްަވނީްޤާނޫނުއަސާސީެގްޖަދުވަލުްގޮތެްއގަ
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ްޙައްޤުަތކަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްއިޙްތިރާމުކުރުމާިއ ްއަށް ްޤާނޫނުައާސސީ ްެއއީ، ްމައްޗަށް. ްނުކުތާތަުކގެ ނޑު މައިގަ

ްދި ްއެކީަގއި ްއިޚްލާްޞތެރިކަމާ ްއަދި ްއަމާނާތްތެރިކަމާްރައްކާތެިރވުމާ ްތެދުވެރިކަމާއި ްއަދި ްރައްޔިތުންނަށް ވެހިރާއްޭޖގެ

ްމާތް ްަމއްަޗށް، ްއަދާކުރުމުގެ ްމަސްޫއލިއްޔަތު ްަހވާލުކުެރވޭ ްއެީކގައި ްވެިރކަންކުރަްއާވްهللا ްއިރެްއގަިއ ްއެ ގަންދީ،

ްބަ ްބިލަށް ްމި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ، ްމައްޗަށް. ްހުވާގެ ްކުރަްއާވ ްއަޅުަގނުޑްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލައިލާއިރުަގއި

ްެއއްަޗީކް ްވިދާުޅވާ ްއެ ްފަރާްތތަކުން ްވާހަކަދައްަކވާ ްާވްކަމަށް ްްއަމާޒުކުރެވިަފއި ްމީހަކަށް ްަވކި ްބިލުގައި ްމި ދަންނަވާނީ

މީގެްކުރިންްރައީސްކަންްކުަރްއވާފައިްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވަނީްމީގައިްމިްވާްކަންތައްތައްްކުރަްއވާފައޭ.ްައޅުަގނޑުމެންް

ނުޑްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެްނބަރެއްެގްހައިިސއްޔަތުންްޤަބޫެލއްްނުކުރަން،ްއަިދްޤަބޫލެްއްއެއްް ވެސްްހާެލއްަގއިްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއހެނެއްނޫން. ްހަދާކަށެއް. ްއަމާޒުކޮްށގެން ްމީހަކަށް ްވަިކ ްޤާނޫނެއް ްއެްއވެްސ ްކުރާނަން ނުވެސް

ްތަޞްދީޤު ްާޤނޫނެއް ްޤަބޫލުކުރަްނ، ްނިސްބަތްާވްއަބަދުވެސް ްެއއަށް ްއަދި ްފެށުމުން، ްޢަމަލުކުރަން ްެއއަށް ކުރެިވ،

ްހާެލއްަގިއް ްއެްއވެސް ްގެަނއުމަކީ ްއިޞްލާޙެްއ ްޤާނޫނަށް ްެއ ްމަތީން ްގޮެތއްެގ ްުކރައްާވ ްކަންތައްތަްއ ފަރާތްތަކުން

ްމަޑަވެލީ ްކަަމކަށް. ްއިޞްލާޙެއް ްގެެނވޭ ްއަމާޒުކޮށްގެން ްމީހަކަށް ްވަިކ ްޤަބޫލުނުކުރަން ްޢިްއޒަތްތެިރްްއަޅުަގނޑު ދާއިރާގެ

ްޤާނޫނުެގް ްތާއީދުކުރަން.ްސަބަބަކީ،ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްައޅުަގނުޑްވަރަށް ްވާހަަކއަކަށް ްވިދާޅުވި ްނާޒިމު ްމުޙައްމަދު މެންބަރު

ްޤާނޫނުެގް ްވިޔަްސ، ްކަމުގައި ްރައްޔިެތްއ ްޢާއްމު ްއަދި ްވިަޔސް، ްކަމުަގއި ްއެއް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެއީ ކުރިމަތީގައި

ގައިްހުރިހާްއެންމެންްހަމަހަމަވާނެ.ްއެއީްަރއީސްްަމއުމޫނުްކަމުަގއިްވިޔަްސ،ްރަީއސްްނަޝީދުްކަމުަގއިްވިޔަްސްކުރިމަތީ

ްދަށުން،ް ްޤާނޫނެއްގެ ްގޮތަކަށް ްަވކި ްދޭތެރޭގައި ްމީހަކާ ްވަކި ްހާލެއްަގއި ްވިޔަސް.ްއެްއވެސް ްކަމުަގއި އަދިްރައީސްްވަޙީދު

ްޢަމަލުކުރުމަކީ ްހަދައިގެން ްޤާނޫނެއް ްވޭުތވެދިަޔްްނުވަތަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްނޫން. ްކަމެއް ްތާީއދުކުރާނެ އަޅުަގނޑު

ްރާއްެޖް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނަޝީދަކީ ްމުަޙއްމަދު ްރައީސް ްކުރަްއވާފަިއވާ ްަރއީސްކަން ްބަލައިާލއިުރގައި ްތާރީޚަށް ތާނގައި

ްބޭފު ްދީފަިއވާ ްެގއްުލންތަކެއް ްބޮޑެތި ްފަދަ ްނެތް ްެވސް ްތާރީޚުގައި ްމިހާތަނަށް ްމިހާރުްއަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ެޅއްކަްނ

ްއަދިް ްދެއްެކވި. ްވާހަކަ ްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްވާހަކަދެްއކެިވއިުރގައި ްބޭފުޅުން ްވެސް،ްގިނަ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްއެބަދޭ. ހާމަވަމުން

ތައްތަެކްއްތަފާތުްއެހެނިހެންްކުންފުނިތައްްތަފާތުްގޮްތގޮތުންްިވއްކާެލއްިވްވާހަކަްެދއްެކވި.ްމިކަހަލަްެއތައްްބަިއވަރުްކަން

ްބަިއވަުރް ްއެތައް ްލިބޭ ްގެއްލުން ްޤައުމަށް ްމުޅި ްލިބޭ، ްގެްއލުން ްދައުލަތަށް ްމުޅި ްލިބޭނެ، ްެގއްލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތިމަންނަެގް ްއެބަހުރޭ، ްވިދާުޅެވފައި ްވާހަކަތަުކގައި ްބައެއް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްޚުދު ްެއބަހުރި. ްކުަރއްވާަފއި ކަންތައްތަެކއް

ްދައްކައިލާ ްރިޔާސަތުގަިއްނުލަފާކަން ްވަނީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނުލަފާކަން ްއެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް. ނަމޭ

ްއިނާޔަާތއިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭފުޅަކަްށ ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ދައްކަަވއިަލއްވާފަ.

ްރައީސް ްމަނިކުފާނަީކ، ްއެ ްސަބަބަކީ ްދޭންޖެހޭ. ްއެންމެްރައްކާތެރިކަން ްދައުލަތުގެ ްބޭފުޅަކީ ކަންކުަރްއވާފަިއވާ

ްއަިދް ްދައުލަުތގެ ްވާތީ، ްކުރަްއވާަފއި ްވެރިާޔކަން ްއިސް ްއެންމެ ްވެސް ްސަރުކާރުގެ ްައދި ްކުަރއްަވއި އިސްވެިރޔާކަން

ްހިމެނޭް ްމަޞްލަޙަތު ްބައިވަރު ްއެތައް ްޤައުުމގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއަދި ްސިއްރުތަކެއް ްބަިއވަުރ ްއެަތއް ސަރުކާރުގެ
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ނޑިފުުޅަގއިްއަދިްއެްަމނިކުފާނުގެްވިސްނުންފުުޅގަިއްހުންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަންް ކަންތައްތަެކއްްއެްމަނިކުފާުނެގްސިކު

ްއަމާންކަމާެއކީަގިއް ްމުޖްތަމަޢުެގްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއއަުޅގަ ްއެީކގައި ްއިޙްތިރާމާ ްއަބުެވރިކަމާއި ްފަރާތެއް ކުރަްއވާފަިއވާ

ްބޭ ްއެ ްޙައްޤު ްކަމެއްްދިރިއުޅުމުގެ ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްހާލެްއގައި ްއެްއވެސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްލިބިގެންވޭ. ފުޅަކަށް

ްޚަރަދުކޮށްގެްން ްފައިސާ ްދައުަލތުން ނޑުމެްނގެ ްދީ،ްއަުޅގަ ްއަދަބު ްޙައްޤު ްފަރާތަކަށް ްއެ ްވާނަމަ ްފަރާތެއް ކުރަްއވާފަިއވާ

ްޤަ ްރައްޔިތުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިނާޔަތްދިނުމަކީ ްއެ ްނަމަ ްދޭ ްމިްއިނާޔަތެއް ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ބޫލުކުރާނެ

ްވާހަަކކޮުޅް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަަވމުން ްވާަހކަ ްތާއީދުކުރާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްބިލަށް ްމި ްއެްއފަހަރު ްއަދިވެސް ފުރުޞަތުގައި

ްވަބަރަކާތުހޫ.هللاްކުރުކޮށްލަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްވަްއސަލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްްރިޔާޟުދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް

ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާކަންްކޮށްފަިއވާްމީހަކަށްް،2119/9ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްއޮތީ.ް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިައދު ްއިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ްޤާނޫަނށް ްއެ ްބިލަށް، ްރަްއކާެތރިކަމުގެ ްއިނާޔަތާއި ދޭންޖެހޭ

ް ްރައީސް. ްވާހަކަްޢިއްޒަތްތެރި ްދެއްކި ްމެންދުރު ްިއއްޔެ ްޤާނޫނެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްފުންކޮށް ްޤާޫނނަކީ މި

ްމިާތް ްައޅުަގނޑުމެން ްދުވަހު ްެއ ްތިމާމެން ްދެއްޭކއިރުަގއި ްބަދަލުެވގެްނ ްގޮަތކަށް ްއެހެން ްމުޅިން ްފްލޯރގަިއ ްމި މިއަދު

ްޓީވީ ްއެިކއެިކ ްޓަަކއި ްފާސްއެޅުމަށް ްމައްޗަށް ްއެ ްވާަހކަ، ްބާޭއްްދެއްކި ްހަނދާންނެތީ ްވާހަކަ ްދެއްިކ ޗެނަލުތަުކަގއި

ނޑުމެންްމުޒާހަރާކުރަމުންްދިޔައީްދިވެހިރާއްޭޖެގް އަޅުަގނޑުްމިއަދުްހިތަށްއަރާ.ްއެްދުވަހުްމިްމަޖިލީހުގެްބޭރުގައިްއަުޅގަ

ނ ޑުމެްނގެްމައްސަލަްއެްއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްަފއިވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްއިނާަޔތާއިްރައްކާތެިރކަމާްގުޅޭ.ްއަުޅގަ

ްދޭންޖެހޭް ްމީހަކަށް ްކޮށްފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްެއްއަޗކީ ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ނޑާިލޔަސް. ްކަ ްއެއްކޮށް ނެތް

އިނާޔަތާއިްަރއްކާތެިރކަންްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްމަގުމައްޗަށްްނިކުެމަވޑަިއގެންްއުުޅްއވިްދެްދުވަހު،ް

ްޕެޕަ ްޤާނޫނަކީްއެކަކު ްމި ްބޮޑީގާޑުން. ްތިިބ ްގާުތގައި ްކޮބައިތޯ ްވީއްަލއިލީ. ްކަންކަށިމަތީަގއި ްއަނެކަކު ްޖެހީ. ރސްޕްރޭ

ޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާފުްޤާނޫެނއް.ްއެއީްަމއްސަލަްއަކީ.ްިދެވހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތަކަްށވެްހުރެ،ްޤާނޫނަކުންްކުށެްއްނުކުާރް

އިްަކނަޑއެޅިެގންްއޮންނައިރުަގއިްމިްޤާނޫނުަގއިްކުށަށްްތަރުހީބުދިނުން.ްެއްކޮންމެްމީހަކީްއެއީްކުށްނުކުާރްމީހެއްްގޮތުގަް

ްއެްއް ްކުށްވެރި ްމީހަކީ ްކޯަޓކުންްސާބިތުނުވާ ްކުެށއް ްމީހަކީ،ްއޭނާގެ ްަސޕޯޓުކުރުން.ްކުށްނުކުރާ ްއަށް ްއޭނާ ްކުރުމުން ކުށް

ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގައިްމިތާްޤާނޫނުްހަދަންްތިބެގެންްދެްއުޅިް އެއްނުވާްާވހަކަްނުދެއްކުންްރަނގަޅުވާނެ.ްނޫން.ްއަޅުގަ

ް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑު ްވާހަކަ.ްއަުޅގަ ްޖީ.އެމް.ާއރުގެ ްދަްއކައިފި ްރައީސް.ްއާދެ!ްމިތާގައި 811ްޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮތު ްގުޅޭ ްަރއްޔިތަކާ ްއިންިޑއާގެ ްމެންބަރަކު ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ްދިަޔއިރުަގއި ްެދްއކިގެން ްވާހަކަ ްޑޮލަރުގެ ްދެއްިކްމިލިޔަން ން

ވާހަކައާްުގޅޭްގޮތުންްސިޔާީސްޕާޓީްއެއްގެްލީޑަރަކުްއިންިޑއާްހައިކޮމިޝަނުަގއިްމާފަށްްއެދެންޖެހުމަކީްއެއީްސީރިޔަސްް

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްދައްކާއިުރގައި ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއިންިޑއާެގ ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެއް މައްސަލަ
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އަހަރަށްްދީފައިްއޮތީްޖީ.އެމް.އާރަށްްއެކަނިތޯ.ްކޮބައިތޯްވިލާްއަށްްދީފައ25ްްިތީްނުވަތަްސަރުކާރުންްކުއްޔަށްްދީފައިްއޮް

އޮތް،ްވިލާްކޮލެޖު.ްކީްއވެތޯްެއްވާހަކަްިތްބޭފުޅުންްނުދައްަކނީ.ްކޮންގޮތަކަށްޯތްދީފައިްއޮީތ.ްބައްލަަވއިލަްއވާ!ްކޮބައިޯތް

ނޑުމެންްދީފައި އޮތްްދިނުން.ްކޮބައިތޯްހިާޓޗީްކުންފުންޏަށް،ްފެންްކުންފުނިްްކޭބަލްްއެންޑްްވަޔަލެްސްއަށްްދިރާގުްއަުޅގަ

ްދިނުމެއް.ް ްއޮތް ްދީފައި ްޮގތަށް ްފައިދާހުރި ްއަށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްމި ްކަމަކީ ްކޮންމެ ްމިއިން ްއާދެ، ްދިނުން. ްއޮތް ދީފައި

މަށްްވެގެންްއެްދިޔައީ.ްކޮބައިތޯްޣިޔާޘުއްދީނު.ްޣިޔާޘުްއދީނަކީްމިްރާއްޖޭގައިްއޮތްްެއންމެްކިޔެވުންްރަނގަޅުްސްޫކލުްކަ

ް ްބަޣާވާތުގަިއ311ްްމިއަދު ްމި ްމީހުން، ްމުޒާހަރާކުރި ްދުވަހު ްއެ ްތިބިއިރުަގއި ްކިަޔވަން ްޣިޔާޘުއްދީނުަގއި ްކުދިން އެތައް

ްއެް ްތާހިރުވާނެ ްެއްތިބެނީ.ްމާ ްދޮރުމަތީަގއި ްއެތާ ްގޮތަކަށް ްލަދުވެތި ްބަލައިގޮސް ްކުދިން ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ސަރުކާރުަގއި

ްނު ްބަާޣވާތުެގްވާހަކަ ްތިބީ ްެއއްބަިއގައި ްަބއިކުޅަ ްދެ ްލިސްޓުގެ ްކިޫޔ ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ދެްއކިްއޔާ.

ްގުޅަިއގެން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްތިމަންނާމެންނަށްް ްމީހުންނަށް ްބޮޑެތި ްނުލިބިގެން ްމީހުންނޭ،ްކިޔޫ ްތިބި ސަރުކާރުަގއި

ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްދެން ްނުވީތީ. ްމިްްކަމެއް ްނަޝީދަކީ ްމުޙައްމަދު ްކޮށްފަިއވާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ރުފިޔާްދިނުންތޯ.ްއެއ2111ްްީއެތައްްަރއްޔިތުންނަށ111ްްްޤައުމަށްްނުހަނުްބޮޑުްގެއްލުން.ްކޮބައިތޯ.ްއެއީްތިމަރަފުށީގެް

ްފުރު ްރަށަށް ްއަނެއް ްއެރަށުން ްދިނުންތޯ. ްފޮތްފަންސުރު ްކުދިންނަށް ްހުރިހާ ްކިަޔވާ ްރަށުގެ ްއެ ްޓަކައި ރުފިޔ5111ްްާމަށް

ް ްކުރުން ްކަންތައްަތކެްއ51ްްޚަރަދުކުރި ްވެގެންދިޔަ ްމެންދުރު،ްމިތާ ްއިއްޔެ ްދިޔުންތޯ.ްމިއީ ްބަދަލުވެގެންދިޔަ ްއަށް ރުފިޔާ

ް ްބަދަލުކޮށްލިިއރުގައި ްޤައުމު ްސަުރކާރަކުން ްބަޣާވާތުގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހުނ1ްްްނޫން މިލިޔަން

ްއެ ނޑުމެންނަށްްދަތުރަށް ްއަުޅގަ ްޓަކަިއ ްސަބަބުތަކަްށ ްސިޔާސީ ްތަނުގައި ްމި ްިމއަދު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ރިއޭ

ް ްވާަހކަދައްާކއިުރަގއި ްއެބަހުރި.326ްްވާހަކަދެްއކިދާނެ.ްޖީމް.އެމް.އާޭރްކިޔަިއގެން ްވަޒީފާދީފައި ްއިުތރަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް

ް ްދައުލަތަށް ްުދވަހަކުްއ1ްްެދިވެހި ްތެރޭގައި ްއޮީތްއަހަރު ްއޮތީ.ްއެ ްއެ ްދައްކާފައި ްލާރި ްކޮމްޕެނީންްނުދައްކާހާ އަރޕޯޓްސް

ްޖީ.އެމް.އާުރް ްސަރުކާރަށް، ްއިންޑިާއ ްއެއްޗަކީ ްޅަ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއެޅުނު ްތިމަންނާމެން ްގޮތް. ްހެދިގެންދިޔަ އެއަރޕޯޓް

ްމިހާ ްދިނުން. ްެއއް ްސިޓީ ްޓަކައި ްހުއްޓާލުމަށް ްމަސައްކަތް ްޖީމް.އެމް.އާރުެގ ްާވްކުންފުންޏަށް، ްއެގްރިމެންޓުގައި ތަނަށް

ް ްއެްއ132ްްގޮތުން ްމައްސަލަ ްސީރިޔަސް ްމިއީ ްދައްކަންޖެހޭ. ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްދައުލަތުން ްދިވެހި ްޑޮަލރު މިލިޔަން

ްފަްސް ްެއކަނި ްޓްިރެވންޑްރަމުގަިއ ްއެކަނި، ްްޓރިވެންޑަމުަގއި ްވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ްޖީ.އެމް.އާރުެގ ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަ ްއެތައް ްޓްރިވެންޑްރެމަށްްހާސް ްއޮތް ްޖެހިގެން ްފަހަރާ ްއެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއުޅޭ.ްމިއަދު ްއެބަ ްދިރި އްޔިތުންނެއް

ްމިް ްތިމަންނާމެންނަށް ްދައްކާއިރުގައި ްވާހަކަ ްބަދުނާމުގެ ްމިފަދަ ްމިއަދު ްފަހުން. ްމަސް ްދެ ްއެނބުރިެދވެނީ ގޮއްިސއްޔާ

ްއެތަނަކު ްއަުޑއަހަން.ްމިއަދަކު ްއެބަޖެހޭ ްވާހަކަ ްފެންނަންްދެއްކޭ ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްނުވެހޭ.ްމިއަދު ްއެއް ްވިްއސާރަ ން

ހުރިްކަންތަކަށްްބަލާއިރުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނޭގްރަނގަޅަށްކަންްއެކަންްދަނީ.ްތިޔަްބޭފުޅުންްތެރޭްތިއްބެިވް

ްދިވެހިރާއްޭޖގަ ްމިތާގަިއ ްެއަކމަކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް. ްބުީނ ްޓެކްސްނުނަގާށޭ ްބޭރުމީހުންްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްތިބި ިއ

ްނަމަ،ް ްނެިގ ްޓެކްސް ްޚިދުމަތުން ްމުވާސަލާީތ ްުދވަހު ްއެ ްވަޅުލާކަށްނުޖެހުނީސް. ްާއސަންދަ ްނަމަ އިންޝުއަރެންްސކުރި
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ްމިް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްޓަަކއި ްވަޅުލުމަށް ްސަުރކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދުވަހު ްއެ ްވަޅުާލކަށްނުޖެހުނީސް. އާސަންދަ

ްިސޔާސީ ްބޭފުޅުންނަށްްްތަނުގައި ްތިޔަ ްމިއަދު ްނަތީާޖ ްމަސަްއކަތުގެ ްކުރި ްއެ ްމަސަްއކަތްކުރީ. ްޓަކައި ސަބަބުތަަކށް

ްސަރުކާުރަގިއް ްމާދަމާ ްކިއިން ްވެސް ްދުވަހު ްއެ ނޑުމެން ްަބއްލަާވ!ްއަުޅގަ ްިވސްނާވަަޑއިގެން ްދަނީ.ްނިކަން ްތި ފެނިގެން

ްބޭ ްތި ްސަރުކާރުގަިއ ްމާދަމާ ްޮއވެދާނޭ. ްވެސް ްއެއް ްޕާޓީ ްއެްއެހެން ްހުރެދާނޭ. ްވެސް ްބޭފުޅަކު ްތެރެއިން ފުޅުންގެ

ްއަުޑއަހަމުންް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިސްަނއިަވޑަިއގަންނަވާށޭ. ްދޭތެރޭގައި ްަޤުއމާ ްމި ްޓަަކއި ސަބަބުތަކަށް

ްދިޔައިރުަގއިްމައުމޫުނގެްއިުރަގއި...

ް

ްމުްވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްލާކެ

ްރައީސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް`.ްޝުކު ްޢިްއަޒތްތެރި ްމީހަކަށްް،2119/9ްރިއްޔާ ްކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްކަން

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްހުށަހެޅުނީތީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްިއނާޔަތްތަކާ ްރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ

ްޖެ ްމި ްހިތާމަކުރަން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލިސް.ްހިތާމަކުރަން. ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހަކީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހެނީ

އެހެންނަމަވެސް،ްމިްތަނުގައިްވަގުތުަތއްްހޭދަވަމުންދާްގޮތުންްބައެއްްފަހަރުްހީވޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަޖިލިސްހެންް

ްކޮްށފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްވާހަކަ. ްމީހެއްގެ ްކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކން ްވާހަކަ.ްްވެސް. ްމީހެއްގެ ހުރި

ްވާހަަކ.ް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްދައްކަނީ ްދެން، ްވާހަކަ. ްމީހެއްެގ ްކުރަންއުޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްވާހަކަނުަދއްަކއިް ްަރއްޔިތުންެގ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންެގ ްއެހެންވީމާ، ްނާދޭ. ްަތނެއް ްވާހަކަަދއްކާ ރައްޔިތުންެގ

ްމަޖިލީހުގެްރައީސުލްޖުމްހޫ ްރައްޔިތުްނގެ ްވާހަކަ.ްާޚއްަޞޮކށް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއާއި ރިއްޔާެގްވާަހކަ

މެންބަރުންނާއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްަފއިްހުންނެވިްބޭފުޅެއް،ްއެހެންނޫނީްކުރާްބޭފުޅަކަށްްދޭްއިނާޔަތްތަާކއިްމިް

ްހި ނޑު ްައޅުގަ ްދެކެވޭތީ ްވާހަކަ ްވިސްނާލަްންކަންކަމުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއައިމަ، ްހުށަހެޅިގެން ްބިލެއް ްމިފަދަ ތާމަކުރަން.

ނޑުމެންނަށްްމިްއެނގެނީްިމް ްގޮތާްދޭތެޭރްފުންކޮށްްވިސްނީމަ،ްއަުޅގަ ްވަނީ.ްެވގެންްމިްއުޅޭ އެބަްޖެހޭްކިހިނެއްތޯްމި

ްވަދެ ްތެރެއަށް ްރައްިޔތުންގެ ްޖަޒުބާތު ްއެއްގެ ްފިތުނަ ްދެ ްބޮޑު ްރާއްޖޭަގއި ްވެސްްއުޅެނީ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންގެ ގެން.

ް ްދަނީ. ްމި ްފެތެމުން ްަރއްިޔތުން ްކަމުަގއި ްމި ްތަަރއްޤީތަކެްއ31ްްވަދެގެން. ްޤައުމަށް ްތެޭރގަިއ ްވެރިކަންކުރުުމގެ އަހަރު

ް ްއެ ްވެސް ްިވޔަސް ްއުފެދިފަިއވޭ.31ްްލިބިފައި ްވެސް ްފިތުނަ ްސަބަބުްނ ްކަންތައްަތކުެގ ްހިނގަިއދިޔަ ްތެޭރގަިއ އަހަރުގެ

ްދެން ،ް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮސ3ްްްއައި ްދަށަށް ްހާލަތު ްރަްއިޔތުންގެ ްޤައުުމ، ްގޮތުން ްުކރެއްވި ްވެރިކަން އަހަރު

ްމިް ްބިލެއް ްއިރުއިރުކޮޅާ ްމިތަނަށް ްޖެހިގެން ްޖަޒުބާތުަގއި ްފިތުނައިގެ ްދެ ްފިތުނަތަކެްއްއުފެދިފައިވޭ.ްމި ްއިތުރު ޤައުމުަގއި

ްވަންނަނީ ްބިެލްއ ްއިުރއިރުކޮޅާ ްމީހެްއގެްވަންނަނީ. ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއޮންނަނީ ްިމ ްބިލުަގއި ްމި .

ްކުރަްން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއެހެންނޫނީ ްވާހަކަ. ްމީހެއްގެ ްކުރާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއެހެންނޫނިއްޔާ ވާހަކަ.

ްކޮ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިީއ ްވާހަކަ. ްމީހެްއގެ ްއިނާޔަާތއިްއުޅޭ ްހިމާޔަތާއި ްމީަހކަށް ށްަފއިވާ
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ް ްޤާނޫނުައސާސީެގ ނޑައެޅިފަ. ްކަ ްއެބައޮތް ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްދިނުމަށް ްމ128ްްިރައްކާތެރިކަން ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްވަކިވެއްެޖް ްބޭފުޅަކު ްހުރި ްމަޤާމުގަިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްކުށްވެރިނުެވ، އޮންނަނީ

ްރައްކާތެިރކަންް،ްނަމަ ްހިމާޔަތާއި ްޢިއްޒަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްއަދާކުރި ްމަޤާމު ްމަތީ ްއެންމެ ްދައުލަތުގެ ްބޭފުޅަކަށް އެ

ދޭންޖެހޭނޭ.ްދޭންޖެހޭ،ްޢިއްޒަާތއިްހިމާޔަތްތެރިކަމާއިްަރއްކާެތރިކަންްދޭންޖެހޭނެ.ްދޭންޖެހޭްޢިއްޒަތާއިްހިމާޔަތްތެިރކަންްމިް

ްވެގެންތޯ ްކިހިނެއް ްކުށްވެރިނުވެ،ްއޮންނަނީ ްބަހެއް. ްއެންމެ ްއޮންނަނީ ްމި ްބަލާއިރު ްޤާނޫނަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް .

ްތެރެއިްން ްކަންތައްތަުކގެ ްދިމާވި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮތުމުން ްމިހެން ްނަމަ. ްވަކިެވއްޖެ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ޤާނޫނީ

ްކަ ްކޮންމެވެސް ްބަލައިލިއިުރ ްޤާނޫނަށް ްއޮތް ްފާސްވެފައި ްމީގައި ްދާއިރާގެްމިހާރު ްވިލުފުށީ ްހުރީމަ، ންތައްަތކެްއ

ްރޫޙަށްް ްމީގެ ްެއހެންނަމަވެސް ްއޮތީ. ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙެއް ްބިލަށް ްމި ްރިޔާުޟްރަޝީދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ްއޮރިޖިނަލީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބިލު ްމި ްކިޔަނީ.ްކުރިން ްމި ްގޮތަށް ްގެްނގުޅޭ ްކޯޓެއް ްވަކި ްހަމަ ްވަނީ ްމި ބަލައިލާއިރު

ްމިް ްއަނެއްާކވެސް ްވާަހކަ.ްމިހާރު ްކޯޓެއްގެ ްފަހާ ްމީހަކަށް ްަވކި ްމިއީ ްބަހުސްކުރެވުނު ްއުޅުުނއިރު ްހުށަހަޅިގެން މަޖިލީހަށް

ް ްދެން ްަދމަން. ްޮކޅުކޮޅަށް ްކޯޓު ްއެހެން،2113ްއުޅެނީ ްއަނެްއކާ ްހޮވުނީމަ ްޢަލީ ްތަސްމީނު ްައޙްމަދު ގައި

ްވާހަ ްކޯޓެްއގެ ްއެހެން ްކަމަށް ްފުންކޮށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކަކީ ްމި ްމިހާރު ްދަްއަކންވީ. ކަ

ްމަދުކޮށް،ްރައްޔިތުންނަށްް ްބިލުތައް ްމަދުކޮށް،ްމިފަދަ ްބިލުތައް ްމިފަދަ ްޙައްުޤގައި ްރަްއޔިތުންގެ ވިސްނަިއގެން،ްޤައުުމގެ

ްޖަޒު ްނިންމަންވީ.ްމިފަދަ ްކަންތައް ްހުރި ްނިންމަން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްގޮތަށް ްލިބޭ ްޤައުމުްލާބަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ބާތެއްގައި

ްދަތުރުކުރާް ްމާލެ ްނުލިބޭ. ްެއއް ްއާމްދަނީ ްތެޭރގަ. ްމޮޅިވެރިކަމެއްގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްތިބީ ްރަްއޔިުތން ްހެޔޮނުވާނެ. އޮޔާލަން

ްނުފޮނުވިފައިް ްކާުޑކޮޅު ްފޮނުވާ ްާޢއްމުކޮށް ްއަށް ްނުލިބިގެން.ްޭގގެ ްމުދާ ްލާނެ ްއެއަށް ްނުފުރިފައި ްއޮންނަނީ ްއެ ްއޮޑިފަހަރު

ްއިޤްތިޞާދުް ްޤައުމުގެ ްބަހުސްކުަރންވީ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތްއިރު ްމިހެން ްހާލަތެއްަގއި ްމިފަދަ ްތިބީ. ރައްޔިތުން

ްކިހިނެއްތޯ.ް ްމަދުކުރެވޭނީ ްުކށް ްޤައުުމގައި ްަބހުސްކުރަންވީ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްކިހިނެއްތޯ. ރަނގަޅުކުެރވޭނީ

ްަދއު ްބަުހސްކުރަންވީ ްމިއަދު ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑުމެން ްކިހިެނއްތޯ. ްެއއްތެދުކުެރވޭނީ ްޚަރަުދތައް ލަތުގެ

ްޒުވާނުންނަށްް ްބަހުސްކުރަންވީ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިހިނެްއތޯ. ްއިތުރުކުރެވޭީނ ްއާްމދަނީ ްަޤއުމަށް ބަހުސްކުރަންވީ

ްިބލު ްމި ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ! ްކިިހނެއްތޯ. ްހޯދައިެދވޭނީ ްކަންަތއްތަްއްވަޒީފާތަްއ ްބަެއއް ގަިއ

ްތާއީދުނުކުރިް ްބިލަށް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވަނީ. ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްބިލު ްމި ްފެންނާތީ ްމެންބަރުންނަށް ްބަެއއް ރަނގަޅުކުރަން

ްވާނެް ްގޮތްތަކެއް ްހެޔޮ ްރައްޔިުތންނަށް ްމަތިން ްގޮތެއްގެ ްނިންމާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވިޔަސް ކަމުގައި

 ދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްކަމަށްްއުއްމީ

ް

 މާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:
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ނޑަށްްالسالم عليكن و رحوت هللا و بركاته `.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީްސ، .ްމިއީްވަރަށްްޖަޒުބާީތްބިލެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ނޑުްމިްިބލަށްްވާހަކަދަްއކަންްއެދުނީްެއކަންްއިހުސާްސކުރެިވގެންނެްއްމިހާރުްއެބަްފާހަގަކުެރވޭ.ްއެހެ ންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަޅުގަ ްޙައްޤުަތކެްއ128ްްނޫން. ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ނެއްްހަދަންޖެހޭނެްކަމަށްްއޮންނާތީވެ،ްއެކަާމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުަރއްވާަފއިވާްބޭފުޅަކަށްްދެްއވުމަށްްޓަކައިްޤާނޫ

ބެހޭްޤާނޫނެއްްހެދިފައިްވަނީ.ްޤާނޫނެއްްހެދިގެން،ްއެްއިނާަޔތްތައްްދެވޭްގޮތަށްްއޮތީ.ްއެެހންވީމާ،ްމިހާރުްޤާނޫނުތަކަކީް

ްވާ ްކަމަށް ްއެއްެޗއް ްއިޞްލާޙުކުރަމުންދާ ްބަލާފައި ްއަށް ްތަޖުރިބާ ްއަދި ްހާލަތަށާއި ްެއއިރެްއގެ ްހަމަްއަބަދުވެސް ތީވެ،

ްބިެލްއް ްއޮތް ްމަޤުޞަދުގަިއްހުށަހަޅުއްވާފައި ްފޭރާންްރަނގަޅުކުރުުމގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްޤައުމުގެ ްހާލަތާއި ްއިޤްތިޞާދީ ޤައުމުގެ

ްރައްކާތެރިކަާމއިް ްބޭފުޅަކަށް ްކުރަްއވާފަިއވާ ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ްޙަޤީޤަތުގައި ްޤަބޫލުކުެރވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ކަމަށް

ްދި ްގޮުތަގއިްއިނާޔަތްތައް ްޝަޚްޞިއްޔަތެއް ްނަމޫނާ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭފުޅަކީ ްއެ ްވަނީ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްޓަކަިއ ނުމަށް

ްރަްއކާތެރިކަންް ްހިމާޔަތާއި ްއެހެްނވީމާ، ްއުއްމީދުކުރާީތވެ. ްކަމަށް ްވާނެ ްކަމަށް ްޭބފުޅެއް ްދިރިއުޅުްއވާ މުޖުތަމަޢުގައި

ްވާތީ ްބޭފުޅަކަށް ްވަިކ ްއެއީ ްލިބިދޭންޖެހޭނެ. ްކަމަށްްްއަޅުަގނޑުމެން ްކުެރްއވި ްއައިްސގެން ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްނޫން. އެއް

ްމިް ްދައުރު ްރައީސްކަމުގެ ްވެސް ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްޮގތުން ްވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްވާންޖެޭހނީ ްބޭފުޅަކު ްއެ ވިޔަސް

ް ްަދއުރުގަ.5ްްދައުެރްއގަ.2ްްއަދާކުރެްއވެނީ ްދެ ްކިތ11ްައަހަުރގެ ްތާއީދާއި ްކުަރއްވާަފއި،ްކިތަްނމެ ްމީހުންްއަހަރު ންމެ

ްހާލަތުަގއިް ްއެ ްޖެހިވަަޑއިގަންަނވަން. ްފަރާތަށް ްެއއް ްޖެހިވަޑަިއގަންަނވަނީ ްދެން ްިވޔަސް ްކަމަށް ްބޭފުޅެއް ބޭނުންވާ

ްއިޙުތިރާމާއިްލޯބިްލިބިދޭްގޮެތްއގަިއްޤައުމުަގއިްދިރިުއޅުމުގެްފުރުަޞތުްފަހިކޮށްދެއްވުމަށްްަޓަކިއް އޭނައަށްްަރއްޔިތުްނގެ

ްަރއް ްއުސޫލުތަާކްޚިލާފަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްރޫާޙ،ްއެ ްއެ ްޖެހެނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމި ކާތެރިކަާމިއްއިނާޔަތްތަްއްލިބިދޭން

ްއިނާޔަތްދިނުމަކީް ްވިޔަްސްެއ ްކަމަށް ްުއޅުްއވި ްބޭފުޅަކު ްކޮްނމެ ްގޮތަްށ ްގެއްލުންާވ ްމުޖުަތމަޢަށް ްފަރާތުން ްބޭފުޅެްއގެ އެ

ްޤަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނޫން ްކަމެއް ްއެދޭނެ ްމިކަހަލަްރައްޔިތުން ްޓަކައި ްމަޤުޞަދަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ބޫލުކުރަނީ.

ްކުރިްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިސްާނވަަޑިއގަންނަވާނެ، ްވެސް ްބޭފުޅަކު ްކުރަްއވާފަިއވާ ްރަީއސްކަން ްގެނައިމަ އިޞްލާޙުތަކެއް

ަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްެއްމިދެންނެވިްކަހަލަްނަމޫނާްޝަޚްޞިއްޔަެތއްްގޮތުަގއިްދިރިއުުޅމަށްްޓަކައި.ްއެްބޭފުޅަކުްިއޞްލާޙުވެ

ްފޭރާންް ްއިޖްތިމާޢީ ްސަބަބުން ްެއކަމުެގ ްއުުޅްއވާނެ. ްކަުމގަިއ ްޝަޚްޞިއްޔަތެްއ ްނަމޫނާ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ބޭފުޅަކީ

ްަޤއުމަށްް ްގޮތަށް، ްނުވާ ްޝަޚްޞިްއޔަތަކަްށ ްނަމޫނާ ްޤަބޫލުނުކުަރއްަވިއ، ްއެކަން ްައދި ްއަންނާނެ. ރަނގަޅުެވގެން

ް ްުއޅުްއވާ ްގޮތަށް ްފައިދާތަެކއްްގެއްލުްނވާ ްވެސް ްއިޤްތިޞާީދްގޮތުން ްއުނިކުެރވުނީމަ ްއިނާޔަތްަތއް ްދެއްވާ ްވަންޏާ ަކމަށް

ނޑުްދަންނަވާނީްދެންމެްވާހަކަދެްއެކވިްކެާލްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޑޮކްޓަރްޢަބްދު هللاްވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްބިލު ްމި ްއެބަވެއޭ ްހާސިލު ްވެސް ްމަޤުޞަދުތައް ްވިދާޅުވި ްވާހަކަްމަޢުޞޫމު ްހުންނަ ްފައިދާ ްއިޤްތިޞާދީ ްސަބަބަކީ ން.

ްމިް ްބަލާއިރުގައި ްގޮތުން ްއެހެންވީާމ،ްމި ްދެކެެވއޭ. ްއެބަ ްެވސް ްވާހަކަ ްހުންނަ ްފައިދާ ްއިޖްތިމާޢީ ްދެެކވެއޭ. ްއެބަ ވެސް

ްސަ ްފާހަގަކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބިލެއް ްގެންނަްނޖެހޭ ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްފޮނުވަިއެގން ްކޮމިޓީއަކަށް ބަބަކީ،ްބިލަކީ



22 

 

ްދިނުުމެގް ްއިނާޔަތްތައް ްރައްކާތެރިކަމާއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއިން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަށްް ްތަޖުރިބާ ްހާލަތާއި ްޤާނޫނަކީ ްއެ ްއެބައޮތް. ްބަޔާންޮކށްފައި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް

ްއިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ ްޤާނޫނުެގްްރިޢާޔަތްކޮށް ްއެ ްއަދި ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސ ްކަމަށް ޤާނޫނެއ

ނޑުމެްނެގް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅަކީ ްކުރައްވާަފިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްފަދައިން ްދަންނަވާލި ްމި ްވެސް ްކުރިން މަޤުޞަދަކީ

ްކަ ްބޭފުޅެއް ްއުޅުއްވަންެޖހޭނެ ްގޮތަކަށް ްލިބޭ ްޤަދަރު ްއިޙުތިރާމާއި ްޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ،ްމުޖުތަމަޢުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މަށް

ްރޫޙަށްް ްބިލުގެ ްމި ްޤާނޫނުގެ، ްމި ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްމަގުފަހިކޮށްދޭނެ. ްޤާނޫނުން ްމި ްޓަކައި އެކަމަށް

ްނުކުތާތަކެ ްމިފަދަ ްދަންނަވަން.ްޙަޤީޤަތުގައި ްވާހަކަ ްތާއީުދކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފޮނުވަން ްކޮމިޓީއަކަށް ްބިލު އްްތާއީދުކޮށް،ްމި

ޤާނޫނަށްްއިތުރުކޮށްގެްންޤާނޫނުްއިޞްލާޙުކުެރިވއްޖެއްާޔްމިހާރުވެސްްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްންކުރަްއވާފަިއވާްބޭފުޅުންާން

ްބޭފުޅުންނަކީް ްއެ ްވެސް ްބޭފުުޅން ްއިތުރުވާ ްލިސްޓަށް ްބޭފުޅުންގެ ްކުަރއްވާަފއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްފަހުން އަދި

ްމަޤުބޫލުކަމާއި ްދިރިއުޅުމަްށްްމުޖުތަމަޢުގެ ްގޮތުަގއި ްޝަޚްޞިއްަޔތެއްގެ ްނަމޫނާ ްގޮެތއްަގއި، ްއޮތް ްާތއީދު ރައްޔިތުންގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްސަބަބުން ްެއކަމުގެ ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުުކރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާެނ ޓަކައި

ްވެް ްމަންފާތަކެއް ްއިޤްތިޞާދީ ްއަދި ްލިބޭނެ. ްފައިދާތަކެއް ްޢަށް ްއެހެންވީމާ،ްިމްމުޖުތަމަ ްކުރާނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ސް

ނޑުްތާއީުދކުރާްާވހަކަްދަންނަވާލަން.ްއެހެންނަމަވެސްްކޮމިޓީްމަރުޙަލާަގއިްމިް ސަބަބަށްްޓަކަިއްމިްބިލުެގްޫރޙަށްްއަުޅގަ

ތެރިްރައީްސ،ްބިލަށްްއިޞްލާޙުތަކެްއްގެންަނންޖެހޭނެްކަމަށްްވެސްްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްވާހަކަްދަންަނވާލަން.ްޢިްއޒަތް

 .وبركاته السالم عليكن ورحوت هللاوވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 ކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްރަީއސް.ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްަދުއރަކ117ްްީޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްިރޔާސީ ްމާއްާދގައި ްފުރިހަމަކުރީމ3ްާވަނަ ްއަހަރު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ްހަމަެއހެންމެ ްބުނެފަިއވޭ. ްސާފުކޮށް ްވަރަްށ ްއެްއޗެްއކަން ްބުނަނ128ްްީފުރިހަމަވާ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަޤާުމަގއިްހުންނެވިްބޭފުޅަކުްކުށްވެިރނުވެްއެްމަޤާމުންްަވކިެވއްޖެްނަމަ،ްއެްބޭފުޅަކަށްްދޭންޖެހޭް

ްދޭ ްރަްއކާތެރިކަން ްމިްއިނާޔަތާއި ްމިއަދު ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއެހެންވީާމ، ްއެއްެޗއް. ްއޮތް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމި ންޖެހޭނޭ.

ްމުޠުލަޤަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްނޫން. ްއިޞްލާޙެއް ްބަލަިއގަެނވޭނެ ްހާލެްއގައި ްެއއްވެސް ްއިޞްލާޙަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްަޙޤީޤަތަކީްމިްމަޖިލީހަކީްވަކިްްހަމަްޚިލާފުްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިގެންްމިްުއޅެނީ.ްމިއަދުްައުޅގަ

ްމިއަދުް ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުންކޮށްގެންނުވާެނަކން. ްޮގތުގަިއ ްއެްއގެ ްޖަގަހަ ްކެމްޕޭނު ްބޭނުންުކރާ ްކެމްޕޭނުކުރަްނ ބަޔަކު

ްރައްޔިތު ްނަމަ، ްބޭނުންވާ ްލޯބި ްރައްޔިތުންގެ ްތާއީދާއި ްރައްޔިތުްނގެ ްމަންޒަރު. ްއެ ްދަނީ ްމި ްހިސާބަށްްފެންނަމުން ންނާ

ްހަދަިއގެން،ް ްދޮގުތައް ްތަފާތު ްގޮތުން ްބެހޭ ްނަޝީދާ ްރަީއްސ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްކުރަްނވީ. ްެއކަން ގޮްސގެން

ްެއް ްކަމަކީ ްހަނދާންކުރަންވީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްފުރަތަމަ ްނުލިބޭނެ.ްއެންމެ ްލޯތްބެއް ްރަްއޔިތުންެގްތާއީދާއި ވާހަކަދެްއކުމަކުން
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ވަރަށްްކުިދކުދިްއާބާދީތަުކންްވަރަށްްދަށްްޕަސެންޓޭޖުންްމިްމަޖިލީހަށްްވަދެފައިްތިބިްްބޭފުޅުންގެްލީޑަރުންނަކީްރާއްޭޖގެ

ްކޮށްދެްއވާފަިއާވް ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްނަޝީދު ްއެހެންވީމާ،ްރައީސް ްޙަޤީޤަތަކީ. ްިސޔާސީ ްމިއަދު ްއެއީ ބޭފުޅުންކަން.

ްބޭފުޅުން ްއެ ްނުގަނެވޭނެ. ްޭބފުޅުންނަކަށް ްއެ ްއެްއ ްބަލަ ްކޮށްދޭްންކަންތައްތައް ްކަމެއް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަބަދުވެްސ ނަކީ

ްހުށަހެޅިގެން،ްމިއަދުް ްކަންތައްތައް ްތަފާތު ްދެކޮޅަށް ްަނޝީދާ ްރައީސް ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްބޭފުޅުންނެއް ބޭނުންވާ

ްބޭ ްގަނެފަިއވާ ްގެދޮރު ްއިނގިރޭިސވިލާތުަގިއ ްާއއި ްމިޞުުރގަ ްއާއި ްސިންގަޕޫރުގަ ްނަޝީދަކީ ްރައީސް ްދަނީ. ފުޅެްއްމި

ނޫން.ްރައީސްްނަޝީދަކީްރާއްޖެްއިންްބޭރުގައިްއެަކއުންޓުަތއްްހުޅުަވއިގެންްފައިސާްަރއްާކކޮށްފައިްހުރިްބޭފުޅެއްްނޫން.ް

އެްމަނިކުފާނުގެްއެންމެްލޯލާރިްއެއްްވެސްްެއްއވެސްްއެަކުއންޓެއްަގއިްރާއްޖެްއިންްބޭރުަގއިްނޯންނާނެކަމުގެްޔަޤީންކަންް

ްމަޖިލީހަށް ްމި ްކުރީަގއިްްއަޅުަގނޑު ްއެހެްންބޭފުޅުންނަށްވުރެ ްމަނިކުފާނު ްއެ އަުރވަން.ްއެހެންނަމަވެސްްިސޔާީސްގޮތުން

ްއެް ްމިއަދު ްދެކެ ްނަޝީދު ްަރއީްސ ްދަނީ. ްއެ ްހެދިގެން ްޮދގުތަްއ ްތަފާތު ްތަނުގައި ްމި ްގޮތުްނ ްއެްއގެ ްނަތީޖާ އުޅުމުގެ

އަހަރުްވަްނދެންްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެުކ3ްްއްުޤަގއިްއަންނަްރުޅިްއަީކ،ްމިއަދުްއެްވާްނަފުރަތަކީްިދވެހިްރަްއޔިުތންގެްޙަ

ްތަނުގަިއް ްމި ްއުކުޅުތަެކއް ްޓަކައިްސިާޔސީ ްބަރުބާދުކޮށްލުމަށް ްހަޔާތް ްމަނިކުފާނުގެްސިޔާސީ ްވާތީ،ްއެ ޚިދުމަތްކޮށްދީފައި

ްބުނަ ްމި ްއަަބދުވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީކީ ްދަނީ. ްމި ްވެރިކަންްހެދެމުން ނީ

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްލޯބިވާނީ. ްަރއްޔިުތންނަށް ްއޭރުންނޭ ްޓަކައޭ. ްރައްޔިތުންނަށް ްވެރިކަުމގަިއ3ްްކުރަންޖެހޭނީ އަހަރުގެ

ވާގިފުާޅްهللاްރައްޔިތުންނަށްްލައްކަްގިނަްަކންތައްްކޮށްދީފައިްވަނީ.ްއަދިެވސްްއަޅުަގނޑުމެންްވެރިކަމަްށްއަންނާނީ،ްމާތް

ް ްއައުމަށްފަހ2113ުއެކު ްފިލޯސަފީ.ްްގަ. ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްކޮށްދިނުމަކީ ްކަންތައްަތއް ްއެންެމހައި ްބޭނުންވާނެ ރައްޔިތުން

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާް ްކުރާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތއް ްއެ ްގޮތް. ްބޭނުންވާ ްކުރަން ްއެމް.ީޑ.ޕީން ްފަލްސަފާ. އެމް.ޑި.ޕީގެ

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއްްނެތި،ްރަްއޔިުތން ނަށްްފައިދާވާނެްގޮތަށްްކަްނތައްތައްްނުކުެރވި،ްވެރިކަްންއެްއކޮށް.ްރައްޔިތުންނަށް

ްވެރިކަންކުެރްއވީް ްނަޝީދު ްރަީއސް ްކޮށްދިނީމަ ްކަންތައްތައް ްރައްޔިތުންނަށް ްބުނަނީ ްއެ ްނިކުެމ ްމިއަދު ްދެން ކޮށްފައި

ްކޯ ްނޫން. ްބޭފުޅެއް ްކުރަްއާވނެ ްކަެމއް ްއެއްވެސް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްނަޝީދަކީ ްރައީސް ްޚިލާފަށޭ. ޓަށްްޤާނޫނާ

ްމިތިބީް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިމާކުރީމަ. ްކުރަން ްކަންތައްތައް ްހަދައިގެން ްކޯޓު ްކެންގަރޫ ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ހާޒިރުވާކަށްނުޖެހޭ

ރައީސްްނަޝީދުްގޮަވއިގެންްޯކޓަށްްދާން.ްޤާނޫނީްހަމަތަކުގެްމަތީންްކޯޓެއްްހަދާފައިްއެްކޯޓަށްްދާންްއެންގީމާ.ްއޭރުންް

ްވަ ްބުނާަނން ްވެސް ްސިޔާސީްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ްޢަމަލުކުރައްވާށޭ. ްއަުޑައއްސަވާޭށ، ޑަިއގަންނަވާޭށ،

ފިތުނައިގެްތެޭރގައިްބޭނުްނވާްބައެްއގެްބާރާިއްނުފޫޒުްބޭނުްނކޮށްގެން،ްމިްަޤއުމުެގްޝަރުޢީްނިޒާމުްހަލާކުކޮށްލުމަށްފަހު،ް

ްހާ ްކޯޓަކަށް ްޓަަކިއ ްދިނުމަށް ްއަދަބުތަކެއް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްވަރަށްްއޭގެތެެރއިން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްނުެވވޭނެ. ޒިެރއް

ްއިންސާުފް ްކޮަބއިކަން. ްއަކީ ނިޑޔާުރގެ ްފަ ްކޮބައިކަމާއި ނޑިޔާރުންނަީކ ްފަ ްހާލަތާއި ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްބުނޭ ސާފުކޮށް

ްޢަބްދު ްޙަޤީޤަތަކީ ްސިޔާސީ ްމިއަުދގެ ްނުވާނެ. ނިޑޔާރުެގއަކަށް ްފަ ްތަނެއް ްއެ ްނެތިއްޔާ ްހިފަިއްهللا ްއަކީ ޤާޟީ

ްޕޮލިސްްހައްޔަރުކުރަން ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްއިންދާ، ްކޮމިޓީގައި ްަސލާމަތު ްޤައުމީ ްއަޅުަގނޑު ްމީހެްއކަން. ޖެހިފައިވާ



24 

 

ްވިދާުޅވި،ްމިްޤައުުމގެްސަލާމަތަށްްހުރިްނުރައްކަެލކޭްޢަބްދު ޤާޟީްއަީކ.ްއެެހންވީމާ،ްދެންްކޮންްވާހަކަްهللاްވަަޑއިގެން

ްވަ ނޑު ްދަނީ.ްއަުޅގަ ްމި ްެދެކވެމުން ްތަުނގައި ްމި ްދެން ްަޔއުމިއްޔާ.ްއެއްތޯ ްމަޖިލީހުގެ ްވަީޒރުންގެ ްކިއިން ރަށްްސާފުކޮށް

ްޢަބްދު ްއެަބއޮތް ްވިދާޅުވެފައި ްމަނިކު ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްހުންނެވި ްވެރިކަމުަގއި ްވަގުތު ްމި ްއަކީްهللا ޤާޟީ

ް ްބޭފުޅުން. ްތި ްބައްލަވާ ްމީހެކޭ. ްޢަބްދ17ްުހިފާހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ްދުވަހުގެ ްދުްهللاްަވނަ ްހައްޔަރުކުރި ްފަުހްޤާޟީ ވަހުގެ

ްއެނޭގް ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ްއޭެގން ްވާހަކަަތއް. ްހުރި ްދެެކވިފައި ްމަޖިލީހުަގއި ްވަޒީރުްނގެ ްަބއްލަވާ. ްޔައުިމއްޔާ ދުވަހުގެ

ްޢަބްދު ްޢަބްދުهللا ްއެހެންވީމާ، ްމީހެްއަކން. ްހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ްހިފަިއ ްއަކީ ްޤާޟީ ްަރއީްސްهللا ްހައްޔަުރކުރީކީ ާޤޟީ

ްސަލާ ްދައުލަތުެގ ްނޫން. ްއެހެންވީާމ،ްނަޝީދެއް ްއެނޭގ. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްެއކަން ްހައްޔަރުކުރީ. ްބާރުތަކުން މަތީ

ްޒާތީް ްއާިއ ްފިތުނަ ްޒާތީ ްދޭތެޭރގަިއ ްމީހަކާ ްއިޞްލާޙުތަކަީކ ްހުށަހެިޅގެންާވ ްމިއަދު ްނުުކރެވޭ ްޤަބޫލެްއ އަޅުަގނަޑކަށް

ްރައްޔިތުންް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްޓަކައި ްޤާއިމުކުރުމަށް ްނުރުހުން ްޒާތީ ްސިާޔީސްތަޢައްޞަބާއި ްބަޔަކު ްނެތް ްތާއީދު ގެ

ްަރއްޔިުތްން ްޤައުމުގެ ްމި ްިއޞްލާޙަކީ ްމި ްއިޞްލާޙަކީ. ްމި ްއިޞްލާޙެއް ްއުޅޭ ްހުށަހަޅައިގެން ްޓަަކއި ކެމްޕެއިންކުރުމަށް

ްރަްއޔިތުންނަްށް ްއެުކ ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްބޭނުންވަނީ ްަރއްޔިުތން ްޤައުމުގެ ްމި ްނޫން. ްއިޞްލާޙެއް ބަލައިގަންނާނެ

ްްވެރިކަންކުރާނެ ްހޮވަންޏާ ްރައްޔިތުން ްެވރިޔަކު ްއެ ްވެިރޔަކަށް، ްއެ ްބޭނުްނވަނީ. ްރައީސ2113ްްްވެރިން ްއަހަރު ވަނަ

ްގޮތަކީ.ް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްެއއީ ްގޮތަކީ. ްބޭނުންވާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއއީ ްހުންނަވާނީ. ްވެރިކަމުަގއި ނަޝީދު

ްރައްޔިތުންް ްދިވެހި ްމަަސއްކަތްކުރާނީ ްއަބަދުވެސް ްއަށްްއެމް.ޑީ.ޕީން ްމަންފާ ްއާއި ްލާބަ ްރައްޔިުތންގެ ްިދވެހި ްޙައްޤުގަ. ގެ

ް ްއިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ްޓަކައި. ްކޮށްދިނުމަށް ްކަންތައް ްއެންމެހައި ްބޭނުންާވ ްަރއްޔިތުން ްއަހަރ2113ްްުޓަކައި. ވަނަ

ް ްެއއީ ްއޮންނާނެ. ްގޮުތގަިއ ނޑިޭޓޑެްއގެ ްކެ ްނަންފުޅު ްނަޝީދުެގ ްރައީސް ްކުރިމަތިލާއިރުަގިއ ދިވެިހްއިންތިޚާބަށް

ްރައްޔިތުންގެްއެދުމަކީ.ްބޭނުންާވްގޮތަކީ.

ް

ްްކެވުން:ވާހަކަދެއްލޫފުްދުްމަޚްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަ

ްރައްކާތެރިކަމާއިް ްދޭންޖެހޭ ްމީހަަކށް ްކޮށްފަިއވާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ!

ނުޑްއިނާޔަތްތަކާްބެހޭްޤާނޫނަށްްމިް ނޑުްވެސްްާތއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްއަުޅގަ ހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙަށްްައޅުގަ

ްމަޖިލީހުަގއިް ްވާީތވެ،ްމި ްކަންތައްަތކަށް ްގޯސް ްމިހިަރްކަންކަމަކީ ްފާަހގަކުެރވިފައި ްބިލުގައި ްމި ްއަރަނީ ްމި ްހިތަށް ހަމަ

ވަނަްމާއްާދ11ްްށްްތާއީދުނުކުަރއްވަނީްާބވައޭ.ްމިްބިލުގެްތިއްބެވިްއެމް.ޑީ.ޕީްމެންބަރުންނާއިްޑީ.އާރު.ޕީްމެންބަރުންްމިއަ

ްލިބިދޭް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްހާލަތެއްގައި ްހާލަތުންކުރެ ްއަންނަނިިވ ްއޮންނަނީ ްމި ްެވސް ްބަަލއިލާއިރު ްއެކަނި އަށް

ްކުރާ ްޢަމަލެއް ްޚިލާފު ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާއި ް)ހ( ްނުލިބޭނޭ. ްރައްކާތެރިކަެމއް ްުނވަތަ ްހިމާޔަތެއް ްހަމަްްއެްއވެސް ހާލު.

ްހިމާޔަތާިއް ްހަމަ ްވެސް ްތަޅަމުންދާއިރު ްަގިއގަިއ ްމީުހންތަކެއްެގ ްނެެރގެން ްބަޔަކު ްަތނަކުން ްކޮންމެވެސް ްގޮސް ނަޝީދު

ރައްކާތެރިކަންްދޭންޖެހޭތޯ.ް)ށ(ގައިްމިްއޮންނަނީްޤާނޫނާއިްގަާވއިދާްޚިލާފުްޢަމަލެއްްކުރުުމގައިްަބިއވެރިވާްހާލު.ްއެފަދަް
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ްހިންގުމުގަ ނަޑކަށްްޢަމަލެއް ްއަޅުގަ ްދޭންޖެހޭތޯ. ްއެަބ ްރައްކާތެިރކަން ްހިމާޔަތާއި ްހަމަ ްވެސް ްހިނދު ްބަިއެވރިހާ އި

ހިޔެއްނުވޭްީމގައިްލިެޔވިފައިްމިހުރީްގޯސްްވާހަކަްެއއްހެނެްއ.ް)ނ(ގައިްމިްއޮންނަނީްޤާޫނނާއިްަގވާއިދާްޚިލާފުްޢަމަލެއްް

ްހިމާޔަތާއި ްއޮންނަނީ ްމި ްހާލު.ް)ރ(ގައި ްހިތްވަރުދޭ ްަގވާއިާދްްކުރުމަށް ްޤާނޫނާއި ްފަާރތްތަކުން ްފޯރުކޮށްދޭ ރައްކާތެރިކަން

ޚިލާފުްޢަމުރެއްްކުރަންޖެހޭްހާލު.ްދެންްމިްގޯސްވެގެން،ްމިްބަލައިނުގަނެިވގެންްމިކަމާްކަންބޮޑުެވގެންްއުޅެންޖެހޭްކަމެއްް

ް ްނުފެނޭ. ްހާލަތ11ްެއަޅުަގނަޑކަށް ްހާލަތްތަކުން ްއަންނަނިވި ްއޮންނަނީ ްމި ްމާއްދާގައި ްދަށުންްަވނަ ްޤާނޫނުގެ ްމި އްަގއި

ްފަދަް ްެގއްލޭ ްމިނިވަންކަން ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ް)ހ( ްއެވެ. ްނުލިބޭނެ ްމިންވަަރކަށް ްއެްއވެސް ްއިނާޔަެތއް ްއެއްެވސް ލިބިދޭ

ޢަމަލެއްްކުރުން.ްނުވަތަްއެފަދަްކަމަކަށްްހިތްވަރުދިނުން.ްނުވަތަްއެފަދަްކަމަކަށްްގޮވާލުން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިނިވަނުންެގް

ްމައުމޫނުްގޮތުގަް ްރައީްސ ްއެީއ ްދޭްނވީ. ްހަމަ ްވެސް ްދޫކޮށްލާއިރު ްއަތްމަްއޗަށް ްބަެއއްެގ ްއެހެން ްާރއްޖެ ްމި ްތިެބގެން އި

ްވެސްް ްދޫޮކއްލާއިރު ްމިިނވަންކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްވަޙީުދ ްަރއީސް ްއަދި ްިވޔަސް. ްނަޝީދު ްަރއީސް ވިޔަސް.

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްަރއްާކތެރިކަންދޭން ްއިނާޔަތާއި ްމެންބަރުންނަށާއިްހިމާޔަތާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ެގ

ޑީ.އާރު.ޕީްމެންބަރުންނަށްްމިކަންްހަމަްކަމުދަނީބާއޭ.ް)ށ(ގަިއްމިްއޮންނަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްސަރަހައްދުންްބައެއްްގެއްލޭް

ްކަމަ ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްހިްތވަުރދިނުން. ްއެފަދަކަމަކަށް ްނުވަތަ ްޢަމަލުކުރުން، ްގޮތަކަށް ްހަމަްފަދަ ްިމވެސް ްގޮވާލުން. ަކށް

އެފަދަްރަނގަޅުްކަމެއްތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާްސާފުކޮށްްލިޔެފައިްއޮތްްކަމެއްަގއިްއެމް.ޑީ.ީޕެގްމެންބަރުންނާއިްޑީ.އާރު.ޕީންް

ްމިް ްއިވުނު. ްތަނުން ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެން ްފިޔަވައި، ްމުޙައްމަދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ މަތިވެރި

ްހަމަްތަ ްމީ ްވާހަކަތައް. ްމި ްއިނގޭތޯ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްތާއީދުކުރެއްވީމަ ްމިއަށް ްބޭފުޅުން ްވާހަކަެދއްެކވި ނުގައި

ްޢަމަލެްއް ްޓެރަރިޒަމުގެ ްެއބައޮތް ް)ނ(ަގއި ްސަބަބެއްތޯއޭ. ްބަލައިގަންނަންނުޖެހޭ ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ޙަޤީޤަތުގައި

ްޖަމާޢަ ްޓެރަރިސްޓުންގެ ްނުވަތަ ްޮގވާލުން.ްކުރުން. ްބައިވެިރވުމަށް ްޖަމާޢަތެއްގައި ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްަބއިވެިރވުްނ. ތެއްގައި

ްކިޔަންްނޭނގެނީތޯ.ް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއްެޗއް ްހުރި ްިލެޔފައި ްހިތްަވރުދިނުން.ްކީކޭތޯ.ްމީަގއި ްކަމަކަށް ްއެފަދަ ނުވަތަ

ް ްމި ްބިލުގައި ްމި ްއުޅެނީ. ްމި ްމާނަނުކުރެވިެގންތޯ ްމީތި ްމީނޫންނަމަ ްރަީއސްކަްންވަނީ ްޢަމަލެއްގައި ްޓެރަރިޒަމުގެ ގައި

ކޮށްފައިްހުރިްމީހަކުްބައިވެރިެވދާނެތީ،ްނޫންނަމަްއެްކަމަށްްގޮވާލަފާނެތީ.ްއެހެންެވގެންްއެަފދަްކަންކަންްކުރާްމީހުންގެް

ް ްމި ްމީގައި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއުޅެނީ. ްމި ްހިފަހައްޓަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަްއކާތެރިކަން ްހިމާޔަާތއި އޮންނަީންއިނާޔަތާއި

ްއެފަދަް ްގޮވާލުްނ،ްނުވަތަ ްކަމަަކށް ްއެފަދަ ްޢަމަލެްއކުރުން،ްނުވަތަ ްފަދަ ނުޑކޮށްލާ ްުފނޑުފު ްއިޤްތިޞާދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްެއކަމުަގިއް ްތިބެންވީ. ްދޫކޮށްލައިގެން ްހަމަ ްވެސް ނޑުޮކށްލަން ނޑުފު ްފު ްއިޤްތިޞާދު ްހަމަ ްހިތްވަރުދިނުން. ކަމަކަށް

ްާވހަކަ ްވާންީވ.ްމި ްވެސް ްވާހަކަދެްއކީމަްބައިވެރި ްދެކޮޅަށް ްމިއާ ްދެން ްގޯްސެވގެން ްޮއއްާވ،ްމީތި ްލިޔެވިަފއި ްމިހެން ތައް

ްއިނާޔަތެްއ،ް ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ްނަޝީދަށް ްރައީސް ްއުޅެނީ ްމި ްހާލެއްގައި ްއެއްެވސް ްކަންބޮުޑވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ްޤައުމުގަ ްމި ްއުޅެނީ ްމި ްނޫން. ްެގއްލުަވއިލާކަށް ްރައްކާތެރިކަމެއް ްއަދާކުރެއްވިްނޫންނަމަ ްމަޤާމުތައް ްމި ްއިސްކޮށް އި

ްފައިދާހުރިް ްމުޖުތަމަޢަށް ްރަނގަުޅ، ްވެސް ްވަިކވެަވޑަިއގެން ްަރއީްސކަމުން ްއެކީ ްޒިންމާދާރުކަމާ ބޭބޭފުޅުންނަކީ
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ްރައީސްް ްމިނިސްޓްރީން ްފިނޭންސް ްމިއަދު ްއެހެންވެގެން ްހަދަންވެގެން. ްމީހުން ްއެ ްބަޔަަކށް ްކުރާ މަސައްކަތްތަެކއް

ލިބިވަޑަިއގަންނަވަްނޖެހޭްއޮފީސްްފައިސާްވެސްްިހފަހައްޓައިގެންްއުުޅއްވަނީ.ްެއަކމުގައިްވެސްްހަމަްެއްއވެސްްނަޝީދަށްް

އުސޫލެްއްނެތި،ްޤާނޫނަކަށްްެބލުމެއްްނެތިްއެްަފއިސާްއެބަްލިބިވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭ.ްއެކަަމކުްައޅުަގނޑުމެންްހަނދާންް

ް ްބިލު ްމި ްތެރޭގައި ްމަޖިލިސް ްމި ްހުއްޓޭ ްމާްއެބަ ްތިއީ ްސަކަރާތް. ްޖެހި ްމެންބަރުން ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްއުޅުނުއިރު ހުށަހެޅިގެން

ްބައިވަުރް ްތިހާ ްެއލަވަންސަކަށް ްބޮޑޭ.ްއޮފީސް ްވެސް ްއިނާޔަތް ްލިބޭކަށްނުޖެހޭނޭ.ްތި ްެއއްގޮަތކަްށވެސް ްއަދަދެކޭ.ްތި ބޮޑު

ްހަރާބުކޮށްލަ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްކިޔަިއގެން ްދޭކަށްނުޖެހޭނޭ. ްއެއް ްއެހެންވީމާ،ްފައިސާ ްއެއީ. ްދުވަހަކީ ްފެށި ން

ްމެންބަރުންތަކެއްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުއްޓާ ްކަންކަން ްމި ްސާފުކޮށް މިހާ

ިމްްމިހާްސާފުކޮށްްލިޔެވިފައިްއޮްއވާްމިއާްދެކޮޅުހެދުމަކީްއަުޅަގނޑަކަްށްޤަބޫލުކުރެވޭެންކަމެްއްނޫން.ްދެންްޑީ.އާރު.ޕީން

ްގޮތަްށް ްކުަޑްގޮތްެޕއް ްމިހާރުްއޮތްްޙަޤީޤަތުަގއިްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑުްވެސްްއެނޭގްހަމަްއެއްަބއިވާެނކަން.ްެއއީ ކަމާްއަުޅގަ

ްވެސްް ްފަހުން ްދާދި ްއިންތިޚާބުތަކުަގއި ްކުރިމަތިލާ ްމި ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިދެންނެވީ ްބަެއއް.ްއެހެން މަސައްކަތްކުރާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްތަނުންްްމުލަކު ްއެ ްޮގސް ްހޭަވްއޓައިލާފައި ްމީވަ، ްދާއިރާ ްނިސްބަތްވެވަޑަިއަގންނަވާ މެންބަރު

ްޕީ.ޕީ.އެާމް ްާއއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބޭނުންވަީނ ްދަންނަވާލަން ްއެކު ްހިތާމައާ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެކަމަުކ ްކަޓުވާލަން. ޕީ.ޕީ.އެމް

ްވޯ ްލިބުނު ްގިނަ. ްވޯޓު ްލިބުނު ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްވެްސ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްއެްއކޮށްލީމަ ްަރީއސަށް ްގިަނވާނެ. ުޓ

ްހޯދިް ްމި ްއިނގޭތޯ ްހޯދި، ްމި ްވާދަކޮށްގެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެސް ްދާއިރާތަކުގައި ްއެެހން ްއަދި ްރަނގަޅަށް. ވަރަށް

ްކަންކަން. ްއޮތް ްފެންނަން ްސާފުޮކށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްކާމިޔާބީތަކަކީ

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްދައްަކވާއިރު ްބޭބޭފުޅުން ްޣަފޫރުމެން ްާވހަކަ ްއިންތިޚާބުތަކުގެ ްނޫންނަމަ ްވާހަކަ، ްއިންތިޚާުބގެ އަވަްސ

 ހިތާމައާްއެކީްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއަވަހަށް...

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުމީ

ދިވެހިރާއްޭޖގެްރައީްސަކންްކުރަްއވާފަިއވާްބޭފުޅުންނަށްްްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް،ޝުކުރިއްޔާްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن

ނޑުްހިތަްށއަރަނީ... ްއިނާޔަތްދިނުމުގެްޤާނޫނަށްްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅިފައިްވާތީްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޢުޞޫމު.هللاްބްދުއާދެ،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއ،ްކެލާްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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 ްކަދެްއކެވުން:ވާހަްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ޑީ.އާުރ.ޕީގެްފަރާތުންްާވހަކަދެއްކުމަށްްައޅުަގނޑުްފުުރޞަތަކަށްްއެދިްއޮެވ،ްމިހާރުްްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ޝުކުރިއްާޔ،ް

ްދެ ްތި ްޕާޓީތަކަށް ްެއހެން ްފުރުޞަތު ްފަހަރަށް ްޕާޓީަތކަށްްދެވަނަ ްއޮންނައިރު ްެއއްަގއި ްޑިމޮކްަރސީ ްޕާޓީ ްމަލްޓި ްއވަނީ.

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްދެްވަނަްފުރުޞަތަކަށްްވެސް،ްތިންްވަނަްފުރުޞަތުްވެސްް ނޑަެއޅިގެންާދއިރުްައޅުގަ ވަގުތުްކަ

ނޑަށް. ްދެންްފުރުޞަތުލިބެންޖެހޭނީްއަޅުގަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއަުޅަގނޑުްފުުރޞަތުދެމުންްމިްގެންދަނީްޕާޓީތައްްއޯލްޓަރނޭޓުކޮށް.ްއެގޮތަްށްއާދެ،ްނިޒާމާްބެ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނީ. ްފުރުޞަތު ްދެން ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދަނީ. ްމި ދެމުން

ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަްށެގންދެވުމަށް.

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުމީފޭދޫްދާއިރާ

ްރައީސް.ް،ޝުކުރިއްޔާް ްްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްމާއްދާަގިއ828ްްއާދެ، ވަނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްަފއިވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްރައްކާތެރިކަމާއިްއިނާޔަތާްުގޅޭްގޮުތންްވަރަށްްސާފުކޮށްްމިްއޮތީް

ްމީހަކުްރައީ ްހުރި ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްކުށްވެިރނުވެ، ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާުމގައި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުންް ްހިސާބަށް. ްއެ ްނަމަ، ްވަކިވެއްޖެ ްމަޤާމުން ްއެ ްމަތީން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ކުށްވެރިުނވެ

ްތި ްވަިކވެަވޑަިއގެން ްމިހާތަނަށް ްހަމަވުމަށްފަހު،ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްދައުރު ްވަިކވީ ްވެސް ްރައީސުން ްދެ ްުކރީގެ އްެބވި

ްމިނިވަްން ްއަދި ްޝަރުޢީ ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއޮތީ ްއެކަްނ ްމަތީން. ްގޮތެްއގެ ނަޑއަޅާ ްކަ ްޤާނޫނުން ކުށްވެރިުނވެ

ްމުޙައް ްރައީސް ްކުރީގެ ްނުފެނޭ ްއަޅުަގނޑަކަށް ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްބަލައިގަނެަފ. ްނަޝީދުގެްމުއައްސަސާަތކުން މަދު

ްގެންނަންް ްބިލަށް ްމި ްބަދަލުތަކެއް ްޚާއްޞަ ްލައިގެން ްމިތަނަށް ްމައްސަލަ ްހިނގަމުންދާތީވެ،ްމި މައްޗަށްްޝަރީޢަތްތަކެއް

މަސައްކަތްކުރުމަީކްމިއީްރަނަގޅުްކަމެއްްނޫން.ްއަދިްީމގައިްމިްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުތަަކކީްއަުޅަގނޑުްދެޭކގޮުތގަިއް

ް ްވަރަްށ828ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްީމގަިއ ްނޫން. ްިއޞްލާޙުތަކެއް ްހުށަހެޅޭނެ ްގޮތަށް ްިމ ްރިާޢޔަތްކޮށް ްއަށް ްމާއްދާ ވަަނ

ްނުކޮްށް ްކުެށއް ްދުވަހެއްަގއި ްހުރިހާ ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްބުނޭ ްއެބަ ނޑަެއޅިގެްނ ްކަ ްމީގައި ސާފު.

ްައލު ްދުރުެވއްޖެއްާޔ ްމަތީން ްޮގތުގެ ްއެއްގޮްތވާ ްޤާނޫނާ ނޑޭެންކަމަށްްމަޤާމުން ްކެ ްސާބިތުެވގެްންއިނާޔަތް ްކުށްތަކެއް ން

ްލިބިދޭް ްހައިސިއްޔަތުން ްމަޤާމުގެ ްމީހަކަށް ްގޮތަކީ ްއޮންނަ ްކަންކަމުގައި ްމިފަދަ ްދެން ްނާދޭ. ްމިއަކު ްހާލަތެއް ބުނެވޭ

ްސާބިުތވެ ްކުށެއް ްކުިރ ްކުރިން ްނުވަތަ ްކުށަކުން ްކުރި ްފަހުން ނަޑއިލާކަށްނުޖެހޭ ްކަ ްކޮންމެހެން ްއެްއްއިނާޔަތެއް ގެން.
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ްއިާނޔަްތް ްމީހަކަށް ްކޮށްފައިާވ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްމިހާރު ްނުެދވޭނެ. ްއަދަބެއް ްދެ ކުށަކަށް

ނޑުްދެޭކގޮތުަގިއް ނަޑއަޅާފަިއްމިްއޮތީްއޭނާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުށްެވރިނުވެްކޮށްފަިއްވާތީ.ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ ކަ

ްމަޤާމަށްްދުސްތޫ ްއެީއްއެ ނޑާލުމަކީ ްޢަމަލެްއެގްސަބަބުންްކަ ްކުރާ ްއިާނޔަތެއް،ްއޭނަ ނޑައެޅިަފއިާވްމިފަދަ ްގޮތުންްކަ ރީ

ްއަންނަް ްއުނިކަން ްސިޔާދަތަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްަރއްކާތެރިކުެރިވފައިވާ ްތެރޭގައި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ިއްިދވެހިރާއްޖޭެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުެގްމަޤާމަށްްދުސްތޫރީްކަމެއް.ްިދވެހިްދައުލަުތގެްމިނިވަންކަމާިއްއިސްތިޤުލާލަށާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަެމއް. ްނިކަމެތިކުރެވިގެންދާ ްޭއތި ްގެނެިވ، ްކުޑައިމީސްކަން ްޢިއްޒަތަްށ ްދެވިފަިއވާ ގޮތުން

ްކަ ްިއޞްލާޙެއް ްލަބަިއގަންނަންޖެހޭ ްމިއީ ްއިޞްލާަޙކީ ްމި ްނުކުރަން ްޤަބޫެލއް ްސިާޔސީްއެްއގޮތަކަްށވެސް މަކަްށ.

ްނިސްބަތްާވް ްޕާޓީތަކަށް ްނިސްބަްތވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްޕާޓީަތކުން، ްއެިކއެކި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްތެެރއިން ހަސަދަވެރިކަމުގެ

ްރަްއޔިތުންެގް ްރާއްޭޖގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ްމަސައްކަތްކުރުަމކީ ްލައިގެން ްޤާނޫނުތައް ްމިތަނަށް ްޙައްޤުަގއި ބޭފުޅުންގެ

ްެގއް ްވަގުތު ްމަޖިލީހުގެްމަޖިލީހުގެ ްހަދާ ްޤާނޫނު ްައޅުަގނޑުމެްނ ްނޫން. ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްއެހެން ްނޫން ލުަވއިުލން

ްވަކިަވކިް ްމީހުންނަށް، ްޚާްއޞަ ްވަކިަވކި ްޤާނޫނަކީ ްހުރޭ. ްއެބަ ްކަންކަން ްކުދިކުދި ްއެނގެންެޖހޭ ްވީމަ، މެންބަރުން

ްހާލަތްތަކުގަ ްެއއްެޗއްްނޫން.ްޢާއްމު ްހަދާްއުޅޭ ްެއގޮތަށް ްޖެނެރަލްކަމެްއްހާލަތްތަކެއްަގއި ްވަކި ްބަާޔންކުރާ ްޤާނޫނެްއަގއި އި

ްކެނެރީޭގް ްމަސަްއަކތްކޮށްގެންނުވާނެ. ްތަންޒީމުކުރަން ްކަްނކަން ްހަދައިގެން ްޤާނޫނު ްޮގތަކަށް ްނޫން ްކަެމއް ްޢާއްމު ނުވަތަ

ްހަދަން ްޤާނޫނު ްމިހެން ްޤާނޫނެއް.ްދެން ްގުޅޭ ްަމއުމޫނާ ްޤާނޫނެއް،ްކިނިބގަސްދޮށުގޭ ްގުޅޭ ްނަޝީދާ ވެއްޖެއްާޔްމުޙައްމަދު

ްވަިކް ްމުޖުތަމަޢުގެ ްމުޅި ްހަދަނީ ްމި ްޤާނޫނު ްނޫންތޯ. ްނުވާނެ ްސަލާމަތެއް ްކަމަކުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ދުވަހަކު

ްޖަމާޢަތުންް ްަރއްޔިތުންެގ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކަމަށް ްމަުޖބޫރުވެއްޖެ ްަރއްކާތެރިކުރަން ްުއޫސލުތަކެއް ްވަިކ ްހަމަތަކަކާއި ކަހަލަ

ްހާލަތްތަކުގަ ްޕާޓީތަކުެގްޤަބޫލުކުރާ ްސިޔާސީ ްކުފޫހަމަނުވާ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްކަމަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، .

ްައކީް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްކަމެކޭ. ްކުަރއްާވ ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް ްމަޤްޞަދުތައް ްަވކިަވކި ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން މެންބަރުން،ްއެ

ްހިންގާފަ ްހަރަކާތް ްސިޔާސީ ްބާވަތުގެ ްމި ްވެސް ްމުޅިން ްމިހާތަނަށް ނޑުމެންނަްށްއެއީ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްެއއް. ްޕާޓީ އިވާ

ްއިސްކޮށްް ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްެވސް ްދެން ްއަދި ްލީޑަރާ ްޕާީޓގެ ްަޤއުމީ ްލީޑަާރއި ްއިސް ްޕާީޓެގ ްޤައުމީ އަުޑއިވެމުންދަނީ

%ް ްތަުނގެ ްއެ ްވަދެ، ްތެެރއަްށ ްމަޝްރޫޢުގެ ްތަރައްީޤކުރުމުގެ ްެއއަރޕޯޓު ްގަމުގެ ްއަތޮުޅ ްައއްޑު 03ްތިއްބަަވއިގެން

ްޕާޓީތަކުްންނުއަ ްސިޔާސީ ްމަސަްއކަްތކުރާ ްގޮތަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްމަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ްިވއްކާލަން ުގގައި

ްޚިލާުފް ްޤާނޫނުއަސާސީާއ ްތާކުންތާކުނުޖެހޭ ްމިކަހަލަ ްޮގތުން ްގުޭޅ ްރަީއސަކާ ްކުރީެގ ްހަމަ ްހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނުޑ

ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްލައިގެން ްތަނަށް ްމި ްީކްއވެގެންޯތއޭ.ްްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްމި ްބޭކާރުކޮށްލަން ަވގުތު

ްއަނެއްަބިއް ްފުރުްއވޭ. ްނުއެއް ްބޭފުޅުންނަކަށް ްބައެއް ްނޫނީ ްމަޤާމު ްެއޑްަވއިޒަުރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ހާްހިސާބަށްްދިޔައިމަްބޭފުޅުންނަކަށްްނޯވޭްމިްރާއްޖޭގެްވެރިކަްނކުރާްމީހުންްފަހައިްދުވުންްނޫންްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމި

ްެދް ްނަޝީދާ ްރައީސް ްމައުމޫނާިއްކުރީގެ ްރައީސް ްކުރީގެ ްހީަވނީ ނޑަށް ްވިްސނާލަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްކުަޑކޮށް އަޅުަގނޑުމެން
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ްބޭފުޅުންނަކީް ްދެ ްއެ ްހުއްޓާލަންވެްއޖެހެން. ްމިހާރު ްމަޝްރަހުގައި ްސިޔާސީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިހާރު ްވާހަކަ ބޭފުޅުންގެ

ނ ްއަުޅގަ ްވެސް ްރަްއޔިތުންްހަމަގައިމު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޤަބޫލުކުރި، ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްއިޙްތިރާމުކުރި ުޑމެން

ޤަބޫލުކޮށްފައިވާްސިޔާސީްާމީޒްއެއް.ްދެންްއެްާމޒީްފަހައިްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްުދވެޭވކަެށއްްނެތް.ްމިްތަނުަގއިްޤާނޫނުް

ްއަޅު ްމިއަދު ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތައް ްމުހިއްމު ްމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަދައިްހަދަން ްޤާނޫނު ަގނޑުމެން

ތަންޒީމުކުރަންޖެހިފައިވާްިދވެހިރާއްޖޭގެްިސޔާސީްޕާޓީަތކާްުގޅޭްމައްސަލަތަާކއިްިދވެހިރާއްޭޖގެްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނާް

ްާތއަބަދުް ްޕާޓީތަކުން ްސިޔާސީ ްމިއަދު ްފެންނަނީ. ނަޑށް ްއަުޅގަ ްމުހިއްމުކަމަށް ްާމ ްމައްސަލަަތއް ގުޅުންހުރި

ް ްމި ްދިމާނުވެގެްނ،ްވާހަކަދަްއކަމުން ްމަްއސަލަޖެހިގެން،ްއެ ްފިންގަރޕްރިންޓުގައި ްލީމަ ްތަނަށް ްއެ ްފޯމުފުރާފައި ގެންދަނީ

ްހެދިއިރުް ްގަާވއިދު ްޕާޓީގެ ްވާހަކަ.ްއަނެއްކޮޅުންްސިާޔސީ ްމަދުވެގެން،ްރިޖެކްޓުކުރަމުންދާ ްގިނަވެގެްނ،ްދެލި ްދެލި އޭަގއި

ްދެމެހެއްޓު ްޕާޓީތައް ްލާފައި ްއިންތަެކއް ްބޮޑެތި ްއޮތީ ްހުިރްމި ްމައްސަލަތަކެއް ްބޮޑެތި ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްޓަކައި. މަށް

ްމައްޗަްށް ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްނުވަތަ ްހީވާތީ ްކުރިމަތިލެވިދާނެހެން ްވެރިކަމަށް ްނަޝީދަށް ްރައީސް ްހަމަ ނޑިަވޅެްއގައި ދަ

ް ްމަސަްއކަތްކުުރމަކީ ްގޮތަށް ްމި ްލައިެގން ްޤާނޫނު ްތަނަށް ްމި ްހީާވތީ ްސާބިުތވެދާނެހެން ްައޅުަގނޑުމެންްކުށެއް މިއީ

ްމަސައްކަތްކުރުމަީކް ްހަމަލާދޭން ްއިން ްޒަރީޢާ ްޤާނޫނުގެ ްފަރުދުންނަށް ްވަކިަވކި ްޮގތުން ްޒާތީ ްކަމެއް. ހިތާމަކުރާ

ްކުާރް ްމަޖިލިސްތަކުގައި ްހަދާ ްޤާނޫނު ްތަހުޒީބު ްއަދި ްނޫން.ްއެއީ ްކަމެއް ްރާއްޖޭގަިއްކުރެވިގެްނވާނެ ްމި އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްނޫން.ްމިއީ ްވެސް ްވަޑައިގަތުމަށްފަހުްްކަމެއް ްދުރަށް ްވެރިަކމާ ްމައުމޫނު ްރައީސް ްބިލަކީ ްއިނާޔަތްދިނުމުގެ ރަީއސުންނަށް

ްަރއީސްް ްޑީ.އާރު.ޕީގައި ްހުރީ ްއަޅުަގނޑު ްދުވަހު ްއެ ްޤާނޫނެއް. ްއުފަންކުރަންޖެހުނު ްޢަމަލުކުރަންޖެހިގެން ކޮންމެހެން

ދިޔަީއްމާްޚާއްަޞްއިާނޔަތްތަކާއިްމާްގިނަްބާރުަތކަާކއިްާމްމައުމޫނާްއެީކގަ.ްއެހެންނަމަެވސް،ްމިްބިލުްފަރުމާކުެރިވގެންް

ްމައުމޫނަށްް ްަރއީސް ްތަނުަގިއްގިނައީ ްމި ްަވގުތު ްީވތީވެ،ްއެ ްކަމަށް ްގޮތަށް ްލިބޭ ްދަުއލަތުން ްިދވެހި ްފައިސާތަެކއް ގިނަ

ނޑުްއެްުދވަހުްވެސްްިމްތާއީދުކުރަްއވާްމެންބަރުންްކަމަށްްވީތީެވ،ްއެްބިލުްފާްސވެގެްންދިޔައީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައުޅގަ

ނޑުް ބިލަކަށްްވޯެޓއްްނުދެން.ްއެްުދވަހުްެވސްްއަޅުަގނުޑްމިްބިަލކަށްްވޯެޓއްްނުދެން.ްއެހެންވީާމ،ްމިއަދުްވެްސްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުގެް ްމި ްމިހާރު ްުނވިޔަސް ްވިަޔސް، ްސާބިތު ްކުށެއް ްދެން ްމައްޗަށް ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވަން

ވަނަްމާއްާދގަިއ828ްްވެސްްިއނާޔަތަކީްއެއީްަކނަޑއިލެިވގެްނވާނެްއިނާޔަެތއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްދަށުންްލިބެމުންދާްއެއް

ްމަތީންް ްގޮތުގެ ްބުނާ ްޤާނޫނުގައި ްހަމަވީ.ްނުވަތަ ްދައުރު ްވެރިކަުމގެ ްސާބިތުނުވެ ްނުކޮްށ،ްކުށެއް ްކުށެއް ްގޮތަށް ްބުނާ އެ

ްދޭންޖެ ްަވޑަިއގެންނެވީމަ ްއިސްިތއުފާދެްއވާަފއި ްމިކަމާްވެރިކަމުން ްއެހެންވީމާ، ްދޭންޖެހޭނެ. ްަރއްކާތެިރކަން ްއިނާޔަތާއި ހޭ

ްބިލަށްް ްމި ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެސް ްނެތް. ްކަމެއް ްމަސައްކަތްކުަރއްވާނެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްތަނުގައި ްމި ދެކޮޅަށް

ްއެއްެޗއް ްދުސްތޫރީ ްޣައިރު ްމިއީ ްއަދި ްފާސްވެއްޖެއްޔާ ްމިގޮތަށް ްބިލަށް ްމި ކަމަްށްްތާއީދުކުރަްއަވއިގެންުނވާނެ.

ްރައީސެއްެގް ްމިކަހަލަ ްތާއަބަދު ްއެހެންވީމާ، ްއަންނާނެ. ްހަމަ ްވެސް ްމަރުޙަލާ ްދިޔުމުގެ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ނަޑއަޅަން ކަ

ްމުހިއްމުހެން.ް ްމާ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަްށ ްދިޔުން ްކުރިއަށް ްޤައުމަިއގެްނ ްމި ްއުޅުމަށްވުރެ ްފަހަތުއަަޅިއގެން މައްސަލަިއގައި



30 

 

ްމުހިއް ްމާ ްހީވަނީ ްދެއްކިއްޔާ.ްއަޅުަގނޑަށް ްތަނުގައި ްމި ްމައްސަލަ ްެއއަރޕޯޓުތަުކގެ ްއުޅޭ ްިވއްކާލަން ްނުއަގުގައި މުހެން

ނޑުެމންގެްމުދާތައްްޒަމާނުއްސުެރް އަްއޑޫްރަްއޔިތުންނަށްްޮއޅުވާަލއިގެންްމިްާބވަުތގެްފާޑުފާުޑގެްޗަރުކޭސްުކޅެގެްންއަުޅގަ

ްބޭނުންކުރަމުން ްގޮތުގައި ްނަހަމަ ްސަރުކާރުަތުކން ްއައީ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްފެށިގެން ްިއނގިރޭސިން ްއެހެންވީމާ، .

ްބޭްސް ްމިލިޓަރީ ްގަމުަގއި ްދިަޔިއރު، ްފައިބަިއގެން ްއިނގިރޭސީން ްތިބުމަށްފަހު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަށުަގއި އިސްތިއުމާުރގެ

ްއެހެންް ްވާތީ. ްތަނަކަށް ްމުހިްއމު ްވަރަށް ްސްޓްރެޓެޖިކަލީ ްއެއީ ްިޑވެލޮޕްކުރީ ްއެައރޕޯޓެއް ްތަނުަގއި ްއެ ްހަދައި ވީމާ،ްއެއް

ނޑުމެންްޕާޓީގެްލީޑަރުްމިހާރުްއެްއޮީތ63ްްިހްއސ03ްްާއެްއވެސްްމީހަކަށްް% މިލިޔަންްރުފިޔާއަކަްށްނުވިއްކޭނެ.ްއަުޅގަ

ްވާހަަކް ްކޮށްދެްއވާނެ ްއެކަން ްދަށުން ްއެީހގެ ްހިލޭ ްިހއްކުމަށް ްސަރަހައްދު ްބޭނުންވާ ްިހއްަކން ްގަުމގައި ްއަތޮުޅ އަްއޑު

ްހަ ްައރާ ްއެބަ ްިމއަށް ްވިދާޅުވެފަ. 6ްްމައެކަނި ްކިިހނެއްތޯ ްއެހެންވީމާ، ްޑޮލަރު. 03ްްމިލިޔަން 63ްމިލިޔަން،

ްއެއްބަސްވުުމގަިއ03ް63ްްމިލިޔަން،ް% ްމިްވާހަކަދަްއކާނަން.ްމި ްވިއްަކއިލާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން މިލިޔަނަށް

ްމައްސަލަ ްބަލަންޖެހޭ ްފެންަވރުގައި ްޤައުމީ ްއެއީ ްއަދި ްސޮއިކޮްށގެންނުާވނެ. ްްސަރުކާރުން ްދުވަހަްށ25ްްއެއް. އަހަރު

%ް ްދެން ްހޭބޯނާރައިގެން. ްއުޅެނީ ްމި ްކުށްަޔށްދިނީމަ ްެއއަރޕޯޓު ްމައިތިިރވެގެްނ03ްްޖީ.އެމް.އާރު ްވިއްކާލީމަ އުމުރަްށ

%ް ްއެ ްައކީ ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޒުރޭުލ03ްްތިބެވޭނެތޯ. ްވިއްަކއިލާނީ ްާމދަމާ ްިވއްަކއިލާފައި އެގޮތަށް

ްވިްއކާ ްދީނީްބަޔަކަށޭ. ްއުފެދޭނީ ްމިތާ ްދެން ްޖެހޭނީ. ްޤައުމުަގއި ްމި ްމަްއސަލަ ްޖައްާސ ްބޯުޓ ްއިޒުރޭލު ްދެން ލީމަ،

ްސްޓްރެޓެޖިކުް ްމިލިޓަރީ ްބަލަމުންދާ ްއެތަނަށް ްދުނިޔެ ްުމޅި ްއެއީ ްގަމަކީ ްއަތޮޅު ްއަްއޑު ްއެހެންވީމާ، ތަޅާފޮޅުން.

%ް ްއެތަން ްޑ03ްލޮކޭޝަނެއް. ްއަުޅަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްނުިވއްކޭނެ. ްގޮވާލަންްއަކަށް ްސަރުކާރަށް ރ.ވަޙީުދގެ

ްމިް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްޑްރޮޕްއައުޓުުކރަން. ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްމައްސަލަ ްމި ްމަޖިލީހުން ްަވޒީރުންެގ ކުންފުނިތަކުންނާއި

ްާއއިް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްއޮެވގެން ްމަޞްލަޙަތު ްއަމިއްލަ ްބަލައިނުގަްނނާނަން. ްމިކަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްދަމާގެންދަން. މައްސަލަ

ނުޑްޢިމާ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ނޑުމެން. ްއަުޅގަ ްނުކުންނާނަން ްެދކޮެޅއް ްމަސައްކަތާ ްކުރާ ްަސޢީދު ްޙަސަން ްޞާލިޙާއި ދު

ްރައީސްް ްނެތޭ. ްކަމެއް ްމަސައްކަތްުކރާނެ ްޤާނޫނުހަދަން ްދިމާކޮށްެގން ްބަޔަކާ ްަވކި ްތަނުގައި ްމި ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވަން

ްޤާނޫނު ްމި ްނުވިޔަސް ްކުށްވެރިވިަޔްސ، ްދެން ްއިނާޔަތްްނަޝީދު ްލިބިދޭންޖެހޭ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި ްދަށުންނާއި ގެ

ްައއިސްފަިއާވް ްހަޔާތުގައި ްދުސްތޫރީ ްޤައުމުގެ ްލިބިދޭންޖެހޭނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްވެސް ްމައުމޫނަށް ލިބިދޭންޖެހޭނޭ.ްރައީސް

ްއަޅުް ްހިނގާށޭ. ްމަސައްކަތްނުކުރަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރަފިއަރުވަން ްކަންކަމަށް ްމުހިއްމު ްާރއްޖޭެގްމިކަހަލަ ނޑު ގަ

ރައްޔިތުންެގްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްގޮވާލަީންމިހާރުންްމިހާރަށްްމިްބިލުްމިްފްލޯރްއިންްބޭރުކުރަން.ް

 މިހާރުންްމިހާރަށްްމީތިްބޭރުކުރަން.ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްޝުކުރިއްާޔ، ްމެްޢިްއޒަތްތެރި ނަޑއެޅުނު ްކަ ްބަހުސްކުރަން ްބިލަށް ްމި ްމިއަދު ްމ8ްްިންބަރު. ްމިހާރު ްަވގުތު ގަިޑއިރުގެ

ްހަމަވީ.ް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ83ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ްްއަޅުަގނޑު ްމަސައްކަތަށް.ްއަށ83ްްނަންބަރު ްހުރި ްދާއިރާެގްް-8308.ްނުނިމި ްދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ްޢިއް ްގޮުތަގއި ްސަބްސިޑީގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދައުލަުތގ2382ްްެޒަތްތެރި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްހިމަނާފަިއވާ ްަވގުތަްށ833ްްބަޖެޓުގައި ްވަގުތުން ްީދފައިނުވާތީ ްމަސްވެރިންނަށް ްސަރުކާރު ްމިހާތަނަށް ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްކު ްމަސް ްަސރުކާރުގެ ްއަދި ްމަގުފަހިާވްސަބްސިޑީދިނުމަށް. ްކޮރަޕްޝަނަށް ްފަރާތްތަުކން ްއަމިއްލަ ްފައިދާ ންފުނިތަކުެގ

ްބޭނުންކުރަމުންދާް ްފަރާތްތަކުން ްސިޔާސީ ްގޮތެއްަގއި ްފަދަ ްބަނގުރޫޓުވާ ްސިނާޢަތް ްމަސްވެރިްނެގ ްއަދި ގޮތަށް

ް ްއޮތް ްބާކީ ްަވގުުތ ްމިހާރު ްބިލުަގއި ްމި ްގެންދިއުމަށް. ްކުރިއަްށ ްބަުހސްގެ ްޤަރާުރގެ ނުޑްމައްސަލަިއގެ ްއަުޅގަ ގޮތް

ް ްއަްށްއެަބްއޮތް ްހަމަވެފަ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވަނީ ިސކުންތު.ްީޑ.އާރު.ޕ07ްްީމިެނޓ5ްްުދަންނަވައިލާނަން.ްޕީ.ޕީ.އެްމެގްަވގުތު

ް ްދާއިރާގ25ްްެއަށް ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްުފރަތަމަ ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑު މިނެޓު.

ްމެންބަރު ްނިމުނުއިރު،ްްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަލްސާ ްގެންދެވީ ްދައްަކވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްދުވަހު ްކުރީ ްރަޝީދަށް، އިބްރާހީމު

ްވާހަކަފުޅުްފުރިހަމަކުރެްއވުމަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމާފަންނުްދެކުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު

ްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލިްވާހަކަްދަންނަވަން.ް

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްލީްވަޙީދުތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަ

ްަރީއސް.ް،ޝުކުރިއްޔާް ްގޮތުންްްިޢއްޒަތްތެރި ްމިްސަބްސިޑީާއްުގޅޭ ްއެދުނީ ްފުރުޞަަތކަށް ްަކމުގައި ްމި ނޑު އާދެ!ްއަުޅގަ

ްގިަން ްވަރަށް ްރާއްޭޖގެ ްުގޅިގެން ްވިއްސާރައާ ްނީލަމް ްކުރި ްމި ްފަހުން ްއެންމެ ްއަށް ްދަންނަވާލަން.ްރާއްޖެ ްެއއްެޗއް ކުޑަ

ްހަމަްްއަދަދެްއގެ ްލ.އަތޮުޅެގ ްއޭތެރޭަގއި ްގޮއްަސ. ްހަލާކުވެގެން ްވަީނ ނޑުބިންތައް ްދަ ނުޑވެރިންެގ ދަ

%ް ްިވއްސާރ93ްްަގާތްަގނޑަކަށް ްއަށް ްދާއިރާ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްޮގއްސަ. ްހަލާުކވެގެން ްއެްއކޮށް ނޑުބިންތައް ްދަ ވަނީ

ްއެހެންވީމާ ްހާލުގަ. ްވަރަށް ްތިބީ ނޑުވެރިން ްދަ ްނަމަވެސް ްނުކުރި ްބޮޑަށް ްއެހާ ްސަރުކާރުންް، ްއެދެން ނޑު އަުޅގަ

ްއަހަރުގެް ްމިދާ ްއަދި ްކޮށްދިނުން. ްހައިރާތެއް ްކަހަލަ ްކޮްނމެވެސް ްދޭއިރު ްސަބްސިޑީ ނޑުވެރިންނަށް،ްމަްސވެރިްނނަށް ދަ
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ްމިއަދުެގް ްގޮވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްހުށަހަޅާ ްފަހުކޮޅު ްމަހުގެ ްމި ްކުރިއަށް ްނުވަންޏާ ްެއކަން ތެރޭގައި

ްސަރުކާ ނޑުވެރިންނަށް ްދަ ނޑިވަޅުަގިއ833ްްރަށް ްދަ ްމި ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްހިމަނަން. ްސަބްސިޑީ ްރުފިޔާގެ މިލިޔަން

ނޑުވެރިންގެްވާަހކަްއެއްްނޫން.ް ނޑުްހަމައެަކނިްމިްދައްކަނީްތޮއްޑޫްދަ ނޑުވެރިންްތިބިްހާލަތަށްްރިޢާޔަތްކޮށް.ްއަުޅގަ ދަ

ްވިއްސާރަިއގަ ްނީލަމް ްފާހަގަކޮށްލަން، ްވަރަށްްޚާއްޞަކޮށް ްވަނީ ްވެސް ނޑުބިންތައް ްދަ ްއަތޮޅުގެ ްލ. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ އި

ނޑުްކުރިމަތިލާންްަގސްތުކުރާތީްދައްކާްވާހަކަްއެްއް ބޮޑަށްްހަލާކުެވގެންްޮގއްސަ.ްއެްއވެސްްހާލެްއަގއިްއެްާދއިާރްއަުޅގަ

ްދަ ްހުރި ްމަސައްކަތްކޮށްފައި ްވަްނދެން ްދުވަސް ްގިނަ ްވަރަށް ްހަމަ ްއަތޮޅުގައި ްލ. ްމިއީ. ްހަމަްނޫން ްވަނީ ނޑުބިންތައް

ްަދނޑުބިމެްއް ްމިއިން ްެއނގޭނީ ްފެނުނީމަ ްވެްސްލޮލުން ްަރއީަސށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމޮެޑވިފަ. ވެްއޔާ

ނޑުމެންް މަސްްކުރިންްނޮޅަިއގެން،ްެއ0ްްފޫޓުްމީހެއްެގްއިސްކޮުޅަގއިްހުންނަްހުއ6ްްިހަދަންްކުރާްމަސައްކަތް.ްއަުޅގަ

ްއެތަްއްމަސައްކަެތްއްކޮށްގެްނ،ްއިުރއެރީމަްއިުރޮއއްސެންދެންްއެްމީހުންްކުާރްއަންދަިއގެންްެއއަ ްއަޅަިއގެން ށްްގެރިުގއި

ްބައިޢަތުހިފާފައިް ްސަރުކާރަށް ްސަރުކާާރިއ ްދިވެހި ްގޮވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްހަލާކުެވގެން މަސައްކަތް

ްއެކަން ްއާރަކާ ްއެހެން ްޖީ.އެމް.އާރާއި ްޕާޓީތަކަށް ްރައީސް.ްހުރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅެން. ްކަންކަމާ ްމިކަހަލަ ްނޫޅެ، ކަމާ

ްބޭފުޅުންނަްށް ްޕާޓީތަކުެގ ްިވސްނުންކޮށި ްބަެއއް ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރަށް ްބޭނުން، ްގޮާވލަން ްހަމަ ްިމއަދު އަޅުަގނޑު

ް ްރާއްޖޭގެ ްހަމަ ްެއއްކޮށް 93ްްޖީ.އެމް.އާރާ ްރަށެއް، ްއެންމެއެަތއް ްރާއްޭޖގެ ްރަެށއް، ްއެތައް 11ްްރާއްޭޖގެ

ް ނޑުމެނ99ްްްވިޔަފާިރވެރިންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްގޮވާލަްނ، ްއަތުލަން ްރަށްތައް ްހުރިހާ ްއޮތް އަހަރަށް

ްފޭދޫް ްދެންމެ ްމިކަހަލަ ްދަނީ ްމި ްހަލާކުވެގެން ްޤައުމު ްމި ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްއެްއޗެްއގެ ްއެންމެ ްދައްކަްނވީ ހަމައެކަނި

އެްފާހަގަކުެރއްވިްގޮަތށް،ްމިކަހަލަްކޮށި،ްކުރަފިްިވސްނުމުގައިްުއޅޭްބަޔެއްްމަދުްްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވެސް

ނޑުްދަންނަވާކަށްްނެތިން.ްއަލްހާނުް ސިޔާސީްގޮތުންްފޭލްވެަފއިްިތބިްދެތިންްހަތަރުްލީޑަރަކާްހެދި.ްއެްނަންތައްްއަުޅގަ

ްނަން ްބައެއް ްއޭގެތެެރއިން ްވިދާޅުެވއްޖެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮވާލަްންފަހުމީ، ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ތައް.

ނުޑވެރިްނނަށްްޚާއްޞަްގޮެތއްަގއިްސަްބސިޑީްެއއްްހަމަޖައްސައިދޭން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއަހަރުތެޭރގެް އަޅުަގނޑުމެްނގެްދަ

ްމުޤައްރިރ111ްެ ްފުންނާބުއުސް ްވަރަށް ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްރައީސަީކ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްވެްސ ްތެރޭގައި އް.ްމިލިއަން

ްތިބިް ްހަލާކުވެަފއި ނޑުބިންތައް ްއިންްނަމަވެސްްދަ ްފައިސާ ްހިމެނޭ ްބަޖެޓްްސަޕޯޓުގައި ްގޮަތުކން އެހެންވީމާ،ްކޮންެމވެސް

ނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭްއެދުމެއް.ް ނުޑވެރިންނަށްްކޮންމެވެސްްކަހަލަްސަބްސިޑީްއެއްްހެދުމަކީްއަޅުގަ އަދިްރާއްޖޭގެްދަ

މުގެްގޮތުންްއަސްލުްފުރުަޞތަކަށްްމިްއެދުނީ.ްދެންްއަޅުަގނޑުްއެދެންްައޅުަގނޑުމެްންއެހެންވީމާ،ްއެްވާހަކަްދަންނަާވލު

ނުޑގެްަވގުތުޮކޅުގެްބާކީްއޮތްްބަިއްއަރުވަން.ްޝުކުިރއްާޔ.ް ްޕާޓީގެްނޮޅިވަރަމުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަުޅގަ

ް
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ްޝު ްވާހަކަދަްއކަމުންް`. ްަމއްސަލަިއގެ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ކުިރއްޔާ

ްކަންތަކަީކް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްފާހަަގކޮށްލިން ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްވާހަަކއިަގއި ްދުވަހު ްކުރީ ްއޮީތ، ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނުޑ

ްއެކަމަކު ްކަމެކޭ. ްލުހެލަންޖެހޭ ްމުލުން ްމިއަދު ްޫމްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްބިމަށް ްޤައުމުގެ ްމުޅި ްއައިްސ، ްލައިގެން މުލެއް

ްމޫް ްކޮރަޕްޝަުނގެ ްމަސަްއަކތްކޮށްގެން ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްނުވާނެ. ްއެއް ްފަސޭހަ ްލުހެލާކަށް ފެތުރުނީމަ

ނޑުެމންްމިހާރުްރާއްޖޭގެްނޫސްތައް،ްމިއަދުގެްނޫސްްކިޔާލިޔަސް،ްއިްއޔެގެްނޫ ސްްކިޔާލިޔަްސ،ްލުހެލެވޭނެ.ްދެންްއަޅުގަ

ްއަރަީން ްމި ްއަށް ްސުރުޚީ ްަފލަ ްހަމަ ްްވެސް ްކިޔަސް ްނޫސް ްހަފްާތގެ ްިކޔާލިޔަސް،ްމިދިޔަ ްނޫސް ްދުވަުހގެ ްކުރީ އޭގެ

ް ްމިދިޔަ ްއެބަހުރި ްވާަހކަ ްކޮރަޕްޝަންތަުކގެ ްވާހަކަ. ްކޮރަޕްޝަނެްއގެ ްހުރ3ްްިކޮންމެވެސް ްހިންގާފައި ްތެރޭގައި އަހަރު

ްނގާފައިްހުރި...ކޮރަޕްޝަނާއިްއަދިްއޭގެްކުިރންްހި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ،ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްގެއްިލއްޖެްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާެދ،ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްކެާލް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިޔަށްްގެންދިޔުަމށް.ް

ް
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އާދެ!ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްކޮރަޕްޝަނުގެްމުާލްބެހޭްގޮތުންްވާަހކަދައްާކއިުރްއެްމޫްފެށުނުްހިސާބާއިްޫމް

ްދިވެިހް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްދިރާސާކޮށްލައިފިއްޔާ ްފުންކޮށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެއީ ްހިސާބާ، ްއޮތް ްޮގއްސަ ލައިގެން

ނޑުމެންްރައްޔިތު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްމައްސަލަތަުކަގއި ްއޮތް ްދިމާވެފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެނގޭނެ. ންނަށް

ްވެރިކަމާް ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޮތީ ްމި ްސަބަބަކަށް ނޑު ްމައިގަ ްއެންމެ ްމައްސަލަތަކުގެ ހައްލުކުރަންޖެހޭ

ްސަރުް ްއައި ްވިޔަފާރިނުކުރަްނ ްުކންފުނިތައް. ްއުފެއްދި ްހަވާލުވުމަށްފަހު ްއުފެއްދި.61ްްކާރުން ްކުންފުންޏެއް ެއތައް

ްއެކުންފުނިތަކަްށްބޭބޭފުޅުންްލެއްީވްެއޔެްއްމިެއއްްބެލުމެއްްނެތި.ްބޭބޭފުޅުންެގްޤާބިލުކަމަށްްބެލުމެއްްނެތި.ް އުފައްދާފައި

ް ްސަބަބުން ްއެކަމުގެ ްނެތި. ްބެލުމެއް ްތަޢުލީމަށް ްމައިންބަފައިނ2ްްބޭފުޅުންގެ ްކަމަކީ ްދިމާވީ.ްއެއް ކިޔަަވއިދިން،ްްކަމެއް

ްުއއްމީދު،ްނާުއއްމީދަކަށްް ްަކމުގެ ްަވޒީފާލިބޭނެ ްިކޔަަވއިދިްންދަރިންތަކަށް ްިއންވެސްޓުކޮްށގެން ްމައިންބަފައިން އެހެންނޫނީ

ްކަމަށްް ްުއޅުނީމަ ްބަްއޓަންކޮށްގެން ްދިިރއުޅުން ްގޮތަކަށް ްވަކި ްލިބޭނީ ްެއއްޗެހި ްވަޒީފާތަކާ ްރާއްޭޖެގ ްދިަޔއީ. ބަދަލުވެގެން

ްވަންްޤަބޫލުކުރެ ްކުންފުންޏަށް ްބޭބޭފުޅުން ްލިވެނުނު ްކުންފުނިތަކަށް ްމިދެންނެިވ ްދިމާވީ، ްކަމަކަށް ްއަނެއް ްފެށީ. ވެން

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްމިކަމުެގ ްެފއްޓެވީ. ްަމސައްކަތް ްގޮތަށް ްމަގުފަހިވާ ްކޮރަޕްަޝނަށް ްފެށިގެން ދުވަހުން

ްވަ ްމި ްދިމާވެފައި ްގެްއލުމަކާ ްފަދަ ްކުންފުނިތަކުންްބަރުދާސްތުނުކުރެވޭ ްއެ ްހަމައެކަނި ްމިއަދު. ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ނީ

ްއޮތީް ްެއނގިފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުރިން ނޑުަތކުަގިއ2ްްހިސާބުތައްްބެލުމުގަިއްެވސް ްވަްތގަ ބިލިއަންްުރފިޔާގެްބިލު
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ް ްނުދަްއާކ. ްހުރިކަން ްއެއ2ްަބަހައްޓާފައި ްއަދި ްއެނގެނީ ްމި ްއަދި ްފަހުން ްރުިފޔާގެ. ްއިތުރަށްްބިލިއަން ްވެސް ްށވުރެ

ްލިބޭް ްޖެނެރަލުންނާ ްއޮޑިޓަރ ްކޮމިޝަނުންނާއި ްޮކރަޕްޝަން ްއެންޓި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިހާރު އެބަހުރިކަން.

ްކުންފުނިތައްް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްއެތައް ްމިކަހަލަ ްއެބަހުރިކަްނ ްއަދިވެސް ްއެނގެނީ ްމި ްއަލީގައި މަޢުލޫމާތުގެ

ްއެބަހުރިް ްައިއއިރު ްބަލައިލާއިުރްްއުފެދިގެން ްކުންފުނިތަކަށް ްކުީރގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދެން ްވެފަ. ކަންތަކެްއ

ްވާހަަކް ްމޯލްޑިްވސްގެ ްެއއަރ ްިއިވގެންދިޔަ. ްވާަހކަ ްއެފް.ޕީ.އައި.ީޑގެ ްއަޑުަތކެއް. ްިއިވގެންދިޔަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްލިބިފައި ްގެއްލުންތަކެއް ްބޮޑެތި ްޤައުމަށް ްވެސް ްމިތަންތަނުން ްކަމެއްެގްްއިިވގެންދިޔަ. ްހުރިހާ ްމި ްއެހެންވީމާ، އެބަހުރި.

ްތެރެއަށްް ްވިޔަފާރީގެ ްދަުއލަތުން ްވިސްނަން. ްފަރުމާކުރާއިރު ްމުސްތަޤުބަލު ްމިއަދު ްއެަބޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަލީަގއި

ްޚި ްމިނިވަން ްއިން ްޑީ.ާއރު.ޕީ ްބަހުސްތަކުގައި ްއެބަްވިސްނަންޖެހޭ.ްމިފަދަ ްދޭތެރޭ ްކިހާވަރަކަށްތޯ.ްމިަކމާ ޔާލެްއްވަންނާނީ

ްދެެކް ްޑީ.އާުރ.ޕީ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްގެންގުޅޭތީ ްސިޔާސަތުތަެކއް ްރަނގަޅު ްދެވޭނެ ްދަރިންނަށް ްމުސްތަޤުބަލަށް ގެންގުޅޭީތ،

ްތެރޭގައިް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކަދަްއާކތީ ްކިޔާފައި ްއޭ ްޑީ.އާުރ.ޕީ ްއިުރއިރުކޮޅާ ޖޭވެގެން

ްޭބބޭފު ްއެ ްއޭުރ ްެވސް ްކުާރްތިބިއިރު ްކަމެއް ްއެހެން ްީޑ.އާރު.ޕީ ްއަްށ ްއަިމއްލަ ްތިބެގެން ްތެޭރގަިއ ްޑީ.އާރު.ޕީ ޅުން

ްަހމަް ްއަނެއްާކވެސް ްގޮސް ްނުކުމެެގން ްކިޔާފައި ްއެހެން ްވާހަކަދެްއކީ. ްުއޅޭ ްހިތާވެގެން ްއެމް.ޑީ.ީޕއާ ވާހަކަދެްއކީ.

ް ްދެރަކަމެއްތޯ. ްިކހާ ްމީ ްވާހަކަ. ްއުޅޭ ްހިާތވެގެން ްއެމް.ީޑ.ޕީއާ ްނެއްެޓއްްޑީ.އާރު.ޕީ، ްއިން ްޑީ.އާރު.ޕީ ީކއްެވގެންޯތ

ނޭނގިގެންްޕީ.ޕީ.އެމުންްމިްއުޅެނީ.ްއާދެ!ްކޮންމެއަކަސްްމިްކަންތައްތަުކގައިްޑީ.އާރު.ޕީން،ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްގެންގުޅޭް

ްރަނަގޅަްށް ްޕާޓީތަކަށް ްއެ ްސިޔާސަތު ްދުރަށްދިއުމުގެ ްކޮރަޕްޝަނާ ްސިޔާސަތު، ްނައްތާލުމުގެ ކޮރަޕްޝަން

ްޕާޓީތަކުންްނައިަގއިނުގަ ްއެ ްލުހެލަން ްމުުލން ްަމއްސަލަ ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްަޤއުމުަގއި ްކަންތައް ްއެ ްއެހެންޫނނީ ެނވިގެން.

ްމިް ްމައްސަލަ ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްައޅުަގނޑުމެން ްއިރާދަފުޅުކުރެއްިވއްޔާ ްއެހެންނަމަވެސް ބޭނުންނުވަނީ.

ްލުހެލަން،ްއެކަ ްތެރެއިން ްމުޖުތަމަޢުގެ ްމުޅި ްކަމަށްްރާއްޖޭގެ ްއެ ްކުާރނަން.ްރައްޔިތުން ްކަންތައް ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި މަށް

ްމާތް ްهللاތާއީދުދޭނެ. ްމިންަވރުފުޅުން ްކޮރަޕްޝަނަކ2113ްްީގެ ްއައުމަށްފަހު ްޤައުމަްށ ްސަރުކާރެއް ްއާ ްއަަހރު ވަނަ

ސަރުކާރުންްވިޔަފާރީެގްްރައްޔިތުންްއެކަމާްދޭތެރޭްފިުކރުކުރަންނުޖެހޭްކަމަކަށްްބަދަލުވެގެންދާނެ.ްމިްކަންތައްްކުުރމުގައި

ްަމގުް ްވަދެވޭނެ ްއެކު ްހަމަަހމަކަމާ ްތެރެއަށް ްވިޔަފާީރގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާއްމު ްމަދުކުަރންޖެހޭ. ްވަންަނވަރު ތެރެއަށް

ްއެް ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްދެން ްމުއްސަނދިވުމަށްފަހު ްގޮަތކަށް ްަވކި ްފަރުދުން ްވަިކވަކި ްދާންޖެހޭ. ްއެބަ ފުޅާވެގެން

ނުވަެދޭވނެްގޮތަށްްއޮންނަްނިޒާމަށްްަބދަލުވެގެންދާންޖެހޭ.ްމިްހުރިހާްކަމެއްކޮްށގެންްައޅުަގނޑުމެންްްފުރުޞަތުގެްތެރެއަށްް

ްސީާދް ްވެސް ްދަނޑުވެރިންނަށް ްލިބިގެންދާނެ. ްފައިދާތައް ްލިބެންޖެހޭ ްސީދާ ްވެސް ްމަސްވެރިްނނަށް ްދިޔައިމަ ކުރިޔަށް

ްކުދިކުދި ްރަށްރަށުގެ ްލިބިގެންދާނެ. ްފައިދާތައް ްފައިދާތައްްްލިބެންޖެހޭ ްލިބެންޖެހޭ ްވެްސްސީދާ ްފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރިކުރާ

ލިބިގެންދާނެ.ްއަދިްތަޢުލީމުްާހސިލުކޮށްގެން،ްހުނަރުލިބިގެންްތިބޭްޒުވާނުންނަށްްވަޒީާފގެްުފރުޞަތުތައްްތަނަަވސްެވ،ްއެް

ް ްގަންނަ ްދައުލަތަށް ްއަދި ްލިބިގެންދާނެ. ްއެއް ްއާމުދަނީ ްއެކަށީެގންވާ ްވެސް ްެއއްޗެިހްބޭފުޅުންނަށް އެއްޗިްއސާއި
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ހަމައަގުަގއިްލިބުުމގެްސަބަބުްންއެްއެްއޗެހިތަުކގެްވެސްްއަުގްކުަޑވެ،ްރަްއޔިތުންްެއޔަށްްަޚރަދުކުރަންޖެހޭްއަދަދުްވެްސް

ްދިޔުން.ް ްތަނަވަސްެވގެން ްމަގު ްއުޅެވޭނެ ްދިރިއުޅުމެއް ްސާދާ ްތާޒާ، ްރައްޔިތުންނަށް ްވާނީ ްނަތީޖާއަކަށް ކުޑަެވގެންދާނެ.

ް ްމާތްްއަޅުަގނޑު ްޤައުމަކަށްްهللاއުއްމީދުކުރަނީ ްފްރީ ްޮކރަޕްޝަން ްއަކީ ްދިވެހިާރއްޖެ ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްމިްނވަރުފުޅުން ގެ

ްވެގެންދާނެްކަމަށް.ޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްރައީްސ،ްގާތްަގނޑަކަށް ްއެދެމުންދާތާ.ްމ1ްަޢިއްޒަތްތެރި ްބިލުތަކަށް ްއެކި ްފުރުޞަތަކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްެވްއޖެ ސްދުަވސް

ްފުރުޞަުތް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްގޮުތން ްރާްއވަވާަފއިވާ ްކަންތައްތައް ްމި ްގްރޫޕުން ްޕާރލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ އެހެންނަމަވެސް

ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްނުލިބޭ.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްފުރުޞަތެއް ްދަނީ.ްއެ ްމެންބަރުންކޮޅެއްްގެއްލެމުން ްމަދު ްވަކި ތައް

ްގެންދަވަނީ.ް ްބޭކާރުކޮށްލަމުން ްއިސްރާުފކޮށް ްެދއްެކވުމުަގއި ްވާހަކަފުޅުަތއް ްޭބނުންފުޅުވާ ްދައްަކވަން ްބޭފުޅުން އެ

ްްާމް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިނެޓުގައި ްމިނެޓެއްހާއިުރ.ްމި ްއޮތީ ްމި ްބާކީ ްމިހާރު ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްަމއުޟޫޢުަގއި އެހެންވީމާ،ްމި

ް ްރަްއޔިތުންެގްގިނަ ްދާއިރާގެ ްނޮިޅވަރަމު ްތެރެއިން ްއިންތިޒާމެއްގެ ްނޫން ްދެއްކޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްނުވެސް ްެއއް ވާހަކަ

ްވެްސް ްަވގުތު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫންނަމަ ްޤާއިމުކޮށްދެވެން. ްއެބަޖެހޭ ްނިޒާމެއް ްކަހަލަ ްއިވޭޭނ ްމިާތގައި ްބަސް ވެސް

ނޑުްއެޭދްކަމެއްްނޫން.ްމިްވާހަކަްިމްްހިމެނޭްގޮތުންްއެްަވގުތުްކޮންމެްވަގުެތއްަގއި ބޭކާުރކޮށްލެިވެގންދާްދިޔުމަކީްއަުޅގަ

ްޙަޤީޤަތަީކް ްއެހެންނަމަވެސް ްތިއްަބވާނެ. ްވެްސ ްބޭފުޅުން ްހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަާވ ްދަްއކާތީ ނުޑ ްއަުޅގަ ގޮތުަގއި

ްލިބެންޖެހޭނެ ްފުރުޞަތު ްބުނުމުެގ ްބަސް ްދާއިާރގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެްސ ްައޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންނަމަވެސް .

ްކޮމިޓީންް ްމާިލއްޔަތު ްވަގުތު ްއެބައޮތް.ްމަސްވެރިްނެގްސަބްސިޑީެގްކަންތަުކގަިއްމި ްވާހަަކްއެއް ްބޭނުންވާ ދަންނަވާލަން

ްއެބަް ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްކަމަށް ްހުރި ްދަތިތަކެއް ްދިނުމުަގއި ްސަބްސިޑީ ްއެއްގޮތަށް ްނިންމެވުމާ ނިންމާފައިވާ

ްއެް ްއެހެންވީމާ،ްފާހަގަކުރަްއވާ. ްކަމެއް. ްފާހަގަކުަރްއާވފައިވާ ްގުޅިގެން ްއިޞްލާޙަކާ ްގެނެވުނު ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްަޔތު އީ

ޤާނޫނަށްްއެްބަދަލުްގެންނަންޖެހޭނެްކަމަށްްއޮޑިޓަރްޖެނެރަްލްއެބަްވިދާޅުވަމުންްގެންދަވާ.ްއެހެންވީމާ،ްކުރިޔަށްްއޮންނަް

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވެްސްތޮްއޑޫ ނޑުވެރިންނަށްްެވސްްސަބްސިީޑްއަހަރުަގއި ްފާހަގަކުަރްއވާްދަ ްއެބަ ބަރުްެވސް

ްއިންޑަސްޓްރީަތކަށްް ްްޕރައިމަރީ ްމި ްގޮތުން ްއުސޫލެްއގެ ްގެންުގޅުްއވާ. ްއެބަ ްޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ްހުށަހަޅުއްވާ ދިނުމަށް

ް ްއިންެވސްޓުކުރަްނޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިްނޑަސްޓްރީތަކަްށ ްޒާުތގެ ްމި ްބަދަލުަގިއްއިޤްތިޞާދުަގއިހުރި އޭގެ

ްފަހަރަށްް ްގިނަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްއިޤްތިޞާދުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ޚިދުމަތްދިނުމުގެްނުވަތަްސާރވިސްްއިންޑަސްޓްީރގައިްއިްނެވސްޓުކުރެވެމުންްދާތަން.ްއިޤްިތޞާދެއްްހީނަރުވަމުންްއަންަން

ްނަ ްއިޤްތިާޞދު ްއެ ނޑިަވޅެްއގައި ްހުންނަްދަ ްއިޤްތިޞާދުަގއި ްއެ ްބެލެވެނީ ްއަސާސްކަމަށް ނޑު ްމައިގަ ގަހައްޓައިދޭނެ

ްއިންެވސްޓުކުެރވިއްެޖް ްއިންޑަސްޓްީރތަކަށް ްކަހަލަ ނުޑވެރިކަން ްދަ ްއިންަޑސްޓްރީތަްއ، ްއެ ްއިންޑަސްޓްރީަތއް. ޕްރައިމަރީ
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ނޑި ަވޅުަގއިްއަިދްފައިނޭންޝަލްްކްރަިއސިސްްކަމަށްްވާނަމަްޚާއްަޞްހާލަތްތަކެއްްދުނިޭޔގެްއިޤްތިޞާދަށްްމެދުވެރިވާްދަ

ްކަންކަންް ްއެ ްބާރަކަށް ްނަގަހައްަޓިއދޭނެ ްއިޤްތިޞާދު ްއެ ްެވސް ނޑިވަުޅގައި ްދަ ްައންނަ ްއަށް ްދުނިޔެ ްމުޅި އެއް

ނޑުމެްން ވެގެންދާނެ.ްއެހެްނވީމާ،ްމަސްވެރިންގެްސަބްިސޑީްއަކީްިރަޔލައިްޒވާނެްއެްއޗަކަށްްހަދަންްބޭނުންްނަމަ،ްއަޅުގަ

ްއަލުންްްއެބަޖެހޭ ްިއޞްލާޙުތައް ްގެނެވިަފއިވާ ްޤާނޫނަށް ްާމލިއްޔަތު ްގޮތުން ްޖެއްސުންކުރުމުގެ ްއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

އަޅުަގނޑުމެންްރިވޯރުޓކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްކޮންމެްބަޔަކުްެވރިކަމުގައިްއޮތަސްްބަެއއްްކަހަލަްޤާނޫނުތަކާއިްގަާވއިދުތަާކް

ްއަތުލު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަޕވަރ ްެއގްެޒކެޓިްވގެ ްނަތީޖާްކުޅެ، ްއޭެގ ްދޫކޮށްލަންޖެހޭ. ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްވިސްނުން މުެގ

ްލެޖިސްލޭޗަރްބަދަލުކުރަންް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްފެންނަމުންދަނީ.ްވަކިްބަޔަކުްއެގްެޒކެޓިވަށްްައއިމަްއަނެއްާކވެސް

ްމަސަްއކަްތކުރެވު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވިސްނުުމގަިއ ްމިދެންނެވި ްޖެހެނީ ްމި ްބަދަލުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޭެގ ނީމަ.

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް ްޤާއިމުކުެރވޭޯތ. ްތެރޭަގއި ްއަުޅަގނުޑމެންގެ ްސިސްޓަމެްއ ްމަަސއްކަތްކުަރންވީ އަޅުަގނޑުމެން

ްފޯކަސްކުރެިވގެންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަށް ްދާއިރާ ްއިބްތިދާޢީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޤާއިމުކުރެވިަފިއ ސިސްޓަމު

ްވާ ްކަމަށް ްސަބަބުންްމަސައްކަތްކުރާ ްއެކަމުގެ ްއަދި ްއިތުރުވެގެންދާނެ. ްފުރުޞަތު ްވަޒީފާގެ ްދާއިރާގެ ްއެ ަނމަ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއިތުުރެވގެންދާނެ ްވެސް ްމިންވަރު ްހިއްސާކުރާ ްއަށް ްޖީ.ޑީ.ޕީ ްޤައުމުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއެހެންވީާމ،ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްްޝުކުރިއްޔާ ްޖެހިފަ.ްއަުޅގަ ްވަގުުތްއައިސް ްހުސްވަގުުތކޮޅު ްއޮތީ ްމި ްހިސާބުން ްމެްނބަރު.ްއާދެ،ްމިހާ ިޢއްޒަތްތެރި

ްމިނެޓުގެްހުސްަވގުތުޮކޅެއްްއަރުވަން.31ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުސްަވގުތުޮކޅަ ްޖަލްސާެގް`. ްވަގުުތ ްމި ްނުވޭ. ްއެްއ ްހަމަ ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްފަށަންބެލިއިރު ްޖަލްސާ ށްފަހު

ިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްގަސްތުކުރަނީްަޖލްސާްފެށުންްފަސްކޮށްލުމަށ16ްްްވަަޑއިގެންްިތއްބެވީް

ްަގއި.11:31ްއާްހިސާބަށް.ްދެންްޖަލްސާްފަށާނ11:31ްީ

ް

ްއަްށ(11:31ްއިނ11:16ްްްނޑުްއވައިެލްއުވން:ް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

11:31ް`.ްއާެދ،ްޖަލްސާްުހސްަވގުތުކޮޅަށްފަހުްައޅުަގނޑުްފަށަންބެލިއިރުްކޯރަމްްހަމަނުާވތީްޖަލްސާްފަސްކުރީް

ް ްިތއްބެވީ ްަވަޑއިގެން ްަވގުތު ްމި ްުނވޭ. ްއެއް ްހަމަ ްކޯރަމް ްމިހާރުވެސް ްއެހެންވީމާ،ްިޢއްޒަތ16ްްްއަށް. ްމެންބަރުން. ތެރި

ްޖަހާއިރު.12ްޖަހާއިރުްފެށުމަށްްލަސްކުރުމަށް.ްދެންްޖަލްސާްފަށާނ12ްްީއަޅުަގނޑުްގަސްތުކުރަނީްޖަްލސާް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(12:16ްއިނ11:36ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްބެލިއި ްފަށަން ްޖަލްސާ ްހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު .`ް ްހަމަނުާވތީ ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްޖަލްާސ2ްްރު ފަހަރަށް

ްހާޒިރުވެަވޑަިއގެންް ްމިހާރު ްގަސްުތުކރަނީ ްުނވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްހަމައެއް ްޖަލްާސެގްކޯރަމް ްވެސް ފަސްކުރުމުން

ްޢިްއޒަތް ްތިއްެބވި ްާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ްވަގުތު ްމި ްއާދެޤ ްދަންނަވާލަން. ްނަްނތައް ްމެންބަރުންގެ ތެރިްތިއްބެވި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްމެންބަރުންނަކީ ްމެންބަރުްهللا ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދިއްދޫ މަޢުޞޫމު.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްދުވާފަރު ްޝަރީފު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްސަމީރު. އަޙްމަދު

ްމި ްއާދެ! ްޒުބައިރު. ްމުޙައްމަދު ްމިްމެންބަރު ްގެންދަން ްކުރިޔަށް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަވެއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ހާރު

ްމުޙައްމަދަށް.ް ްޙުސައިން ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަތިވެރި ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ފަށަނީ.ްއަޅުގަ

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްދެކުނު ްމަްސވެރިންގެްސަބްިސީޑގެ،ްމަްއޗަންޮގޅި ްމަްސވެރިންގެްއެއީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ންބަރު

ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމަިތވެިރް ނޑުްކުރިޔަށްްމިްގެންދަނީ.ްއަުޅގަ ސަބްސިޑީްނުދީވާްަމއްސަލަިއެގްބަހުސްްއަުޅގަ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދަށް.

ް

ްދެްއެކވުން:އިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ް ްސަބްސިޑީދިނުމަށް ްމަސްވެރިންނަްށ ްއާެދ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަޖެުޓގައ2112ްްިޝުކުރިއްާޔ، ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ނަޑއަޅާފަިއވާ ްމެންބަރަުކ111ްްކަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއޅޭތީވެ، ްހިފަހައްޓައިގެން ްނުދީ ްމަސްވެރިންނަށް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްޤަބޫ ްއަުޅަގނޑު ްޤަރާރަކީ ްޯވޓުްހުށަހެޅުއްވި ްރައްޔިތުްނގެ ްިކޔަިއގެން ްމަންދޫބުންނޭ ްރައްޔިތުންގެ ްގޮުތަގއި ލުކުރާ

ނޑުމެންްމިް ހޯދައިގެންްައއިސްތިބިްހުރިހާްމެންބަރުންްވެސްްެއޔަށްްސަާމލުކަންދީ،ްިވސްނާލަންޖެހޭްކަމެއް.ްއަިދްއަުޅގަ

މަްޝވަރާޮކށް،ްއަިދްޕްރެޝަރކުެރވެްންްމަޖިލީހުންްއަދިްވަިކވަިކްމެންބަރުންގެްގޮުތަގއިްވެސްްސަުރކާރާްވާަހކަދައްަކއި

އޮތްްގޮަތކަށްްޕްރެޝަރކޮްށެގންްނަމަވެސްްމިްދެވޭނެްގޮެތއްްހޯދަންޖެހޭްކަމެއް.ްމީގަިއްވަރަށްްދިގުްތާރީެޚއްްއެަބއޮތް.ް

ްއެުކް ްފެށުމާ ްޖެނުއަރީ ްހަާވލުވަނީ ްސަރުކާރުން ްބަޖެޓާ ްމަހު. ްިޑސެމްބަރ ްއަހަުރގެ ްިމދިޔަ ްފާްސކުރަނީ ްބަޖެޓު އާދެ،
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ް ްމަހުގެ ްފެބްރުއަރީ ްފަށާ. ްހިނގަން ނޑުމެްނ7ްްބަޖެޓު ްއަުޅގަ ްއަިއއްސަ. ްެވސް ްސަރުކާެރއް ްއާ ްވަނީ ްމި ްދުވަހު ވަނަ

ްދެންް ްކުރުމަށް. ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްއެީކގަިއ ްއިހުާސސްތަކާ ްަރއްޔިތުްނގެ ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްރައްޔިތުންގެ ްފެށީ ްިއވެން ްއެކަްންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުނިންމައިގެން ްއެަކން ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު މަޖިލީހުެގ

ްނިންމަވާފަިއް ްެއކަން ްވެސް ްކޮމިޓީން ްމާލިްއޔަތު ްޮގތުގައި ްއިވޭ ްމިހާރު ްސަރުކާރުން. ްކަމަށް ްއުޅެނީ ނުކުރެިވގެން

ޖެނެރަލްްވިދާުޅެވއްޖޭްްސަރުކާރުެގްކަމާްބެހޭްފަރާތްަތކަށްްފޮނުްއވައިފި.ްދެންްއިވެުމންްމިްދަނީްއަނެްއކާވެްސްޮއޑިޓަރ

ްމިް ްއޮންނާނެކަން. ްގޮތެއް ްކޮންމެވެްސ ްލަފާކުރެވޭ ްވެސް ްކުރިންސުރެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނެތޭ. ްއަދިވާކަށް މިކަން

ްކަމަށް.ްއާދެ!ް ްއޮންނާނެ ްއުުކޅެއް ްގޮތެްއ،ްކޮންެމވެސް ްކޮންމެެވސް ްހިފަހައްޓާނެ ްލާރިކޮޅުނުދީ ްދޭންޖެހޭ މަސްވެރިންނަށް

ްއޮފީސްތަް ްޮބޑެތިްސަރުކާރު ްހޯދޭ. ނޑިތައް ްގޮ ްބޮެޑތި ްބޭނުންކުރެވޭ. ްފޯނުތައް ްދިއްލޭ. ްފޯނުަތއް ްދިއްލޭ. ްބޮކިަތއް ކުެގ

ްދަ ްފައިާސެގ ްކުރެވޭ. ްދަތުރުތައް ްރަސްމީ ްބޭރު ްހޯދޭ. ްޖެހުނީމަްމޭޒުތައް ްލާރިކޮޅާ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ތިކަމެއް

އްސަލަތަެކއްްހެއްލެްއްވެްސްނުކުރެވޭ.ްހައްުލކުރާނެްގޮެތއްްވަރަށްްގިނަްތާށިަތކެއްްވަރަްށްގިނަްމައްސަލަަތކެއް.ްއެްމަް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްނޭނގެ. ްެވްސ ްސަރުކާރަކަށް ްނޭނގެ. ްެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްކަްނކަން ްމާލިއްޔަތު ްރަނގަޅުވާނޭ، ްމާ ްބުނީމަ ްަބހުން ްރީތި ްސާުފކޮށް، ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްނުދޭ ްމި ހުިރްްދަންނަވާނީ

ްުނވަތަް ްލިޔެިކޔުމެއް ްކަުރދާހުގެ ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްމިެހން. ްނެތިްއޔޭ، ްކުެރވެން ްނެތިްއޔޭ، ްެދވެން ްމަތިން ގޮތުގެ

ްިމް ްސަބްސިޑީދިނުމަށް ްމަްސވެިރންގެ ްޮގވާލަން، ނުޑ ްއަުޅގަ ްއުޅުމަށްވުރެ. ްތާިށކޮށްގެން ްތެޭރގައި ނުކުތާތަކެްއގެ

ްމަ ްގޮތުގެ ްވާ ްޤަރާރުަގއި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްހިމަނާފަިއވާ ްޤަރާުރގައި ްމި ްމަްއޗަށް. ްއަަވްސކުރުމުގެ ްމިކަން ވަނ2ްްަތިން

ްލިބޭް ްކުންފުނިތަކުން ްަސރުކާރުގެ ްހަރަކާތްތެިރވާ ްިސނާޢަތުގައި ްއެބަޖެހޭ.ްމަސްވެރިކަުމގެ ްވެްސްވިސްނާލަން ޕޮއިންޓަށް

ްހި ްގޮެތއްަގއި ްނަޖާިއޒު ްމަތިން ްގޮތުގެ ްފައިދާވާ ްފަރުދުންނަށް ްވަިކވަކި ްބެހޭްފައިދާ ްޕޮއިންޓާ ްގެންދާކަމަށް.ްމި ންގަމުން

ްއެހެންނަމަވެސްްް ްނުދައްކާނަން. ްއެއް ްވާހަކަ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްނެތީމަ ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައި ްިގނަ ްމާ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްކޮމިޓީތަކު ްބެހޭ ްކަމާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްބިނާކޮށްަފއި ްަމއްޗަށް ްޙަޤީޤަެތއްގެ ްވަނީ ންްހުށަހަޅުއްވާފައި

ްެއއްކޮްށް ްހިތްވަރާ ްގަދަ ްބީަދިއން ްމަސައްކަތްކުރާ ްމި ްގެންނަްށ ނޑިޔާރުން ްފަ ްހަމަ ްީހވާގޮުތަގއި އަޅުަގނޑަށް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދަންނަވާނީ. ްަކމެކޭ ްރަނަގޅު ްަމސައްކަތްކުރުަމކީ ްހޯދަން ްހަމަ ްވެސް ްޙަީޤޤަތް ްެއކަމުެގ މަސައްކަތްކޮްށ،

ނޑުމެންްވިސްނާލަންްއެބަޖެހޭް ރާއްޖޭގެްކަންކަންްހިނގަމުންްމިްދާްގޮތުން،ްމިއަދުްހާލަތުްއޮތްްގޮތުންްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްއަންނަް ްމި ްކަންކަމުަގއި ްބޭނުންވާ ްކޮންމެހެން ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުންތެރި، ްރަްއޔިތުންނަށް ްގުޅުންހުރި، ރައްޔިތުންނާ

ްވާހަކަ ްިއވުނު ްމަގުމަތިން ްައޅުަގނޑަްށ ްމިއަދު ްުނހިނގުމާ. ްހުރަސްަތކާއި ްދަށުްންްލަސްވުމާއި ްއާސަންދަިއގެ އަކީ

ނޑައިެލވިއްޖޭްއިނގޭޯތ.ްއަުޅަގނޑުމެންްއެންމެންްމިްކިޔަނީް ތެލެސީމިޔާްކުދިންނަށްްލޭއަޅާއިރުްބޭނުންކުރާްފިލްޓަރުްކަ

ްއާސަންދަް ްކަމަށް. ްކުދިން ްބޭނުންވާ ްދޭން ްސަމާލުކަމެއް ްޚާއްޞަ ްދީ، ްެއހީތެރިކަމެއް ްޚާއްޞަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ދުްެވސްްވިސްނާލަންްއެބަޖެހޭްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްއާދެ،ްމިްމަޖިލީުހންްފާސްކޮށްފައިްއޮންނާނެްހިނގަމުންދާްގޮތާްމެ
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ްފާސްކޮށްފައި،ް ްމަޖިލީހުން ްމި ްބިލެއް. ްބެހޭ ްދިނުމާ ްއިންޝުއަރެންސް ްހެލްތު ްޟަރޫރީ ްބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް

ްެގޒެޓުް ްތަޞްދީޤުކުަރއްަވއި ްސޮިއކޮށް. ްއިސްވެިރޔާ ްއެންމެ ްމިއަްށްދައުލަތުގެ ްބިެލއް. ްާޝއިޢުުކރައްވާަފއިވާ ގައި

ނޑުމެންްައބަދުވެސްްިކޔަމުންދަނީްޤާނޫނީްވެރިކަޭމ،ްޤާނޫނަށްްބޯލަނާބް ޢަމަލުކުރަމުންްއެބަދޭތޯްވިްސނާލަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ނޑުމެންްވެރިކަމެއްްޤާނޫނުގެްބާރުވެރިަކންްދަމަހައްޓަންޖެހޭނޭ.ްކުރީގައިްއޮތްްސަރުކާރަށްްވެސްްެއންމެްގަދަޔަށްްއަޅު ގަ

ްބޭސްފަުރވާެގް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންވީމާ، ްހެްއޔޭ. ްީކއްެވގެން ްއުޅެީނ ްިތ ނޑުވާލަން ްކަ ްބާރުވެިރކަން ްޤާނޫނުެގ ފާޑުކީ

އެހީތެރިކަންްފޯރުކޮށްދޭްނަމަ،ްއަދިްއެކަމަށްްމިްމަޖިލީހުންްބިލެއްްފާސްކުރަްއވާފައިްވާނަމަ،ްއަދިްއެްބިލުްސަރުކާރުްން

ްތަޞްދީޤުކޮ ްކުރިއަށްްބަލައިގަނެ، ްމިކަން ްމަތިން ްގޮުތގެ ްބިލުގައިވާ ްއެ ްވާނަމަ ްޝާއިޢުކުރަްއވާފަިއ ްގެޒެުޓަގއި ށް،

ނޑާފަިއ،ް ނުގެންގޮްސ،ްމޭޒުްަކއިރީަގއިްތިބޭ،ްޓައީްައޅާލަިއގެންްތިބޭްމީހަކުްހިތަށްއެރިްދުވަހަކުްހިތަށްއެރިްެއއްެޗއްްކަ

ްރަ ްމީ ްގެންިދއުން ްގޮތަށް ްެއްއޗެްއްދޭ ްއަދަދަކަށް ނޑުމެްންހިތަށްއެރި ްއަުޅގަ ްިމްދަންނަވަނީ ްކަެމއްތޯއޭ.ްއެހެންވެ ނގަޅު

ްބައްަލވާ.ް ްވެސް ްކުލަ ްހުރި ްިމއަދު ްއަޅުަގނޑު ްތިއްބަސް، ްކުލަައކު ްކޮންމެ ްތިބޭއިރުަގއި ްމަންދޫބުންނަށް ރައްޔިތުންގެ

ްޖަމާޢަތަކަށްްނިސް ްއަޅަިއގެްންތިއްބަސް،ްކޮންމެ ްއެއް ްޓައީ ްތިއްބަްސ،ްކޮންމެ ްކުލައެްއގައި ްތިއްބަސްްކޮންމެ ބަތްވެގެން

ްއެުކްދަންނަވަންޖެހެނީް ްދަންނަވަނީ،ްިހތާމައާ ްމި ްނޯންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްދޫކޮށްލެވޭކަށް ްމީހާ ްރަްއޔަތު ރައްޔިތުމީހާ

ނޑުމެްން ްމިްދާްގޮތްްއަޅުގަ ރައްޔިތުންނާްބެހޭްކަންކަމުގަިއްރައްޔިތުންނަށްްކޮންމެހެންްބޭނުންވާްކަންކަމުަގއިްކަންކަން

ނޑުްއުއްމީުދކުރަނީްމިތާްތިއްބެވިްރަްއޔިުތންގެްހުރިހާްމަންދޫބުންްވެސްްކަންބޮޑުވު މާްެއކުްިވސްނަންޖެހޭްކަމެކޭ.ްއަުޅގަ

ްމިކަމާްމެދުްވިސްނަވާނެްކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.

ްް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަ ްބިލަށް ްމި ްމިހާރު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްފަރާތްތަކަކަށްްޝުކުރިއްޔާ ްހުރިހާ ްއެިދވަަޑއިގެްނނެވި ފުޅުދައްަކވަން

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް.ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްޑީ.އާރު.ޕީ ްހަމައެަކނި ްއޮތީ ްބާކީ ްވަގުތު ްއަުރަވއިްނިމުނީ.ްމިްވަގުތު ވަގުތު

ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެްސ ްފުރުޞަތުއެރުވިދާނެ. ްމިހާރު ްއެިދވަަޑއިަގންނަވަންޏާ އެދިވަަޑއިުނގަންނަވާީތްްވާހަކަދަްއކަވަން

ްޤަރާރުް ްއޮންނަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްބުނުމުގެ ްފަހުބަސް ްފުރުޞަތުއަުރވަން. ްބުނުމުގެ ްފަހުބަސް ްގަސްުތކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ްއެް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްާޕޓީ ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ްފަރާތް ްެއ ްއެެހންނަމަވެސް ްފަރާތަށް ހުށަހެޅުއްވި

ްބޭ ްނޮޅިވަރަމުްފުރުޞަތުއަރުވަފާނަން.ްއެްއެވސް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުުރޞަތު ްއެ ްވަންޏާ.ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ފުޅަކު

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށް.

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްނޮ
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ދިނުމަކީްއެމް.ޑީ.ޕީްއިްންވަރަށްްބޮޑަށްްތާއީދުކުރާ،ްއާދެ!ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްމަސްވެރިންނަށްްސަބްސިޑީ

ް ްއަސްލަމު ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްވިސްނުމަކީ ްކަމެއް.ްމި ްބޭނުންވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް 2118ްއަދި

ް ްއޮްތ ްއޭރުަގއި ްއަހަުރގައި 16ްްވަނަ ްމަފްހޫމެއް. ްތަޢާރުފުކުރި ްތެރެއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްއިބްތިދާޢީްވަނަ އެއީ

މިފަދަްމަސައްކަތްތަކަށްްސަްބސިޑަިއޒްކުެރވިގެންްަރއްޔިތުްނނަށްްއެްދިމާވާްުލއިްހައްލުކުެރވޭނޭްނިޒާމެްއްޤާއިމުކުެރވޭޭން

ްވިސްނުންް ްއަސްލަމު.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްމުޙައްމަދު ްތަޢާރުފުކުރެއްިވްބޭފުޅަކީ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ގޮތްތައް

ްފަހު ްއެްއްއެއަށް ްނިމެން ްއަހަރު ްމާލީ ްދަނީ. ްމި ްހިނގަމުން ްެތރެއިން ްސަގާފަުތގެ ްބަޖެޓުގެ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ަގއި

ްވަރަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތުން،ްއެއީ ްނުދެވި ްއެހީތެރިކަން ްމާލީ ްބޭނުންވާ ްަމސްވެރިންނަށް ްވެފަިއްާވއިރު މަސްދުވަހަށް

ްޢިއްޒަތްތެ ްއެހެން ްހަމަ ްެދން ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާ ްކަމަށްްބޮޑަށް ްމި ްދެްއކިގެން ްއެއް ްބަހަނާ ްކޮންމެވެސް ްމެންބަރުން ރި

ްއަްށް ްވާހަކަ ްދިޔުމުގެ ްލަސްވަމުްނދާ ްނުދެވި، ްސަބްސިޑީ ްމިދެންނެވީ ްދާކަމަށް. ްއަންނަމުން ގެއްލުންތަެކއް

ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްގޮުތަގއި ްޤަޫބލުކުރެވޭ މަސްވެރިންނަްށްްއިޝާރަތްކުަރއްަވއިްވާހަކަފުުޅދައްކުަވއިފި.ްައޅުަގނޑަށް

ްޤައުމަކަްށްހެދުމަށްް ްކާބަންްނިއުޓްރަލް ްއަކީ ްއަްށްދިވެހިރާއްޖެ ްތެރެ ްވިސްނުމުގެ ްވިސްނޭ ްޓަަކއި ްހޯދައިދިނުމަށް ލުޔެއް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްރަނަގޅު ްއެއީ ްއިންވެސްޓުކުެރވުން ްތެރެއިން ްސިޔާސަތުގެ ްގެންގުުޅނު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްސަބަބަ ްޒަރީޢާްޤަބޫލުކުރަން. ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަދަލު، ްބޮޑު ްއަިއްސފައިވާ ްސިނާޢަތަށް ްމަސްވެރިކަމުގެ ކީ

ްއެހެންމެް ްހަމަ ްއަދި ްއެބަޖެހޭ. ްހަދަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިޒާމަކަށް ްފައިހަމަކުރެވޭނެ ްެއއަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިން

ތަްބޭނުންކޮށްގެންްދުއްޭވނޭްމަސްވެރިްއުޅަނދުފަހަރުްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރެއަށްްމިދެންނެވިްޓެކްނޮލޮޖީްވަންނައިރު،ްހަކަ

ްފޫބައްދަްން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހޭދަ ްބޮޑު ްކުރެވޭ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްމިއަދު ްތެލަން ްއެއީ ްލިބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރަތްދަކަ ްނުކުމެ، ނޑުތަކަްށ ްމަސްކަ ްމަސްވެރިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްވެގެންާދނެ. ްފުރުޞަތަކަށް ައީވގަިއްްލިބޭނެ

ނޑުމެންް ްައންނައިރުގަިއްއަުޅގަ ްއަްނދައިލާފައިްއެނބުރިްރަށަށް ްވަންދެންްދުްއާވފައި،ްއެަތއްްފީފާްތެލެއް އެތައްްއިރެއް

ްވަުރެގް ްއަރަނިކުެރވޭނެ ްމަސައްކަތް ްމުޅި ްނުލިބޭ. ްމަހެއް ްވަރަށް ްއެކަށީގެްނވާ ްތެލާ ްއެންިދ ްއެ ްވަރަށް، ބޭނުންވާ

ނޑުމެންަނކަ ްއަުޅގަ ްޤާއިމުކުރެވި،ްފުރުޞަތެއް ްއެބަޖެހޭ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްނިޒާމުތައް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްނުލިބޭ. ށް

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްެއކަށަައޅާއިރުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސްވެރިކަމުގެްސިާޔސަތު ްއެހެންމެ ްހަމަ ބައްޓަންކުރެވެން.ްއަދި

ކަންކުރުންްފަދަ،ްއަދިްކަޅުބިލަމަހާއިްކަންނެލިްއެބަޖެހޭްދިވެހިރާއްޖޭެގްއިޤްިތޞާދީްސަރަހައްދުންްދާޖަހައިެގންްމަސްވެރި

ްކޮންމެެވސްް ްބޭުރގެ ްާދއިރުަގއި ްވަދެގެން ްއަށް ްރާއްޖެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްމަިއގްރޭުޓކުުރމުގެ ްބާވަތްތައް ފަދަ

ނޑުމެންގެ ސިޔާސަތުަތއްްްފަރާތެއްގެްބޯޓަކަށްްމުޅިްައިއންްއެއްކޮށްްކަހައިެލވޭނެްނިާޒމުތަކުންްދުރުވާނޭްގޮތަކަށްްައޅުގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބަލާއިރުަގިއ ްޖުމްލަކޮށް ްއެހެްނވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެ

ްފާހަގަކުެރވޭ.ް ްޤަބޫލުކުރެވޭ، ްައޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްރޫުޙގަިއ ްސަބްސިޑީދިނުމުގެ ްމަސްވެރިްނނަށް ްހުރީ ްރޫޙު މުޅި

ްއުް ނޑު ްވޯޓުނެގޭނެްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަުރޙަލާގައި ްވޯޓުގެ ްމިއަދުގެ އްމީދުކުރަނީ
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ްައދިް ްކަމަށް. ްފާސްކުރެިވގެންދާނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަބްސިޑީދިުނމަށް ްަމސްވެރިންނަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ކަމަށް.

ްފުރު ްވިޒީާފގެ ްނުކުމެވި، ްމަހަށް ްމަސްވެިރންނަށް ްސަބަބުން ްއެހެންމެްއެކަމުގެ ްހަމަ ްއަދި ްއިުތރުވެ، ޞަތުތައް

ްތެރޭަގއިް ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްފައިދާ ްލިބޭ ްސިާނައތުން ްމަްސވެރިކަމުގެ ްއިޤްތިޞާުދގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމީހުންނަށްް ްއެ ްޮއޑިވެރިންނަށް ްއޭރުން ްއެދުމެއް. ްއެދޭ ްބޮޑަްށ ްވަރަްށ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއއީ ްދިއުން ހިމެނިގެން

ްކުރިއެުރވުމުަގިއްނުދެއްކިފައިް ްއިޤްތިޞާދު ްައޅުަގނޑުމެން ްއަބަދުވެސް ްމީ ްލިބިގެންދާނީ. ްފުރުޞަތު ްދެއްކުމުެގ ްލޯނު ވާ

ްވިސްނަންީވް ނޑުމެން ްނޯޓެްއަގިއްއަުޅގަ ްޕޮޒިިޓވް ްައޅުަގނޑުމެން ްވިސްނުން ްމި ްވިސްނުންތަެކއް.ްމިއީ ވިސްނަންޖެހޭނެ

ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްްވަގުެތއްްކަމަށްްައޅުަގނޑުްަޤބޫލުކުރަނީ.ްޝުކުރިްއޔާ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިހާްހިސާބުންްމިްބިލުގެްއިބްތިދާޢީްބަހުސްގެްމަރުހަލާްމިްނިމުނީ.ްމިއަދުގެް

ްވޯޓަށްްއެހުމުަގއިްމިްޤަރާރުްބަލައިގަތުމަށްްފެނޭތޯްވޯޓަށްްއެުހންްއޮންނާނެ.ް

ނޑުް-11.2 ްްމިހާރުްއަޅުގަ ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމެންބަރ11.2ްްުމި ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު އަށް.

ްަޓކަިއް ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްގޮުތގަިއ ްރަނގަޅު ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޚްލޫފު އަޙްމަދު

ްބިލުތަކުގެ ްއެހެނިހެން ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްބިލުތައްްްރައްޔިތުންެގ ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ތެެރއިން

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮުތން، ްގޮވާލުުމގެ ްޤަރާރުގ142ްްެފާސްކުރުމަށް ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢިއް ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްގެންދިއުމަށް. ްކުރިއަށް ޒަތްތެިރްބަހުސް

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފަށް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

ްމަޚްލޫފުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ްގަޮލޅު ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ `

ނގަޅުްގޮތުަގއިްކުިރއަށްްެގންދިއުމަށްްޓަކައިްަރއްޔިތުްނގެްހުށަހަޅުއްވާފައިްމިްވާްޤަރާަރށް،ްޖިނާޢީްޢަދުލުގެްނިޒާމުްރަ

ްގޮވާލުމުެގް ްފާސްކުރުމަށް ްބިލުތައް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްތެރެއިން ްބިލުތަކުގެ ްއެހެނިހެން ްހުށަހެޅިފައިވާ މަޖިލީހަށް

ްޢިއްޒަތްތެ ްސަބަބަކީ ްތާއީދުކުރަން. ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްޤަރާރަށް ްމި ްހުށަހަޅާފައިާވ ްމިހާުރްގޮތުން ްަރއީސް. ރި

ްޖިނާޢީް ްހޯދޭނެ ްހައްލެއް ްއަަވސް ްއަދި ްފުރިހަމަ، ްވަރަށް ްއޮތީ ްމިހާރު ްހާލަތު ްުމޖްތަމަޢުގެ ްރާއްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިް ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުންވެފަ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްނިޒާމަކަށް އަދުލުގެ

ްމަޖިލީހުން ނޑުމެްނގެްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްނިޒާމުން ްއަދުުލެގ ްޖިނާޢީ ްވިދާޅުވާ ްމި ްޤާނޫނުތަކުން ފާސްކޮށްފަިއވާ

ްއެަބއޮތޭ.ް ްާގއިމުކުރެވިަފއި ްނިޒާމެއް ްފުރިހަމަ ްހުއްޓުވުމުގެ ްކަންތައްތައް ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްތެރޭގައި މުޖުތަމަޢުގެ
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ްޤަބޫ ްއަޅުަގނޑު ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއުޅޭ ްމި ްިމްއެހެންނަމަވެސް،ްދިމާެވގެން ްޤާނޫނުތަްއ،ްއަދި ްހެދިފައިވާ ްގޮތުަގއި ލުކުރާ

ްމުއައްސަސާތައްް ްތަންފީޛީ ްތެެރއިްނ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްތަންފީުޛކުރުަމށް ްއަދަބުތައް ނަޑއެޅިަފިއވާ ްކަ ޤާނޫނުތަކުގައި

ްބައެް ްތެރޭަގއި،ްެއއީ ްބިލުތަުކގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޤަބޫލުކުރަން.ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްކަމުަގއި ްފަރާތްތަކުންްނުކުޅެދުންތެރިކަން އް

މީޑިޔާތަުކގަާޔއިްއަދިްއެހެނިެހންްމީޑިޔާެގްަވސީލަތްތަުކގައިްބުނަމުންދާްކަމަށްްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްއަުޑއިވިަފއިޭވްހެއްާކް

ބެހޭްބިލުގެްވާހަަކ.ްއާދެ!ްރަނގަޅުްވާހަކަްއެއް.ްޚަބަރުްލިިބފައިވާްގޮުތގަިއ،ްައޅުަގނޑަށްްމަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާްގޮތުަގިއް

ްހެކިންްރާއްޖޭ ްބަެއއް ްބޭނުންވާ ްޓަަކއި ްސާބިތުކުރުމަށް ްާހދިސާތައް ްބައެއް ްހުރި ްދިމާވެފައި ްތެރޭަގިއ ްމުޖުތަމަޢުގެ ގެ

ްކޮބައިޯތް ްހިމާޔަތަކީ ްލިބިދޭންޖެހޭ ްހެކިންނަށް ްޤާނޫނު، ްެބހޭ ްެހއްކާ ްއެހެންވީމާ، ްެއބަހުރި. ްފަސްޖެހިފައި ހެކިދިނުމަށް

ްނިންމަ ްިމްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަރަްށްއާދޭހާްއެކަން ނުޑްހަމަ ްއަުޅގަ ްވީހާވެްސްައވަސްކުރުަމކީ އި،ްެއްޤާނޫނު

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްޮއތްއިރުަގއި ްމިހެން ްހާލަތު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްކަމެއް. ްގޮަވއިލާ ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި އެކީ

ްވެގެ ްމަސްދުވަސް ްއެއް ްމިހާރު ްޝަހީދުކޮށްލިތާ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނިާޔވެިރްތެރެއިން ްމި ްވެސް ްދިަޔިއރުގައި ން

ނުޑމެންގެްރަްއޔިތުން،ްއަދިްޚާްއޞަކޮށްްައޅުަގނޑުމެންްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢިްއޒަތްތެރިް ޢަމަލާްބެހޭްގޮތުންްއަުޅގަ

ްއަދިް ްމަޢުލޫމާތެއް ްކަހަލަ ްއެއްެވސް ްފަދަ ްސަލާމަތްވާނެ ްއުނދަގުލުން ްނަފްސާނީ ްވާ ްމި ްދިމާވެފައި މެންބަރުންނަށް

ްމުއައްސަސާތަަކްށްއަ ްޮގވާލަން،ްތަޙުޤީޤީ ނޑު ްފާހަަގކުރަން.ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްލިބިފައިނުާވކަން ޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތަޙުޤީޤަށްް ްކަމަށް، ްމި ްެވސް ްގެންާދއިރުަގއި ްތަޙުޤީޤުުކރައްވަމުން ްއަދި ްތަޙުީޤޤުކުރަްއވައި ްއަވަހަށް ްމައްސަލަ މި

ްއަ ްމަޢުލޫމާތު ްރަނގަޅު ްފަދަ ްމިހާުރްހުރަސްނޭޅޭނެ ްަރއްޔިތުންެގްތެރޭަގއި ްފޯރުކޮށްދީ،ްައޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްޢަމަލުކުރުމަށް. ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްނޯންނާނެ ްބިރުވެރިކަން ްގޮތުން ްނަފްސާނީ ްއޮތް މި

ީވތަކުަގއިްވެސްްޮގވަމުންްމިްއަޅުަގނޑުމެންްހުރިހާްއެންމެންްވެސް،ްމަޖިލީހުގެްޗެމްބަރުަގއިްވެސްްއަދިްއެހެނިހެންްޓީ

ްއަިދް ްހުއްޓާލަންެވއްޖޭ. ްފަސާދަ ްއާިއ ްފިތުނަ ްދާ ްމި ްހިނަގމުން ްތެރޭގަިއ ްމުޖުތަމަޢުގެ ްމިހާރު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ދަނީ

ްދޫދޭް ްކަމަށް ްމި ްފަރާތަކުން ްެއްއވެސް ްައޅުަގނޑުމެން ްވާަދވެރިކަުމަގއި ްސިާޔސީ ްއެހެންނަމަވެސް، މަދުކުރަންވެއްޖޭ.

ްއަުޅގަ ްޕާޓީތަުކެގްތަނެއް ްިސޔާސީ ްޕާީޓތަކާއި ްިސޔާސީ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނުފެނޭ. ނޑުމެންނަކަށް

ްމޭޒެއްް ްއެއް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްގޮވާލަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމުއައްސަސާތަަކށް ްތަންފީޛީ ްއަދި އިސްވެރިންނަާށއިްސަރުކާރަށާ

ްކަންތައްތަ ްދިމާވެފައިވާ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމި ްއައިސް، ްކަންތައްތަެކއްްދަށަށް ްކޮންކަހަލަ ްތަންފީޛުނުކުެރެވނީ އް

ްހުށަހަޅައި،ް ްމަޖިލީހަށް ްޤާނޫނުތައް ްއެފަދަ ްބަލައި ްެނތިގެންތޯ ްޤާނޫނުތަކެއް ްކޮންކަހަލަ ްފާސްނުކުރެވިގެންތޯ، މަޖިލީހުން

ނޑުމެންް ގެްޤައުުމގެްކޮންމެްއަދިްމަޖިލީހުންްއެފަދަްޤާނޫނުތައްްފާސްކޮށްދެްއވުމަށްްއަުޅަގނޑުްގޮވާލަން.ްސަބަބަކީްއަުޅގަ

ްަބއެއް.ް ްލިބިގެންވާ ްޙައްޤު ްހަމަ ްދިރިއުޅުުމގެ ްވެސް ްބިދޭސީންނަީކ ްއުޅޭ ްޤައުމުަގއި ްމި ްއަދި ްވެސް ރައްޔިތަކީ

އަޅުަގނޑުމެންްބޭނުން،ްހިތްހަމަޖެހުމާއިްސުލްޙަވެރިކަމާްއެީކގައިްދިިރއުޅެން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްދެްއިވް

ްފުރުޞަތަށް.ް
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ް

ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު.ް

ް

ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްދޫކޮށްލީ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދޫކޮށްލެއްީވ.ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ްްއާދެ!ްފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްރަްއޔިތުންެގް ްައކީ ްމައްސަލަ ްއޮްތ ްމި ްމިއަދު ްކުރިމަތީގަިއ ނޑުމެންގެ ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްހުށަހެޅިފަ ްއެކަާމްމަޖިލީހުގައި ްގާއިމުނުކުެރވޭތީެވ، ްޢަދުލުއިންޞާުފ ްވެގެން ްގިނަދުަވސް ްބިލުތައް ްބައެއް ްހުރި އި

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަާރރެއް. ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެން

ް ްމި ްވެސް ްކޮންމެހެން ްހަމަ ްޤަރާރަކީ ްމި ްެވއްޖެއްޔާ ްޤަރާރެއް.ްގޮތުަގއި ްއޮތް ްލަސްވެފައި ްއަންނަންޖެހި، ތަނަށް

އަޅުަގނޑުްތާއީުދކުރަންްމިްޤަރާރަށް.ްތާއީދުކުރާްދެްސަބަބެއްްދަންނަވައިލާނަން.ްމިްޤަރާރުގެްދެވަނަްބައިަގއިްދެވަަން

ްވަކި ްބަލާއިރު ްގާއިމުކުރަން ްޢަދުލުއިންޞާފު ްއަދި ްސާފުކޮށް، ްރީތިކޮށް ްވަރަށް ްބުނޭ ްއެބަ ކަމަކަށްްްޕެރެގެރާފުަގއި

ްއެް ްވެސް ްއެކަން ްވީހިނދު ްހުރަސްއެޅިފަިއ ްގާއިމުކުރަން ްޢަދުލުއިންޞާފު ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްޤާނޫނުތައް ހެދިފައިވާ

2118ްމަނިކުފާނުްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާްކަމަށް.ްމާނައަކީްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަންޖެހޭްޤާނޫނުތަކެއްްނެތިގެން،ް

ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަހަރު ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްވަނަ ްހިސާބަށް ްމިއަދާ ްވެސް ްފެށިގެން ްހިސާބުން ްތަޞްދީޤުކުރި ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑިޔާުރގެތަކުންްޢަމަލުކުރެެވމުންދަނީްއެންމެްރަނގަޅަށްްނޫންްކަމަށްްއެްމަނިކުފާނުްވެސްްއެއްބަްސވެލަްއވާްކަމަށް.ް ފަ

ްމަގު ްުދވާލު ްރެޔާއި ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްުދވާލު، ްރެޔާއި ްއެިކއެިކްއަޅުަގނޑުމެން ްއާއި ްތަންތާނގަ ްއެިކއެިކ ްާއއި މަތީގަ

ްވާހަކަ.ް ްއެ ްމުޒާހަރާކުރަމުންދަނީ ްާވހަކަދައްކަމުންދަނީ، ްވަކާލާުތކުރަމުންދަނީ، ްގޮވަމުންދަީނ، ޕޯޑިއަމްތަުކގައި

ްހިނގަނީ ނޑިޔާރުގެަތއް ްފަ ްނޫނޭ. ްރަނގަޅަކަށް ްއެންމެ ްހިނގަނީކީ ްނިޒާމު ްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ްއޮތް ީކްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްސަބަބަކަްށް ްއެބައޮތޭ. ްފުރުޞަތު ްކުރުުމގެ ްކަންތައް ްގޮްތގޮތަށް ްތަފާތު ްމައްސަލަތައް ްެއކި ްނޫނޭ. ްރަނގަޅަކަށް އެންމެ

ވަނީްމިހެންްހަދަންޖެހޭްޤާނޫނުތަކާއިްޤާނޫނުތަކުގެްތެރެއިންްހަދަންޖެހޭްގަވާއިދުތަާކއިްގެްނނަންޖެހޭްއިޞްލާޙުތައްްއޭގެް

ްނު ްރަނގަޅަްށ ްގޮތުގަިއ ްވެސްްފުރިހަމަ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްދޭެތރޭގަިއ ްވާހަކަަތކާ ްގޮިވ ްއިން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްހުރީމައޭ. ގެނެވި
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ްއެހެންވީމާ،ް ްތާއީދުކުރަނީ. ްމިއަށް ްބޮޑަށް ްަވކިން ްއަުޅަގނޑު ްލެއްވީތީވެ ްޤަރާރު ްމި ްއެއްބަްސވެަވޑަިއގެން މިއަދު

ްމަޖި ްމި ްއެދެން ްހަަމ ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަރާރު ްމި ްޓަަކއި ްސަބަބުތަކަށް ްވެސްްމިދެންނެވި ްމަނިކުފާނު ްބަލައިގަނެ،ްއެ ލީހަށް

ވިދާޅުވާްގޮތަށްްދިވެހިރާއްޭޖގެްމިހާރުްބޭނުންވެފައިްމިްއޮތްްއިޖުރާއަތުގެްބިލުަތއް،ްހަމަްކޮންމެހެންްވެސްްނިންމަންޖެހޭް

ް ްވީހާ ްމަސައްކަތްކޮށްގެން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއަވަހަކަށް، ްީވހާ ްައވަހަށް، ްވަރަށް އަވަހަކަްށްބިލުތައް

ްދަނީް ްމި ްފެނިގެން ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްބޭނުންވޭ ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަމިއާއެީކަގއި ްއަދި ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް.

ްހުިރް ްފަށާފައި ްަކންކޮޅުތަުކގައި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްނޫން. ްތަެނއް ްހުރި ްސްޓަުކވެފައި ްބިލުތައް ްޤަރާރަކުން ހަމައެކަނި

ްރަް ްމަޝްރޫޢުތަާކއި ްމީހުންނަށްްތަރައްޤީގެ ްބޭނުންވާ ްއަށް ްއެީހ ްޚާްއޞަ ްޙައްޤުތަާކއި ްއަާސސީ ްލިބެމުންދާ އްޔިތުންނަށް

ލިބެމުންދާްޙައްޤުތަކާިއްލިބެމުންދާްޙައްޤުތަކާއިްބަލިމީހުންނަށްްލިބެމުންދާްޙައްޤުތަކާއިްއާސަންދަިއގެްނިޒާމުގެްތެރެއިންް

ްމަޙުޫރމް ްވެްސްރައްޔިތުން ްކަަމކުން ްއޮްތްއެަތއް ްހިންގުންތެރިކަާމިއްބޭނުންވެފައި ްރަްއޔިތުންގެ ްުދވަހަކަށް ވެ،ްުދވަހެއް

9ްފުދުންތެރިކަންްފަހަތަށްްދަމުންްދާތަން.ްފަހަތަށްޖެހެމުންޖެހެމުންްއެްދިޔަްގޮތަށްްގޮސްްމާދަމާްނޫންްއަނެއްްދުވަހަކީް

ވަސް.ްޭއގެްމާނަްއަީކްދ11ްްުމަސްދުވަސްްފުރިހަމަވާްދުވަސް.ްދެންްބާކީްއޮންނާނ9ްްީމަސްދުވަސް،ްބަރާބަރުްފުރިހަމަް

9ްް ްކަމަށ11ްްްމަހާއި ްއެ ްއަދި ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްވިހާނޭ. ްެތރޭގައި ދުވަހުގެ

ްހަދާފައިް ްޤާނޫނެއް ްަވކި ްޤާނޫނެއް، ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްެއކަމަށް ްނުވަތަ ްވިޔަސް، ްކަމަށް ްނުލި ްޤަރާރެއް ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްމިހާ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްކުީރގެްނުނެރުނު ްގޮތަށް ްވަޢުދުެވަވޑަިއގެންނެވި ްވެސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނެވި ރު

ްކުރިއަްށް ްެވސް ްކަންތައްތައް ްހުރި ްގުޅިފައި ްތަރައްޤީއާ ްރައްޔިތުންެގ ްމަޝްރޫޢުތަކާއި ްހުރި ްފަށާފައި ސަރުކާރުން

ްކަްނކޮޅުތަުކގައިް ްާރއްޭޖގެ ްހަމަމިއާއެީކގައި ްގާއިމުުކރަން. ްނިޒާެމއް ްޓެކުމާިއްްގެންދެވޭނެ ްަވއްކަމާިއ ްއާިއ މާރާމާރީ

ްއެް ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްދާިއރުގައި ްހިނގަމުން ްޢަމަލުތަކެއް ްއެަތްއ ްއަނިާޔވެރި ްގޮސް ްޮގތަށް ްދިޔަ ްއެ ްމިހެން، ފޭރުމާއި

ނޑުމެންްމިްޖެހެނީް ޤާނޫނުތައްްފާސްނުވެްހުރުމުގެްސަބަބުންްމިއަދުްކުރާްޝަރީޢަތްތަކުގެްސައްޙަކަމާްދޭތެރޭަގއިްއަުޅގަ

ްކުރީެގްވަ ްދުވަހު ްދާދިމިދާކަށް ްފެނުނީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްތިބެން. ްިފކުރުކޮށްގެން ްވިސްަނއި ްބޮޑަށް ރަށް

ްތަނެްއގަިއް ްކޮންމެވެްސ ްކޯެޓއް ްފާެޑއްގެ ްގެނެްސ، ްދަމާހަލާފައި ްމީހަކު ްހުރި ްކޮްށފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ރޭަގިއްބޮޑުސިންގާްކަންތައްަތކެއްްިމްއޮތްްކުރަނީ.ްެއއްކޮަޅކުންްއުފައްދަިއގެންްހަމަްގޮތްްނޭނގޭްކަންަތއްަގނެޑއްެގްތެ

ްކޮންޓްރޯްލް ްބޯޑަރ ްއަނެއްކޮަޅކުން ްޮސއިކުރަނީ. ްޕެިޓޝަނުގައި ްވަކާލާތުކުރަނީ. ްދަޢުާވކުރަނީ. ްނުބޭލިގެން ޖީ.އެމް.އާރު

ްނޭ ްމީހަކު ްޖަވާބުދާރީވާ ްނޫން. ްޖަވާބުދާރީވަީނީކ ްތަނަކަށް ްއެ ްބުނީާމ ްހުއްޓުވަން ްފެންނަނީްސިސްޓަމު ްމި ްމިއަދު ނގޭ.

ްގޮުތގައިް ްއެއަރޕޯެޓްއގެ ްީދގެން ްއެއް ްސަބްސިޑީ ްކަހަލަ ްކޮންމެެވްސ ްއަނެއްާކވެސް ްޖެނަލަަކށް ްޓީވީ ްބަެއްއގެ ވަކި

ކޮންމެވެސްްކަހަލަްޑިވެލޮޕްމަްނޓެއްްގެންނަމުންްދާތަން.ްއެަކމާްއަނެއްްބަޔަކުްތަޅަނީ.ްއެެހންވީމާ،ްމިހިރީްކަންތައްތައްް

ކީ.ްކަންތައްތައްްޮގއްސަްހުރިްހިސާބަކީ.ްއެހެްނީވމާ،ްމީްކޮންމެހެންވެސްްމިއަުދްމިްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަނެ،ްހުރިްހާލަތަ

ްނިޒާުމް ްޝަރުޢީ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްައވަސްކޮްށ، ްކަންތައް ްާވ ްމި ްބުނެފައި ްޤަރާރުގައި ްމިހިރަ، ްބުނެފައި ްބިލުގައި މި
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ޞަކޮށްްޕީ.ޕީ.އެމުންްވެސްްމިްކަމަށްްެއއްބަސްެވވަަޑިއގެންނެވިްކަމަްށްހަމައަކަށްްއަުޅވަންޖެހިފައިވާްކަމަށް.ްވަކިންްާޚއް

ްއަޅުަގނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރާީތެވ،ްމިްޤަރާރަށްްތާއީދުކުރާްހާލުްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުަދންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްްހަކަދެއްެކުވން:ވާނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުް

ްޢި ްޚާއްަޞކޮށްް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްމީގެތެރޭަގއި ްޓަަކއި ްއަވަްސކުރުމަށް ްބިލުތައް ްބަެއްއ ްއާދެ! ްރައީސް. އްަޒތްތެރި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއަދި ްބިލާ، ްބެހޭ ްެހއްކާ ްބިލާއި ްއިޖުރާއަތުގެ ްލުިއކޮށްދިނުމުެގ2111/2ްްޖިނާޢީ ްއަދަބު މާފުދިނުމާއި

ްައވަްސކޮށްދި ްބިލުތައް ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ްިޢއްޒަތްތެރިްޤާނޫނަށް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްޓަކައި ނުމަށް

ްދަންނަވާލަން.ް ްހަމައެއާއެކު ްައދި ްާތއީދުކުރަން. ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްޤަރާރަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްނު ްއެބައޮތް ްޤާނޫނުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްަގާވއިދުތަކާ ްޢާއްމު ްެއްމިހާރުވެސް ނިމި.

ގަާވއިދުތަކާްބެހޭްޤާނޫނުތައްްނިންމާލައިގެންްނޫނިއްޔާްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްމައްސަލަތަްއްކުރިއަށްްގެންެދވޭކަށްްނެތް.ް

ްބިލުަތއްް ްމި ްއެަބވޭ. ްައއިްސފައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލުތަކެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހިމެނޭ ްތެޭރގަިއ ްގަާވއިދުތަުކގެ މި

ްޓަކައިް ްެއްްއަވަްސކޮށްދިނުމަށް ްވާީތ، ނުޑކަމަށް ްއަުޅގަ ްހިމެނެނީ ްކޮމިީޓގައި ްގަާވއިދުތަކުެގ ްބެހޭ، ްަގވާއިދުަތކާ ޢާއްމު

ްޓަކައިް ްއަވަްސކޮށްދިނުމަށް ްކަންކަްނ ްއެ ްވާނީ ްމުޤައްރިރުންނަށް ްމަތީން ްފަހަރެއްގެ ްއެތައް ްފަރާތުން ކޮމިޓީގެ

ްދަންނަ ްވެސް ްއަނގަބަހުން ްއަދި ްވެްސްދަންނަވާފަ. ްސިޓީން ްއެްއަޅުަގނުޑވާނީ ްއަދިވެސް ްއެހެންނަމަވެސް ވާފައިވާނެ.

ްއާދެ!ް ްފާހަގަކުރަން. ްެއކުަގއި ްހިތާމައާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުިރކަން ްގޮތަށް ްހުރި ްއެ ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ބިލުތައް

ް ްކަމަކަށ3ްްްމިދެންނެވި ްނެތް ްހަރުދަނާވެފައި ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްހަމައެަކނި ްއޮތުމަކީ ްނުނިމި ްމަސަްއކަތް ްބިލުެގ

ްމައްސަލަތަްއް ްބިލުތަކުގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއެބަހުރި. ްވެސް ްމައްސަލަތައް ްބިލުގެ ްމި ްއާދެ، ްނޯންނާނެ. ބުނެވޭކަށް

ްމިހާުރް ްޓަކައި ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަްށ ްގޮތެއްަގއި ްހަރުދަނާ ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްވީނަމަވެސް ްކަމުގައި ްހުރި ނުނިމި

ްހުަރސްއެޅޭނެް ްޤާނޫނުތަކުން ްމިްނިޒާމުްހެދިފައިވާ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑުމެން ްައޅުަގނުޑްނުދެކެން.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ކަަމކަށް

ްގޮތެްއަގިއް ްޒިންމާދާރު ްުމއައްަސސާތަކުން ްއުފެދިފައިވާ ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްނިާޒމު ްމި ހަރުދަނާކުރެވޭނީ،

ްނިޒާ ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްެއްމަސައްކަތްކުެރިވގެންނޭ. ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް މު

ްބޭފުޅުންް ްބޭފުޅުން،ްއެ ްކުރައްވާ ްޙުކުމްތައް ްމިދެންނެވީ ްއެބަޖެހޭ. ްޒިންމާދާރުވާން ްޭބފުޅުން ްތިއްބަވާ ްހިންގަވަން ނިޒާމު

ްކުރެވޭް ްއެބަޖެހޭ. ްކުރަްއވަން ްމަސަްއކަތްޕުުޅ ްގޮތެްއަގއި ްޒިންމާދާރު ްނަންަގވަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއެއް ްޒިންމާ ްނަންގަވަންޖެހޭ

ްއެަބް ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްޒިްނމާ ްެއޅިފަިއވާ ްބޮލުަގއި ްބޭފުުޅންގެ ްއެ ްބޭފުޅުން، ްތިއްބަވާ ްތަންފީޛުކުަރއްވަން ޙުކުމްތައް

ްއެް ްފަރާތްތަކުން ްޒިންމާދާރުވާ ްމި ްވެސް ްމުއައްަސސާތަކުން ްއެހެނިހެން ްސަރުކާރުގެ ްއެގޮތަށް ްހަމަ އަދާކުރަްއވަންޖެހޭ.

ްނުނަންގަވާ ްޒިންމާތައް ްއެބަޖެހޭ.ްްބޭފުޅުންގެ ްއަޅަން ްވެސް ްފިޔަވަޅުތަކެއް ްއަޅަންޖެހޭ ްދެން ްވިްއޔާ ްވަނީ ކަުމގައި

ްގޮތެްއަގއިް ްޒިންމާދާރު ްވެސް ްދާއިރާތަކުން ްމިދެންނެވި ްއަދި ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް
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ްއަ ްވެސް ްމިއަދު ްނުކުެރވޭ. ްޤަބޫެލއް ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްކަަމކަށް ްކުިރއަްށްމަސައްކަތްކުެރވޭ ްޖަލްސާތައް ނުޑމެންގެ ުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއެކަމަކު ްހުއްޓާލަންޖެހުނު. ްމަޖިލިސް ްހަމަނުވެގެން ްކޯރަމް ްމަތީން ްފަހަރެއްގެ ްއެަތއްއެަތއް ދިޔައިރުަގއި

ްދާއިުރގަިއް ްކުރިއަށް ްހުށަހަޅައި ްމައްސަލަ ްތިންހަތަރު ްމައްސަލަ، ްކުއްލި ްހުށަހަޅައި، ްޤަރާރު ްތިންހަތަރު ދުވާލަކު

ްމިްއަ ްއެހެން ްހިތަށްއަރާ. ްައޅުަގނޑު ްބާވައޭ ްގޮތެއްަގއި ްޒިންމާދާރު ްއެންމެ ްމަސައްކަތްކުރެވެނީ ްމި ޅުަގނޑުމެންނަށް

ދަންނަވަންޖެހެނީްމިްޤަރާރުތައްްހުށަހަޅާއިރުގައިްއެްޤަރާރުަތކަށްްވާހަކަދަްއކަންްަވގުތުްނުހޯއްދަވައިްމަޖިލިސްްކުރިއަްށް

ްައޅުަގނުޑމެން ްގޮތަކަށް ްެވްސްނުގެންދެވޭ ނޑުމެންނަށް ްިވއްާޔްއަުޅގަ ްވަނީ ްކަމުގައި ްބައްޓަންުކރަމުންދާ ްކަންތައްަތއް ގެ

މިްމަސައްކަތްކުރަމުންްމިްދަނީކީްއެހާްޒިންމާރުްގޮެތއްަގއޭްެދންނެވޭކަށްްނެތް.ްއާދެ!ްައޅުަގނޑުމެންްކިތަންމެްވަރަކަށްް

ްޤަރާރުްހުށަހެޅިްކަމުގައިްވީަނމަވެސް...ް

ް

 ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ނޑުްަގސްތުކުރަނީ... ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްހުސްަވގުތުކޮޅުްމިހާރުްައއިސްްޖެހިްއޖެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް

ްްހަކަދެއްެކުވން:ވާނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުް

ްއާދެ!ްދެންްއަޅުަގނޑުްއިތުރުްވަގުުތަގއިްވާހަކަަދއްކާނަންްދެންްލިބޭްފުރުޞަތެއްގަ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްފަށާނީ ްޖަލްސާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން 1ްްއާދެ! ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުސްަވގުތުކޮެޅްއ31ްްޖަހާއިރު. މިނެޓުގެ

ްއަރުވަން.ް

ް

ް

ް]އަށ13:14ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޖަލްސާ ްއަުޅަގނޑު ްހުރިްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްނުނިމި ްގެންދާނީ ްކުރިއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން ކުިރއަށް

ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވް ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްހިމެނޭ، ްތެރޭަގއި މަސައްކަުތގެ

ްަރއްޔި ްޓަކައި ްެގންދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާްޖިނާޢީ ްމަޖިލީހަށް ތުްނގެ

ްހުށަހަޅުްއާވް ްޮގވާލުމަށް، ްފާސްކުރުމަށް ްބިލުތައް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްހިމެނޭ ްތެޭރގަިއ ްބިލުތަކުގެ އެހެނިހެން
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ްއަޙްމަުދް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްނައިފަރު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްައޅުަގނުޑ ްބަހުސް. ޤަރާރުގެ

ްމަދަށްްވާހަކަފުޅުްފުރިހަމަކުރުމަށް.މުޙައް

ް

ްްހަކަދެއްެކުވން:ވާނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ްމިހާ ްބަދަލުަގއި ްދިއުމުގެ ްހުށަހަޅަމުން ްޢަމަލުކުރުމަށްްޤަރާރުތައް ްފަރާތްތަކުން ްބެހޭ ްކަމާ ްޤާނޫނުތަކަށް ްއުފެދިފައިވާ ރު

ްޤާނޫނުތަާކްދޭތެރޭަގއިް ްހެދިފައިވާ ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއެކަމަކު ްކަންނޭނގެ. ްރަނގަޅު ްމާ ްހުށަހެޅުން ޤަރާރުތައް

ރެިވގެން.ްއާދެ!ްދުވާލަކުްތިންހަތަރުްވެސްްޒިންމާދާރުްގޮތެްއގައިްެއްކަންކަންްކުރަންޖެހޭްފަރާތްތަކުންްއެކަންކަންްނުކު

ްރަްއޔިތުންނަްށް ްނުވަތަ ްބިލުތައް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްބަދަލުގަިއްމަޖިލީހަށް ްހުށަހެޅުމުގެ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ޤަރާރު،ްތިންހަތަރު

ްމިހާ ްމިސާލަކަށް، ްފެނޭ. ްކަމަށް ްރަނގަޅުވާނެ ްމާ ްހުށަހެޅުމަކީ ްމަޖިލީހަށް ްކަންތައްތަކެއް ްއެހެނިހެން ރުވެސްްފައިދާހުރި

ނޑަށްްފޯނުކޮށްފަިއް ނުލާހިކުްދަތިްހާލުގައިްއުޅޭްމީހުންްއެބައުޅޭ.ްދެންމެްމާފިލާފުށީގައިްއުޅޭްރަްއޔިތުންްދެންމެްއަޅުގަ

ްރަނގަޅުް ްމީހުންނަށް ްއެ ްދައްކާލަދީބަާލށޭ. ްނިކަން ްމަޖިލީހުގައި ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްތިމަންނާމެން ްބުނީ ްމީހަކު އެ

ނޑުވަީންެވއްޓިފަޭއްބުނީ.ްބޯފެންކޮޅެއްްނުލިބޭ.ްހޮސްޕިަޓލެ އް،ްިޞއްޙީްމަރުަކޒެްއ،ްަނމުގައިްހުރީތީްއެްތަުނގެްފުާރޅުގަ

ްރަށުެގް ްއެ ްބަެއއް. ްތިބި ްނޭނގިަފއި ްތަނެއް ްވަންނާނެ ްމިހާރު ްމީހުންނަކީ ްއެ ްއަނެއްާކ ްނެތޭ. ްތަނަކު ްއެ ޑޮކްޓަރަކު

ބައެއް.ްއެކަމަކުްމިާހރުްއެްމީހުންްވަނީްއެްރަށުންްމީހުންނަކީްއެްރަށުގައިްއާބާދުކުރުމަށްްޓަކައިްބަދަލުކުރެވިަފއިްތިބިް

ްހާލުގައިް ްދަތި ްނެތް.ްމަންޒިެލއް،ްމަުގސަދެއް،ްމަޤުޞޫެދްއްނެތް.ްއެފަދަ ްމީހުންގެ ްއެ ްތަނެއް ނިކުންނަންޖެހިފަ.ްދާނެ

ްރައްޔިތުންް ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަންތައްތައް ްފައިދާހުރި ްމީސްމީހުންނަށް ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްއުޅެނީ. ްބަޔަކަްށްމި ގެ

ްދިޔަސްް ްކުިރއަށް ްހުށަހަޅައިގެން ްޤަރާރުތަކެއް ްނުވަތަ ްހުށަހަޅަިއގެން ްބިލުތަކެއް ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަންތައްތަކެއް ލާބަހުރި

މާްރަނގަޅުވާނެްމިކަހަލަްޤަާރރުތައްްހުށަހެޅުމަށްވުރެ.ްެއއީްޤާނޫނުތައްްނުހެދިގެންނެއްްނޫންްމިްއުޅެނީކީްމިއަދު.ްއާދެ!ް

ްޢަދުލު ްޤާނޫނުތަކަށްްޖިނާޢީ ްއެބަހުރި. ްހެދިފައި ްޤާނޫނުތައް ްުއޅެނީކީ. ްމި ްރަނގަޅުނުކުެރވިގެން ްނިޒާމު ގެ

ްކަންނޭނގެ.ް ްގިަނއީ ްަވރަށްވުރެ ްއެކަށީގެްނވާ ްޤާނޫނުތައް ްހެދިފައިާވ ްމިހާރު ްހީވަނީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ޢަމަލުނުކުރެވެނީ.

ނ ްައުޅގަ ްގޮސް ްދިޔަދިޔައިނުން ްހެދިެގން ްޤާނޫނުތައް ްކޮންްއެހެންވީމާ، ްނުކުންނާނީ ްޭއގެތެރެއިން ްއުޅެނީ ްމި ޑުމެންނަށް

ްބަލާއިުރް ްޤައުމަކަށް ްކުޑަުކޑަ ްމިފަދަ ްގޮއްސަ. ްހިސާބަށް ްނޭނޭގ ްކަމެއް ްއެއްެޗއް ްކޮން ްވަންނާނީ ްކަެމއް، އެްއޗެއް

ްިގނަވެއްޖެްއޔާްވެސްްހަދާނެްަނހަދާނެްގޮތެއްްނޭނގިަފއިްތިެބންޖެހޭނީ.ްއެފަދަްދަ ރަޖައަކަށްްހިސާބަށްްވުރެްޤާނޫނުތައް

ްފަހުންް ްދާިދ ްކިާޔއިރުަގއި ްނުހެދިއޭ ްޤާނޫނުތައް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްއޮތީ. ްމި ްގޮއްސަ ްމިހާރު ކަންނޭނގެ

ްދޭތެރޭގައިް ްޤާނޫނާ ްއެ ްކޮބައިތޯ ްފާސްކުރި. ްމަޖިލީހުން ްމި ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްހުއްޓުވުމާ ްކުށް ްގޭްނގު އަޅުަގނޑުމެން

ތަްއްހުއްޓިއްޖެތޯ؟ްއެކަންްކުިރއަށްްދޭތޯްނުދޭތޯ.ްއެްއވެސްްކަެމއްްކުެރވިަފްކުރެވުނުްކަމަީކ.ްއެޅުނުްިފޔަަވޅަކީ.ްގޭްނގު
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ްގެންދޭ.ް ްމަރަމުން ްމީހުން ްމީހުން ްމަރާ ްމީހުން ްގެންދޭ. ްކުރަމުން ްކުށް ްއެ ްބަޔަކު، ްކުރާ ްކުށް ްއެ ްހަމަ ްނެތް. އެއް

ދަލެއްްނާދޭ.ްދެންްއަނެއްކާްއެބައޮްތްމާރާމާރީްހިންގާްމީހުންްމާރާމާރީްހިންގަމުންްގެންދޭ.ްމިއިްންއެްއވެސްްކަމަކަށްްބަ

މަސްތުވާތަކެތިްހުއްުޓވުމާްބެހޭްޤާނޫނު.ްވަރަށްފަހުންްއެްޤާނޫނުްވެސްްއިޞްލާޙުކުެރިވެގންްއަނެއްކާްބަްއޓަންކުރެިވގެންް

ްމަދުކުރެވޭތޯ،ްނު ްެގނައުން ްމަސްތުވާތަކެތި ްޮކންކަމެއްތޯ. ްކުރެވުނީ ްވެސް ްތެރެއިން ްޤާނޫނު ްއެ ްައއީ. ްގޮތަކަށް ވަަތްއާ

ްުދވަހުް ްއަނެއް ްކޯޓަށް ްދުވަހު ްެއއް ްމައްސަލަަތކުަގއި ްމަދުކުރެވޭތޯ.ްމަސްތުވާތަކެތީގެ ްމީހުން ްބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި

ފުލުސްްއޮފީހަށްްގެންދާނެ.ްައނެއްްދުވަހުްއަނެްއްދޮރުންްނިކުމެގެންދާނެ.ްކޯޓަށްްގެންދާިއރުްއޭނާްއަދިްހައްޔަުރކޮށްފަިއް

ްކި ްއުޅެނީްބަހައްޓާކަށްނުޖެހެއޭ ްމި ްބަަޔކަށް ްއަނެއް ްަބޔަކު ްއެއް ްހާލެއްގައި ްމިފަދަ ްދޫކޮށްލާނެ. ްަބހައްޓާފައި ޔާ

ނޑުމެންގެްކަންތައްްިމް ޒިންމާނުނެގިގެން.ްެއއްްބަޔަކުްމިްޒިންމާއަޅުވަނީްއަނެއްްބަެއއްގެްބޮލުގަ.ްއެފަދަްގޮތަކަށްްައޅުގަ

ްޤާް ްބެހޭ ްޓެރަރިޒަމާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްހަމައެގޮތަށް ްވެްސްހުންނަނީ. ްއެއަށް ްފަހަކުން. ްވަަރށް ްފާސްކުރި ްވެސް ނޫނެއް

ޢަމަލުކުރޭތޯ.ްޓެރަރިޒަމުގެްޢަމަލުްހިންގާްމީހުންްހަމަްޢަމަލުކުރަމުންްގެންދަނީ.ްއެްކުށްކުެށއްްވެސްްހުއްުޓވޭކަށްްނެތް.ް

ދިނުމާްމިއިންްކޮންމެްކަމަކީްއޭަގއިްއެބައޮްތްޓެރަރިޒަމްްުހްއޓުވުމާއިްޓެރަރިޒަމްްހިންގުާމިއްެއއަށްްވާގިދިނުމާިއްހިތްވަރުް

ްމީހުން،ްއެް ްޮގވާ ްބެޭހްވާހަކަަތއް ްކަމެއް،ްޓެރަރިޒަމާ ްެވްސްވާ ްކަަމކަށް ްެއއިން ްެއކަމަކު ްކަމެކޭ. ްކުްށވެިރވާނެ ވެސް

ްވެސްް ްދޭތެރޭ ްމީހަކާ ްއެއިން ްއެކަަމކު ްފެނޭ. ްއެބަ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްޓީވީތަކުން ްހަމަ ްމީހުން ްހިތްވަރުދޭ ކަމަށް

ްނެހެދިގެނެއްްްފިޔަވަުޅއެޅިތޯ ްޤާނޫނުތައް ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރޭ. ްކަމެއް ްއެްއެވސް ްސުވާލުކޮށްލިތޯ. ްމީހަކު ްވެސް ދުވަހަކު

ްތަންފީޛުނުކުެރވިގެން.ް ްރަނގަޅަށް ްޤާނޫނުތައް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަީކ.ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ ްމި ްނުކުރެިވެގން ްކަންކަން ްމި ނޫނޭ

ްޒިންމާ ްފަރާތަކަށް ްޒިންމާނަގަންޖެޭހ ްފުރުޞަތަށްްޤާނޫނުތަކުގެ ްދެއްވި ްދަނީ. ްމި ްގޮތަށް ްމި ްކަންތައް ްމި ނުނެގިގެްނ

ނުޑގެްވާހަަކކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްޝުކުރުދަންނަވަމުންްއަުޅގަ

ް

 މާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރަީއސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަރަމުންދާތީް.ްބަހުސްކުރެވެالسالم عليكنޝުކުރިއްޔާ ްމީހުން ްމަގުމަތީގައި ްޤަރާރަކީ ްދާ ްމި މުން

އާއިްލޭްއޮހޮރަމުންދާތީ،ްއަނިާޔކުރެވޭތީްމިކަުމގެްކަންބޮުޑވުްންފާޅުކޮށް،ްއަދިްމިކަމަށްްހަްއލެއްްހޯދުމަށްްޓަކައިްޤާނޫނީް

ނޑުްރަނަގޅުކޮށްްޝަުރޢީްނިޒާމުްރަނގަޅުކުރުުމގެްޭބނުމުގައިްހުށަހެޅިފަިއވާްޤަރާެރއް ކަމަށްްހުށަހެޅުްއވިްބޭފުޅާްްއޮނިގަ

ްމިކަްން ްނުގޮސް ްއަށް ްޗުއްޓީ ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްމިކަން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްވަނީ. ވިދާޅުވެަފއި

ްއަޚް،ް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްެއނގޭ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްދެން ްވަނީ. ްަބޔާންކޮށްފަިއ ްމީގައި ކުރުމަށް

ލޫފުްޢާއްމުްގޮތެްއގައިްަދއުރުތައްްނިމެމުންދާއިުރގައިްމިފަދަްޤަރާރުތައްްހުށަހަުޅއްވާ.ްރެޓްޯރްޝޯަގއިްަލވަްއަޙްމަދުްމަޚް

ްއާދެ!ް ްލަފާކުެރވެނީ. ްައޅުަގނޑަށް ްކުރަްއވާހެން ްކަްނތައްތައް ްމިފަދަ ްުއސޫލުން ްއެޓެންޝަންހޯްއދަވާ ވިދާޅުެވގެން

ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނގޭ ްއެބަ ްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަގައިމު ނޑު ްައޅުގަ ްމަސައްކަތްކުރަން. ްމި ޖެހޭަކން
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ްމަސައްކަތްކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ް ްވެސް ްހާޒިރުވަން.ްމަސައްކަތްުކރަން.ްކޮމިޓީތަކުގައި ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުގައި ްލިބެންޏާ ްެއއް ްޗުއްޓީ ްމަޖިލީހުން ްޙައްުޤވޭހެން ްައޅުަގނޑަށް ްީހވަނީ ްފަދައިން،ްްއަޅުަގނޑަށް ްބުނާ އެ

ްޝަރުޢީް ްއެނގޭ، ނޑަށް ްައޅުގަ ްޙައްުޤވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްުޗްއޓީ ްފަަދއިން ްބުނާ ްަގވާއިުދގައި ްޢަމަލުކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމެއްް ްއެހެނެއް،ްއެ ްހުއްޓައިލާފަ. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްތިބެންވީނޫންތޯ ްއަށް ްރޯދަ ްޓަކަިއްއެންމެން ްރަނގަޅުކުރުމަށް ނިޒާމު

ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށްްނުވާނެ. ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްބޭނުންވާނެ. ްެވސް ްޗުްއޓީ ްބޭނުންވާ ްވެސް ްއެންެމން މެން

ްކަންތައްަތކަށްް ްފާހަގަކޮށްފަިއވާ ްޤަރާރުަގއި ްބިލުަގއި ްމިެދންނެވި ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭުނންވާނެ. ްވެސް ްޙައްޤުތައް ލިބިދޭ

ްއަޅުް ްކުރުމުަގއި ްމިކަން ްއާެދ، ްާތއީދުކުރަން. ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރ ްމަޚްލޫފު، ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްހިނގާށޭ. ްކުރަމާ ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްކުރެވެން ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ.

ްއަޙްމަދު ްކުެރްއވުމުަގއި ްހުރިހާްމަސައްކަތްޕުެޅއް ްކުރެވެންހުރި ްމަޖިލީހަށް ްކީްއވެގެންޯތްްހިތަށްއަރާްރައްޔިތުްނގެ މަޚްލޫފު

ނޑީަގިއްއިންނަވާްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްގައިަގއިްފުލުހުންްތަޅައިްއަނިޔާކުރީމާްމިްއަނިޔާްއިންް ޖެހިގެންްމިްއިންނަްގޮ

ްރަޝީދު،ް ްއިބްރާހީމު ްަފރާތުން ްަވއަތް ްހަމަ ްނުވަނީ. ްވިދާުޅވެަފއި ްބަސްފުެޅއް ްަކމުގައި ްމި ްޓަަކއި ސަލާމަތްވުމަށް

ްމެ ްކަމަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހަމަ ްސުންނާފަތިކުރިއިރު ްތަޅައިތަޅައި ްފުލުހުން ްެވސް ްަގއިަގއި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ންބަރު.

ްނިސްބަތްާވް ްއެންމެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްނުދައްކަވަނީ. ްވާަހކަފުޅެއް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްެވސް ްހޯދުމަށް އިންޞާފެއް

ގެްވާހަކަްއެއްްނޫން.ްއެހެންވީާމ،ްމިފަދަްވާހަކަފުޅުނުދައްކަވާްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްވާހަކަްމިްދައްކަނީ.ްއަދިްމަގުމަތީ

ްޤަރާރުަގިއް ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްއަޖައިުބވޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދެްއކެވީމާ ްމިކަހަލަ ްމިހާރު ބޭފުޅުން

ރަވަމޭ.ްއެީއ،ްއެްކަމަށްްފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭްކޯޓުަތކުްންޤާނޫނުްމާނަކުރުމުގައިްެއކިްފަހަރުްއެކިްގޮތަށްްމާނަކުެރޭވތީްދެ

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްއެނގިަވޑައިުނގަތީތޯ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއެހެންނަމަވެްސ ްނެތީމައޭ. ްއުސޫެލއް ްއޮތް ނަޑއެޅިފައި ކަ

ްމަޖިލީހުންް ްބޭނުމުގައި ްއެހީތެރިވެިދނުމުގެ ްކޯޓުތަކަށް ްއެއީ ްޤާނޫނެއް. ްކިޔާ ްހަމަތައް ްތަރުޖަމާކުރުމުގެ ފާސްކޮށްފައިވާނެ

ްފާސްކޮށްދީފައިވޭ.ްކޮށްދީފައިާވްމަ ްމަޖިލީހުން ްއެތަްއ،ްއެަތއް،ްއެތަްއްޤާނޫނުތަކެްއްމި ްނޫންވެސް ްމި ްައދި ސައްކަެތއް.

ްގޮތަކީްަޙޤީޤަ ްއުޅޭ ްގިނަްަފހަރުްމިްޖަރީމާތަކުގައިްަބއިެވރިްމިްވަނީ.ްއެހެްނވެގެންްިމްމިްވެގެންްމި ްކޯޓުތަކުން ތުގައި

ްހުއްޓުަމކަށް،ްނިމުމަކަށްްނައިސްް ްބަިއވެރިވަނީ،ްހުްއޓުމަކަްށްކަންތައްތައް ްކަންތައްތަކުަގއި ްފުލުހުންްމި ްވަނީ.ްއަދި މި

ނާންނަނީ.ްތިްބޭފުޅުންނަށްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްޖިނާޢީްކޯޓުގެްއިސްްޤާީޟއަކަށްްއިންަނވާްބޭފުޅެއް.ްއެްބޭފުޅާްައކީް

ޅާްއަީކްެއބޭފުޅާގެްބަލަދުވެިރޔާކަމުަގިއާވްއެްބޭފުާޅގެްމަްއޗަށްްމާްކުީރގަިއްޙުކުމެްއްައއިސްފަިއްއޮްތްބޭފުޅެއް.ްއެްބޭފު

ޖުޑީޝަލްްސަރވިސްްކޮމިަޝނުންްސުލޫކުންްބޭރުވެފަިއވާްބޭފުޅެއްްކަމަށްްނިންމާްސިއްަކޖެއްސެވިްބޭފުެޅއް.ްެއްބޭފުޅާް

ނޑުއަކީް ނޑަމެންނަކަށްްނޭނގެްކޮންތަނަކުންްކިޔަާވވިދާުޅެވގެންްކަމެއް،ްއެންމެްފަހުންްއަުޅގަ ތުލިބެނީްށްްމަޢުލޫމާއަޅުގަ

ްލައިގެންް ްބޭފުޅުން ްމިފަދަ ްއެހެންވީާމ، ްގޮތަށް. ްބޭުފޅެއްެގ ްއުޅުްއވި ްޓީޗަަރކަށް ްއެްއަގއި ްމަދަރުސާ ކޮންމެވެސް

ް ްރަނގަޅުކުރާނީ ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ނޑުކިހިނެއްތޯއޭ ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްވީނަމަެވސް. ްހެދިކަމުގައި ްޤާނޫނެއް ްކިތަންމެ ެމން
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ް ްއެނގޭއަުޅަގނޑުރާއްޖޭަގއި ްއެބަ ްކުާރކަށެއް.ްްމެންނަށް ްެއއް ްއަނިޔާ ްމީަހކަށް ްނުކުރޭ ްެއއް ްހުއްދަ ްޤާޫނނެއް އެްއވެސް

ް ްކުށްތަކެއް، ްހުރިހާ ްމަނާކޮށްފައިވޭ ްޤާނޫނުތަުކގަިއ ްނުކުރޭ. ްއެއް ްހުއްދަ ްޤާނޫނެއް ނޑުއެްއވެސް ްިމްއަުޅގަ މެންގެ

ނޑަެއޅިފަިއވޭ. ނޑުއެހެންނަމަވެސް،ްްމުޖުތަމަޢުގައިްހިނގާ.ްއެހެންވީމާ،ްއަދިްއެއަށްްއަދަބުތައްްެވސްްކަ މެންނަށްްއަުޅގަ

ް ްވާހަކަދައްކާީތވެ. ްއުޅޭ ްނެހެދިގެން ނޑަޤާނޫނެއް ްމިހިނގާްއަުޅގަ ްމިހާރު ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްެވސް ްހަމަގައިމު ްއެނގޭ ށް

ްގޮތަީކް ްދިމާވާ ްކަން ްއެަބއޮތްަކން. ްއަދަބުދެވެން ްޖަރީމާތަކަށް ްމިހިނގާ ްވެްސ ްދަށުން ޤާނޫނުތަކުގެ

ނިޑޔާރުއަޅުަގނޑު ގޭްތެރެއިންްވެސްްމިްވަނީްރިޝްވަތަށްްކުރާްލޯތްބަކުންްޙުކުމްކުރާްމީހުންްގިނައީްއިނގޭތޯ.ްމެްނގެފަ

ްެއގޮތުންް ްތިއްަބވާީތވެ، ްގޮުތގައި ްއެ ްތަޣައްޔަރުވެގެން ްަހމަ ްސިުކނޑި ްގޮސް، ްސިޔާސީވެގެން ްއެހެންމެ ްހަމަ ދެން

މްކުރައްވާްބޭފުޅުންްިގނަކަމުންްމިްކަންތައްތައްްމިްޙުކުމްކުރަްއވާްބޭފުޅުންްގިނަަކމުން.ްހަމަްއެހެންމެްޖާހިލުކަމުންްޙުކު

ްއުސޫލުތަކުންް ްއޮންނަ ްކުރަން ްމިކަން ްޕްރޮސިކިއުަޓރްޖެނެރަލުންްވެސް ްފަރާތާއި ްތަޙުޤީޤުކުރާ ްހަމައެހެންމެ ވަނީ.ްއަދި

ް ްކުރާތީެވ، ްކަންތައްތައް ްމި ްބޭރުން ްއިންައޅުަގނޑުމުޅިން ްއަނިޔާ ްނުލިބި، ްއިންސާފެއް ްޤައުމަށް ްމި ްެމން

ް ްުއޅެނީ. ްމި ނޑުސަލާމަތްނުވެިވގެން ްމޮުޅކަމެްއ،ްއަުޅގަ ްތަޙުޤީޤުގެ ްކުރާ ްފަރާތުން ްތަޙުޤީޤުކުާރ ްޤަުއމުގައި ްމި މެންނަށް

ްއެހެންް ްކޮށްފީމޭ ްއެކަން ްތިމަންނާ ްދިއްކޮށްފައި ްދެއަތް ްދެންނެވިން ްވެސް ްކުރިން ްނުފެނޭ. ްެވސް ކުޅަދާނަކަމެއް

ްތަޙުޤީޤުގެ ްމައްޗަްށ ްމީހެއްގެ ްބޮޑަށްްްނުބުނަނީސް ްވަރަށް ްުނވޭ. ްސާބިތުކުރެޭވވަރެއް ްޝަރީޢަތުން ްޮގސް މޮޅުކަމަކުން

ސާބިތުކޮށްްހަމަްއެންމެންނަށްްއެނގޭްރޯމާދުވާލުްހިނގާްކަންތައް،ްމިއީްކޮންސްޕިރަސީްމަރުތަކެްއގެްވާހަކަްެއއްްނޫންް

.ްއެހެންނަމަވެސްްހެކިަތކުންްގޮސްަފިއްމިްދައްކަނީކީ.ްުދވާލުްއެންމެްނގެްކުރިމަީތގައިްހިނގާްބޮޑެތިްޖަރީމާތަކުގެްވާހަކަް

 މުޖުރިމުްމީހާްބަނދެލައިގެންްކޯޓުތަކަށްްގެންެދވޭހާްޤާބިލުަކންްވެސް...

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފުލޫގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާް

ް ްއަސްލުަގއި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްޔާ ނޑުއާދެ! ްލަަވކިޔަންްްއަުޅގަ ްއިންތިމެންްްރެޓްޯރގައި ްފެށީ ްމި ދެން

ް ްއިނގޭތޯ. ްހިސާުބން ނޑުސިޔެސްޓަރްދޫކޮށްލި ްްއަުޅގަ ްހަމަ، ްމައްސަލަިއގަިއ ްމި ނޑުހަމަ ްތަކުރާރުޮކްށްްައޅުގަ ހަމަ

ް ްބޭނުންވަނީ ނޑުދަންނަވާލަން ްބިލުތަކެްއްއަޅުގަ ްގުޅުންހުރި ްމައްސަލައާ ްމި ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުުކރަން ްއެންމެން މެން

ްނުނިމި ްްމަޖިލީހުގައި ްކޯޓަްށްއަޅުަގނޑުއެބަހުރިކަން. ްެއއްަގއި ްމައްސަލަ ްޝަކުާވކުރަީނ ްމި ްތިބެގެން ްމިތާ ްހަމަ މެން

ނޑިޔާރުް ްއެްހިސާބުންްފަ ްދިަޔިއމަ ްއެކަންްސާބިތުުނވީމަ،ްއޭނަްނުކުމެގެން ްމަްއސަލަތަކުަގއި ްގެންގޮސް،ްމަުރގެ މީހަކު

ް ްމިހެންވީމަ ްގޯސްވީ. ްފުލުހުން ނޑުގޯްސވީ. ްމައަޅުގަ ްމި ްވެސްްމެންނަށް ްދާފިފަހުން ްއެކަމަކު ްދިމާވަނީ. އްސަލަ

ްކަމެއްް ްވީ ްއެކަން ްމީހުންނަށް ްބިރުން،ްއެ ްހެކިދޭން ްމީހުން ްހުށަހެޅުނު ްއެ ްމައްސަލަިއގައި ްމަރާލި ްުޒވާނަކު ކޮންމެވެސް

ނޑުވެސްްނޭނގުނުްފަހުން.ްއެހެްންއެްދިމާވަނީް އޭ.ްއެްިމައދުްމިްދަންނަވަނީްހެއްކާްބެހޭްޤާނޫނުްނުނިމިްއޮތީމަްއަުޅގަ

ްއޮތްްނަމަ،ް ްގޮތުަގިއްއަޅުަގނޑަޤާނޫނުްނިމިފައި ްޤަރީނާގެ ްމިހާރު ްތަނުގައި ްހެކިެވރިންނަށްްނޫންނަމަްއެ ްއެ ްޔަޤީން ށް
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ނޑުބަލާްބައެއްްތަކެިތ،ްމިސާލަކަްށ،ްޑީ.އެން.އޭްފަދަްތަކެތިްއެީއްހެކީގެްގޮތަށްް މެންނަށްްބަދަލުކުރެވިއްޖެްކަމަްށްއަުޅގަ

ނޑުްމެންނަށްްނެރެވޭނެ.ްަގނޑުްއަޅުވާނަމަްޭއގެްނަތީޖާް މެންްއެންމެންނަށްްއެބަްއެނޭގްމިްތަނުގަިއްމީހުންމަރަނީްއަުޅގަ

ްމިް ްދެން ްއެބަހުރި. ްީޑ.އެން.އޭ ްއެބަހުރި. ްފިންގަރޕްރިންޓު ްނެތް. ްެއއް ްނޭނގި ްމީހަކަށް ްއެްއވެްސ ްބަެއއްކަން. ކޮން

ްގޮުތަގިއްދާ ްހެކިންގެ ްހުށަހަޅައިގެން ްހުރެ،ްކޯޓަށް ްކަމެއް ްއެްްހުރިހާ ްމީހުން ްއެ ްބިރުދައްކަިއގެން ްމީހުންނަށް ްއެ މީހާ

ް ްސާބިތުުނވީމަ، ްއެކަން ްމިއަދު ްހެކިބަސްނުދިނީމަ ްދިއްކުރަނީްއަޅުަގނޑުތަނުގައި ްމި ްއިނގިލި ްމީހަުކ ްކޮންމެ މެން

ް ްހިނގާށޭ. ްނަހަދަމާ ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްުފލުހުންނަށް. ްނޫނިއްޔާ ނޑިޔާރުންނަށް ްއެންއަޅުަގނޑުފަ ްހިނގާށޭ މެްމެން

ނޑުފުރަތަމަްކަމަކަށްް މެންނާްދިމާލަށްްބުނާނެްއަުޅަގނޑުެމންްނިންމަންްހުރިްކަންކަންްވެސްްނިންމާލަން.ްއޭރުންްއަުޅގަ

ް ްނޯންނާނެ. ްބެހޭްްއަޅުަގނޑުްއެްއޗެއް ްމާރާމާރީތަކާ ްގޭންގު ްއެބައޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްޤަބޫލުކުރަން، ވެސް

ްފާސްކޮށްފަ.ްއެ ްއެބައޮތް ްޤާނޫނެއް ްވިޔަސް ްކަމުަގއި ްޢަމަލުނުކުރެވުނު ްގޮެތއްަގއި ްރަނގަޅު ްއެންމެ ހަމަްްއަޅުަގނޑުއަށް

ް ްމިހާރު ްބޭނުން ްއުޅެނިކޮށެއް.ްއަޅުަގނޑުފާހަގަކޮށްލަން ްހިފާފައި ްލަޓިބުރި ްމީހުން ްމަގުމަތީގައި ްނުފެންނާނެ މެންނަކަށް

ް ނޑުމިއަދު ްއަޅުގަ ްހިފާފައި ްވަިޅ ްވާހަކަ ްއަުޑއިވޭ ްމަދުވާނެ، ްހަދާްމެންނަށް ްކެރީކޮށް ްއެގޮތަށް ްވާހަކަ. ްމީހުންގެ އުޅޭ

ް ްއެހެންމެ ްފެނެއޭ.ްހަމަ ްއެބަ ްނަތީޖާ ްވާހަކަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަންކަމުން ނޑުްމީހުންގެ ްބޭނުންްްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ

ް ްޤާނޫނު ްޚިލާފު ނުޑތަކާ ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ނޑުޢާއްމު ްއަޅުގަ ްފާސްކޮށްދިނިން. ނޑުމެން ްއެކުްއަޅުގަ ހަމަްްހިތާމައާ

ް ްވެސް ްމިއަދު ްނުކުރެވޭ. ްޢަމަލެްއ ްއެއަކަށް ނޑުދަންނަވާލަން ްމީހުންެގްައޅުގަ ްއެ ްސައިރަންތަކާއި ްފާޑުފާޑުގެ މެންނަށް

ސައިލެންސަރުްފަޅާލަިއގެންްނޫންނަމަްއެހެންްގޮތްގޮތްްހަދަިއގެންްމީހުންނަށްްދަތިވާްގޮތަށްްއަުޑގަދަކޮށް،ްދުްއވާްހެދީމަް

ްފިޔަވަުޅއެޅޭ ްކަންކަމަށް ްްއެ ްޢާއްުމްއަޅުަގނޑުތަނެއް ްއަދި ްގޯތިގެދޮާރއި ްމީސްމީހުންގެ ްތަންތަނުގެ ްނުފެނޭ. މެންނަކަށް

ް ްހަމަ ްކަންކަމަކީ ްލިޔެ،ްމި ްފާޅުކޮށް،ްލިޔުންތައް ްޝުޢޫރު ްފާޑުފާުޑގެ ނޑުތަންތަނުގައި ްެއްއަޅުގަ ްކަންކަން ްއެ މެންނަށް

ްއަބުރާްބެހުމާ،ްޤާނޫނުގެްދަށުންްހުއްޓުވޭނެްަކންކަން.ްމީހުންނާްދިމާލަށްްމަގުމަ ްހަޅޭއްލެވުމާއި ތިންްފުރައްސާރަކުރުމާއި

ް ްއެބަހުރި. ްފިޔަވަޅުތަެކްއ ްއެޅިދާނެ ްހަމަ ްދަށުން ްމީގެ ްކަންކަމަށް ނޑުމިހިރަ ްބަެއއްްްއަުޅގަ ްތިއްބެވި ްމިތާ ޤަބޫުލކުރަން

ް ްގޮތެއްަގއި ްވާހަކަ.ްއެކަަމކު،ްޖުމްލަ ްވިދާޅުވާ ްއެ ްމެންބަރުން ނޑުޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކައަކީ،ްދަްނނަްއަުޅގަ ްއުޅޭ ްމި ވަން

ްސީރިޔަްސް ްބައިވަރު ްނުނިމި، ްވެސް ްނެތިގެން ްޤާނޫނު ްއިޖުރާއަތުގެ ްޖިނާޢީ ްޤާނޫނާއި ްބެހޭ ްހެއްކާ ް މިއަދު

ް ްދާންވީ ްވެސް ްއަށް ްހުއްޓޭ.ްޗުއްޓީ ްއެބަ ނޑުމައްސަލަތަކެއް ްމަސައްކަތްްއަުޅގަ ްއެ ްއޮތީ ްމި ްެވސް ްޤަރާރުަގއި މެން.ްމި

ްފަށައިގެްން ްދުވަހުން ނޑުއަނިމޭ ްވެްސްުޅގަ ްއަހަރު ްމި ްަނގާށޭ.ްއެަކމަކު،ްމުޅި ްެދްމަސްދުވަހުެގްޗުއްީޓްނަގަންޏާ މެން

ް ްދެއްކީމަ ްވާހަކަ ްމި ްދެން ްއުޅުނީ. ްނޫންތޯ ްޗުއްޓީަގއި ނޑުހަމަ ްފޮނިވާން،ްްއަޅުގަ ްކޮންމެވެސް މެޑަލްޖަހަން،ްނޫންނަމަ

ްފޮނިވާްނވިަޔސް،ްބޮޑުވާްނވިޔަ ްކަެމްއްކުރިޔަސް ްކޮންމެ ްދެން ްއޮީތްބޮޑުވާން. ްމި ްކޮށްފައި ްއެކަން ްސ،ްމޮޅުވާްނވިަޔސް

ނޑުޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއްމިއީްކުރަންޖެހޭްކަމަކަށްްވީަމ.ްއެހެންވީމާ،ްްއަޅުަގނޑު މެންްމުޅިްއަހަރުްއެްއކޮށްްމިއަުދްއަުޅގަ

ް ްއަިއއިުރަގއި ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްފެށުނިއްުސރެ ްިމއަހަރު ްޗުއްީޓގަ. ްދަނީ ްމި ްނިމިގެން ްމިްމެއަޅުަގނޑުމިއަހަރު ންނަށް



52 

 

ް ްބައްަލަވއިލަްއވާށޭ ްމަސައްކަތްކުރެވުނީ ްދުވަހުޯތ ްކިތައް ނޑުމަޖިލީހުގައި ްދުވަހުތޯްްއަުޅގަ ްކިތައް ްދަންނަވަނީ. މި

ްގެއްިލއްޖެ.ްއަޅުަގނޑު ްކޯރަމް ްތަނުގައ ްމި ްބުރަށް ްތިން ްއެކަނި ްމިއަދު ްމަސައްކަްތ، ްރަނގަޅު ްތަނުގައި ްމި މެންނަށް

ް ްހަމަ ްތެދުވެަފއި ްްައޅުަގނޑުގޯސް.ްްނޑުއަޅުގައެކަމަކު ްހަމަ ްޖެހިްއާޔ77ްްެވސް ްތަނުގައި ްމި ްއެީކގައި މެންބަރުންނާ

ްވެސްް ްެގއްލުމުަގއި ްކޯރަމް ްވެއްޖެްއާޔ ްއެްއަގއި ްަގޑި ްެގއްލޭ ްކޯރަމް ްތަނުގަިއ ްމި ްޖެިހން. ްވެސް ްސަކަރާތެއް ޖެހި

ް ްޫނނޭ ްރެކިގެނެއް ްކަމަކުން ްހުރިހާ ްމި ްބައިވެރިވެފަ. ްވާހަްއަޅުަގނޑުހުންނާނީ ްމި ްމި ްހަމަ ްދައްކަނީ. ްިމ 77ްކަ

ް ްހާލެްއގައި ްމިއީ.ްއެްއވެސް ްެއއް ްވާހަކަ ްބުނާ ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ްމީހަކަށް،ްްއަުޅަގނޑުމެންބަރުންގެ ްމާތް ވަރަށް

ްނޫން.ް ްވިސްނުމަކު ްހަދާ ްމީހުންނަށް ްގޯސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްތިބި ްބާކީ ްއެހެން ްެވގެން ްމީހަކަށް ްރަނގަޅު ވަރަށް

މެންގެްމިްމައްސަލަްކަންބޮޑުވާްދަރަޖަައަކށްްގޮއްސަްއޮތީމަްދަްއކާްވާަހކަްއެއް.ްމިްމައްސަލަްައކީްނޑުައޅުގަްއެކަމަކުް

ްޖަލްސާތައްްްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަަމކު، ްއެއްެޗއް. ްއޮތް ްލާފައި ްކުރިން ްމަސް ްހަތަރުވަރަކަށް ްމީގެ މިދެންނެވީ

މެްނގެްތެރެއިންްއެްއްމެންބަރަކުްވެސްްމިްވަނީްއަޅުަގނޑުުރ،ްކުރިއަށްްނުގޮްސގެންްމިއަދުްމިކަންްމިްހިސާބަށްްއައިއި

މެންްހަމަްހުއްޓުމެއްްނެތިްވަރަށްްބާރަށްްދެއްކިން.ްހަމަްއަޅުަގނޑުްމަރުވެގެންްޮގއްސަ.ްއެްދުވަްސކޮޅާްދިމާކޮށްްވެސްް

ް ްއެހެްނވީމާ، ްއަވަްސކުރަންވީ. ްއަވަްސކުރަންީވ، ނޑުއަނެއްާކވެސް ްކޮންމެއަުޅގަ ްއުޅެީނ ްމި ްއަފްރާޝީމުްމެން ހެން

ް ްވެސް. ްކުރަންވީ ްކަންކަން ްމި ްނޫން ްއެއް ްމިްއަުޅަގނޑުމަރާލީތީ ްރައްޔިަތކަށް ްކޮންމެ ްިދވެހި ްކުރަންވީ ްމިކަން މެން

ް ްފޯރުކޮށްދޭން. ްަރއްކާތެިރކަން ްމި ނޑަޔަޤީންކަން، ްމީހުްންއަުޅގަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްނިމިއްޖެ ްބިލު ްބެހޭ ްހެއްާކ ްޔަޤީނޭ ށް

ސޭހައިންްނުކުމެގެނެއްްނުދެވޭނެ.ްމިއަދުްލޯޔަރުންގެްގޮތުަގއިްމަސައްކަތްކުރާްމީސްމީހުން،ްެއްމަރާފައިްމީހުންނަކަށްްފަ

ްމީސްމީހުންނަށްް ްއެ ްގޮސް ްގޮަވިއެގން ްމީހުން ްގްރޫޕަކަްށްނިސްބަތްވާ ްއެ ްހަމަ ްހޯދައިހެން ްމީހުން ްތިބި ްހެކިދޭން މީހުން

ް ްމިއީ ްނުދޭ. ްހެކިބަހެއް ްލައްވާ ްމީހުން ްއެ ްޑްރާފްުޓްބިރުދައްކަިއގެން ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްހެއްކާ ްމިހާރު ްއެކަމަކު ޙަޤީޤަތް.

ްއޭަގއިްްއަޅުަގނޑު ްފޯރުކޮށްދެވޭ. ްރައްކާެތރިކަން ްއެބަ ްމީހުންނަށް ްިތބި ްހެކިދޭން ްޙަޤީޤަތުަގއި ްެއއިން ބަަލއިލިއިުރގަިއ

ނޑައެޅިަފއިްެއބައޮތް.ްމިހާރުްމިދެންނެވިހެންްފިންގަރ...ް ްއުސޫލުތަެކއްްކަ

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްރާގެދާންދޫްދާއި

ްމަޚްލޫފުް ްއަޙްމަދު ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއާދެ،ްގަޮލުޅްދެކުނު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި `.ްޝުކުރިްއޔާ

ްޤަރާަރކީް ްމިއޮތް ނޑުހުށަހަޅުއްވާފައި ްމިްއަުޅގަ ްވީނަމަވެސް ްވިސްިނކަމުގައި ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްގޮުތގައި ކަމާްޤަބޫލުކުރާ

ް ްފުންކޮށް ނޑުދޭތެރޭގައި ްިޢއްޒަތްތެިރްއަުޅގަ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްހުރި ްޤަރާރުގައި ްމި ްކަންޮބޑުވުްނތަކެއް ްވިސްނައި މެން

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްއެއްްކަމަކީްމިްމަޖިލިސްްފްލޯރްއަށްްޤަރާރުްހުށަހަޅައިގެން،ްނުވަތަްުކއްލިް ރައީސް.ްއަުޅގަ

މެންްނިންމާްކަންކަމަކީްޭއގެްނަތީޖާްެއއްްމިހާތަނަށްްނެރެވިފަިއވާްކަެމއްްނޫންކަން.ްނޑުއަުޅގަްމައްސަލަްހުށަހަޅަިއގެންް

ްސަބަބުތަކަށްް ްސިޔާސީ ްމިއީ ްވާހަކަފުޅަކީ ްވިދާުޅވާ ްއެ ްފްލޯރގައި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އެހެންވީމާ،
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ް ްޓަކައި ްމެޑެލްޖެހުމަށް ްމީހަކު ްނުވަތަ ްބަޔަކު، ްލާ ްމި ްނޫނީ ްޓަކައި ްކަމެޭކ. ނޑުކުރާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއަުޅގަ ްމި މެން

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްބައިވެިރވާ ްސަރުކާރުަގއި ްބަޣާވަތުގެ ްމިއަދު ްޕާޓީތައް، ްސިޔާސީ މަޖިލީހުގެ

ްމިީއް ްޓަކައި ްސަބަބުތަކަށް ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްއުނދަގޫކަމެއް ްމާ ްނިންމުމަކީ ްކަންކަން ްތަނުގައި ްމި އެކަނިވީމާ

ްޖޯ ްީކއްކުރަން ްވަނީ. ނޑުކަކަށް ްައޅުގަ ްލާންވީ. ްޤަރާރެއް ްތަނަށް ްމި ނޑުމެން ްއެއްބަސްިކޔާފަިއްއަުޅގަ ްއެންމެން މެން

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްފާސްވިޔަސް ްއަދި ްނުވާނެ. ްފާހެއް ްހޭދަވާނެ. ްވަގުތު ްނިމުނީނޫންތޯ. ްނިންމީމަ، ްާބްއވާފައި ްއެއް ކޮމިޓީ

ް ްމިހާތަނަށް ްޤަރާަރުކން ްކަންތައްތައް ްޢިްއޒަތްތެރިްނިންމާ ްމި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްއޮތީ. ްަތންފީޛުވެފައި ކޮންކަމެއްތޯ

ް ްނުވަތަ ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްޤައުމީ ްބާރުތައް،241ްްމަޖިލީހުގެ ްދިފާޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްދެ ްމި ޮކމިޓީ،

ްޢިްއޒަތްތެ ްމަޖިލީހުގެ ްތަނަށް، ްމި ްފަރާތުން ްދިޔަ ްވެރިކަްނކުރަމުން ްވެސް ްބޭނުންފުޅުވެގެްންއޭރުަގއި ްެމންބަރުން ރި

ް ނޑުގެނެސް ްޤާނޫނެއްްއަުޅގަ ްމިވެނި ްޤާނޫނެއް، ްއެވެނި ްތިމަންނާމެން ްވިދާޅުވި. ްބޭފުޅުން ްއެ ްސުވާލުަގއި ްކުރި މެން

ްތިމަންނާމެންނަށްް ްވަިކވަކިން ްމީހުން ްަވޅިޖަހާ ްކާކުކަން. ްަވޅިޖަހަނީ ްނުކުމެ، ްއެނގެއޭ ްތިމަންނާމެންނަށް ބޭނުމޭ.

ްގުނަް ްހަދައިްއިނގިލިން ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްހުއްޓޭނޭ. ްމިކަން ްތިމަންނާމެންނަށް ްހެދުނީމަ ްޤާނޫނުތައް ްިމ އިލެެވއޭ.

ް ްބަދަުލވެގެްނ، ްވެރިކަން ްވެސް ްފަހުން ްއެ 8ްްހަވާލުކުރެިވއްޖެ. ްިޢއްޒަތްތެރ9ްްިުނވަތަ ްމަރުވެއްޖެ. ްމީުހން ވަރަކަށް

ްނެތިގެ ްޤާނޫނެއް ްކޮން ްކަމެއް. ްވިސްަނންޖެހޭ ްފުށްކޮށް ްމީ ްމިއަދުްރައީސް. ްދަނީ. ްމި ްކުރެވެމުން ްމިކަން ްމިއަދު ންތޯ

ްޝަރީޢަތްް ްނަގަިއގެން ްހެކިަބސް ްބަދަލުކޮށްގެްނ، ްއަޑު ްކޯޓުަތކުަގިއ ްނެގޭ. ްބަސް ްެހކި ްބަދަލުކޮށްގެން ްައޑު ވެސް

އެްއވެްސްއެބަކުެރވޭ.ްދެންމެްއިމްތިޔާުޒްފަހުމީްއެްވިދާޅުވިހެންްމިްާރއްޖޭަގއިްޢަދުލުއިންޞާފުްރަނގަޅުކޮްށގެންްމެނުވީް

ނޑިޔާރުގެްއަށްްފާޑުކިޔުމަށްްފަހަތަށްޖެހޭް ކަމެއްްރަނގަެޅއްްނުވާނެ.ްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްމިްފްލޯގައިްފަ

ްެއއީް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެއްލިގެންދާނެ. ްިއންސާފު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްވާނަމަ، ކަމަށް

ްޙަ ްދަންނަ ްއެއްމެން ްޢަބްދުއަޅުަގނޑުމެން ްއެނގުނީ ްއިހަށްދުވަހު ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްމީހަކު،ްهللاްޤީޤަތެއް. ްކިޔާ ޤާޟީ

ްއަނެްއް ްގޮސް، ްމީހާ ްދޫކޮށްލި ްގޮޅިން ްޖަލުގެ ްޓަކައި، ްޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް ްޖަމީލު ްއާމިނަތު ްހެލްތު ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްމި ްތިބި، ްއެތާ ްކޮބާ ްކޮމިޝަން، ްސާރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްކޮބާ! ްމަރާލީ. ްމީހަކު ްމިްްދުވަހު ްއިނދޭ. ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

ްހަދާލީ.ް ްޤައުމު ްމި ްކޯރަކަށް ްލޭގެ ްދުްއވާލީ. ްއެއް ްފުރާނަ ްނުބަލަނީ. ްމިކަން ްކީްއވެ ްއިނދޭ. ްމެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްއިނދޭ. ްހޮވާފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްެތރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެަކމަކު ްނުބަލާ. ްމީހަކު އެްއވެސް

އިންނަވާ.ްއެްކޮމިީޓަގއިްކުރީަގއިްއިންނެިވ،ްއެްކޮމިޝަނުގައިްކުީރގައިްއިންެނވިްބޭފުޅާްވެސްްއަވަހާރަެވގެްންރައީސްް

ްސަރުކާރުންް ްމައްސަލަ ްއެ ްފަހުން ްއެންމެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްކަމެއް. ްވިްސނަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ްމީ ދިޔައީ.

ޤާޟީއަކަށްްނުކުެރވޭނޭ.ްهللاްނާޢީްކޯޓުގެްއިސްްޤާޟީ،ްޢަބްދުއިސްތިޢުނާފުކުރީމާްހައިްކޯޓުންްޙުކުމެއްްކުރީްއެކަންްޖި

هللاްޤާޟީްވެސް،ްދިވެހިްދައުލަތުންްވެސްްއިޞްާލޙުކޮށްފައިްނެތަތީވެްޢަބްދުهللاްމާނައަކީްމިހާތަނަށްްއައިއިރުަގއިްޢަބްދު

ބާ!ްކޮމިޝަނަރްއޮްފްޤާޟީްއަށްްމީހަުކްމަރާލުމުގެްދަޢުވާކުރަންޖެހޭނެ.ްޕްރޮސިކިުއޓަރްޖެނެރަލްްކީްއވެފަިއްއެެހރީ.ްކޮ
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ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންެގ ްގެއްިލގެްނދަނީ. ްއިންސާފު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްހުރެ ްސަބަބުތަކާ ްމި ްުއެޅނީ ްމި ްދަންނަވަން ޕޮލިސް.

ްބަަޔކަށްް ްއެަތއް ްިދޔައީ. ްހަލާކުވެ ްތަަޅއި ްތަޅަިއ، ްނުކުމެ ްފުލުހުްނ ްރޯމާދުވާލު ްމެންބަުރންތަކެއް ްއެތައް ޢިއްޒަތްތެރި

ލިބުނީ.ްއެެހންނަމަވެސްްކާކުްބެލީ.ްއެްާވހަކަތައްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީުހގެްއިމްިތޔާޒުްކޮމިޓީްއަށްްމިްލާއިންސާނީްއަނިޔާ

މަޖިލީހުގެްރައީސަށްްއެކިްގޮްތގޮތުންްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންްހުށަހަޅަމުންްއައީ.ްއެންމެްފަހުންްއެްތަޙުޤީޤުްނުހިންގީމާ،ްބޭރުގެް

ްޖެ ްމި ްއަންނަށް ްމިތަނަށް ްޖަމާޢަތަކުން ްރައީސް.ްބޮޑު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެރަކެއްތޯ ްކިހާ ްމީ ްކުރަން. ްއެކަން ހުނީ

ްމެންބަރުންނަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްއެދުނިން، ްއަރިހުަގއި ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން

ްނުބަލައި ްުހއްޓާ، ްދައްކާަދއްކާ ްާވހަކަ ްމި ްިމކަން ްތަކުރާރުކޮށް ްބަަލއިދޭށޭ. ްއަނިޔާ ްއަފްރާީޝުމްްފުލުހުންކުރާ ޮއްއވާ

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެޅެނީ.ްއާދެ!ްމިްސަބަބުތަކަްށްޓަކައި ްމި ްއިސްތަށިފުުޅގައިތޯ ްކާކުގެ ްޒިންމާ ްކަމުގެ އަވަހާަރވީ.ްމި

ނޑުމެންް ްއެއްްަލއިގެންްމިްމަަސއްކަތްުކރުމަށްްވުރެްއަުޅގަ ްކުއްލިްމަްއސަލަ ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްޤަާރރެއްްނުވަތަ

ްޕާޓީތަ ްދިުއްންސިޔާސީ ްހަމައަށް ްނަތީޖާއަކާ ްމިކަމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަިއ ްމިތާނގައި ްީލޑަރުން ުކގެ

ްތަންފީޛުެވގެްން ްކަމެއް ްނިންމާ ްމިތަނުން ްވާހަކަދެްއކޭނީ. ްައޅުަގނޑުމެންނަްށ ްާވހަކަދެއްކީމާ ްތަނުަގއި ްމި ރަނގަޅުވާނެ.

ްކޮ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަނގަޅުވާނެ ްމާ ްއެއަށްވުރެ ްނޫން. ްޤާނޫނުްދަނީކީ ްނިންމައިލާފައި ްަކންކަން ްބާއްަވއިލާފައި،ްމި މިޓީ

ްއިންސާފުް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްައކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަވާލުކުިރްއޔާ. ތަޞްދީޤުކޮށްފައި

ްމި ްވެސް ްމިއަދު ްއޮތީ. ްމި ްހާލަތަކީ ްަފނިޑޔާރުންގެ ްހަލާުކވެދިޔައީ. ްަޤއުމެއް ްއެ ްދިޔައިާމ، ނިވަްންގެއްިލގެން

މުއައްސަސާަތކާްބެހޭްކޮމިޓީްއެއްްމިތާްއެބައޮތް.ްުނއުފަންނަްޤާނޫނަކަށްްއުވިފަިއ،ްއޮތްްާޤނޫނަކަށްްނުވަތަްޤާނޫނަކުންް

ްތީބީ.ް ްނިދާފައި ްއެބައޮތް. ްކޮމިޝަނެްއ ްސާރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްދަނީ. ްމި ްަޝރީޢަތްކުރަމުން ްހަދައިގެން ްކޯޓެއް ނެހެދޭ

ްއެބަޖެހޭް ްކޮމިޓީ ްއެާތްނުތިބެވެންޏާ،ްއެކަންަކްންއެހެންވީމާ،ްމި ްވާން.ްނުވަތަ ްކޮމިޓީއަކަށް ފަންކްޝަންކުރެވޭްރަނގަޅު

ްތިބެންޖެހޭ.ް ްއިންނަންޖެހޭ.ްއެތާ ްވިޔަފާރިކުރަންޖެހޭ.ްމީހުންނާ ްބަލަ.ްތިމަންނާ ްތިބެ ްގޭަގއި ނުބެލެންޏާްއިސްތިޢުފާދީފައި

ްޖުޑީ ްމި ްދަނީ ްމި ްފަސާދަވެގެން ްޤައުމު ްމުޅި ްދެރަކަމެއް. ްކިހާ ނޑިޔާރުންނާްމީ ްފަ ްކޮމިޝަނަކުން ްސާރވިސް ޝަލް

ނޑަެއިޅގެންްލޮލަށް... ްދޭތެރޭގައިްފިަޔވަޅުނޭިޅގެންްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްކަ

ްް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހިފަ. ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްަވުގތު ްޯވޓުެގ ްއާދެ! ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ގެން،ްާކޑުކޮޅުަތްއްޗެކްކޮށްލަެދއްވުްނއެދެން.ްއާެދ،ްވޯޓުެނގުމަށްްޓަކައިްރަނގަީބލުްމިހާރުްމިްވަނީްޖެހިފަ.ްއިށީނދެވަަޑއިް

ްޙުސައިންް ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު އަޅުަގނޑު

ްމަނިކު.

ް
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ްއިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ދުްނިހާނުްޙުސައަޙްމަްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްައޅުަގނުޑް ްމެދުގައި ްޤަރާރާ ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްކުިރމައްޗަށް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްތެެރއިން ްރައްޔިތުންގެ ްހުށަހެޅުއްވީ ްމި ްމަޚްލޫފު ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްައީކ ްނުކުތާ ްއޮތް އެަތއްްދަންނަވަން

ްއާް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްދަންނަވާލަން ްވާހަަކކަން ްކަމެްއގެ ްއޮތް ްކަމުގައި ްމި ްކަންބޮުޑވުން ބައެްއގެ

ްމެދުް ްޙައްޤުތަކާ ްކަށަވަުރކޮށްދޭންޖެހޭ ްއަދި ްެގނެސްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްތެރެއިން ްމަފްހޫމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްުއއްމީދުކުރި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުން ްފަދައިން ްއެނިގވަޑަިއގަންަނވާނެ .7ްް ްޤާނޫނުއަސާީސގ2118ްެޯއގަސްުޓ ެގ

ް ްދިަޔއީ ްމި ްވެގެން ްމަޖިލީހަކަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއެކުލަަވއިލެވުުނ ްދެން ްއ17ްްެފަހަށް، ްމަޖިލީސް. ްރައްޔިތުންގެ ވަަނ

ނޑުމެންގެްމެންބަރަކަ ނޑުމެންްމިްތިބީ.ްއަޅުގަ ށްްައނިޔާވިަޔސް،ްއަދިްރާއްޭޖގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްގޮތުަގއިްއަުޅގަ

ްޒިންމާް ްޒިންމާތަކުން ްޤާނޫނީ ްައކީ ްއަނިޔާ ްކޮންމެ ްފަރުަދކަށްވާ ްކޮންމެ ްދިވެހި ްއަނިާޔިވޔަސް ްރައްޔިތަކަށް ކޮންމެ

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަޖިލީސް. ްހަދާ ްޤާނޫނު ްމި ްބަޔަކީ ްެއއް ްމާއްދާަގއ71ްްިއުފުއްލަވަންޖެހޭ ވަނަ

ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫންެވްސްބުނަނީ ްއެ ްއަދި ްބާރުތަކާ ްބާރުލިބިދޭ ްޤާނޫނުތަކުން ްޤާނޫނާއި ްކުރަން. ްމަސައްކަތްަތއް ްއެ މެން

ްއުސޫލެްއެގް ްއުފައްދާ ްައޅުަގނޑުމެން ްއަތްތަުކގަ.ްއަދި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްބައިތަްއްއޮތީ ްަމއިަގނޑު ްހެދުމުގެ ގަާވއިދުތައް

ްިޢއްޒަތް ްަޓކައި ްކަްނތައްތަކަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމުހިއްުމްމަތިން. ްވަރަށް ްއަީކ ްނުކުތާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރު ތެިރ

ްހަމަގައިމުް ްނަހަދާނެ. ްިއދިކޮޅެއް ްމިކަމަކާ ްމެންބަރަކު ްއެްއވެސް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަަވން. ްކަމަށް ްއެއް ނުކުތާ

ްޒާތުެގްކަންތައްަތއްް ްމި ްާމލޭގައި ްހިސާބުަތކުގަ.ްާޚއްޞަކޮްށްވެރިރަށް ްއެކި ްާރއްޖޭގެ ްދިަޔްމިންވަރު،ްްވެސް ގިނަެވގެން

ްމަޖިލީހުގެް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަިދ ްނެތް. ްކަމެއް ްަދންނަވާނެ ްވާހަކަ ްދުވަސްތަެކްއގެ ްަވކި ްުދވަސްތަުކގަ. ފާއިތުވެދިޔަ

ްބައިވަރުް ްއެކަހަލަ ްފާހަގަކުރަންޖެހެނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން ްއެކަންޏަކު ްދިޔުން ްދޫކޮށް ްދުނިޔެ ްއޭގެތެރޭަގއި މެންބަރަކު

ްތިބިކަންްކަންތަ ްބަަޔކު ްއެތަެކއް ްބޭނުންވާ ްލިބިގަންނަން ްޙައްޤު ްމިކަމުެގ ްތެެރއިން ްރައްޔިތުންގެ ްއަދި ްއެބަހުރި. އްތައް

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން، ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއަދިވެސް ްހާލަތެއްގައި ްމިފަދަ ްއެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަންޖެހޭ.

ރެވެނީ،ްުނަވތަްވިސްނުންްމިްހުންނަނީްރައްޔިތުންްގުނބޯހައްދާްގޮތަށް.ްމެންބަރުންނަށްވެސްްވާހަކަތަްއްބައްޓަންްމިްކު

އަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރެއިންްސިޔާސީްވެރިންްވެސްްއަދިްއެޫނންވެސްްޤަބޫލުކުރަްއވަނީްކަންނޭގެްރައްޔިތުންްއަނދިރީަގއިް

އެްހިސާބުންްއެއީްއެންމެްރަނގަުޅްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްބޭތިއްބިދާނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްދައްކާްވާހަަކްޤަބޫލުކުރައްަވއިގެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިސާލެއް ްކުޑަުކޑަ ްމީގެ ްއެހެނެއްނުވާނެ. ްކަމަށް. ްނިންމަވައިފާނެ ްބައްލަަވިއގެން ްކަމަށް ގޮތް

ްއެްއް ްދެކެވޭ ްގިނައިން ްެއންމެ ްވާހަކަ ްއެ ްބޮޑުެވގެން ްކަންަތއް ްއެންމެ ްތެރޭގައި ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ދަންނަވާލަފާނަން.

ްެވގެ ްބައިނަްލއަޤްވާީމްވާހަކަައކަށް ްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭެގ، ްތެރޭގައި ްމަރުޙަލާ ްކުރު ްފާއިތުވެދިޔަ ްހިނގައްެޖ، ން

ްެއް ްކަންަތއްތައް. ްހިނގައިދިޔަ ްގުޅިގެން ްމައްސަލައާ ްދިން ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްއެއަރޕޯޓު ްޮއތް ްގޮތުަގއި ްބަނދަރުގެ ވަިއގެ

ްމިހާ ްސަރުކާރު ްދިން ްކޮބައިތޯ؟ްއެ ްމިހާރު ްމީހުން ްވާހަަކޯތްދިން ްކޮބައިތޯ؟ްއެ ްމީހުން ްުއޅުނު ްކޮބައިތޯ؟ްެއކަމުަގއި ރު
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ް ްދައްކަނީ. ްމީހުން ްވާހަކަތަކެއްްމިހާރު ްއެހެން ްމުޅިން ްވާހަކަައކަށް. ްބައެއްގެ ްެއހެން ްބަދަލުވަނީ ްވާހަކަ ްއެ މިހާރު

ދަލުކޮށްލެއްވުމަށްްިސޔާސީްދައްކަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެންގެްރަްއޔިތުންގެްތެެރއިްންގިނަްބަޔަުކްވިސްނުންފުޅުްބަް

ްމިފަދަް ްއެބަޖެހޭ. ްވެްސްދައްކަން ްވާހަކަަތއް ްހުރި ްމެދުގައި ްދޭތެރޭ ްޙަޤީޤަތާ ްކަުމގެ ްއާއި ްވާހަކަ ްދަްއކާ ްބަޔަކު ގޮތުން

ްބަހުސްކުރުމަށްް ްތެރެއަށް ްމައްސަަލއިެގ ްހުށަހެޅުއްވި ްތަނަށް ްމި ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްހިނދެއްގަިއ، ކޮންމެ

ކުމެ،ްިމއީްނުހިނގާްކަމެއްްގޮުތަގއިްއަިދްމިކަންްކޮންމެހެންްހުށަހަޅުއްވަންނުޖެހޭްކަމަށްްނިންމަވަންްއަޅުަގނޑުމެންްނި

މިްޖެހެނީްކޮންްސަބަބަކާތޯ؟ްވަރަށްްރީްއޗަށްްކަާޅއިްހުދުންްލިޔުއްވާަފއިްހުށަހަޅުްއވާފައިްމިްއޮތީ،ްމިްމައްސަލަިއގަިއް

ްއިނ ްތުހުމަތުގެ ްަހމަ ްމައްޗަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމި ްދިއްކުރެޭވ، ްެއބަ ްމަޖިލީހުނ17ްްްގިލި ްރައްޔިތުން ަވނަ

ްމެންބަރުްމިް ްހިނގާ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބަ ްގޯސްތަެކއް ްހުރުމުގެްސަބަބުްންވެސް ނިންމަވަންޖެހޭްމަސައްކަތްތަެކއްްނުނިމި

ް ްޤާނޫނު ްަނގަހައްަޓއި ްޙައްޤުތައް ްއަާސސީ ްރައްޔިތުްނގެ ްތެރެއިން ްނުކުާތެގ ްއޮތް ްސަބަބުންްހުށަހަޅުއްވާފައި ނެތުމުގެ

ްކަމަށްް ްއިސްތަށިފުުޅގައި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްވަނީ ްޒިންމާެއޅިފައި ްނައްތާލުުމގެ ްބޭއިންސާފު ދިމާވާ

ް ްކުރަްއވަނީ. ްއެ ްޤަބޫލު ްކިހިނެއްެވގެންތޯ ްހިނދު، ްނުކުތާތަެކްއގަިއ71ްްޤަބޫލުކުރާ ްބަޔާންކުރާ ް)ހ(ގަިއ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއަޅުް ްހުއްޓޭ ްއަިއްއެބަ ްހޮވިގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްކަންތައްތަކެއް.ްއަދި ްުކރަންޖެހޭ ަގނޑުމެން

ްމިް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްެވސް ްތަނުގެ ްމި ްދަންނަވާފަ. ްަރއްޔިތުންނަށް ްކަމުގައި ްމިއީ ްތަރަހަތަކަކީ ނޑު މައިގަ

ނޑިައކަށް ްވަޑަިއގެންނެވުުމެގްތަޅުދަ ްއެޅުަމކަށް.ްްމަޖިލީހަކަށް ްްސކޫލު ްބަނދަރުހެދުމަކަށް.ްރަށެއްގެ ްރަށެއްގެ ެވގެންނުދޭ

ްނޫނޭ.ް ްއެއް ްޒިންމާ ްމެންބަރުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްެއއަކީ ްކުރުމަކަށް. ްކަމެއް ްމިވެިނ ްެއވެނިކަެމއް ރަށެއްގެ

ް ްަރއްޔިތުްނގެ ްކަމުގައި ްމި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްަތކުރާރުކޮށް ނޑުމެްނގެްއަޅުަގނޑު ްއަޅުގަ މަޖިލީހަށް

ްގޮްތް ްހިނގާނުހިނގާ ްކަންތައްތައް ްކުރާ ްފަރާތުން ްބާރުގެ ްހިނގުމުގެ ްވެރިކަން ްކަންތައްތަކަކީ ްއޮތް ްހޮވުމަށް ތެރެއަށް

ްޤާނޫާން ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްމިކަންކަން ްއަދި ްޖަވާބުދާރީކުރުވުން ްބާރު ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން ބެލުމާއި

ްްއެްއގޮތްވާ ްނުކުތާަގއި ްއެ ްއަދި ްއެޅުން. ްފިޔަވަޅުތައް ްމަތީން ްކަމަާކ2ްގޮުތގެ ްކޮންމެ ްބޭނުންވެއްޖެ ްމިކުރާ ްަބޔާން ގައި

ްޤާނޫުން ްބަދަލުގެނައުމާއި ްޤާނޫނަށް ްހެދުމާއި ްޤާނޫނު ްމަތީން ްގޮތުގެ ްޚިލާފުނުވާ ްއަސްލަކާ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްގޮތުން ބެހޭ

 މަޖިލީހުގައިްމިްކުރަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްގަޮލުޅްދެކުނުްދާއިރާގެ...ްބާޠިލުކުރުން.ްމިްމަސައްކަތްތައްްރައްޔިތުްނގެ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިްމައްސަަލިއގައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެ ންބަރު.ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްމިހާރުްވޯޓުެގްވަގުުތްޖެހިއްޖެ.ްވޯޓަށްފަހުްައޅުގަ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްވޯޓަށްްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ްއެދެން. ްެޗުކކޮށްލެއްވުްނ ްާކޑުޮކޅު ްއިީށނދެވަޑަިއގެން ން

ްއަާދކުާރް ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްސަރުާކރު ްެއއީ ްަދންނަވައިލާނަން. ްބަދަލެއް ްައއި ްކޮމިޓީއަކަށް ްައޅުަގނޑު ްކުީރަގއި އެހުމުގެ

ްިޢއްޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްމެދު ްުފަވއްމުލަުކ ްިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީަގއި ްބަލާ ްމުފީދުގެްމިންވަރު ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ިރ
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ްޕީ.ޕީ.އެމްގެް ްހަމަޖެއްސުމަށް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްޝަރީފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ބަދަލުގައި

ްގަާވއިދުެގް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްވާތީ ްފޮނުވާފައި ްސިޓީ ްގުރޫޕުން 29ްްޕާލިމެންޓްރީ ްމާއްދާގެ ް)ނ(ގަިއވ2ްާަވނަ ގެ

ްމަތިންްެއކަންްެއގޮތަށްްއިޢުލާނުކުރަން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(ްްގޮތުގެ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމި ައށް.ްއެއީްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުމަށް.12ްްންބަރުްދަނީްއެޖެންޑާްނަްއާދެ!ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްވޯޓުްންޢި ްވޯޓަށް، ްަމސައްކަތުން ްދުވަުހގެ ްިމއަދު ްއާދެ، ްއެދެން. ްެޗކުކޮށްލަދެްއވުން ްކާުޑކޮޅު ްމެންބަރުން އްޒަތްތެރި

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމަްއޗަންގޮީޅ ްެއއީ ްކަމެއް. ްއެންމެ ްަވނީ ްގޮއްސަ ްހިސާބަށް ނިންމާ

ް ްސަބްސިޑީގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު 2112ްްގޮތުަގއި ްހިމަނާފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަުތގެ ްއަހަރުގެ 111ްވަނަ

ްއަދިް ްދިނުމަށް ްސަބްސިޑީ ްވަގުތަްށ ްަވގުތުން ްދީފައިނުވާތީ ްމަސްވެރިންނަށް ްސަރުކާރުން ްމިހާތަނަށް ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްގޮ ްމަގުފަހިާވ ްކޮރަޕްޝަނަށް ްފަރާތްތަުކން ްއަމިއްަލ ްފައިދާ ްމަސްކުންފުނިތަުކެގ ްމަްސވެރިންގެްސަރުކާރު ްއަދި ތަށް،

ްޤަރާރުް ްމި ްޤަރާރު. ްމައްސަލައިގެ ްބޭނުންކުރަމުންދާ ްފަރާތްތަކުން ްިސޔާސީ ްގޮތެްއގައި ްފަދަ ްބަނގުރޫޓުވާ ސިނާޢަތް

ްބަލައިގަތުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުންްެއދެން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

45ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

37ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުން،ްމިްޤަރާރ37ްު.ްޖުމްލ19ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ37ްުިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުްވޯޓުަގއިްބަިއވެ

ްނިންމަން.ް ްއަޅުަގނުޑ ްފޮުނުވމަށް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްިއޤްތިޞާދީ ްޤަރާުރ ްމި ްުގޅިގެން ްފާސްވުމާ ްޤަރާުރ ްމި ފާސްވެއްޖެ.

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްއެޖެ ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ! ްނަންބަރު ްއިތުރ13ްުންޑާ ްއެހެްންްއަށް ްއިތުރު ްމަސައްކަތްަތއް. އެހެން

ްތެރެއިްންއަުޅަގނޑުމެންް ްގަްސތުކުރަނީްނުނިމިހުރިްމަސައްަކތުގެ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްތެރެއިްންއަުޅަގނޑު މަސައްކަުތގެ

ްދަންފަ ްކުރީގެ ްމިއަދު ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްގެންދިޔަ ްކުރިއަށް ްބަހުސް 11.2ްޅިތަކުަގއި ްދާއިރާެގް، ްދެކުނު ގަލޮޅު

ްދެންމެް ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަރާރު. ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިިލމާފަ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުންނެިވ ްދަްއަކވަން ްނިހާނުްވާހަކަފުޅު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ންނު

ްޙުސައިންްމަނިކަށް.

ް

ްއިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަްވިލިމާފަންނު

ްގެންދިޔަް ްދަންނަވަމުން ްގެންދިޔައިުރ، ްނިންމަމުން ްާވހަކަ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ީއްއާދެ!

ްއަމިއްލަް ްފުރަތަމައިނުން ްއެބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްއޮތް ްވެސް ްޒިންމާތަކެްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބަިއް ްގެންދިއުމުގެ ްދުރަށް ްޙަޤީޤަތާ ްއެބަޖެހޭ. ްއެންމެން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙުކުރަން ްއަށް ްއަމިއްލަ ނަފުސު

ނޑު ްއަުޅގަ ްމަްއޗަށް ްޙަޤީޤަުތގެ ްބަލައިލިކަމުގަިއްހުއްޓައިލާފައި ްމިއަހަރަށް ްހުސްެއކަނި ްއެބަޖެހޭ. ްވާހަކަަދއްކަން މެން

ް ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްދިަޔއ1ްްީވިޔަްސ، ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްެއކަްއަޗކަށް ްއެކީ ްހަމަ ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްފެއްޓިގެން މާޗުން

ނޑުމެންނަްށްއެްއވެސްްމަަސއްކަެތއްްނުކުެރވި.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޚްލޫފުްއެްހުށަހަޅަން ވާްނުކުާތައކީްެއއީ.ްއަުޅގަ

މާފުދިނުމާއިްއަދަބުްލުިއޮކށްދިނުމުގެްޤާނޫނުންްމަރަށްް،2/2111ްހުށަހެޅުމުގެްތެރޭގައިްބިުލގެްާމއްދާ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްފާސްކުރުމަކީް ްތެރޭގައި ްމުއްދަތެްއެގ ްއަވަސް ްބިލު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްއިޞްލާޙުގެނައުމަށް ްޓަކައި ްމަރުހިފުމަށް

ްއަްށް ްވާހަކަ ްމި ްވީހިނދު، ްކަމުަގިއ ްއެްއ ްޒިންމާ ްއެިޅފައިވާ ްއިސްތަށިފުުޅަގއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްކުރަންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޒިންމާތަެކއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނެތް. ްމީހަކު ްނުވާނެ ްތެރެއިން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އިޢުތިރާފު

ްނިންމުމަކީ ްމަސައްކަތްތަްއ ްހުރި ްައީކްޖެހިފައި ްނުކުތާ ްއަެނއް ްއޮތް ްދަންނަވާލަން ްދެން ްހަމަ ްވިދިގެްނ ްމިއާ .
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ނޑުމެންް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްއަމާޒުވެގެންްމިްހުރިހާްވާހަކަްއެއްްދެކެވެމުންްައންނައިރުގަިއ،ްއަުޅގަ

ްކަންތައް ްޚިދުމަތްދިނުމަށް ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުތަކުން ްއަދި ްމީގެްޤާނޫނުހަދައި ްނިންމުން. ނަޑއަަޅއި ްކަ ތަކެއް

ްމިް ްތަނުގައި،ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްހިންގުމުގެ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްައކީ ްނުކުތާ އެއް

ާދއިރާެގްމެންބަރުންނަށްްހަމަްމިްމައްސަލަްނުކުންނާނެ.ްއަުޅަގނޑުމެންްސިޓީްކައުންސިުލ11ްްތިއްބެވިްމާޭލގެްއިދާރީް

ކުަލވާފައިްއެްއޮތީްޤާނޫނަުކން.ްނަމަވެސްްރައްޔިތުންނަށްްދޭންޖެހޭްޚިދުމަތުގެްމައްސަލައިގައިްމިްދަނީްހަމަްދުވަހުްންއެ

ްޢާއްުމް ްގުޅުންހުރި ްމާލެއާ ްއެހާވަރަށް.ްއަދި ްހަމަ ްއޮތީ ްމަްއސަލަ ްމަގުތަކުގެ ްބޮުޑަވމުން.ްމާލޭގެ ްކަންތައްަގނޑު ދުވަހަށް

ނޑުމެންނާްހަމައަށްްއަުޅަގނޑުމެންގެްަރއްޔިތުންްހަމަްްޚިދުމަތުގެްއެތަްއްކަންތައްަތއް މިްދަނީްބޮއްސުންލައިގެން.ްައޅުގަ

ްމިް ްޤަބޫލު ްބޭފުޅުން ްާވހަކަ.ްއެ ްކަންތައްތަުކގެ ްދަންަނވާ،ްދަތިވަމުންދާ ްބައްދަލުކޮށް ްއެބަ ްގަޑީަގއި ްހުރިހާ ްހަމަ ދުވާލު

ްނަ ްކަމަްށ. ްހަމަޖެއްސޭނެ ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމާލޭްކުރަްއވަނީ ްދިނުމަށްފަހުގައި ްބާރު ްެއ ްޤާނޫނަކުން މަވެސް،

ްއޮންނަްޕެސެޖުް ްޓަކައި ްައުއމަށް ްމާލެ ްރަްއޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ްއޮތީ.ްއަުޅަގނުޑގެ ްއެ ްެއކުލަަވއިާލފައި ސިޓީްކައުންސިލު

ްނުކުރޭ ްމަޑުޮކށްލަން ްެއކު ްކުޑަކުދިންނާ ްއަިއސް ްސަރަހައްދަށް ްމާލޭގެ ްޓާމިނަލް. ްފެރީ ްވިލިމާލެ ްައކީ ްކުނިްްވޭ މާލޭގެ

ްފަހަރުް ްއެތަކެއް ްވާހަކަ ްމި ްމައްސަލަ. ްބަހައްޓާ ްކުނިތައް ްހުންނަ ްކުިނވެފައި ްތަނުގައި ްއެ ްގޮސް ްހިސާބުން ގެންދާ

ްގެނެއްސިް ނޑު ްއަުޅގަ ްސަާމލުކަމަށް ްކައުންސިުލގެ ްގެންދަން.ްްން.ްއަދިމާލޭސިޓީ ްފަރާތްތަުކގަިއްދަންނަވަމުން ްބެހޭ ކަމާ

ްކަމަކަށް ްކުެރވުނީމަ،ްދެންްްއެހެންނަމަވެސް،ްމި ްނުކުރެވިފަ. ްކަންތައް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކޮބައިތޯ ްނާދޭ. ހައްލެއް

ްކުރަންްއޮތްްކަންތައްަތކާ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްތޮްއޑޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫް

ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފައިްމިް `.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްގަލޮޅު

ްއަުޅގަނ ްދެކޭގޮުތގަިއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރަން. ްެވސް ްައޅުަގނޑު ްކަންކަމަށް ްވިދާޅުވާ ްއެ ްމައްސަަލއިަގއި ޑުމެންްއޮތް

ްައޅުަގނޑުމެންް ްބަލާއިރު ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްދެކޭގޮތުަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރަންޖެހޭނެ. ްކަމެއް ކުރަންޖެހޭ

ްމަޖިލީހުގަިއް ްރައްޔިތުންގެ ްެއީއ ްއުޅެނީ. ްމި ްދިމާވެގެން ްމައްސަލަތައް ްނޫން ްނުކޮށްގެެނއް ްކަމެއް ކުރަންޖެހޭ

ްއަހަރު ްތިން ްހޭދަކުރި ްމި ްބޮޑުްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެންމެ ްފަރާތުން ްފުލުހުންގެ ްގިނައިން ްއެންމެ ްތެޭރަގއި ދުވަހުގެ

ްޢަބްދު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮމިީޓގެ ްޤައުމީްސަލާމަތުެގްކޮމިޓީ.ްއެ ްއޮންނާނީ ްވެްސްهللاްއެއްބާރުލުމެްއްދީފައި ޔާމީނު

ޭގންގުްކުށްތަކާްއަދިްއެހެނިހެންްްހުންނަވައިގެން.ްއަދިްއެހެންްސިޔާސީްޕާޓީތަކުގެްބޭފުޅުންްވެސްްތިއްބަަވިއގެންްވާނީ
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ްހަމަެއކަނިް ނޑުމެން ްފާސްކޮށްދީފަ.ްއަުޅގަ ްބިލުތައް ްއެންމެހައި ްބޭނުންވާ ްފުލުހުން ްާޤއިމުުކރުމަށް ްޢަދްލުއިންޞާފު ވެސް

ްސިޔާީސް ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނު ްަސންސެޓު ްއެއީ ްޤާނޫނު. ްސަންސެޓު ްއޮންނާނީ ްއޭރު ފާސްކޮށްނުދީ

ްާދްްމީހުންނާ ްމި ްވަމުން ްކަންތައްތައް ްރާއްޖޭެގ ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ް ްކަމަށް. ްއެްއޗެއް ްއޮތް ްއަމާޒުކޮށްފައި ދިމާލަށް

ގޮތުންްއެފަދަްޤާނޫނަކުންްިސޔާސީްމީހުންނާްދިމާލަށްްދާނެކަންްެއއީްއެންމެންްވެްސްޤަބޫލުކުރާްކަމެއް.ްއެހެނެއްނޫން،ް

ްޖިނާ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު، ްކަންކަން، ްމިހިރަ ްދެޭކގޮުތގަިއްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަަވސްކުުރމަކީ ްކަންކަން ްމި ްއިޖުރާއަތު، ޢީ

ނޑުމެންގެްއަޚް،ް ނޑުްހަމަްފާހަގަކޮށްލަން.ްއަޅުގަ ވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްމިއަދުްމިްކަންކަމުގެްވާހަކަދައްކާިއރުްއަޅުގަ

ނ ްއަުޅގަ ްދިަޔއިރު ްވެގެން ްމަސްދުަވްސ ްއެއް ްައވަާހރަކޮށްލިތާ ްއަފްރާޝީމު ްމިްޑޮކްޓަރ ްމިހާރު ްތެރޭގައި ުޑމެންގެ

ނޑުމެންްެއންމެްފުރަތަމަްހަފްތާގައިްެއް ނޑުްެއކަމާްހިތާމަކުރަން.ްއަުޅގަ ވާހަކަދެްއކުންްމަދުެވގެންްގޮްސފައިްވާތީްއަުޅގަ

ްީޓވީް ްސީ.ސީ ްއެބަހުއްޓޭ ްޭޓޕު ްބަިއވަރު ްވަރަށް ްވިދާޅުވީ ްބޭފުޅުްނ ްބަެއއް ްވެސް ްތެރޭގައި ްމަޖިލިސް ްދެްއކީމާ ވާހަކަ

ްވިދާުޅޭވްބަލަން ްއެބަ ްކޮމިޝަނަރު 81ްް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޕޮިލސް ްވާހަކަ.ްއަޅުަގނޑ24ްުފުލުހުން ްއުޅޭ ްޭހލާ ގަިޑއިރު

ްއަދިް ްއެ ްއިނިއްޔާ ްޕްލެޔަރު ްޑީ.ވީ.ީޑ ްެއއް ްކޮމްޕިއުޓަރާއި ްއެއް ްއޮފީހުގައި ްފުލުސް ްރާއްޖޭެގ ްމިހާރު ދެކޭގޮުތގައި

ްޓެ ްޒަމާނީ ްއެއަށްވުރެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްނުބެލިދާނެ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހުންނަންވާނެ ްކނޮލޮޖީ

ްކަމުގެް ްމި ްއެބުރެމުންދާތީ،ްއަދި ްތެރޭގައި ްމަޖިލިސް ްމި ރޒް ްރޫމާ ްއެިކއެކި ްގުޅިގެން ްކަމާ ްމި ްދިަޔއިރު އެއްމަްސވެގެން

ފާނަންްއިއްޔެްމިތާްއަސްލަށްްވާސިލުުނވެވޭތީްަރްއޔިތުންްވެސްްތިބީްވަރަށްްޮބަޑށްްކަންބޮޑުވެފަ.ްއަޅުަގނޑުްަދންނަވާލަ

ް ްއިވުނު، ްައޅުަގނޑަްށ ްެއއް. ްވާހަކަ ްިއވުނު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހައްތެރެއިން ްފުލުހުން ްއެސް.އޯ ްެއްމިހާރު ޔަރުކޮށްފިއޭ

ނޑުމެންނަށްްފެންނަނީްދެްމީހެއްގެްހައްޔަރުގެްވާހަކަ.ްބާކީް މީހެއްްވާްވާހަކަްވޭ.ްއެއ6ްްީމައްސަލައާްގުިޅގެން.ްއަުޅގަ

ްނޭނގި ްތެރޭަގއިްްކޮންބައެްއކަން ްއެންމެންގެ ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްބިރުވެރިކަން ްމިކަމުެގ ްދިޔައިރު ްވެގެން އެއްަމސް

ްމަރައިގެންްނޫނީްނައިސްގެްން ްމަރުހިފުންްނައިސްގެން،ްމެންބަރަކު ްމަރަށް ްއެބަބުނޭްމިއީ ްމީހުން ްބައި އެބައޮތް.ްބަެއއް

އެމް.ޑީ.ޕީންްކޮށްގެންްއުޅޭްކަމެކޭ.ްއަނެއްަބއިްމީހުންްއެބަބުނޭްކޮށްގެންްއުޅޭްކަމެޭކ.ްއަެނއްަބއިްމީހުންްއެބަބުނޭްމިއީް

ްއެީއް ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެކޭ. ްއުޅޭ ްކޮްށގެްނ ްމީހުން ްތިބި ްހައްދުފަހަނައަޅާފައި ްގޮތުން ްދީނީ މިއީ

ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރުމުގައި ްމިކަން ްހޯދާ، ްހިފައި ްޤާތިލުން ްވިޔަސް ްކުރިކަމުަގއި ްބަޔަކު ްމިހާރުްްކޮންމެ ދެޭކގޮުތގައި

ްމީހަކުް ްކޮންމެ ްމިއިން ްޮގާވލަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްލަސްެވއްޖެ. ްިމކަން ނޑަށް ްައުޅގަ ްިދޔައިމަ އެއްމަްސވެގެން

ްމަޖިލީހުގެް ްވިަޔްސ،ްރައްޔިތުްނގެ ްކަމުަގއި ްއެއް ްޕާީޓގެްވެރި ްވަނީްނަމަވެސް،ްިސޔާސީ ްކަމުަގއި އެކަމުަގއިްޝާމިލުވާ

ްކަމުގަ ްއިންޞާުފގެްމެންބަރެއް ްހައްޔަރުކޮށް ްހިފައި ްބަޔަކު ްވާހާ ްއެ ްިވޔަސް. ްކަމުގައި ްފުލުހުން ްއަދި ްިވޔަސް، އި

ްހެޔޮް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްައށް، ްޗުއްޓީ ްމަޖިލިސް ްއޮތް ްމި ްޤަރާރުގައި ްމި ްދެން ްއެެހންވީމާ، ްގެނައުމަށް. ކުރިމައްޗަށް

ނޑުްދެކޭގޮުތގައިްަބއެއްްޢިއް ޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއަބަދުްއުޅެނީްޗުއްީޓގަ.ްމިހާރުވެސްްޗުއްޓީްދުވަހަކުްނުދިނަސް.ްައޅުގަ

ްމިް ްބޭނުންވޭ ްފާޑުިކޔަން ްައޅުަގނޑު ްއަދި ްބޭފުޅުންތޯ. ްކިަތްއ ްތިއްެބވީ ްވަަޑިއގެން ްތަނަށް ްމި ްިމއަދު ބައްލަވާ!
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ްމި ްއެހެންވީމާ، ްުޗއްޓީގަ. ްފުރަފުރައިގެން ްއަބަުދެވސް ްވެސް. ްދަތުރުތަކަށް ްމަޖިލިސް ްކުރާ ނޑުްމަޖިލީހުގައި ްއަުޅގަ ކަމާ

ްބިޒުނަްސް ްގޮްސގެން، ްދަތުރުތައް ްމަޖިލިސް ްމި ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްކަންބޮުޑވޭ ވަރަށް

ކުލާހުގައިްިޓކެޓުްަކނަޑއިގެްންގޮސްގެންްމިްމަޖިލީހަށްްގެންނަނީްކިތައްްމަޢުލޫމާތުތޯއޭްމިްދާްދަތުރުތަކުން.ްހަމައެކަނިް

ް ްމެންބަރުންނެއް ްވެސް.ްމަޖިލިސް ްފަރާތްތަކުން ްތިބޭ ްމަޤާމުތަކުގަިއ ްއެހެން ްަދއުލަތުގެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނޫން،

ނޑުްދެޭކޮގތުގަިއްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުެގްދައުރުތަްއްކޮންމެހެންްއަުޅަގނޑުމެންްބަދަލުކުރާކަށްނުޖެހޭ.ް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނ ްއަުޅގަ ްތަންކޮޅަކަށް ްއޮތް ްއެކަމަށް ްމުޅިން ްޤަރާރުގައި ްދައުރަށް.ްމި ްދައުރުވާނީ ްހަމަ ްނުކުރަން. ްާތއީދެއް ޑު

ނޑުްދެކޭގޮުތގައިްރަްއޔިތުންެގް އަޅުަގނޑުމެންްކުރާްމަސައްަކތުގެްރޭޓުްފާސްޓުކުރުމަކީްއަިދްއެހެންްކަމެއް.ްދެންްއަޅުގަ

ްއަ ްހަމަ ްމެންބަރުން، ްބަެއއް ްހަމަ ްކުރެވޭ. ްއެބަ ްވެސް ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބުރަ ްވަރަށް ްހަމަ ނުޑްމަޖިލީހުގައި ޅުގަ

ްިމްމަސައްކަތްކުރާ.ްައޅުަގނޑުް ްދުވާލު ނޑާއި ްރޭގަ ްހަމަ ްއެބަުއޅޭ ްމެންބަރުން ްއުޅުްއވާ ްބުރަޮކށް ފާހަގަކޮށްލަން،ްވަރަށް

ްވާނީ.ް ްުކޑައިމީްސކަމަކަށް ްބޭފުޅަކަްށްވާ ްއެީއްއަެނއް ްނެތިން.ްޭއރުން ްދަންނަވާކަށް ްނަން ްބޭފުޅެއްގެ ބައެއް،ްެއްއވެސް

ްކު ނޑު ްމައްސަލަތަކަީކްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްހުރި ްިމހާރުރު ްިމްރާއްޭޖގައި ްއަކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްދަންނަވަން ްމި ުރޮކށްލާފައި

އެްއވެސްްހާލެްއަގއިްރަްއޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްމިވެނިްޤާނޫނެްއްނަހަދައިގެންްނައިްސގެންްެވގެންްުއޅޭްކަމެްއްނޫނޭ.ްމިް

ްކަ ްިމ ްވެސް ްސަުރކާރަކުން ްެއްއވެސް ްއަސްލަށް ނޑުމެންްމައްސަލަިއގަިއ ްއަުޅގަ ްނުވޭ. ްބޭުނމެއް ްހައްުލކުރާކަށް ންކަން

ްޑޮކްޓަރް ްޤަބޫލުކުރީ ްޕާޓީތަކުން ްތާއީދުކުރާ ްމިހާރު ްސަރުާކރަށް ްޮބޑަށް ނޑަށްވުރެ ްައޅުގަ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރޭ. އެންމެން

ލަތައްްހައްލުކޮްށްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކުްެވގެންދާނީްއިންތިޤާލީ،ްޤައުމުްގުުޅވަިއގެންްޤައުުމގައިްހުރިްމައްސަ

ްކުރިމަތިލައްވަން.ް ްއިންތިޚާބަށް ްުއޅެނީ ްމި ްބޭފުޅާ ްއެ ްއެހެންނަމަެވސް، ްކަމަށް. ްއެއް ްެވރި ްޑިސިޝަންސްަނގާނެ ކެރޭ

ނޑުމެންނަށްތާް ްއަުޅގަ ްރުިޅއާދޭ. ްއެބަ ްޑީ.އާރު.ޕީ ްތެރޭގަ. ްމިތާ ްރުޅިއައިސްފި ްމިހާރު ްމީހުން ްޕީ.ޕީ.އެމް ްހުރެ އެކަމާ

ްވާހަކަ. ްދަްއކާ ްކަމަކަްށްްއެނގޭނީ ްެނގޭ ްހެޑްލައިން ްޮބޑު ްބޭލުން،ްމިއީ ްޖީ.އެމް.އާރު ްއުޅެނީ ްމި ދެްންޑޮކްޓަރްވަޙީދު

ް ްތިބި ްމިތާ ްބާލަންޏާ،ްހަމަ ްބާލަންވީ. ްވެސް ްޖީ.އެމް.އާރު ްދަްނނަވަންތޯ ްކުެރވޭތޯ. ްއެކަން ވިޔަފާރިވެރިްނގ11ްްެވާނެތީ

އަހަރުްވަންދެންްވެސް.51ްްއަހަރު،25ްްށްްވެސްްނޭރޭްއަތުަގއިްހުރިްހުރިހާްރަށްތަކެއްްވެސްްއަތުލަންވީ.ްއެްރަށްތަކަ

ްޤައުމުގަިއް ްމި ްއިޤްތިޞާދާއި ްޤައުމުގެ ްރައީސުްންއުޅޭކަށްނުޖެހޭ.ްމި ްމޭކުކުރާކަށް ްހެްޑލައިން އެހެންވީމާ،ްމާޗޯ،ްބޮޑެތި

ްޝާމިލުވާ ްެއކަމުަގއި ްއެްއކޮށް ްެނކްސްބިޒާ ްރަނގަުޅވާނެ ްމާ ްއުޅެންވީ. ްހައްލުކުެރވޭތޯ ްކަންކަން ްއެންމެންްްހުރި ހުރިހާ

ްމިް ްވަޙީދު ްޑޮކްޓަރ ްދަްނނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދާކަށް. ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްކަންކަމަށް ްމިކަހަލަ ްދެން ްކަންކަމަށް. ކުރި

ްއަންނަްއިންތިޚާބަށްްކުރިމަތިނުލައްަވއި،ްމިްޤައުުމގައިްގުޅިަފއިވާްސަުރކާރެއްްހަދައިްރަނަގޅުކުރާށޭްމިްްޤައުމު.

ް

ްްޒިމުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޢާމެންބަރުްޢަލީްހެންވޭރުްދާއިރާގެްްމެދު
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ްމިް ްޤަރާރުތައް ްޤާނޫނުތައް، ްމުހިއްމު ްގޮތުަގއި ްެވްސްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްތަނުންްފާސްވެ،ްއެބަްނިންމަންޖެހޭ.ްއެއީކީްެއއްވެސްްަޝއްެކއްްއޮތްްކަމެއްްނޫން.ްއެެހންނަމަވެސް،ްމިފަދަްޤަރާރެއް

ްއަނެއްާކވެސްް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަކީ ްމެންބަރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހަށް،ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި މި

ްއުެޅގެންް ްތެރޭަގއި ްކޯލިޝަން ްޖީ.އެމް.އާރުެގްވާހަަކްިމްދައްކަންޖެހެނީ.ްސަރުކާުރގެ ްެއްވިދާުޅިވހެން ްވަޙީދު ްޢަލީ ހަމަ

ްމުޒާް ްބޭރުކުރުމަށް ްމެންބަރެއްްޖީ.އެމް.އާރު ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްކަމެއް ްކަހަލަ ްނުކުތުން ްއަށް ހަރާ

ްތެރޭަގއިް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅުަމކީ. ްއަވަްސކުރަން ްމަސައްަކތްތައް ްލައިގެން ޤަރާރެއް

ވެްސްޤާނޫނުތައްްހަމަްޢިއްޒަތްތެރިްއެހެންްްމައްސަލަތައްްނުހުއްިޓގެންްަކންތައްތައްްގިނަެވގެންްމިްއުެޅނީްފަހަރެއްގައިް

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްމަުދވެގެންެންއ ްނޫން. ްނެިތގެނެއް ްަގާވއިދުތައް ްޤާނޫނުތައް، ްވިދާުޅވިހެން ްއެ މެންބަރުން

ްނޫނީް ްައވަސްކޮްށގެން ްސްީޕޑު ްމިއަްށވުރެ ްބާރު ްތަންފީޛުކުުރމުގެ ްފަރާތްތައް ްތިބި ްތަންފީުޛކުރަން ކަންތައްތައް

ަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްމިްއޮތްްމައްސަލަަތއްްހައްުލވެގެްނދާނެްކަމަކަށްްއަުޅަގނޑުްޤަޫބލެއްްނުކުރަން.ްޅ.ްދާއިާރެގްއަޅު

ނޑުމެްނގެްތެރޭގައިްގިނަްައދަދެއްގެްޤާނޫނުތައްްހެދުމުގެް މެންބަރުްވާހަކަދައްކަވަމުންްެވސްްވިދާޅުިވ،ްމިސާލަކަށްްއަުޅގަ

ްމިހާރު ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްޤަނޫނުތަކެއްްްތެރޭގަިއ، ްގިނަ ްވަރަށް ްރިޢާޔަތްކޮށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމައްސަލަތަކަށް ްއުޅޭ މި

ްއޮތީ.ް ްގޮތަކަށް ްއޮތް ްވެސް ްޤާނޫނު ްމި ްޤާނޫނު. ްބިލު، ްޚިލާފުވާ ނޑުތަކާ ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ްއޭގެތެރެއިން ހެދުނު.

ްޗާޖުކޮށް،ްނު ްފަރާތަކަށް ްއެއްވެސް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްހިޔެއްނުވޭ ްމައްސަލަތަްއްއަޅުަގނަޑކަށް ްބެހޭ ްެއްފަރާތަކާ ވަތަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްބިލެއް ްބެހޭ ްުހއްޓުވުާމ ްކުށްތައް ްގޭންގު ްކަމެއް. ްގެންދެވި ްކުރިއަށް ްހުށަހަޅައިެގން ްއޮފީހަށް ފުލުސް

ނީ.ްފާސްކުރިން.ްޓެރަރިޒަމުްހުއްޓުވުމާްބެހޭްބިލެއް،ްމިއީްމިކަހަލަްބިލުތަކަށްްވަރަށްްގިނަްއިޞްލާޙުތައްްގެނެވިަފއިްވަ

ްބޭނުމެއްް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްހުށަހެޅުމުގެ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޤަރާރުތައް ްމިފަދަ ްދެްނނެވޭނީ އެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑަށް

ްިދއުމަށްް ްފަސޭަހވަގެން ްކަންަތއްތައް ްމި ްއަަވސްކުރުމަށް، ްކަންަތއްތަްއ ްމި ްބަދަލުގައި ްހުށަހެޅުުމެގ ްއެ ްނަމަ، އޮތް

ްމެ ްއެހީތެރިވާށޭ ްބޭނުމެއްްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަާވކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް، ްޖެހޭނީ. ްތިެބެގން ްގޮތުގައި ންބަރުންގެ

ްވަނީް ްކަމަށް ްދާ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުެވގެން ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްއެހެންނަމަވެސް ނެތީމު.

ް ްއެބަ ްވެސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވާީނ ްއަޅުަގނޑު ްެއްއްނަމަ، ްމެޑެލް ްއަށް ްއަމިއްލަ އެނގެންޖެހޭ

ްބަދަލުގައިް ްހުށަހެޅުމުގެ ްމޭކުކުރަން ްހެޑްލައިން ްހުށަހެޅުން، ްމަޝްހޫރުވެލަން ްހުށަހެޅުން، ްބިލެއް ްމިކަހަލަ ޖަހާލަން

ްމިއަް ްކޮމިޓީތަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޖަލްސާތަކަށް، ްމިްއެބަޖެހޭ ްހަމައެކަނި ްހާޒިރުވާން. ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްބޮޑަށް ްށްވުރެ

ްެއކަންް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްވެސް ްަބއްލަަވއިެލއްވީމަ ްއަށް ްހާޒިރީ ްމެންބަރުގެ ްހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރު

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ، ްުނދާ ްއަށް ްޗުއްޓީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހުްއޓިފައި ްތެދުވެ، ްކުއްިލއަކަށް ްމިއަދު އެނިގގެންދާނެ.

ްނުކުން ްތަނުން ްމި ްނުނިންމާ ްބިލެއް ްމިްމިތަނުން ްއެހެން ްުނވާނެ. ްރަނގަޅެއް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްދެއްކުން ްވާހަކަ ނަ

ދަންނަވަނީްމިްޤަރާރުްހުށަހެޅިްމެންބަރުގެްހާޒިރީ،ްމިދިޔަްައހަރުގެްހާޒިރީްއަށްްބަަލއިލީމަްވެސް،ްމިްއަހަރުގެްހާޒިރީް
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ް ްެއނގޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެްސ ްބަލައިލީމަ ްއެކަނި ްބޭއްވުނުިއރ57ްުއަށް ްޖަލްސާއަކަްށްްޖަލްސާ ވިއްަސކަށް

ް ްބުނެފައި ްއެބަހުރި ްަސލާން ްހަތަރުފަްސ3ްްހާޒިރުެވވަަޑއިނުގަންނަާވ. ްބޭރުގައި ްއިން ްރާއްެޖ ްއެބަހުރި ޖަލްސާއަކަށް.

ްުކއްިލއަކަށްް ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްމި ނޑާަލއިފި ްކަ ްމަހެއް ްޮގސް ްމިހެން ްއުޅެފަ. ްދުަވސްަތކުަގއި ްރަސްމީ ދުވަހެއްަގއި

ްވިސްނުމުަގއި،ްނުވަަތްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެުޅުވމުގެ ްކަެމއް ްބޮލުގައި ްމެންބަރުންގެ ްދެންތިބި ްޢިއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހުގައި މި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްކުރަން ްކަންތައްަތއް ްއުސޫލުން ްބުނާ ްއެ ްކުރާށޭ ްމިހިރީ ްތިމަންނަ ްނުކޮށްގެންނޭ. ްކަމެއް މެންބަރުން

ްއަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަކީ ްކުޑައިމީސްބަހެްއްމަޖިލީހަށް ްދިމާލަށް ްމެންބަރުންނާ ްތިބޭ ްދެން ޅުަގނޑުެމން

ްރަނގަުޅް ްބަލައިލުން ްއަްށްވެސް ްހާޒިރީ ްދައުުރގެ ްޭވތުވެދިޔަ ްއެހެންވީމާ،ްމި ްއެކޭ. ްާވހަކަ ްދަްއކާ ްނިޔަތުަގއި ބުނުމުގެ

ރަސްމީްމަސައްކަތްކުރަންވީްްކަންނޭނގެ.ްހާޒިރީަގއިްއަުޅަގނޑުމެންްތިންހަތަރުްމަސްްދުވަހެްއގައިްމަސަްއކަތްކޮށްފިްއޔާް

ްނުވަތަް ްވަޑައިުނގަންނަވާ. ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދުވަސް ްތިރީހަކަށް ްބަލާއިރު ްދުަވސްަތކަށް ްވަކިވަކިން މަހުން،

%ް ްކަންތައްތައް.21ްްކޮމިޓީތަކުެގ ްހުރި ްއެނގެން ްހާޒިރީަތކުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުންނަނީ ްމި ްއޮްތކަން، ާހޒިރުނުވެ

ްމި ްތިބިްއެހެންވީމާ، ްދެން ްއަދި ްވެސް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަދަލުގައި ްހުށަހެޅުމުގެ ްޤަރާރެއް ްމިފަދަ ްބިލެއް، ފަދަ

ްބޭކާރު،ް ްމިފަދަ ްެގއްލުަވއިނުލާ ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްފަރުވާެތރިވެގެން ްމިއަށްވުރެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ މެންބަރުންްވެސް

ްހުށަހަ ްމައްސަލަެއއް ްޤަރާރެއް،ްުކއްލި ްހިސާބަށްްމިސާލަކަށް ްރައްޔިތުންނާ ނޑުެމންގެ ްއަސަެރއް،ްއަުޅގަ ްޭއގެން ޅައިގެން

ްބޮުޑް ްގެއްލުން ްމާ ްނަގާލުމަކީ ްަވގުތުތައް ްވާހަކަދަްއކަިއގެން ްތެރެއިން ްމިތާ ްަކންތައްތަކުަގއި ްކަހަލަ ްނުފޯުރވޭ އަސަރެއް

ްކަމެކޭްދަންނަވާނީ.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 މެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެް

ްޖިނާޢީް ްގޮަވއިލާފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެން، ްައކީ ްމަްއސަލަ ްުހށަހެޅިފައިވާ ްމި ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްހިސާބަކަށްތޯ ްކިހާ ްވަނީ ްނުހެދި ްޤާނޫނުތައް ްބޭނުންވާ ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްނިޒާމު ޢަދުލުގެ

ނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްމިީއްއަޅުަގނޑު މެންނަށްްޮގަވއިލާފަިއްބަލަންްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްމައްސަލަްއެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްައޅުގަ

މިކަމާްގުޅޭްެއއްވެްސްމައްސަަލްއެްއްނޫން.ްމަޖިލިސްްތެރޭަގއިާވްހުރިހާްބިލުތަކަކީްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްެހއްކާްބެޭހް

ްއެމް ްތަކުރާރުޮކށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކޮށްްބިލު ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްވެސް ްތިބި ްމިތާ ްއޭުރގައި .ޑީ.ޕީްސަރުކާރުގެ

ްކޮމިޓީތަުކަގިއް ްނިސްބަތްވާ ްއިިދކޮޅު،ްމަޚްލޫފުމެން ްމިހާރުވެސް ްެވސް ްއޮތީ ްފާސްކޮްށދިނުމަށް.ްއެ ްއެ ްދިޔައީ ދައްކަމުން

ްވަނީްއެްބިލުަތއް.ްއެހެންީވމާ،ްެއއްްދުަވސްތެރޭަގއިްެވސްްއެްފާްސކު ްޮކމިޓީްބާއްވާަފއިްމިއަދުްވެސްްއެ ރެވޭނެ.ްހަމަ

ްކިހިނެއްތޯް ްޢަދުލުގެްނިޒާމު ްޖިނާޢީ ްައކީ ްުނކުރަން،ްމައްސަލަ ްކަންތައް ްއެ ްކަންތައްްނިންމާލެވޭނެ.ްެއހެންނަމަވެސް އެ

ްކޯޓު ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލާިއްޖޭ.އެސް.ސީއާ ްބުނީމަ،ްފުލުހުންނާއި ްއަދިްފުރިހަމަކުރާނީ.ްޖިނާޢީްޢަދުލުގެްނިޒާމޭ ަތކާ

ްދައްކަނީ.ް ްމި ްވާަހކަ ްނިޒާމެއްގެ ްބޮޑު ްމި ްހިމެނޭ. ްއެބަ ްއެއްކޮށް ްކަރެކްޝަނާ ްގޮްސ ްބޭރުެވގެން ކޯޓުތަކުން
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ނޑަށްްފާހަގަކުރެވެނީްޖިނާޢީްޢަދުލުގެްނިޒާމުގެްތެރޭަގއިްބޯޑަރްޮކންޓްރޯލުްމައްސަލަްޕީ.ޖީްއަށްް އެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ް ްއޮންނަތާ ްަރއްޔިތުންާންްއަހަުރްދުވަސ1ްްފޮނުވާފައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްއަކީ ްމައްސަލަ ެވއްޖެ.ްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލުގެ

ްގޮތްތަކަްށް ްއެތެރެކުެރވޭނެ ްހަތިޔާުރ ްނުރައްކާތެރި ްފަރާތްތަކުން ްހުރިހާ ްއެ ްޓެރަިރސްޓުންނާ ްއަށް ްރާއްޖެ ގުޅޭ،

ްއެ ްނިޒާމަކީ. ްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލް ްނިޒާމެއް ްއޮތް ްނިންމާފައި ްގޮތަކަށް ްއެންމެްްމަގުފަހިވާނެ ްއޮތް ްމިހާރު ްރާއްޖޭގައި މި

ްޑޮލަރުް ްދެ ްއަތުން ްމީހެއްގެ ްކޮންެމ ްއަންނަ ްރާއްޖެ ްފާްސނުކޮށް ްދައުލަތުން ްއަދި ްަމްއސަލަ. ްއެއް ްބޮޑު ނުރައްކާތެރި

ްވާހަަކް ްނިޒާމެއްގެ ްއޮތް ްއިންސްޓޯލްކޮށްފައި ްނިންމާފައި ްގޮތަށް ްނަގާ ްޑޮލަރު ްދެ ްއަތުން ްމީހެއްގެ ްފުރާ ްއަދި ނަގަން

ްއަޅުަގނ ްޮފނުވިތާ ްއަްށ ްޕީ.ޖީ ްކޮމިޝަނުން ްކަރަޕްޝަްނ ްއެންިޓ ްމައްސަލަ ްެއ ްދަްއކަނީ. ްމި ްދުވަްސވީ.1ްްުޑ އަހަުރ

އެހެންނަމަވެސްްޕީ.ޖީއަކުންްެއްނުފޮނުވާްޝަރުޢީްކޯޓަކަށެއް.ްއެހެންވީމާ،ްކޮބައިތޯްޖިނާޢީްޢަދުލުގެްނިޒާމުގެްމައްސަލަް

ްއަމި ްއަމިއްލަ ްއޭނަ ްޕީ.ީޖ ްހިސާބު. ްއޮތް ްއަމިއްލަްއުފެދިފައި ްއަިމއްލަ ްއޭނަ ްޖޭ.އެސް.ސީ ްނިންމަނީ. ްކަންކަން އްަލއަށް

ްމީހުންެގް ްތިބި ްތަނުގައި ްމިއީ ްައކީ. ްމައްސަލަ ްއުޅޭ ްޖެހިެގން ްމީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމަނީ ްކަންކަން އަށް

ްއެް ްމައްސަލަ ްޤާނޫނުތަކެްއގެ ްނިޒާމެްއގެ ްޤާނޫނެްއެގ ްއުޅެނީ ްމި ްުއޅެނީ. ްމި ްމައްސަލަ ްހަމަްނިޒާމެއްެގ ްނޫން. އް

ް ްދަުޢވާކުރި. ްމަްއޗަށް ްނަޝީދުގެ ްަރީއސް ްނިންމާފައި،1ްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ްތަޙުޤީޤުކޮށް ްފުުލހުން ްތެރޭ ހަފްތާ

ްދުނިޔޭެގް ްވަށަވަަށިއގެން ްދަޢުވާކޮްށ، ްމަްއޗަށް ްއޭގެ ްއުފަންކޮްށގެން ްކޯޓުތަކެއް ްނުއުފަންނަ ްއަލުން ްނިންމާފައި ގޮސް

ކާއިްުމޅިްރާއްޖޭގެްތިބިްހުރިހާްސިާޔސީްޕާޓީްއެއްްހަމަްރަީއސްްނަޝީދުްފަހައިްދުވަން.ްމިއީްއޮތިްއޔާްއޮތްހާްމީޑިއާތަް

ނޑުެމންްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައިް ޖިނާޢީްޢަދުލުގެްނިޒާމުްފުރިހަމަވެފައިްއޮތީަމކާްނޫން،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ާތްެބހޭްބިލު،ްޢުޤޫބާތާްބެހޭްބިލު،ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއްްއެބައޮތްްއޮތްްބިލުތަކަީކްޭއގެތެރޭަގއިްެހއްކާްބެހޭްބިލު،ްއިޖުރާއަ

ސަރުކާރުންްއުވާލަންްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްފޮނުވާފަ.ްމާނައަކީްުއވާލަންްއޮތްްމަރުޙަލާްއެއްގެްތެޭރގައިްކިހިނެއްޯތޭއް

 އޭގެްމަްއޗަށްްޕްރޮސިިކއުޓަރްޖެނެރަލް...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ!ްމިހާރުްއާދެ،ްޖަލް ްމެންބަރުން ްގެއްިލއްޖެ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޯރަމް ސާގެ

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއެހެންވީމާ، ްވިދާޅުެވއްޖެ. ްކައިރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްކަމަށް ްއެބައޮތް ކޯރަމް

ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދަވާ.ް

ް

 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްއޮންނަތާ ްފޮނުވާފައި ްޖެނެރަލަށް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްވެސް ްމަްއސަލަ ްކޮންޓްރޯލް ްބޯޑަރ ްެއއެއ1ްްްއާދެ، ްއޭ. އަހަރުވީ

ޖީްވެްސްހުންނަނީްވިކިފައޭ.ްަރއީްސްނުބަލައޭ،ްެއއެްއްނުފޮނުވައޭްކޯޓަކަށްްދަޢުާވކުރާކަށް.ްދަޢުާވްއެއްްުނއުފުލައޭ.ްޕީ.
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8ްފެބުރުއަރީެގްމައްސަލަތައްްބަލާފައި،7ްްނަޝީދުގެްމައްޗަށްްދަޢުވާކުަރނީއޭ.ްމީހެއްގެްމުށްދަށުްބާރުވެފައޭްއޮންނަނީ.ް

ްއުފެދޭް ްެއއީ ްނެތިގެންތޯއޭ. ްޤާނޫނެއް ްކޮން ްނިޒާމުގެ، ްކޮން ްޢަދަލުގެ ްޖިނާޢީ ްމި ްނުބަަލނީ ްމައްސަލަ ފެބުރުއަރީގެ

ްއެއީްސުވާ ްކުރަން. ްއެބަހުރި ްވެސް ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްހަމައެއާެއއްކޮށް ްއެހެންނަމަވެސް ލެއް.

ކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްޤާނޫނުތައްްހަދަންޖެހޭ.ްހެއްކާްބެހޭްބިލު،ްމިހާރުްފުލުހުންްއެްގެންގުޅޭްޤާނޫނަކީްއެއީްދެްސަފުހާގެް

ްފެ ނޑިޔާރަށް ްފަ ްއޮންނަނީ ްއޭަގއި ްޙުކުމްކުރަން.ްޤާނޫނެއް. ްމައްޗަށް ްމީހެއްގެ ްމަްއޗަށް ްހެއްކެއްގެ ނިވަޑަިއެގން

ނުޑް އެހެނެއްނޫން.ްމިހާރުްއޮތްްޤާނޫނަކީްއެއީްޒަމާނަށްްފެތޭްޤާނޫނަކަށްްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއްފާސްކޮށްދެއްވާށޭްއަުޅގަ

ްކޯޓު ްޕްރޮިސކިއުޓަރްޖެނެރަލާއި ްފުލުހުންނާއި ްނިޒާމުގެ ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްމުޅި ްނިޒާމުްބުނީ. ްޝަރުޢީ ްހުރިހާ ްމި ތަކާ،

ްކުާރކަށް،ް ްޙުކުމެއް ްމައްޗަށް ްމީހެއްގެ ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނެތް ްނިޒާމެއް ްއިއްތިފާުޤވާނެ އެްއކޮށް

ނަޑއަޅަންެޖހޭްއެްވާަހކަތައްްެދއްިކއިރު ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްއެބަްކަ ްޝަރީޢަތްކުރާކަށް.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްއެްއޗެްއްއޮތީ.ް ްހުރިހާ ްކޮމިޓީގައި ްއިންނަވާ ްމަޚްލޫފު ްކޮމިީޓގައި ްއެ ްވެްސްހަމަ ްދުަވސްަތކެްއގައި ްހުރިހާ ްމިދިޔަ ވެސް

ްހުރިހާް ްކޮމިޓީގެ ްއިންނަވާ ްރައީސް.ްޭއނަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެރަކަމެއްތޯ ްކިހާ ްދެން ްގޮވާލަނީ.ްމިއީ ްމި މަޚްލޫފު،ްމަޚްލޫފަށް

ްއަށް ްއޭަނ ްއޭަނ، ްއޮީތ. ްރަީއސް.ްްބިލުތަކެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުެޅނީ ްމި ްޮއޅުވާލަން ްކޮންބަޔަކަށްތޯ ްޮގވާލަނީ. މި

ނެތެއްނޫންތޯްމިްކަމެއްްކުެރޭވކަށް.ްމިްމީހުންގެްކޮމިޓީތަުކެގްހެއްކާްބެހޭްބިލުްއޮތީ.ްމިްމީހުންްއަތުަގއިްމެޖޯރިޓީްއޮތީ.ް

ްފުރިހަ ްނިޒާމު ްޢަދުލުެގ ްޖިނާޢީ ްއަމިއްލަ ްއަމިްއލަ ްފާސްުނކޮށް، ްުނޭވްއެްއޗެއް ްއެއް ްފުރިހަމަ ްކިހިނެއްތޯ. މަނުވަނީ

ނޑިޔާރެއް... ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްފުރިހަަމނުވާއިުރގައިްދެންްތިއްެބވީ،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސަކަށްްއިންަނނީްފަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއް ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ްގަޮލޅު ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްއަޙްމަދުްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްމަޚްލޫފު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްބަޔާންކޮށްދޭް ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްގަާވއިދުަގއި ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ!

ްވާ ްކަމަށް ްއެއިްންތެދުބަހުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެނިގވަަޑިއގަްނނަވާނެ ްރަނގަޅަށް ްރައީސަްށ ްޢިއްޒަތްތެރި ހަކަދައްކާނީ.

ްއެްއވެސްްކޮމިޓީްއެްއގައިްނެްތކަން.ްއަނެްއކާްމަޖިލީހަށް...
ް
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ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ެދވަަޑއިގަންަނވާ!ްރައްޔިތުްނެގްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ްއިށީނ

ްދާއިރާގެް ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ މަޖިލީހުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ.

ް

 ން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވު

ްބިލު.ް ްއެ ްއޮތީ ްކޮމިޓީތަކުަގއޭ ްއެ ްޕާޓީގެ ްހިމެނޭ ްމަޚްލޫފު ްައީކ ްވާަހކަ ްމިދަންނަވާ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ކީްއވެގެންޯތއޭްއަމިއްލަްއަމިްއލަްއަށްްގޮވާލަނީްމި.ްއަމިއްަލްއަށްްފާސްކުރަްނވީްނޫންތޯޭއްމިއަދުްެވސް.ްއެްވާހަކަްިމް

ްއެ ްގޮްތގޮތަށް، ްއެިކ ްދަންނަވަީންދަންނަވަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއިންެނީވ ްދެން ްަދއުާވއުފުލައި، ްމަްއޗަށް ްމީހުންގެ ިކ

ްލިޭބް ްއެަބ ްައއިމަ ްރަީއސްކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްލިބުނީ. ްެއއް ްޮގނޑި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ އިއްތިފާޤުން

ް ްކޮމިޝަނުގެ، ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަްލ ްކޮބައިތޯއޭ ްއެ ްކޮމިަޝން. ްސަރވިސް ްކުރަނީ.ްޖުޑިޝަލް ްކަންތައް ިކހިނެއްތޯއޭ

ްރައީަސކަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްމިާތނގެ ްނުކުަރްއވާ. ްކަމެއް ްއެއްެވސް ްމެންބަރުން ްތިބި ްކޮމިަޝން ްސަރވިސް ޖުޑިޝަލް

ްޢަބްދު ނޑިޔާެރއް. ްފަ ްވެސް ްމިހާރުްهللاްއިންނަވަނީ ްހަމަ ނޑިޔާރެއް. ްފަ ްއިބްރާހީމަކީ ްޤާސިމު ނޑިޔާރެއް. ްފަ ޝާހިދަކީ

ްމަ ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްގޮވަނީ.ްސުޕްރީމްްވެސް ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްއިން ްޖޭ.އެސް.ސީ ްނިމޭއިަރށް ްގޮތަކަށް ްވަކި ްއސަލަ

ކޯޓުަގއިްއިންނަްޗީފްްޖަޖަކީްއޭނަްޤާނޫނުްމާނަްއެބަކުރޭ.ްއޭނަްއެބަބުނޭްބައެއްްދުވަސްުދަވހުްމިއީްމަސްހުނިްނިޒާމެކޭ.ް

ް ްއ3ްެމިއީ ްބުނޭ ްުދވަސް ްނިޒާމެކޭ.ްއަެނއްބައި ްަވިކވެފައިނުވާ ްބާރުނުފޯރުވާށޭ.ްސުޕްރީމްްބާރު ްބާރަށް ްއަެނއް ްބާރުން އް

ނިޑާޔރުްއެބަްވިދާުޅވޭ... ްކޯޓުގެްޗީފްްޖަޖަކަށްްއިންނަްމީހާްއެބަބުނޭ،ްއުއްތަމަްފަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތު ްޢާރިފު، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވައިކަރަދޫ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ދޫކޮށްލެއްވީ.ްްޝުކުރިއްޔާ

ްއާދެ،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްދާންދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްް

 ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:
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ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމަްއސަލަ ްނިޒާމީ ްކަންބޮުޑވާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުް، ްއަުޅގަ ްރައީސް، ޢިްއަޒތްތެރި

ްމިް ްވާތީްމިްސަރުކާރު ްމެންަބރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިްނެީގ،ްައޅުަގނޑަކީ ްއެއް ްިނޒާމީްމައްސަލަ ކަންބޮޑުވާ

ް ްއިން ްއެސް.ޓީ.އޯ ްމިހާރު ްމުޤައްރިރު. ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްއެއީ ްމަނިކުފާނަކީ ްއެކީގަ. ްޕާޓީތަކާ ްސިޔާސީ 32ްހިނގަނީ

ްވެއްޖެ.ްމިލިއަ ްބޭންކްރަޕްޓު ްޤައުމު ްއަކީ ްވާހަކަ ްދަރައިފި. ްކުންފުނިތައް ްހުރިހާ ްޤައުމުގެ ްމި ްއޮތީ. ްއެ ްނަގާފައި ން

ްއެހެންވީމާ،ްމިްކަމަށް....ް
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ކީ.ްއާދެ!ްފޮނަދޫްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްމިއަދުގެްމިްޖަލްސާގައިްހިނގާްކަމަކާްގުޅޭްވާހަކަްެއްއްނޫންްތިއީ

ްއަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.ްهللاްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ްބަހުސް ްމިހާރު ްިމއަދު ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢަލަިއކުމް. ްައއްސަލާމް ްދާް`. ްމި ކުރަމުން

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްިމ ްޤަބޫލުކުރަމޭ ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭ ޤާރާރާ

ްއެކަމަކުް ްއެބަޖެހޭ. ްޒިންާމައދާކުރަން ްމީހުންގެ ްއެ ްވެސް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެބަޖެހޭ. ކުރަން

ްނުކުރެ ްޤަބޫލެއް ްވެސް ްކުރެވެނީްއަޅުަގނޑަށް ްމިކަން ްކަމަކަށް. ްކުރެވިދާެނ ްމިކަން ްލައިގެން ްޤަރާރެްއ ްހަމައެކަނި ވޭ

ްމަސައްކަްތކޮށްގެންް ްމި ްތިެބގެން. ްމިތާނަގއި ްެއކީަގއި ްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ ްކޮްށގެން. ްމިކަްނ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްައޅުަގނޑު ްގޮތަކީ. ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ްިމއީ ްދަނެގެން. ްއޮްތކަން ްޒިންމާ ްއަޙްމަުދްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގޮުތގަިއ ޤަބޫލުކުރާ

ްވަރަްށް ްަޙއްުޤގައި ްރައްޔިތުންގެ ްމަޚްލޫފަކީ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ްގަލޮޅު ްއާދެ، މަޚްލޫފަކީ،

ްކުަރއްާވް ްއެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްތާއީދުކުރަން. ްެއކަމަށް ްއަުޅަގނޑު ްބޭފުޅެއް. ްިއޚްލާޞްތެރި ްބޭފުޅެއް. ވަކާލާތުކުަރްއވާ

ނުޑްމަސަ ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްހަމައެއާެއކީަގއި ްދަންނަވަން. ްސާބަސް ްައއްސަރިބަހާއި ނޑު ްއަުޅގަ އްކަތަށް

ްއެްބޭފުޅާް ދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްޗުްއޓީްއަށްްނުގޮސް،ްމިތާނަގއިްތިބެގެންްމިްމަސައްކަތްކުރަްއަވންްގޮވާލަްއވާފައި

ްއި ްއަސްލު ްަވޑައިުނގަންނަަވްއޗޭ.ްއެއޭ ްބޭފުާޅގެްޗުއްީޓްއަށް ްއެ ްތާއީދުކުރަމޭ ްއަބަުދެވސް ނޑު ޚްލާޞްެތރިވުމަކީ.ްއަުޅގަ

މަސައްކަތަށް.ްއެްބޭފުޅާްއަށްްއަޅުަގނޑުްތަޢުރީފުކުރަންްބޭނުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްިމއަދުްޤައުމަށްްދިމާވެގެންްމިް

ްދިމާވެގެންް ްނެތިގެން ްވެްސްޤާނޫނު ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއަކީ ްމައްސަލަ ްނޫން.ްްއުޅޭ ްއެއް ްމައްސަލަ އުޅޭ

ްެއް ްަޢމަލުނުކުރެވެނީ،ްުނވަތަ ްޤާނޫނުތަކަށް ްހަދާފަ.ްއެ ްޤާނޫނުތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްވެއްޖެ ްމަޖިލީހުން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްބޮލުގައިް ްމެންބަރުންގެ ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޒިންމާ ްޭއެގ ްތަންފީޛުނުކުރެވެނީ. ްފަރާތްތަކަްށ ތަންފީޛުކުރަންވާ
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ްމެންބަރުންްއަޅުަވިއގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަޫބލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެއީ ންނުވާނެ.

ްނުކުރަން.ް ްޤަބޫެލއް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްޮއެވގެންވާނެ ްނުވެ، ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްޒިންމާއަދާނުުކރެވިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ

ްހެ ްއަިއއިރު ްމިހާތަނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެްސްކޮބައިތޯ ްމިއަދު ްވަނީ. ްމި ްކޮންކަމެްއތޯ ްސަބަބުން ްޭއގެ ްޤާނޫނުތައް. ދި

ްއިްއޔެް ްއަދި ްސަރުކާރުވެްސ ްމިއަުދގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއޮތަސް ްސަރުކާރެއް ްޮކންމެ ްސުވާލުކުރަން. ްމި އެބަޖެހޭ

ްއަ ްވާހަކަ ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްތަްނފީޛުނުކުރެވޭ ްޤާނޫނެއް ްވިޔަސް ްކަަމށް ްސަރުކާރު ނޑުމެްންނިމިގެންދިޔަ ުޅގަ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްއެހެްނ ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްއާދެ! ްދައްކަންޖެހޭނެ. ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްވާހަަކް ްއެހެންނަމަވެސް ްގަސްތުކުރަީނ. ްކުރުކޮށްލަން ްވާހަަކކޮުޅ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްބޭނުންފުޅުާވތީ ވާހަކަދަްއކަވަްނ

ްދަ ްއަޅުަގނޑު ްކުރިން ްބިނާކުރަނިވިްނިންމާލުމުގެ ްހިނގާށޭ ްތެރޭގައި ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުން ންނަވަން

ްބޭކާރުް ްލައިގެން ްމިތަނަށް ްއެްއޗެިހ ްޤަރާރުތަކާ ްާފޑުފާޑުގެ ްމަސައްކަތްކުރަން. ްޮގތަކަށް ްކުެރވޭނެ މަސައްކަތްތަެކއް

ްބިލުތަ ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްއެީކަގއި ްޒިންމާދާރުކަމާ ްބަދަުލގައި ްހޭދަކުރުމުގެ ްަރއްޔިތުންނަށްްވަގުތުަތއް ްނިންމައިގެން، އް

ނޑުްނިންމާލުންްވެސްްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގެްމަސައްކަތަށްްސާބަސްދެން.ްެއް ޚިދުމަތެއްްކޮށްދެވޭތޯްބަލަމާްހިނގާށޭ.ްއަުޅގަ

ްއޮްތް ްކުިރއަށް ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްތަޢުރީފުކުރަން. ްއަށް ްޤުރުާބނީ ްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް މަނިކުފާނު

ްިމް ްކަމަށް. ްކޮށްދެްއވާނެ ްމަަސއްކަތްތަެކއް ްގިނަގުނަ ްޙައްުޤގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްމަނިކުފާުނ ްއެ ްވެސް ތާނގައި

ްއުއްމީދުަގއިްައޅުަގނުޑގެްވާަހކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްވުން:ހަކަދެްއކެްވާއިންްމުޙައްމަދުްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ްޓަަކއިްޝުކުރިއް ްގެންިދއުމަށް ްުކރިއަށް ްގޮުތގައި ްރަނގަޅު ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ާޔ

ްބިލުތައްް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްތެެރއިން ްބިލުތަކުގެ ްއެހެނިހެން ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްމަޖިލީހު ްރައްޔިތުންެގ ްގޮުތން ްޮގވާލުމުގެ ްފާސްކުރުމަށް ްގަާވއިދުެގ ްހުށަހަޅުްއވާފައިވ142ްްާގެ ްދަށުން ްާމއްާދގެ ވަނަ

ްޤަރާރާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާނީްމިްހުށަހެޅުމަށްްބަލާއިރު...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއި ްމަތިވެރި ްލިބިއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްއާދެ! ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްެގއްލިއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ރާެގްއާދެ!

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަޮކޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށް.

ް

ްވުން:ހަކަދެްއކެްވާއިންްމުޙައްމަދުްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ
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ްއިނގޭތޯ.ް ްއެކޭ ްވާހަކަ ްަރނގަޅު ްޚިޔާލެކޭ. ްރަނގަޅު ްޤަރާރަކީ ްމި ްހުށަހެޅުމަކީ، ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ!

ްޙަޤީ ްކަުމގެ ްމަސަްއކަތްްއެހެންނަމަވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްހުށަހެޅުމަކީ ްައސްލު ްއާދެ! ްބަލައިލަންތޯ. ަޤތަށް

ްތިންް ްބައްލަަވއިލަްއވާ! ްއަށް ްއެޖެންޑާ ްމިއަދުގެ ްރަނގަޅުކުރުން. ްހެޔޮކޮށް،ްނަތީޖާ ްޭފރާން ްމަަސއްކަުތގެ ރަނގަޅުކޮށް،

ްމިތާ ްކޮބަިއތޯ. ްކަަމކީ ްވާ ްމީގެން ްއެބަޮއތް. ްޤަރާރު ްހަތަރު ްބަހުސްކޮށް،ްޤަރާރު، ްބަހުސްކޮށް، ްައޅުަގނޑުމެްނ ނގައި

ްއެހެންވީމާ،ްއެްއގޮތަކުްންބަލާއިުރް ްނިމުނީ. ްއެ ްނިމިގެްންދިޔައިމަ ްގޮތަކަށް ްނިމޭ ްއެ ްވާހަކަަދއްކަަދއްކާަފއި ބަހުސްކޮށް

ްމެ ްދިގުމިނާ ްބަހުސްތަކުގެ ްއެ ްއަދި ްމެދު، ްބަހުސްތަކާ ްކުރާ ްހުށަހެޅުންތަކާއި ްހުށަހަޅާ ްމި ްވެްސްއަޅުަގނޑުމެން ދު

ްމަޖިލީހުެގް ްމެންބަރަށް،ްރައްޔިތުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއެަބޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްވިސްނަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންނަމަވެްސް ްތާއީދުކުރަމޭ. ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހަޅާ ްރަނަގޅުކުރުމަށް ްރަނގަޅުކުރުމަށް،ްމަސައްކަތް ނަތީޖާ

މިހާރުްރާއްޖޭގައިްލޯްއިންްއޯޑަރްނެތުމުގެްމައްސަލަްމިއީކީްމިހާްކުޑަކުޑަްހަމަެއކަނިްއެންމެްޖިނާޢީްޢަދުލުގެްނިޒާމު،ް

ްބިލުް ްބެހޭ ްހެއްކާ ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮތް ްބިނާވެފައި ްމައްޗަށް ްޤާނޫނެއްގެ ްދެ ޤާނޫނެއް،

ްެމންބަރަށް ްހުށަހެުޅއްވި ްފަހަރެއްގައި ްކަމެއް. ްއޮތް ނުޑްްނިންމަންޖެހިފައި ްރޭގަ ްހަފްތާގެ ްމިދިޔަ އެނގިަވޑައިުނގެންާފނެ

ްބޭފުޅުންް ްއޮފީހުގެ ްއޭ.ޖީ ްާއއި ްޕީ.ޖީ ްގެންެދވިކަން. ްމަސަްއކަތްކުަރްއވަމުން ްަބއްދަލުވުމެްއ، ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްމިކަމާ ވެސް

ްބޮޑުިމންް ްދިގުމިން، ްއޭގެ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްމިހާރު ްކުރިން. ްކަންކަން ްމި ްމަޝްވަރާކޮްށ ވަަޑއިގެްނ،

ްގާތްަގނޑަކަްށްއެނ ްމަސައްކަތްކޮށްފަ. ްބިލުތަކުގައި ްހުންނާނެ ްކޮމިޓީަތކުަގިއ ްބައެއް ްއަުޅަގނޑުމެން ިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ.

ްގޭްނުގް ްބޭނުންވި. ްވެްސ ްމަސް ްހަތަރުފަސް ްގާތްަގނޑަކަްށ ްމަސައްކަްތކުރަން ްވެްސ ްބިަލށް ްއިންޝުއަރެންސް ހެލްތު

ް ްއައީ ްތަނަށް ްމި ްބިލު ްމަނާކުރުމުގެ 3ްްކުށްތައް ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްއޭަގއި ްނިންމިއިުރ ްއަޅުަގނޑުމެން 12ްސަފުހާަގ.

ްގެންނަންޖެހުނ16ްްުސަފުހާ،ް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބޭފުޅުން. ްސަރވިްސގެ ްޕޮލިސް ްގެންނަންޖެހުނު ްއަުޅަގނޑުމެން ސަފުހާ.

ް ްހޯދަންޖެހުނު. ްވެސް ްލަފާ ްމާހިރުންގެ ްޤާނޫނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން. ްއޮފީހުގެ ްޖެނަރަލް އެހެންވީމާ،ްއެޓަރނީ

މިދެންނެވީްބިލެއްްނުނިމިގެން،ްދެންްބައެއްްބިލުަތއްްނާންނަ،ްމަޖިލީހަކީްޭއގެްޒާުތގަިއްިބލުްއުފަންކުރާްތަނެއްްނޫން.ް

ްއައިާމް ްއަންނަން. ްޖެހޭނީ ްބިލުތައް ްއެ ްއެކްެޒކްިޓވުން ްހުރިއްޔާ ްބިލުތަކެއް ްބެހޭ ްކަންކަމާ ްބޭނުންވާ ކޮންމެހެން

ނޑުްއަޅުަގނޑުމެންްސްޓަީޑކުރަނީ .ްއަޅުަގނޑުްއަނެއްާކވެސްްދަްނނަވަން.ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްހުަށހެޅިފައިވާްރޫޙަށްްއަުޅގަ

ްނޫން.ް ްއިިދކޮޅުހަދަނީކީ ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ްަމސައްކަތްކުރަން ްުނގޮސް ްއަށް ްޗުއްޓީ ްއަިދ ްނޫން. ތާއީދުނުކުރަނީކީ

ްއަށްްނުގޮސް ްެއއްްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސްްޗުްއޓީ ްހަމަްމައްސަލަ ްޤަރާރަށްފަހު،ްއަނެއްްްއަޅުަގނޑު ްއެއް ްތިބެގެން މިތާ

ްޤަރާާރިއްްޤަރާރު. ްމަސްވެރިްނގެ ްޤަރާާރއި ްރައީސުންގެ ްތިބި ްއަންނަން ްފަހުން ްޤަރާރާއި ްަރއީސުންެގ ކުރީގެ

ްިމް ްޤަރާރާ. ްގެންދިއުމުގެ ްކުރިއަްށ ްދިވެހިބަސް ްޤަރާރާއި ްޗުއްީޓގެ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލިސް ްޤަރާރާއި ނޑުވެރިްނގެ ދަ

ދެްއކީމަްމިްބިލުތައްްފާސްވޭތޯއޭ.ްައޅުަގނޑުމެންްކޮމިޓީތަކަށްްގޮސްްކޮމިޓީތަުކެގްމަސައްކަތްްައވަސްކުރުމުްންްވާހަކަތައް

ްސަލާމަތުގެް ްޤައުމީ ްމަސަްއަކތްކުރިން ްުދވަްސވަރު ްއެއް ްވެްސ ްައޅުަގނޑު ްއަުޅަގނޑުމެން، ްއަަވސްވާނީ. ނޫންތޯއޭ
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ްފަ ްދައުލަތުގެ ްހުށަހެޅުނު، ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްކޮމިޓީގަ. ްއިސްނަންގަވަިއގެްނ ްޕޮލިސް ްއެއ0ްްްރާތުން ްހުށަހެޅުނު. ބިލެއް

ްޤާނޫނު.ް ްމަނާކުރުމުގެ ްގެްނގުޅުން ްހަތިޔާރު ްތޫނު ްުނރައްކާތެރި ްބިލަކީ ްޤާނޫނު.ްއަނެއް ްހުއްުޓވުުމގެ ްކުށް ްގޭންގު ބިލަކީ

ް ްޭމޒުގެ ްފުލުހުން، ްއަށް ްކޮމިޓީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނު. ްސަންސެޓު ްމަޝްހޫރު ްބިލަީކ ްފުރެންދެން،ްއަނެއް ެއއްފަރާތް

މޭމަތިްފުރެންދެންްއެކިްކުލަތައްްއަރާަފއިްތިބިްބޭފުޅުންްަވަޑއިގެންފަިއްވިދާުޅވި.ްއެންމެްަރނގަޅޭްމީގެތެެރއިންްދެްބިލުް

ްބިލުް ްމަނާކުރުމުގެ ްެގންގުޅުން ްހަތިޔާރު ްތޫނު ްބިލާއި ްމަނާކުރުުމެގ ްކުށް ްގޭންުގ ްބިލު. ްދެ ފާސްކޮށްދެއްވާށޭ.

.ްމާލޭގެްަމގުމަތީްހިނގާްމާރާމާރީްތިމަންނަމެންްހުއްޓުމަކަށްްގެންނާނަމޭ.ްިވދާޅުވި.ްއޮންނާނެްރެކޯުޑގަ.ްފާސްކޮށްދެއްވާށޭ

ްބައްލަވާ!ްނޫްސވެރިން،ްމިްަޒމާނުގައިްމިތިބަްމޮޅުްނޫސްވެިރންނަށް...

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު.ނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ،ްމަަޑެވލިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްހަކަދެްއކެުވން:ވާްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްރައީސް.ް،.ްޝުކުރިއްޔާްالرحينްالرحونްهللاްبسن ްނިޒާމީްްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮޑު ްވަރަށް ްނެގީ ްއެްއްމި ްމައްސަލަ ނިޒާމީ

ްމަނިކުފާނަކީ ްގެއްލިެގންދަނީ. ްމި ްއެއް ްކޮމިޓީންްްމައްސަލަ ްމާލިއްޔަތު ްވާތީ. ްމުޤައްރިރަށް ްކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު

ްމިލިޔަން.ްއެހެްނވީމާ،ްމިއީްވަރަށްްބޮޑުްނިޒާީމްމައްސަލަްއެއް...02ްހުއްދަނުނަގާްބޮޑުްލޯނެއްްނަަގއިގެްނ،ް

 

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނޫން. ްެއްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއިށީނދެޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންަބރު ްދާއިާރގެ ްަމތިވެރި ވަަޑިއގަންނަވާ!

ްމެންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްގެންަދވާ!ް

 

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދު

ްދަންނަވަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްބަލާނަން. ްފެށޭތޯ ްހިސާބުން ްނިމުނި ްފަހަރު ްކުރީ ްމޭުޒެގްއަޅުަގނޑު ްވިދާޅުިވއޭ، ނީ

ްބިުލގައިް ްމަނާކުރުމުގެ ްކުށް ްގޭންުގ ްިއވޭ ްއެބަ ްމިހާރު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްފާސްކޮށްދޭށޭ. ްިބލު ްދެ ްފުރިފަ. ްއޮތީ އެއްފަރާތް

ްބިލު،ް ްއެ ްދެންނެވީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްކަމަށް. ްނެތް 0ްްދަތް ްބޭފުޅުން ްއައިމާ،ްއެ މަސްދުވަހަށ5ްްްސަފުހާގައި
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ްއޮތް ްގޮތަކަށް.ްގާތްަގނޑަކަްށްެއްބޭފުޅުނ0ްްްތަނެްއްްބަންދުކުރަން ްލުމަށް.ްމިވެިންކަމަކަށް،ްެއވެނި ްޖަލަށް އަހަރަށް

ް ްއެްއޗެއް ްދަތ83ްްްއެދުނު ްނެތިއްޔާ ްދަތް ްާފސްކުރީ. ްމަޝްވަރާކޮށްފައި ްފަާރތްތަކާ ްއެކި ްއިތުރުކޮށްފައި ްއަށް ގުނަ

ްފޮނުވަންވީނޫން ްކިޔާފައި ްޖަހައިދޭށޭ ްދަތް ްވާްޖަހަން،ްމިހިރީއޭ ްމި ްތިބީމަ،ްދެން ްމީޑިޔާަގއި ްކިޔަިކޔާ ްއެހެން ޯތއޭ.ްދެން

ްޒަމާނުގެް ްމި ްހޯއްދަވާށޭ. ްވާހަކަތައް ްހުންނާނޭ. ްރެކޯޑު ްމިދެންނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަންކަން ްމިހިރަ ްމިދެންނެވިހެން ގޮތަކީ

ްއަންނަނީ ްމި ްޚަބަރު ްތިއްބާ ްކައިީރގަިއ ްމޭޒު ްފެންނަނީ ްމި ްނޫްސވެރިންނަށް ްމޮޅު ތަޖުރިބާކާރުންްްނޫސްވެރިންނަށް،

ވިދާޅުިވއޭްކިޔާަފއި،ްމަޖިލީހުްމޭޒުްަކއިރީަގއިްހުންނަްހެދިާކތަކަށްްދަންދެން.ްމިކަހަލަްެއްއޗިހިްވަރަށްްފަސޭަހއިންްއެބަް

ްކަެމއްް ްމިވެނި ްއޭ ްޖަހާފައި، ްފޯނުކޯެލއް ްފާޑެއްގެ ްކުރަނީ. ްކޮންކަމެއްތޯ ްހޯދަން ްޙަީޤޤަތް ްކަމެްއގެ ްއެކަަމކު އާދޭ.

ްބު ްރަނގަުޅކުރުމަށް.ްކިހިނެތްތޯއޭ ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްނިމުނީ.ްއާދެ،ްއަނެއްާކވެސް ްމި ްބުނީމަ ްއެްއޗެއް ްބުނާ ނީމަ

02ްް ްއެހެންނޫންތޯ، ްހޯދަންޖެހޭނެ. ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްނެިގަޔސް ްޑޮލަރު ްަރއީސް.މިލިޔަން ްޢިއްޒަތްތެރި

ިރވަރު.ްމިތާްއެކިްމޭޒުން،ްއެިކްދިމާލުންްއިވޭްއަޑުތަކުންްވެްސްއާދެ،ްެއކަމަކުްމިްދެންނެވީްާޤނޫނުގެްބާރުވެރިކަންްހު

ްކީއްކުރަންް ްވާނަމަ ްނެތްކަމަށް ްއިޙްތިރާމްކުރުމެއް ްޤާނޫނަށް ްވާނަމަ، ްނެތްކަމަށް ްބާރުވެިރަކން ްޤާނޫނުގެ އެނގެނީ

.ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެްއްފާސްކުރާްޤާނޫނެއްތޯ.ްމިްރާްއޖެްއަކީްޤާނޫނެއްްނެތްްތަނެްއްނޫން.ްޤާނޫނުއަސާސީްެއއްްއެބަްއޮތް

އެބަްއޮތް.ްއެކިެއކިްޤާނޫނުތައްްއެބަހުރި.ްއެކަމަކުްކޮންމެްކަމެއްްޖެހުނީމަ،ްއޭ!ްކޮބާްމިވެނިްޤާނޫނު؟ްކޮބައިތޯްމިވެނިް

ްެއއްޗިހިް ްއާސަންދަ ްނުވޭ. ްބޭނުމެްއ ްޤާނޫނެއް ްލޯނުނަގަންވީމަ ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ްޤާނޫނެއް ްލޯނުނަގަންވީމަ ޤާނޫނު.

ްޤާ ނޑާލަްނވީމަ ްުނވޭ.ްކަ ްބޭނުމެއް ްޤާނޫނެއް ްހިފަހައްޓަްނވީަމ ްސަބްސިޑީ ްމަްސވެރިްނެގ ްނުވޭ. ްޭބނުމެއް ނޫނެއް

ްކޮންތާކު.ް ްއޮންނަނީ ްމި ްއޭތި ްހެދީމަ ްޤާނޫނު ްާޤނޫނުހަދަން. ްތިބެްނވީ ްމި ްނުގޮސް ްއަްށ ްޗުއްީޓ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންޝު ްހެލްތު ްފާސްކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮބައިތޯއޭ ްމިދެންނެވީ ްޤާނޫނު.ްވަތްަގނުޑގަ. ްފާސްކުރި ްދިނުމަށް އަރެންސް

ްމަނާކުރުމުެގް ްކުށް ްގޭންގު ްމިދެންނެވީ ްޤާނޫނުތައް. ްއެހެނިހެން ްކޮަބއިތޯ ްނުކުރޭ. ްުނކުރޭ. ްކުރޭތޯ. ްޢަމަލުކުރޭތޯ. އެބަ

ނޑުްމިދަންނަވަނީ.ްއެހެން ްޤާނޫނު.ްފުލުހުންްމިދެންނެވީ،ްވިދާޅުިވއޭްމިްދެްޤާނޫނުްފާސްކޮށްދޭށޭ،ްހުއްުޓވާނަމޭ.ްއަުޅގަ

ްނެތޭ.ްވަރަށްް ްދަތެއް ްއޭގައި ްބުނަނީ ްހުއްޓުނީ.ްމިހާރު ްތިއްބެވި.ްހުއްުޓވާނަމޭ.ްކޮންަކމެއް ްކޮމިޓީގައި ްހެކިވާނެ ބޭފުޅުން

ްނޫންތޯއޭ.ް ްފޮނުއްަވއިދެްއވަންީވ ްގޮތް ްޖަހަންވީ ްދަތް ްެއަކމަކު ްކަމަކުނުެދއޭ. ްވިދާޅުެވއްޖެ ްވެސް ްމާހިރެއް ްޤާނޫނީ ބޮޑު

ްއަޅުަގނުޑްރަްއޔިތުންގެްމަޖިިލސްްރަނގަުޅކުރަނީކީްނޫން.ްއަނެއްާކވެްސްއަުޅަގނޑުްދަންް ނަވަން،ްއެްއވެްސްހާލެއްަގއި

ްޖެހޭް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިތުރުުކރަން. ްރޭޓު ްމަސައްކަތުގެ ްޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްަކތްކުރަން. ްޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްހެދިޔަ ްއެއްެޗއް ްކޮންމެ ްމިދަންނަވަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެކަމަކު ްޤާނޫނެއްްނަތީޖާނެރެން. ްނުވަތަ ްޤާނޫނަކީ ްފާސްކުރާ ސް،

ްބޮލުގަިއް ްމީހުން ްއެހެން ްާޤއިމުކޮްށެގން ްކަްލޗަރެއް ްދެއްުކމުގެ ްބަހަނާ ްހަދައިގެން، ްކަަމށް ްޢުޒުރެްއ ފާސްނުކުރުމަކީ

ނޑުމެންްވެއްެޖއްޔާްކޮަބއިތޯއޭްފާސްކުެރވޭްާޤނޫނެއް.ް ޑޮލަރުްމިލިޔަނ02ްްްކަންކަންްއަުޅވަިއގެންްއުޅޭްަޤއުމަކަށްްއަުޅގަ

ނުޑް ްއިންނެވިްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއެބަ އެްއޮީތްނަގާފަ.ްމާލިްއޔަތުްޮކމިޓީްވެސްްއެބައޮތް.ްމުޤައްިރރުްވެސް
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ްވާހަަކް ްއެްއޗެްއގެ ްނުވާ ްހިނގީަމ، ްކަމެއް ްއަބަދުވެސް ްއޮވެފަިއ، ްއޮތްތާ ްޤާނޫނާ ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދަންނަވަނީ މި

ްއިޙް ްޤާނޫނުތަކަށް ްހުރި ްހަމައެކަނިްދައްކާފައި ްެއއީ ްބާރުވެރިކަމަކީ ްޤާނޫނީ ްޤާއިމުކޮށްފައި ްކަލްޗަެރއް ތިރާމުނުކުރުމުގެ

ްމެންބަރަށްް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެުޅއްވި ްއާދެ!ްޤަރާރު ްކޮަބއިތޯއޭ. ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ްެހދުމަށް ްއެްއޗަކަށް ްކިޔާ ދުލުކުރިން

ްއަޅުް ްރޫހަށް. ްމިކަމުގެ ްދަންނަވަން. ްޝުކުެރއް ްޙަޤީީޤ ްހަދައިގެްނ،ްއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނުތައް ްެވސް ްއެންމެން ނޑުމެން ގަ

ްކަމެއް.ްެދއްިވް ްތާއީދުކުރާ ްހަމަ ނޑު ްކުރުމަީކްއަުޅގަ ްކުރެޭވްމަސަްއަކތެއް ްހައްލުކުރެވޭތޯ ްހުރިްމައްސަލަަތއް ރާއްޖޭަގއި

ްފުރުޞަތަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

 

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު

ްަރއީސް.ރިއްާޔ،ްޝުކު ްހަނދާނަށްްްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްަކއިލާިއރު ްމެދު ްޤަރާރާ ްމި ްިމއަދު ައޅުަގނޑު

ްއޭނަް ްވާހަކަފުޅެއް. ްވިާދޅުވެފަިއވާ ްޗޮމްސްކީ ްޗޮމްސްކީ، ްނޯމަްނ ްކަމުަގއިވާ ްއެއް ްޢިލްމުވެރި ްމަޝްހޫރު އަންނަނީ

ޑުްގެއްލުަމކީްއެްމީހުންނަށްްކުރިއަށްދެވެންްއޮތްްދާއިރާގެްބަނަކަމާިއްވިދާޅުވަނީްަރއްޔިތުންނަށްްދިމާވެފަިއވާްއެންމެްބޮ

ްމީހުންގެް ްއެ ްހިތްނުތަނަވަސްކަން ްމިދެންނެވި ްއެެހންނަމަވެސް، ްހިތްނުތަވަސްކަމޭ. ްކަމުގެ ްނޭނގޭ ްގޮެތއް ްވާންއުޅޭ މި

މިކަހަލަްނޭނގުމެއްގެްތެރޭަގިއްހުރިްކަމުގައިްވީނަމަވެސްްއެްމީހުންނަށްްނޭނގޭކަންްވެސްްއެްމީހުންނަކަށްްނޭނގެއޭ.ް

ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްމިއަުދ ނޑިަވޅުަގއި ްދަ ްމި ްއޮތް ްވެސް ްަކންތައްތައް ްޤައުުމގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބަދުނާމުކުރަމުންދާް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްއަމިއްލަ ްމަޖިލީހުން ްއެ ްމަޖިލިސް، ްހަދާ ްޤާނޫނު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑިަވޅެްއގައިް ްމަޖިލީހުގެްްދަ ނޑުމެްނގެ ްމިއަުދްއަުޅގަ ްހިތަްށއަރަނީ ްލިބުނީމަ،ްއަޅުަގނޑު ްަދއްކާލަން ްވާހަަކތަކެއް މިފަދަ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެން ްވާން. ްަބޔަކަށް ްތަސައްރަފުފުދިފަިއވާ ްމި ްެވއްޭޖ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްގޮތުން ްއުމުުރގެ ްއެނގޭ ްއެބަ ްތިއްބެވި.ްވެސް ްއެބަ ްމިތާ ްވެސް ްކުދިން ްޅަ ްވަރަށް ްވުރެ ނޑުމެންނަށް

ްކަންތައްތަުކގަިއް ްގޮތަށް ްޢަމަލުކުރާ ްމީހުން ްތިބޭ ްތަސައްރަފުފުދިފައި ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްބޭބޭފުޅުން ްއެ އެހެންނަމަވެސް

ނޑު ްައުޅގަ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާ!ްއާ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވާސިުލވިއިުރގަިއްޢަމަލުކުރަން.ްއެހެން މެން

ް ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ްއެ ްއޮތް. ްއެއް ްމަރުޙަލާ ްަމއްޗަްށ88ްްއިންތިޤާލީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހަދަން ޤާނޫނު

ނޑުމެންނަކީް ވަނަްދުނިޔޭެގްފަގީރުްަޤއުމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްހާލަތުަގިއ0ްްމަޖުބޫރުވެފައިްއޮތީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްއޮތްއި ްދަތިތަެކއް.ްއަޅުަގނޑުމެން ްހެދުމުގަިއްވެްސްހުރި ްތެރޭގަިއްވެްސްޤާނޫނު ްޤާނޫނުތަުކގެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ުރަގއި

ްދޭން.ްއެހެންވީމާ،ް ްގަވާއިދުތަކަށް ްކަހަލަ ްބައެއް ްބާރު ްޤާނޫނީ ްނިންމީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތެރެިއން ްދަތިތަކެއްގެ މިދެންނެވި

ްއަޅުގަ ްވަނީމަ، ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލު ްއިޖުރާއަތުގެ ްަގވާއިެދއްެގްޖިނާޢީ ްއިޖުރާއަތަކީ ްޖިނާޢީ ްކަމަކީ ްއެއް ްކުރި ނުޑމެން

ނޑަައޅައި،ްޖިނާޢީްއިޖުރާއަތުގެްބިލުްއޮތްްގޮަތށްްޤާނޫނީްބާރުދިނުން.ްއެހެންވީމާ،ްއެްޤާނޫނީްބާރުދީފައިާވް ގޮތުަގއިްކަ

ްއެހެންވީ ްބާރުދެމުން. ްޤާނޫނީ ްއަންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަވާއިަރށް ްުމއްދަތު ްއިޖުރާއަތުެގްގަާވއިދުގެ ްޖިނާޢީ މާ،
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ްތެރޭަގއިް ްޖުޑިޝަީރގެ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމަފްހޫމުތަކަކީ ްހުރިހާ ްެއހެރައެހެރަ ްަބޔާންކޮށްފައި ބިލުގައި

ްމިހެން.ް ްގެންދަނީ ްޢަމަލުކުރަމުން ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްޤާނޫނުަގިއ ްބެހޭ ްހެއްކާ ްކަންކަން. ޕްރެކްޓިސްކުެރވެންޖެހޭނެ

ްމިދެންނެ ްރަްއޔިތުންގެްއެހެންވީމާ، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްބާރު ްޤާނޫނީ ްމަފްހޫމުތަކަކީ ްހުރި ްބިލުތަކެއްަގއި ްހުރިހާ ވި

ްއެހެްނވީމާ،ް ްޤާނޫނުތަކެއް. ްހުިރ ްދެްއވާފައި ްފާސްކުރަްއވަިއގެން ްއަމިއްލަފުޅަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި މަޖިލީހުގެ

ްޖުިޑޝަ ނޑުމެންގެ ްވިދާޅުެވ،ްއަުޅގަ ްނެތްކަމަށް ްެއއްބަސް.ްޤާނޫނެއް ްއަޅުަގނުޑްެވސް ްދިމާާވްމައްސަލަަތއް. ްމި ރީަގއި

ްމެދުް ްމައްސަލަތަކާ ްގިނަ ްަވރަށް ްޖުޑިޝަރީގެ ްމެންބަރުން ްބައެްއ ްގިނަ ްޢާއްމު ްޕާޓީގެ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ އަޅުަގނަޑކީ

ްބޭ ްއެއް.ްއެ ްމައްސަލަ ްހުރި ްކަންބޮޑުުވންތަކެއް ްޙަޤީޤަތުގައި ްފާޅުކުރަްއވާ.ްމިއީ ްއެބަ ްވާހަކަތައްްކަންބޮޑުވުން ްއެ ފުޅުން

ނުޑްއެކަހަލަްވާހަަކެއއްްނުވެސްްދައްކަމު.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްނަފްސާނީްޢިލްމުވެރިންްވިދާޅުާވް ވިދާޅުވާހާްތިލަކޮށްްއަުޅގަ

ގޮތުަގއިްކަމެއްްރަނަގޅުކުެރޭވނީްމައްސަލަތަކެއްްހުރިްކަމަށްްވާްނަމަ،ްއެްމައްސަލަތަކެްއްހުރިކަމަށްްއެންމެްފުރަތަމަް

ނޑުްެވްސްޤަބޫލުކުރަންްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤަބޫލުކު ރެވިގެން.ްއެއީްކަެމއްްރަނގަޅުކުރުުމގެްއެންމެްފުރަތަމަްމަރުޙަލާ.ްއަޅުގަ

ނުޑގެްޕާޓީންްގެންގުޅޭްބަެއއްްވިސްނުމަީކް ޖުޑިޝަރީގައިްމަްއސަލަތަކެއްްއެބަހުރި.ްއެްމައްސަލަތައްްހަްއލުކުރަންްއަޅުގަ

ްިވްސނުންތަކެ ްޤަބުލުނުކުރާ ްއެބަްއަޅުަގނުޑ ްވެސް ްހައްލުކުރަން ްމައްސަލަަތއް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއެހެންނަމަވެސް. އް

ްޓަަކިއް ްހައްލުކުރުމަށް ްމައްސަލަތައް ްމިހިރަ ްޖުޑިޝަރީގައި ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްބަލައިލާއިުރގައި ްމުއްދަތަކަށް ްދިގު ޖެހޭ.

ްމި ްވާނަމަ ްކަމަށް ްުނކުރެިވއްޖެ ްމަސައްކަތްތަެކއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާީޙްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަައށް އަދާ

ްމިއަުދް ްއެހެންވީމާ، ްނުުކރާނެ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްަފއިދާ ްކަންކަުމގެ ްގިނަ ްގެަނއި ްގޮުތގަިއ ބަދަލުތަކެއްެގ

ނޑުމެންގެްރާއްޖޭގެްތަޢުލީމީްނިޒާމުް އަޅުަގނޑުމެްނގެްމަސައްކަތްްހިނގާބަލާށޭްއަޅުަގނޑުމެންްތަޚްޞީޞްކުރަން.ްއަުޅގަ

ްދަރިވަރުންގެްމަޑުމަ ްއެ ްދަރިަވރުންނަށް ްނުކުންނަ ްތެރެއިން ްނިޒާމުެގ ްތަޢުލީމީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްހަލާކުވެ، ޑުން

ްސަބަބުންް ްކަންތައްތަެކްއގެ ްދޯހަިޅ ްހުރި ްގޮތްތަުކަގއި ްތަޢުލީމުދެޭވ ްސަބަބުންނާއި ްރަނގަޅުނުވުުމެގ މަންހަޖުތައް

ްވާހަ ްގެއްލެމުންދާ ްއަޚްލާޤް ްުޒވާނުންގެ ްމިއަދާްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކީއްެވގެންތޯޭއ ްމިކަންކަމަށް ަކ.

ްގޮސްް ްހީނަރުވަމުން ްަމޑުމަޑުން ްދާއިރާ ްޞިއްޙީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކީއްެވގެންތޯއޭ ްނެތީ. ްއެޑްރެސްކުެރވިފައި ހަމައަށް

ްގައިްނގަ ްހުރި ްކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުރިން ްތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބަލިތަކާިއްމިއަދު ްއަރާ ޔަށް

ްެވސްް ނޑިަތކުން ނޑުދަ ްލަ ްހާސިލުކޮށްފަިއާވ ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮުތގައި ްގޯލްތަކެްއގެ ްޑިވެލޮޕްމަންޓު މިލޭނިޔަމް

ްެއް ްފިކުރުކޮްށ، ްވިސްަނއި ްތެެރއިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމެދު ްމިކަންކަމާ ްދަނީ. ްމި ްކައްސާަލއިގެްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްތެރެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންެގްކަންކަމަށް ްއަޅުގަ ްއެހެން ްހަމަ ްއަދި ްބާއޭ. ްމީހުންނަށް ްކިތަްއ ްއަމާޒުހިފުނީ އިން

ްތެޭރގަިއް ނޑުމެންގެ ްއިތުރުެވ،ްއަުޅގަ ްބޭނުންކުރުން ްމަސްުތވާތަކެތި ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްވީދި،ްައުޅގަ ްފޭރާން އިޖުތިމާޢީ

ްބޯހިޔާވަހި ްތެޭރގަިއ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދަނީ ްިމ ްއިތުރުެވގެން ްވެށި ްސަބަބުންނާިއްކުށުގެ ްނެތުމުެގ ްިނޒާމުތަކެއް ކަުމގެ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްޤަބޫުލކުރެިވގެން، ްކަމަށް ްސަބަބުން ްއާދަކާދަަތކުގެ ްބައެއް ްޢާއިލީ ްހުރި ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްމިއަުދް ްބާއޭ. ްނުވޭ ްިވސްނަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްގޮތްަތކަށް، ްވެފަިއވާ ްމިއަދު ްޕްރޮގްރާމުތަކަށް ފަށާފައިވާ

ްމެދު.ްއަޅު ްކަންކަމާ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްކުލަައކުން ްސިޔާސީ ްކޮންމެވެްސ ްވިސްނެނީ ްމި ްއަބަުދވެްސ ަގނޑުމެންނަށް

ްވެސްް ްވުރެ ްނަޝީދަށް ްއަިދްަރއީސް ްވުރެ. ްމައުމޫނަށް ްަރީއސް ްޮބޑު ްމާ ްައޅުަގނޑަްށްދިވެހިރާއްޖެ ްބޮޑަްށ އެއަްށވުރެ

ްއަަޅއިގަނެް ެގންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުރިައށްދާނެްތަނެއްްނުފެނިގެންްމިްދިވެހިްޤައުމުްމާްބޮޑު.ްމިްދެްމީހުންްގައިގައި

ނޑުްއެއްލަން.ް ނޑުމެންގެްހިތްވަރުްހުންނަންވާނެްއެްކިޔަިއްނިމުނުްގަ އުޅެނީ.ްނިމުނީމަ،ްފޮތްްކިޔަިއްނިމުނީމަްއަޅުގަ

ްކިޔޭ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ނެޑއް ްގަ ްައއު ްއޭރުން ްނިންމޭނީ. ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްފޮތްކިަޔއި ނޑުމެްނގެްއޭރުން ްއަުޅގަ ނީ.

ނޑުމެންނަށްްެއއްޭލނީ.ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްް ްޤައުމުގެްހަޔާުތގެްއާްސަފުހާްއެއްްއަުޅގަ

 

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:އިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުް

ނޑުމެންްޤަރާރުތައްްއެބަްލަމު.ްފާޑުފާޑުގެްއާދެ!ްއަޅުގަްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް،.ްޝުކުރިއްޔާްالرحينްالرحونްهللاްبسن

ްއެުކް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމާނަިއގައި ްޙަޤީޤީ ްސިފައެްއގައި ްހަރުދަނާ ްއެހެންނަމަވެސް ްަލން. ްއެބަ ްމައްސަލަަތއް ކުއްލި

ނުޑމެންނަކަށް.ްއަޅުަގނޑުްމިތާނގައިްއިންއިުރގަިއްއަުޅގަ ނުޑްކަމެއްްކޮށްދިނުމުގެްއެްއވެސްްމަންޒަރެއްްނުފެނޭްއަުޅގަ

ްހަނދާންވަނީްވަރަށްްމާތްްއާަޔތެއް...ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެްނބަރުްޖަލްސާގެްކޯރަމްްގެއްިލްއޖެ.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ޢިއްޒަތްތެރިްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްނިންމުންް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަާވއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްެގއްލިގެން ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްކޯރަމްްއާދެ، ްޖަލްސާގެ ްވެސް ްޢަމަލުކުރުމުން ގޮތަށް

ނޑުްަގސްތުކުރަނީްމިހާްހިސާބުންްމިއަދުގެްޖަލްސާްނިންމާލުމަށް.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްް ހަމަވެފައިނުވާތީްއަުޅގަ

ްަގއި.9:11ވާްއަްނގާރަްދުވަހުްހެނދުނ2112ްުނޮވެމްބަރ6ްްއޮންނާނީް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

____________ް

ް
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މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުން:

ް

.3ް.ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަުރްއިމްތިާޔޒުްފަހުމީ.2ް.ްލޫފުދާއިާރގެްމެންަބރުްއަޙްމަދުްމަޚްްލޮޅުްދެކުނުްގަ .1

ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވަިއކަރަދޫ .4ް ްރިޟާ. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ .5ް ްދާއިރާެގް. ކެނދިކުޅުދޫ

އިނގުަރއިޫދްދާއިރާެގްމެންބަރުްޙަމްދޫންް.7ް.ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުަޙއްމަދުްޠާރިޤު.6ް.ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާ

ްޢަބްދު ްޙަމީދުهللا .8ް ްދާއިރާގެ. ްމުޙައްމަދުްނައިފަރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު .9ް ްޙުސައިންް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ މަތިވެރި

ްމުޙައްމަދު .11ް ްނާޒިމު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްާދއިރާގެ ްދިއްގަރު .11ް ްމެން. ްދާއިާރެގ ްރަޝީދުްއިސްދޫ ްއަޙްމަދު ބަރު

ްއިބްރާހީމު .12ް ްރާމިޒު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްާދިއރާގެ ްވިލިގިލީ .13ް ްމުޙައްމަދު. ްެމންބަރު ްދާއިރާގެ .ްޤަސަމުްތިނަދޫ

14ް ްމެން. ްދާއިރާގެ ްނާޒިމުމަަޑވެލި ްމުޙައްމަދު ްބަރު .15ް ްރަފީޤުް. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ފުވައްމުލަކު

ްހުޅުމީދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުް.16ް.ްޙަސަން

ް

އިްމިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގަ

ްމެންބަރުން:ްނެތްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންް

 

ްމަނިކު .1 ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު .2ް ްޢާޒިމު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު .3ް ހެންވޭުރް.

މަްއޗަްށގޮިޅް.5ް.ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއީާވްޢަބްދު.4ް.ްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު

ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްރަޝީދު.6ް. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމައްަޗށްގޮޅި .7ް.

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللا .8ް ްދެކު. ްއިބްރާހީމުމާފަންނު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްނު

ްރަޝީދު .9ް ްމަނިކު. ްޙުސައިން ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު .11ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު .11ް ްޢަބްދު. ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ 12ްް.هللاއިަހަވންދޫ ްމުޙައްމަދު. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްބާރަށު

ްޝިފާޒު .13ް ްސަމީރު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްދިއްދޫ .14ް ްދާ. ްޢަބްދުކެލާ ްމެންބަރު ްމަޢުޞޫމުهللاްއިާރގެ .15ް.

ްމުޖުތާޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހަނިމާދޫ .16ް ްނަޝީދުްނޮޅިވަރަމު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ .17ް.

ްމެ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމޫސާކުޅުދުއްފުށީ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްންބަރު .18ް ްމުޙައްމަދުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑިތީމުްދާިއރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިން.19ް.ްނަޝީދު .ްކޮމަންޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޙުސައިންްވަޙީދު.21ް.ްކަ

އަލިފުށީްދާއިރާެގް.23ް.ްވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދު.22ް.ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުނަފު.21ް

އްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަުރްމަޑު.25ް.ްުދވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރު.24ް.ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޝިޒު
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.ްކެންދޫްދާއިާރގެްމެންަބރުްއަޙްމަދުްތަސްމީނުްޢަލީ.27ް.ްތުޅާދޫްާދިއރާގެްމެންބަރުްނާޒިމުްރަޝާދު.26ް.ްޢަލީްވިސާމު

.ްމުޙައްމަދުްޞާލިޙުްބްރާހީމުިހންނަވަރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިް.29ް.ްއޭދަފުށީްާދއިރާެގްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަލީމު.28ް

31ް ްމޫސާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްކުރެންދޫ .31ް .ް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޖާބިރުهللاްޢަބްދުްކާށިދޫ .32ް ތުލުސްދޫް.

ޮތއްޑޫްާދއިރާެގްމެންބަރުް.34ް.ްރިޟާްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުގުަރއި.33ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޮރޒައިނާްާއދަމު

ްވަޙީދު ްޢަލީ .35ް ްދާއި. ްއިބްރާހީމުމާމިގިލީ ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްރާގެ .36ް ްރުޤިއްޔާް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ްމުޙައްމަދު .37ް ްނަޢީމު. ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފެލިދޫ .38ް ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ .39ް.ްޝާހިދުهللاްެކޔޮދޫ

ް ްޢަބްދުމުލަކު ްމެންބަރު ްޢަބްދުލްهللاްދާއިރާެގ ްޤަްއޔޫމުޔާމީނު .41ް ްޙަމްޒާ. ްއަޙްމަދު ްމެްނބަރު ްދާއިާރގެ ްބިލެތްދޫ .41ް.

.43ް.ްމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްަމދުްސިޔާމުްމުޙައްމަދު.42ް.ްސިނުްޙަމީދުދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙްްނިލަންދޫ

ވިލުފުށީްާދއިރާެގް.45ް.ްމެންބަރުްމޫސާްަޒމީރުްކިނބިޫދްދާއިރާގެް.44ް.ްކުޑަހުވަދޫްާދއިރާެގްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު

ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު .46ް .ް ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ ްޝަރީފުތިމަރަފުށީ ްއަޙްމަދު .47ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ްޢަބްދު ްهللاއަބްދުއްރަޙީމު .48ް ްޢަބްދުލްޣަފޫރު. ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްގަމު .49ް ްމެންބަރުްމާ. ްދާއިރާގެ ވަށު

ްއަބޫބަުކރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު .51ް ްރިޔާޟު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްދާންދޫ .51ް ްދާއިާރގެް. ގެމަނަފުށީ

ަގއްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުް.53ް.ްމުއްޠަލިބުްޑާްާދއިރާގެްެމންބަރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ.52ް.ްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދު

މެންބަރުްްފުވައްުމލަކުްދެކުނުްދާއިރާގެ.55ް.ްފުވައްމުަލކުްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު.54ް.ްޒާހިރުްއާދަމު

ްމުޙައްމަދުهللاްޢަބްދު ްފަހުމީ.56ް.ްމަސީޙު ްއަލްހާނު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްޙަސަންް.57ް.ްފޭދޫ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ މަރަދޫ

ްމުޙައްމަދުްްއަސްލަމު.58ް.ްޢާދިލް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމުޙައްމަދުް.59ް.ްހިތަދޫ ްމެންބަރު ްމެދުްދާއިރާގެ ހިތަދޫ

 .ހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފު.61ް.ްރަޝީދު
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