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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسى هللا انرحًن انرحيى، انحًد هلل وانصالة وانسالو عهى رسول هللا وعهى آنه وصحبه وين وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ02ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.0223/2/24/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.ް-3.0

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްރިޔާަސތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްް-4އެޖެންޑާްައއިޓަމުް

4.1-ްް ްހެނދުނު ްއިްއޔެ ްބައްދަލުުވންތައް. 9:35ްްކޮމިޓީތަކުގެ ްރޭަގނޑު 11:11ްއިން ްދެމެދު ކޮމިޓީެއއްެގ7ްްއާ

ްކޮމިޓީތަކަްށްހޭދަވެފައިވޭ.ްމިނެޓުއިރ41ްްުަގޑިއިާރއ6ްްިބައްދަލުވުންްމަޖިލީހުގައިްބޭްއިވފައިްވަނީ.ްޖުމްލަް

ްްމިއަދުް-4.2 ްކޮމިޓީތައް. ްހަމަޖެހިފައިވާ 9:31ްބޭއްވުމަށް ްކޮޓަރި ްކޮިމޓީ ްކޮމިޓީ، ްއިޤްތިޞާދީ 1ްަގއި ަގއ9:31ްިަގއި.

ްކޮޓަިރް ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްހޮއްެވިވ11:11ްަގއި.3ްޢާއްމު ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްބިލު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ަގއި

ގައި.1ްގައިްމިނިވަންްމުއައްަސސާތަކުގެްކަންތައްަތކާްބެހޭްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ11:15ްިަގއި.2ްކޮމިޓީްކޮޓަރިްްކޮމިޓީ،

11:15ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްތަރައްީޤ ްޤައުމީ 3ްގައި ްބިލ12:31ްުގައި. ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ަގއި
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ްކޮޓަ ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްހޮއްެވވި ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް 2ްރި ްކޮަޓިރ14:31ްގައި. ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ަގއި

ަގިއ14:31ްގައި.ްއަިދ3ްަގއިްސަުރކާރުެގްމަސްއޫލިްއޔަތުްއަދާކުރާްމިްނވަރުްބަލާްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮަޓރ14:31ްިަގއި.1ް

ްހޯދަ ްހައްެލއް ްގެދޮުރގެްމައްސަލަތަކަށް ްޖެހުނުްމީހުންގެްޝަކުވާތަާކއި ްހާލުަގއި ްކޮމިީޓ،ްސުނާމީގައި އިދިނުމަށްްހޮއްވެވި

ަގިއްމުޅިްމަޖިލިސްްއެކުގައިްކޮިމޓީްއަށްްދިޔުމަށްްއަޅުަގނުޑ11:11ްގައި.ްއަދިްމީގެްއިތުރުންްމިއަދ2ްުކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ްމަޖިލީހުގެް ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްބިލު ްޓެކްސްނެގުުމގެ ްއިން ްފައިދާ ްވިޔަފާރި ްއެއީ ްދަންނަވަން. ްވާަހކަ ގަސްތުކުރާ

ް ްބިލ117ްްުގަާވއިދުގެ ްމި ްވަނީ ްމިހާރު ްކުރުމަށް.ްމަޖިލީހުން ްއެކަން ްމިއަދު ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ ްމާއްދާެގް)ނ(ގައި ވަނަ

ނޑުްމިއަުދގެް މަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްއަށްްފޮުންއވާފަ.ްމުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުްއވާފަ.ްއެހެްނވެ،ްެއްކޮމިޓީ،ްއަުޅގަ

ް ްމުޅ11:11ްިޖަލްސާގައި ްދަންފަޅީގައި ްފެށޭ ްވާހަަކްްަގއި ްގަސްުތކުރާ ްގެންދަން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެުކަގއި މަޖިލިސް

ްމެންބަރުންނަށްްދަންނަވާލަން.ް

ްދަންނަވާލަންް-4.3 ްހިމެނިަވޑަިއގަންނެވިްްދެން ްއެމް.ޑީ.ޕީގައި ްގޮތުަގއި ްއެންގުމެްއގެ ްއަްނގާ ްރިޔާސަތުން ްއޮތީ މި

ްއެ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްޑީ.އާރު.ޕީާއްްނޮޅިވަރަމު ްަވކިެވވަަޑއިގެްނ ްއިން ޕާޓީ

ް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވާތީ ްއިނ29ްް-1ގުިޅވަަޑއިގެންފައި ްޕާޓީ ްއެ ްމިހާރުވަނީ ްލިޔުންތައް ްބަޔާްނކުރާ ް)ނ(ގައި ގެ

ނޑުްއިޢުލާންކުރަން.ްމ29ްި-1ހުށަހަޅުއްވާފަ.ްއެހެންކަމުންްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް ބަދަލުްގެް)ބ(ގެްދަށުންްމިކަންްއަޅުގަ

ް ްމެންބަރުންނަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްމިހާރު ްގުިޅގެން ްއައުމާ ްމަޖިލީހުގައ29ްިމިގޮތަށް ްއަދި .

ް.15ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާްޑީ.އާރު.ީޕގެްމެންބަރުންގެްއަދަދަކީް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެްދަށުންްމިއަދަުކްމަސައްކަތެއްްނެތް.އިޓަމުސުވާލު.ްމިްއަް-5ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްމަޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ް-6ްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ް
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ްރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރުް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްް-7ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްޤާނޫނުްް-7.1 ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ

ެއއަރޕޯޓަކުންްރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްފުރާްފަސިންޖަރުންގެްއަތުންްއެއަރޕޯޓްްސަރވިްސްިދވެހިރާއްޭޖގ78/71ްްެނަންބަރުް

ޗާޖުްނެގުމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްިއޞްލާޙުގެނައުމުެގްބިލުގެްފުަރތަމަްކިޔުންްިއްއވުމުގެްގޮތުްންއެްބިުލގެްސުރުޚީްމަޖިލީހަށްް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރާއ78/71ްްއިްއވުން. ްއެއަރޯޕޓަކުން ްއަތުންްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްފަސިންޖަރުންގެ ްފުރާ ްބޭރަށް ްއިން ޖެ

ްއެއަރޕޯޓްްސަރވިސްްޗާޖުްެނގުމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުެގނައުމުގެްބިލު.ް

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްް-7.2 ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ

ްްއވުން.ްެއްކސްޓްރަޑިޝަންގެްބިލު.ްއެކްސްޓްަރޑިޝަންގެްބިުލގެްފުރަތަމަްކިޔުންްއި

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްް-7.3 ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ

ްމަޖިލީހަށްް ްސުރުޚީ ްެއްބިލުގެ ްގޮތުން ްިއްއވުމުގެ ްފުރަތަަމްކިޔުން ްބިލުގެ ްއޮްފްމޯލްޑިވްްސގެ ްއޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަން

ްމިއުިނކޭޝަންްއޮޯތރިޓީްއޮފްްމޯލްޑިވްްސގެްބިލު.ްއިްއވުން.ްކޮ

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްް-7.4 ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ

ްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްބިލުގެްފުރަތަމަްކިޔުންްިއއްވުން.ްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްބިލު.ް

ްައއިް-7.5 ްއެޖެންޑާ ްރަޝީދުްް-7.5ޓަމު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްިވލުފުށީ ްފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ

ްތަފާސްހިސާބުެގް ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްއިްއވުން. ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުެގ ްތަފާސްހިސާބުެގ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ންހުރިްބިލުތައް،ްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރުގެްބައިްއެްނިމުނީ.ްފުރަތަމަްކިޔުންްއިއްވ7ްްަބިލު.ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ްނިމުނީ.

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެ ްއައިޓަމު ްތަް-8ންޑާ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާކުރިން ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްކުށެއް ްބިލެްއެގ ްކުށެއްްްޢާރުފުކުރެވިފައިވާ އެފަދަ

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްމިއަަދކުްެވސްްނެތް.
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ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްއިބްިތދާް-9އައިޓަމު ްބަހުސް. ްލަޠީފ9.1ްްުއީ ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ހިތަދޫ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްފުރަތަމަްޢާއިލ2111/4ްާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބިލުގެ ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ އާ

ް ްވަނީ ްިއްއވާފައި 6ްްކިޔުން 2113ްާމރޗް ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްޭބްއވުނު ްމަޖިލީހަށ3ްްްގައި ްބިލު ްމި ްަޖލްސާގަ. ވަނަ

ްއަޅުަގނޑު ްލަޠީފު. ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްޢިއްޒަތްެތިރްްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ އެ

ްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޤާނޫ. انسالو عهيكى و رحًت هللا و بركاته`.ް ްނަންބަރު ނޑުްްޢާއިލާއ2000/4ްްާނު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނަށް ބެހޭ

ްއެ ްއިޞްލާޙަކީ ްްހުށަހަޅާ ްމާއްދ22ްާޤާނޫނުގެ ްްހުށަހަޅާްއަށްްވަނަ ްއަށ22ްްއިޞްލާޙެއް. ްމާއްދާ އަޅުަގނުޑްްަވނަ

ްގޮތަކީް ްއިޞްލާޙުަގއިވާ ްދަް،ގެންނަ ްޤާނޫނުގެ ްގަވާއިދުތަާކއިމި ްހަދަންޖެހޭ ްކަންތައްތަްއްްށުން ްބުނާ ްޤާނޫނުގައި މި

ްހަދައި،ްކުރުމަށް ްަގވާއިދުަތއް ްމިހެންްހިންްޓަކައި ްކޯޓުންނޭ ްފެމިލީ ްއަޅުަގނޑު ްކޯޓުންނެވެ. ްފެމިލީ ް،ބުނާއިރުްގާނީ

ްއޮތް ްަދންނަވައިްކުރީަގއި ްވެސް ްމިގޮތް ްއޮްނނަނީ ްކުީރގައި ްގަވާއިދުްލާނަން. ްހަދަންޖެހޭ ްދަށުން މިްްތަާކއިޤާނޫނުގެ

ްކުރުމަށް ްކަންަތއްތަްއ ްބުނާ ްހިންގާނީްޤާނޫނުގައި ްހަދައި ްަގވާއިދުަތްއ ްޢައްޔަންްްޓަކައި ކުރަްއވާްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ

ްކަމަށް.ްއެހެން ްޢަމަލުކުފަރާތަކުން ްޤާނޫނުއަސާސީވީމާ،ްމިހާރު ްމިްރަމުންދާ ްބާުރތައް ްބަާލއިރު ްވަކިކުެރވިފަްއަށް .ްވަނީ

އޮންނަނީ.ްެއއީްްކުުރމުގެްބާރުްއެީއްަވކިްބާރެްއެގްގޮތުަގއިްމިފުްާގއިމުބާރުތަްއްަވކިްކުރެވިަފއިާވިއރުްޢަދުލުއިންޞާްއެ

ޭޖގެްކުރުުމގެްބާުރްލިބިގެންވަނީްދިވެހިރާއްފުްގާއިމުލުއިންޞާމަތިންްޢަދުްވަނަްމާްއދާގަިއވާްގޮުތގ2ްެޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްއެހެންވީމާ ްކޯޓުތަކަށެެވ. ްހުށަހަޅާއިރުްްެއސަބަބަށް، ްއިޞްލާޙު ްއަދި ްހުށަހަޅަނީ. ްއިޞްލާޙު ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްއެބަް ްކަންތައްތަކެއް ްވިސްނާަލންޖެހޭ ްެވސް ްމުހިއްްޙަޤީޤަތުގައި ްއެންމެ ްއޭގެ ްހުރި. ްސަބަބުތައް ނޑުްމު އަުޅގަ

ގުޅިަފއިާވްޤާނޫނުގެްތެރެއިންްޢާއިލާއާްބެހޭްޤާނޫނަކީްމީގެްއެގާރަ،ްްފެމެލީްކޯޓުގެްމަސަްއކަތާްދަންނަވައިލާނަން.ްއާދެ!

ް ްވަރަކަށް ްވެފައިބާރަ ްޤާނޫނަކަށް ްހަދާފައިވާ ްކުރިން ްް،އަހަރު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިހާރ2ްްުއާ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ަވނަ

ގުިޅގެްންްއައިސްފައިވާްބަދަލުތަކާްށްްދިްމިހާރުްރާއްޖޭގެްމުޖުތަމަޢައަްވިފަިއވާްބަދަލުތަކާ،ޒާމަށްްގެނެޝަރުޢީްކޯޓުގެްނި

ްބެހޭް ްޢާއިާލއާ ްޚާއްޞަކޮށް ްވަކިްނ ްގަބޫުލކުރެވޭ. ްކަމަށް ްގެންނަންޖެހިފައިވާ ްިއޞްލާޙުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްޤާނޫނަށް މި

ްހައްލުހޯދަން ްމައްސަލަތަކަށް ްޢާއިލީ ްތެރެއިން ްފާހަގަްވާކަންްފައިްޖެހިޤާނޫނުގެ ްޢާއިލާއާކުރަން.ްއެހެންކަމުވެސް ބެހޭްްން
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ަތކުެގްެތރެއިންްަގާވއިދުތައްްހެދުމުގެްެއްކޯޓުެގްއިޚްތިޞާޞްް،ވަނަްމާއްދާްައށްްމިްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙ22ްުޤާނޫނުގެް

ވަނަްމާއްާދގެްދަށުްނ22ްް.ްއަދިްމިްޤާނޫނުގެްކަމަށްްފެނޭްބާރުްދެއްވުމަކީްވަރަށްްައވަްސކޮށްްކުރަންޖެހިފައިވާްކަމެއް

ހިންގާނީްފެމެލީްކޯޓުްންްޓަކަިއްަގާވއިދުތައްްަހދައިްމިްޤާނޫނުގައިްބުނާްކަންތައްަތއްްކުރުމަށްްތަާކއިހަދަންޖެހޭްގަވާއިދު

ްނިމިއްޖެ ްފުރިހަމަވެްއެް،ނަމަްކަމަށް ްމަސަްއކަތް ްހަރުދަނާ،ްޯކޓުގެ ްކަންތައްތައްްޢާއިލާތައް ްކުރަންޖެހޭ ްޮގތުން ކުރުމުގެ

ްވަރަށްކު ްފަސޭހަތަކެްއވެްރުމަށް ްކަމެއްް،ބޮޑު ްއާދެ!ްމަގުފަހިވާނެ ްދަންނަވަންޖެހޭ. ްެވްސްމިގޮތަްަކމަށް ްދަންނަވާއިރު ށް

ްގަ ްކޯޓުތައްް،ބޫލުކުރަންއަޅުަގނޑު ްމެޖިސްޓްރޭޓް ްއިތުރަށް ްކޯޓުގެ ްހަަމްްހުރި.ްއެްއެބަްވެސްްފެމެލީ ްވެސް ކޯޓުތަކުން

ވާއިދުަތއްްހެދުމަކީްވަރަށްްމުހިއްމުްއެކަމަށްްމަގުފަހިވާްގޮތަށްްއެްގަް،ް.ްއެހެްނވީމާސަލަތަކެއްްބައްލަވާބެހޭްމައްްޢާއިލާއާ

ްހަމައެއާް ްމިްކަމެއް. ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެިރްްއެކު ްބަލާއިރު ްބަދަލަށް ގެންނަ

ް،ކޯުޓްކަމަށްްވީްކަމުަގއިްިވޔަސްްމްސުޕްރީްއޮތުމުގެްބަދަލުގައިްއަދިްފެމެލީްކޯޓުްންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވަނީމެންބަރު

ްާދއިރާކޮންމެގޮތެއްް ްގޮުތގަިއްއިްވިޔަްސްޝަރުޢީ ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްބައްޓަންކުެރްއވުމަކީ ްޮގތަކަށް ްންނެއްިޓގެންނުދާ

ްމުހިއް ްވަކިްވަރަށް ްނެތް ްއަޅުަގނޑުގެ ްކަމެއް. ްމު ްއެ، ްކޯޓަށޭ ްފެމެލީ ްއޮންނަންވާނީްހަމައެކަިނ ްނުވަބާރުތައް ްއަދިް. ތަ

ްއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަ ްއެޖުޑިޝަލް ްއޮންނަްނާވނީްށޭ ްސުޕްރީބާރުތައް ްނުވަތަ ްއެ. ްކޯޓަޭށ ްއޮންނަންވާނީ.ްްމް ބާރުތައް

ްމި ްހުށަހެުޅމުގައި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްގައޮްއެކަމަކު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކޯޓޭ. ްފެމެލީ ްފެނުނުްތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޮގތުގައި ބޫލުކުރާ

ްވެސްްއެއަްށވުރެްރަނގަޅުްގޮތްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްކަމަށްްއެންމެްރަނގަޅުްގޮތް.ްއެހެންނަމަ

ްނޫވެއްޖެް ްކަމެްއ ްނެތް ްެއއީ ްބަދަލުކުެރއްވުމަީކ ްއެގޮތަށް ްތާއީދުއްޔާ ްެވްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަެމއްން. ގިނަްް،ކުރާނެ

ްފެނިވަޑަ ްހަމައެއާްބޭފުޅުންނަށް ްގޮތަކަށް. ްއިގަންަނވާ ނޑު ްައޅުގަ ްމިއެކު ްބޭނުންވަނީ ްދަށުންްްދަންނަވަން ޤާނޫނުގެ

ްގަވާިއދާގަ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންނަންޖެހޭކަން ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްަގވާއިދަށް ްބެހޭ ްާޢއިލާއާ ްކޮމިޓީްާވއިދަށް، ްވަރަްށްްބެހޭ އަށް

ްޢާއިލާއާްރަނގަޅަށް ްްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ. ްގެެނވުނު. ްއިޞްލާޙެއް ްފަހުން ްވަރަށް ްގަާވއިަދށް ްކޯބެހޭ ޓުެގްފެމެލީ

ްބައްދަލު ްފަރާތްތަކާކުރެވުނުޤާޟީންނާ ްއިތުރު ްއަދި ްެވސްްް. ްފަރާތްތަކާް، ްއެކި ްގޮސް ްމިހެން ްމިނިސްޓްރީއާ ްޖެންޑަރ

ްަބއްދަލުުކރުމުގެްނަތީޖާ ްާޢިއލާއާްބައްދަލުކުރެވުނު.ްއެ ްޤާނޫނަށާއި ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްގޮތުން ްވަރަށްްއެްއގެ ްަގވާއިދަށް ްބެހޭ

ްގެންަނންޖެ ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްފާހަގަކުގިނަ ްކަމަށް ްއޭގެހޭ ްމިރެވިގެްނދިޔަ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިްްތެެރއިން ްވަގުތަށް ވަގުތުން

ްކަމަށް ްގެެނވިއްޖެ ްވަރަށްވެއްޖެްްއިޞްލާޙު ްގަްއްޔާ ްކަމަށް ްވެދާނެ ްަހއްލަކަށް ްމިބޮޑު ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާުޙްްބޫލުކުެރވޭތީ

ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްހުށަހެޅީ.ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިހާރު ްޢާްޖެހޭ ްއެްއިލާާއްއޮންނަ ްަގާވިއދު ްމަޖިލީހުްބެހޭ ންްއޮންނަނީ

ް ްދީފަފާސްކުރި ްބެލެނިވެރިކަން ްވާޤާނޫނަކުން ްސަބަބުން ްއޮތުުމގެ ްދީފައި ްބެލެނިވެރިކަން ްހަމައެކަނި ްއެް. ްގޮތަކީ

ްގެންްއެްށްގެނެސްްމެްބަދަލެއްްމިްގެެނވެނީްމަޖިލީހުގެްފްލޯްއައްޔާްހަމަްކޮންށްްބަދަލެއްްގެންނަްަކމަށްްވެއްޖެްގަާވއިދަ

ްަވކިްްއޭގެްބަދަުލގައިްމި،ްެނވެނީ.ްއެހެންވީމާބަދަލެއްްގެ ހަމަްކޮންމެް،ްނަމަްތައްްދެވިއްޖެރުބާްފަރާތްތަކަށްްމިގޮތަށް

ްިވޔަސް،ްއެަކމާެވސް،ްްމުއައްސަާސއަކުން ްފަރާްމިނިސްޓްރީއަކުން ްދީފައިވާ ްބާރުތައް ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ތްތަކުްންބެހޭ
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ްކުެރވެމު ްކަންތައްތައް ްގަންއެ ްއެކަމާޭދ. ްހެދެމުންދޭ. ްކުރުމުްާވއިދުތައް ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްގޮތުން ގެްބެހޭ

ްއެހެްނވީމާ ްމަގުފަހިވެގެންދޭ. ްނެތި، ްދަްއޗެއް ްއެބަްއެް،އެްއވެސް ްފަހިވަމުން ްހެދޭްްކަންތައްަތއް ްއަލަށް ްމިހާރު ދޭ.

ްސަބަބަށްްްއެ،ްވަމުންްއެބަްގެންަދވާ.ްއެހެންވީމާއްބެހޭްފަރާތްތަކަށްްދެްގަވާއިދުްހެދޭްބާރުތައްްއެކަމާްޤާނޫނުގެްދަށުން

ނުޑގެްމިްހުށަހެޅުމަކީްޙަޤީޤަތުަގއިްމި ވާތީްއެްޤާނޫުނގެްްވަރަކަށްްއަހަރުވެފަިއވާްޤާނޫެނއްްކަމަށ12ްްްއީޓަކައިްއަުޅގަ

ްބާރުދެއްވާފައި ްވެް،ވަނީްދަށުން ްމަތީ ްއެންމެ ްވެސް ްދާއިރާގެ ްޝަރުޢީ ްައކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަމަށްްއޭރު ރިޔާ

ްމި ްމިާހރު ްއެކަމަކު ްމިްބައްލަަވއިގެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނާތީ ްކަމަށް ްބަދަލެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްބަދަލަކީ

ްމިް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅީ. ްބިލާްއިޞްލާޙު ްމި ްފުންކޮށްްްކަމާ، ދޭތެރޭގައި

ްއިޞްފެް،ވިސްނާަވޑަިއގެން ްނިަވޑަިއގަންނަވާ ްމިލާޙުތަކާ ްމަޖިލީހަްެއުކ ްބަލައިގަނެބިލު ްފުރުޞަތެއްެގްް،ށް ައވަސް

 . وبركاته انسالو عهيكى ورحًت هللاوތެރޭގައިްމިްބިލުގެްމަަސއްކަްތްނިމިގެންްދިޔުން.ް

 

ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްބަުހސް ްބިލަށް ްއޮތީޝުކުރިއްާޔ.ްމި ްއެދިަވޑަިއގަންގަިޑއިރު.ްފުރުޞ3ްަްކުރުމަށް ްއަޅުަގނޑުްތަށް ްމަތިން ްގޮތެްއގެ ަނވާ

ް ްމެންބަރުންނަށް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދާނަން. ްކުިރއަްށްްއަރުވަމުން ްމަސަްއކަތް މަޖިލީހުގެ

ްމަޑުކޮށްލަން ްމިނުގެންދެިވގެން ްކޮމްޕިއުްޖެހިގެން ްމިްއުޅެނީ.ްމަޖިލީހުގެ ްހުރިްމައްސަލަްްވަގުުތްދިމާވެފައިްޓަރްނިޒާމަށް

ްބަލަންވެގެން ްހަމަޖެއްސޭތޯ ްކަރަންޓުިދއުމާއެްއގެްސަބަބުން.ްއެކަން ްނިޒާމަށްްް.ްިއއްެޔްކުއްލިއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ގުިޅގެން

މަޖިލީހުގެ،ްްގެންދަނީ.ްކުެރވޭތޯްައޅުަގނޑުްބަލަުމންްމިވެގެން.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންްހައްލުއުޅެނީްކަންަތއްތަެކއްްދިމާްމި

ްކަރަންޓު ްނިޒާމަޖިލީހުގެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްގެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިމާވަމުންދާކަން ްމައްސަލަތަކެއް މަށް

ްބަޖެޓު ްއަހަރު ްވަކިްންޖަލްްމިދިޔަ ްކޮިރޑޯތަުކގައި ްމަޖިލީހުގެ ްހިންގަމުންގެންދިޔައި ްައޅުަގނޑުމެން ސާތައް

ްއަް،އަަޅއިގެންްވައިރުް ްފެނުެގ ްެއއީ ްދިއްަލއިގެން. ްނިބޮިކ ްމި ްކަރަންޓުްސަުރޮކށްގެން ްވަރަށްޒާމަށް، ްނިޒާމަށް ޮބޑެތިްްގެ

ްައޅުގަ ްލިބިފަިއވާތީ. ްގެއްލުންތައް ްމަރާމާތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއަހަރުެގްނޑުމެން ްމި ްތެރެއިން ްފައިސާގެ ްޖެހި ބަޖެޓުގައި

މަރާމާތުގެްްތެރޭގައިްމަޖިލީހަށްްދޫކުރައްާވްގޮތަށްްހަމަޖައްސަވާފައިްއޮީތްނުވަދިހަްހާސްްރުފިޔާ.ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުގެ

ްމިހާރުް ްކޮްމޕިއުޓަރްސިސްޓަމަށް ްގެންދާނީ ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުއްިޓފަ. ްމިހިރީ މަސައްކަތްތަްއ

ް ްފެށިގެން ްހިސާބުން ްމި ނޑު ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ ްހައްލުވީމަ. ްމައްސަލަ ްހުރި ްހުސްވަގުތުޮކޅެްއ31ްްދިމާވެފައި މިނެޓުގެ

ްފު ްޓެކްނީޝަނުންނަށް ްހަމަޖެއްސޭޯތްނަގާނަން ްކަންތައްތައް ްމި ްވަދެ، ްޗެމްބަރަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޓަކައި، ރުޞަތުދިނުމަށް

ްބެލުމަށް.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަށް(9:49ްއިނ9:21ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލަ ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްވަުގތުކޮޅެއް ނޑުމެން ްެޓކްނިކަްލް`ްއަުޅގަ ްބައެއް ްދިމާވި ްޖެހުނީ ްމިއަދު ން

ްބޭފުޅުްން ްފަންނީ ްސެކްެރޓޭރިއެޓުެގ ްކަމަށް ްހައްލުވެއްޖެ ްކަންަތއްތައް ްއެ ްމިހާރު ްހައްުލކުރުމަށް. މައްސަލަތައް

ނޑުމެންްކުރިމަތީ ނޑުްަމސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންދާނަން.ްއަުޅގަ ަގއިްއަޅުަގނޑަށްްމަޢުލޫމާތުދެްއވަނީ.ްއެހެންކަމުންްއަުޅގަ

ް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްޤާނޫނުްނަންބަރު ްލަޠީފު ްމެންބަރުްޙަސަން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްވަނީ ،2111/4ްމި

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ނޑު ްއޮތީ.ްއަޅުގަ ްމި ްބަހުސް ްއިބްތިދާޢީ ްބިލުގެ ްބިލު.ްމި ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ޢާއިލާއާ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.ްްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމިލަންދޫ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 2111/4ްޝުކުރިއްާޔ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމެގް، ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ޢާއިާލއާ

ްލަ ްޙަސަން ްހިތަދޫ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީެވ ނުޑްބިލެއް ްއަޅުގަ ްލަޠީފަށް ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ޠީފަށް،

ްަވރަށްްމުހިއްމުްކަމެއްްސަމާލުކަމަށްްގެނެއްސަްފާހަގަކޮށްފަިއް ޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ!ްައސްލުގައިްމިއީްޙަޤީޤަުތގައި

ް ްއެ ްވެއްެޖްއޔާ ްގޮތުން ްއޮންނަ ްޤާނޫނުގައި ްމިހާރު ްމީގައި ްއަކީ ްނުކުާތ ްމި ްއެއް. ްނުކުތާ ްބިލުްއޮތް ްމި މަނިކުފާނު

ްއޮްތްވާހަަކ.ް ްދީފައި ްހެދުމުެގްބާރު ްަގވާއިދުަތއް ްއަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވިދާޅުެވއްޖެ ްވެސް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވަމުން

ް ްމިގޮތަށް ްހިތަށްއަަރނީ ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްގިނ2118ްައަޅުަގނޑު ްވަރަށް ްފާސްކުރި ްކުީރަގއި ގެ

ްރަ ްކަންަތއްތަެކއްެގްޤާނޫނުތަކެއްަގއި ްގިނަ ްވަރަށް ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުިރ ްއޭުރގައި ްއަްށ، އީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ

ްއިޞްލާޙުަތއްް ްމިފަދަ ްގަބޫލުުކރެވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއޮްތ ްދީފައި ނޑި ްތަޅުދަ ްކަންތައްަތކެްއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ބާރު

ްމިހާ ްހުރުމަކީ ްާޤނޫނުތަކުގައި ްމާއްދާތައް ްމިފަދަ ްކަމެްއ.ްނުވަތަ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްަދށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމިއޮތް ުރ

ް ްދެންނެވީ ްމި ްެއީކގައ2118ްްިއެހެން ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހި ްފާސްކުރި ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްއަހަރު ވަނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްްއަދިްރައްޔިތުންްވެސްްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީސްްބަދަލުވުމާްއެކީަގއިްމިހާރުްފާސްކުރާްޤާނޫނުތަކުގެ

ްދީފަިއްއެހެްން ްއަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަތީން ްބާރުތައް،ްޤާނޫުނއަސާީސގަިއްއޮްތްގޮުތގެ ްހުންނަންޖެހޭ ްދީފައި އަށް

ްޖެހޭް ްއެބަ ްކަންތައްަތއް ްއެ ްވަންާޏ ްކަމަށް ްހުރި ްކަންތައްތަކެއް ްދިމަދިމާލަށް ްއެހެން ްޤާނޫނުތަކުްނ ްއެހެން ބާރުތައް،

ނޑަށްްފެންނަނީްއިޞްލާޙުކުރަ ވަނަްއަހަުރެގްކުރީަގއިްފާސްކޮށްަފއިްހުރިްހުރިހާްޤާނޫނެއްްރައްޔިތުނ2118ްްްން.ްއަުޅގަ

މަޖިލީހުގެްކޮމިޓީއަކަށްްގެނެްސ،ްމިްގޮތަްށްހުރިްކަންތައްަތްއްފާހަގަކޮށްފައިްމިްއިޞްލާޙުަތއްްެއކީެއކަްއޗަކަށްްގެެނވޭނެް

ްއަުޅގަ ްދިޔުން. ްއިންތިޒާމުކުެރިވގެން ްމިގޮތަށްްގޮތެއް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުެރިވްއޖެ ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްހިތަށްައރާ ނޑަށް

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްމިގޮތަށް ްއިޞްލާޙުތައް، ްހުރި ްދެވިފައި ްމިގޮތަްށ ްބަދަލުގައި ްެގނައުމުގެ ްއިޞްލާޙުަތއް ވަިކވަކިން
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ްގަ ްއަަވސްެވ،ްފަސޭހަވެގެންދާނޭ.ްމިސާލަކަށް ްމަސައްކަތް ްތަނުން ްބޮޑު ްމާ ްބާބުަގިއްކޮށްލެވިއްެޖއްޔާ ްހެދުމުގެ ާވއިދުަގއި

ވަނަްމާއްދާްއިންްިމްޤާނޫނުގެްދަށުންްހަދަންޖެހޭްގަާވއިދުތައްްހަދައިްހިންގާނ72ްްީނުވަތަްމިްޤާނޫނުގައިްއެބަްުބނޭް

ްވެްސް ްބާރު ްހެދުމުގެ ްގަާވއިދުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްކޯޓެްއގައި ްފަރާތަކުންނޭ. ނޑަައޅާ ްކަ ްކަަމށް ްއެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވެސްްރައީސުލް ްހަދަން ްގަާވއިދު ްުނަވތަ ްޤާނޫނު ްވިްއކުމުގެ ްގިތެޔޮމިރުްސ ްބާޒާރުަގއި ްއަްށ. ޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވެސްް ްހަދަން ްަގވާއިދު ްގޮތުގެ ްއެންދިިރއުޅެންވާ ްއެންވަުތގައި ްމަސްދޯންޏެއްގެ ްއަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްމިއީ ްއަށް. ްަޤއުމ2118ްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްުކރީގައި ްއަހަރުގެ ްހުިރްވަނަ ްއޭުރގައި ްގޮތުން ްހުރި ްކަންތައްަތއް ެގ

ްގޮތް.ްހަމަް ްހުރި ްވެަފއި ްކަންތަްއތައް ްތެޭރގައި ްބާރުތައް.ްގިަނގުަންބާރުތަކުގެ ްހުރި ްލިިބފައި ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްއާދޭ ްއެބަ ްެވސް ްމާނަކުރުުމގައި ްގޮތ73ްުއެާއއެީކގައި ްހިމެނިފައިވާ ްއިބާރާތެއް ްޤާނޫނުގައި ްމި ްމާްއދާ ްއެހެްންވަނަ ން

ްމަތީންނޭް ްމިގޮތުގެ ްނުވަތަ ްގޮތަކަށޭ. ްމިކަހަލަ ްކުރަންޖެހޭނީ ްކަންކަން ްނަމަ ްދޭހަނުވާ ނޑައެިޅގެން ްކަ ގޮތަކަށް

ްގަާވއިުދް ްުނވަތަ ްާބރުތަކެއް، ްއަނެއްާކވެސް ްކޯޓުތަކަށް ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ.

ްކޯޓުަތކުގެ ްބާރުދޭއިރުަގއި ްމައްސަލަތަްއ،ްްހެދުމުގެ ްހުރި ްގޮތުން ްގުޅޭ ނިޑޔާރުންނާ ްފަ ްނުވަތަ ްހާލަތު، ނޑިޔާރުްނގެ ފަ

ްއަެނއްާކވެްސް ްހުރީތީވެ ްކުެރިވފައި ްކަންތައްަތކެއް ްއިތުބާރުެގއްޭލްގޮތަށް ްމެދުގައި ނޑިާޔރުންނާ ްފަ ްތެޭރަގއި ރައްޔިތުންގެ

ްދޭ ްގޮތަކާ ްެވގެންާދނެ ްކަންތައްތައް ްދެން ްނުވަތަ ްދިނީމަ ްބާރެއް ްއޮްތްމިފަދަ ްއެބަ ްކަންބޮޑުވުން ްވެްސ ތެރޭަގއި

ނޑިޔާރުްނގެްމައްސަލަތައްްހުރިްގޮތުން.ްެއހެންވީމާ،ްމިއަދުްއަޅުަގނުޑް ޙަޤީޤަތުގައިްމިއަދުްކޯޓުަތކުަގިއްތިބިްބައެއްްފަ

ްތާއީުދކު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްޙަޤީޤަތުގައި ރަމޭ.ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ް ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްއެދެނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުނ2118ްްއަދި ްމި ްޤާނޫނުތައް، ްހުިރ ްފާސްކޮށްފައި ްކުރީަގއި ެގ

ފާސްކޮށްފައިްހުރިްހުރިހާްޤާނޫނެއްްެއއްތަންކޮށްގެންްިމގޮތަްށްހުރިްހުރިހާްމާއްދާތަކެއްްފާހަގަކޮށް،ްކޮމިޓީްެއްއގައިްމިް

ޖެހޭްއިޞްލާޙުތަކާއިްއުވާލަންެޖހޭްމާއްދާތައްްުއވާލުމާ،ްމިްަކންތައްތައްްކުެރވިއްޖެްކަމަށްްހުރިހާްމާއްދާތަކަކަށްްގެންނަން

ވަންޏާްއަޅުަގނޑުމެންގެްަވގުުތްސަލާމަތްކުރެވި،ްޚިދުމަތްްއަވަސްކޮށްެދވޭނޭ.ްހަމަްއެއާއެީކގައިްފާހަގަކޮށްލަންްއެބަްޖެހޭް

ްގިނަ ްއެކުެލިވގެން، ްޕާޓީަތކެއް ްގިނަ ްކަމަކަށް، ްކަންކަްންްއަނެއް ްހިންާގއިރުަގއި ްސަރުކާެރއް ްއެކުެލވިގެްނ ޕާީޓތަކެއް

ކުރެވެމުންދާްގޮތަށްްބަލައިާލިއރުްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްވަރަށްްހިތިްތަޖުރިބާްއެއްްކުެރވެމުންދާްތަން.ް

ް ްޕާޓީތަކެއް ްތަން.ްގިނަ ްލިބެމުންދާ ްނިކަމެތިކަން ްހިތްދަތިަކމާއި ްއޭގެ ްކޮންމެްރައްޔިތުންނަށް ްގޮތަކީ ްވާ ްމި އެކުެލުވނީމަ

ް ްވެސް ްވ1ްްާމިނިސްަޓރު،2ްްޕާޓީއަކުން ްމި ްގޮތަްށްކަންތައްތަްއްކުރީމަ ްމަންފާވާ ްޕާޓީައކަށް ްއެ މިނިސްޓަުރްހުރެގެން

ިމްގޮތަކީްޙަޤީޤަތުަގއިްރައްޔިތުްނނަށްްލިބެންޖެހޭްޙައްޤުތައްްމިްއޮންނަނީ،ްވަރަށްްބޮޑަށްްއެްަޙއްޤުތަކަށްްއިހުމާލުވެފައިް

ްފެންނަނީ.ް ްމި ްމިއަދު ްަތޖުރިބާ ްގޮތުެގ ްދާނެ ްަކންތައްތައް ްސަރުކާެރްއގަިއ ްކޯިލޝަންގެ ްއެހެންވީމާ، އޮންނަނީ.

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްމި ްއެާއއެީކގައި ްހަމަ ްވެގެންުނވާނެ. ްމިގޮތަށް ްމިކަން އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްބު ްއާތަރ ްކަމެއް، ްބަލަންޖެހޭ ްދީގެން ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްސަމާލުކަމެއް ްއެކަކު ްހިމެނޭ ްޭއގެތެރޭަގއި ްއަިދވެސް ރަދާްސގެ
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ހުރިކަމާ،ްއަދިްހަމަްެއއާެއކީަގއިްފަރުކޮޅުފުށިްރިސޯުޓަގއިްމިހާރުްކިއްލާހަދަިއގެންްހިންގަމުންދާްމާރާމާރީގެްގޭންގުަތާކ،ް

ްއި ްއަދީބު ްމިނިސްޓަރު ްޓޫރިޒަމް ްކުރުމާ،ްމިހާރުގެ ްބައްދަލުކުރާ ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްވަަރކާ،ްެއކަމުެގްއަދި ްއޮތް ހުމާލުވެފައި

ތެރޭގައިްހުރިްފުންމިނެއްްބެލުމަކީްމިްމަޖިލީހުންްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭްކަމަކަށްްވާތީވެ،ްއެްވާހަކަްވެސްްައޅުަގނުޑް

ްނުވަތަް ްދިމާލަށް، ްރައީސާ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބީޗުގައި ްާއޓިފިޝަލް ްރޭގައި ްއެއާެއކީަގއި ްހަމަ ްގެންނަން. ސަމާލުކަމަށް

ްމާފަށްްރައީ ްކަމަށް ްއެ ްަދއްކާފަިއްއޮތީީތވެ،ްިޢމްރާންޚާނު ްވާހަަކތަކެއް ްބިރުދެއްކުުމގެ ްވަރަްށްބޮޑަށް ސަށްްނިސްބަތްކޮށް

ނޑުްގަބޫލުކުރަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްއެދެންޖެހޭނެްކަމަށްްވެސްްއަުޅގަ

ް

ްކަދެއްެކވުން:ރިޤުްވާހަދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ްލަޠީފުް ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި `ްޝުކުިރއްޔާ

ނޑުްގަޫބލުކުރަން.ްއާދެ!ްޢާއިާލއާްބެހޭް އިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްިމްމާއްދާްއަށްްއިޞްލާުޙގެންަނންޖެހޭްކަމަށްްއަޅުގަ

ްއިޞް ްގެނެވޭ ްއެ ްނޫނީ ްގަވާއިދުތަާކިއްޤާނޫނަށް ްހަދަންޖެހޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްދަނީ ްމި ްވެގެްނ ްނަތީޖާއަކަށް ލާޙުގެ

ްލަޠީފުް ްޙަސަްނ ްވެސް ްޮއތްގޮތް ްއެކަން ްކުރިން ްމީެގ ްއާދެ! ްކަންތައް. ްފަރާތެއްގެ ްހަދާނެ ްގަާވއިދުތަްއ ްބެހޭ ޢާއިލާތަކާ

ްފަރާތަ ނަޑއަޅުްއވާ ްކަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއއީ ނޑުމެންްވިދާޅުވެެދްއވައިފި. ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއޮތުން ްއެކަްނ ްއެހެން ކުން.

މިއަދުްސުވާލުއުަފއްދަންޖެހޭްކަމެއްްނޫން.ްއެއީްއޭރުްޤާނޫުނއަސާސީްއޮތްްގޮތުންްެއކަންްއޮތްްގޮތްްެއއީ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްގެންނަން ްިމްބަދަލު ްދިަޔްގޮތުން ްބަދަލުވެގެން ްިނޒާމު ްވެިރކަމުގެ ްގުިޅގެން ްބަަދލާ ްައއި ްއަށް ޖެހޭ.ްހަމަްޤާނޫނުއަސާސީ

ްހުރިކަްން ްޤާނޫނުތަކެްއ ްބަިއވަރު ްއެަތއް ްގެންނަންޖެހޭ ްބަދަލުތައް ްމިކަހަލަ ްގުިޅގެން ްދިުޔމާ ްބަދަލުެވގެން ްނިޒާމު އެ

ްގެނެއްސަ.ް ްއިޞްލާޙެއް ްޮކމިޓީން ްަގވާއިދު ްވަނީ ްވެސް ްަފހުން ްދާދި ްަގވާއިދަށް ްބެހޭ ްފާަހގަކުރަން.ްޢާިއލާއާ އަޅުަގނޑު

ްޢި ްދާއިާރގެ ްތުލުސްދޫ ްދިަޔީއްއެއީ ްވެގެން ްނަތީޖާއަކަށް ްއިޞްލާޙުެގ ްއެ ްއިޞްލާޙެއް. ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްއޒަތްތެރި

ްއިޞްލާޙުެގް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްިމ ްމިހާރު ްބޮޑުެވގެންދިޔުން. ްއެހީތެރިކަން ްލިބެންޖެހޭ ްާޢއިާލތަކަށް ްޫރޅިގެންދާ ޢާއިލާތައް،

ންްޢާއިލާއާްބެހޭްކޯޓަށްްލިިބގެންދިުޔން.ްއެހެންނަމަވެސްްމީަގއިްނަތީޖާއަކަށްްެވގެންދާނީްޢާއިާލއާްބެހޭްަގވާއިދުަތއްްހެދު

ނޑުް އަޅުަގނޑުމެންްމިްިއޞްލާޙުްގެންނައިރުްވިސްނާލަންޖެހޭްނުކުތާތަކެއްްއެބަްހުރި.ްއެްނުުކތާތަކުގެްތެޭރގައިްއަުޅގަ

ް ްބަލަނީކީ ްމި ްމައްސަލަތައް ްބެހޭ ްކަންތައްތަްއ،ްޢާއިލާއާ ްބެހޭ ްކޯޓުންްފާހަގަކޮށްލަން،ްޢާއިލާއާ ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ހަމައެކަނި

ްމައްސަލަތަްއް ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްވެސް ްކޯޓުތަކަކީ ްމެޖިސްޓްރޭޓު ްހުންނަ ްރަށްރަށުަގއި ްކޯޓުތައް، ްމެޖިސްޓްރޭޓު ނޫންކަން.

ްތަންތަންކަން.ްއެހެންވީމާ،ްާޢއިލާާއް ްކަންަތއްތަކެްއްކުެރވެމުންދާ ްގިނަ ްވަރަށް ްހުރި ްާޒތުގެ ބަލައި،ްަކިއވެނިކޮށްދީ،ްމި

ްމިްބެ ްސުވާލެްއ. ްއުފައްދަންޖެހޭ ްމިއަދު ްހަދާނީ.ްމިއީ ްފަރާތަކުންތޯ ްއެހެން ްަގާވއިދުތަްއްހަދާނީ،ްނޫނީ ްއެ ްކޯޓުންތޯ ހޭ

ްނޫނީް ްބަދަލުގެނެސް، ްަގވާއިދުތަަކކަށް ްއެ ްކޯޓުން ްބެހޭ ްޢާއިާލއާ ްގަބޫލުކުެރވެނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ސުވާލުއުަފއްދާއިރު

އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަންްފަދަ،ްޖޭ.އެސް.ސީްފަދަްކޮންމެވެސްްއެކަހަލަްދާއިރާްްގަާވއިދުތައްްހެދުމުގެްބަދަލުަގއިްޖުޑިޝަލް



10 

 

ްބަދަލު،ް ްގަާވއިދަށް ްގޮތަށް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްކޯޓުތަކަކުން ްހުރިހާ ްފަރާތަކުން ްހުރިހާ ްފަރާތަކަށް ްހުރިހާ ްތެރެއިން އެްއގެ

ްމުހިއް ްއައުމަކީ ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ްމި ްގޮަތކަށް ްހެދިގެންދާނެ ްފާހަގަކުެރވޭ.ްގަާވއިދުތައް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަަމށް ްކަމެއް މު

ްހަަމް ްކޯޓުންތޯ ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްއަީކ ްނުކުތާ ްުސވާލުއުފައްާދ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްައކީ، ްނުކުތާ ނޑުެގ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ނޫންްގަާވއިދުތައްްހަދާނީ؟ްނޫނީްމުޅިްރާއްޖޭެގްމެޖިސްޓްރޭޓުްކޯުޓތަކުންްވެސްްޢަމަލުކުރަންޖެހޭްގަާވއިދަކަށްްާވއިރު،ްއެ

ފަރާތަކުންތޯްއެްގަާވއިދުތައްްހަދާނީ؟ްއެްނޫންްފަރާތަކަށްްބަލާއިރުްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަންްމިްއޮތީްދެްފަރާތެއް.ްއެއީް

ްއެްއްދިމާލަކުން،ްކޮންމެގޮތެްއަގއިް ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން.ްއެހެންީވމާ،ްމިއިންްކޮންމެވެސް ްޖުޑިޝަލް ްާއއި ޖޭ.އެސް.ސީ

ްގޮތުން،ްމިހާ ްއޮތް ްމިހާރު ްމިްވިޔަސް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއަންނަން ްބަދަލު ްޤާނޫނަށް ްމި ްއެހެްންގޮތަކަށް ްނޫން ްގޮތް ްއޮތް ރު

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްބޭނުންވަނީ ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއެބަ ްބަދަލުކުރަން މާއްދާ

ލިޔުމުންްއޮތްްއޮތުަމކުންްނޫން.ްމިްމާއްދާްއަްށްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްހުށަހަޅުއްވާަފއިްިމވާްިއޞްލާޙު،ްަހމައެކަނިް

ްމިް ްއަށް ްއެހެންވީމާ،ްމާއްދާ ްކަމަށް. ްކަމެއް ްތާއީދުކުރާ ްބޮަޑށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަމަށް. އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ

ްޝުކުރުދެންެނވު ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްެމންބަރަށް ްއެ ްވާތީ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްިއޞްލާޙު ްއެުކްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މާ

ނުޑގެްާވހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް ްއަޅުަގނޑުްމިްދެންނެވިްުސާވލުއުފައްދަމުންްއަުޅގަ

ް

ްމުްވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްކެލާ

ހިތަދޫްދެކުނުްްޢާއިާލއާްބެހޭްޤާނޫނަށް،2111/4ް`ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްއިޞްލާެޙއް.ް ްމުހިއްމު ްަވރަށް ްއިޞްލާަޙކީ ްއޮްތ ްމި ްހުށަހަޅުްއާވފައި ްލަޠީފު ްޙަސަން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ

ްވަކިންް ްބާރު ްލިބިދޭ ްނިޒާމަށް ްވަިކވެ،ްޚާއްަޞކޮށްްޝަރްޢީ ްބާރުތައް ްބަދަލުގައި ްގެނައި ްމި ްދުސްތޫރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ޢާިއލާއާްބެހޭްޤާނޫނުގެްދަށުންްހަދަންޖެހޭްގަވާއިދުތައްްހެދުމަށްްއެންމެްރަނގަޅުވާނީްޢާއިާލއާްްއޮތްއިރު،ްއަުޅގަ

ް ްއެެހންވީމާ، ްހަވާލުކުރިްއޔާ. ްކޯޓާ ްއެހެނ72ްްްބެހޭ ްއެކަންތައް ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙުގެ ްގެންނަ ްމި ްައށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްއެހެްނވީމާ ްނޫން. ްއިޞްލާެޙއް ްޮބޑު ްމާ ްމިއީ ްބަދަލުވެގެންދާނެ. ްއިޞްލާުޙް، ްމި ްފާސްޓުކޮށް ްވަަރށް ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ްދެންް ްހިސާބުން ްމި ްބަދަލުގެނައުން. ްގެންނަންޖެހޭ ްޤާނޫނަށް ްމި ްގެނެސް ްިނންމާފައި ްގެްނގޮސް، ްއަށް ކޮމިޓީ

ްހިތަށްއަ ްފަހަރު ްބައެއް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްކޯޓަށް. ްދެނީ ްމި ްބާރު ްހެދުމުގެ ްގަާވއިދުތައް ްނިންމަންޖެހެނީ ރާްއަޅުަގނޑުމެން

ްމަދުވެގެންނޭ.ް ްގަާވއިދުތަްއ ްމަދުވެގެންނޭ. ްޤާނޫނުތައް ްދަނީ ްމި ްހިސާބަށް ްމި ްކަންތައްަތްއ ްަބއެއް ޤައުމުގެ

ްއުޅެނީ.ް ްމި ްމަދުވެގެން ްތަންފީުޛކުރެޭވަވރު ްއިންޕްލިމެންުޓކުރެޭވވަރު، ްަގވާއިދުަތއް ްޤާނޫނުތަކާިއ އެހެންނެއްނޫން.

ްޤާނޫ ްގަާވއިދުތަާކއި ްހުރި ްމިހާރު ްފަސޭހަތަކެްއްއެހެންވީމާ، ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮތްވުަމކީ ްަތންފީޛުކުރެވޭނެ ނުތައް

ްޠާރިޤުް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްދެންމެއަކު ްކަމެއް.ްދާދި ލިބިގެންދާނެ

ްޚަރަދު ްދަރިންނަށް ްފާހަގަކޮށްލަން.ްކުދިްނނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާ ްފާހަގަކުރެްއވި ްއޮތްްއެ ްދަށުން ްަގާވއިދެްއގެ ދިނުމުގައި
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451ްް ްޖެހުނީ ްމި ްހުށަހަޅައިގެން ްއިން ްޑީ.އާރު.ޕީ ްފަހުން ްފަހުން،ްއެންމެ ްއަހަެރއް ްއެތައް ްއަްށ1111ްްރުފިޔާ ރުފިޔާ

ްވަރަށްް ްައޅުަގނޑުމެން ްގެަނއީތީ ްއިޞްލާޙު ްަގާވއިދަށް ްތާއީދުކޮށް،ްއެ ްއެކަމަށް ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޮޑުކުރަން.ްމި

ް ްއަދަދު ްއެ ްވަިކން ްއަދި ްއާދެ! 451ްްއުފާކުރަން. ްެއީއ2111ްްއިން ްއޮތް. ްއެބަ ްބަދަލުވެފައި ްވެސް ްއަށް ރުފިޔާ

ްހުިރއިރުް ްއަދަދުތައް ްޮގތްގޮތަށް ްތަފާތު ްޭއގައި ްދެން ްއާދެ! ްއެހެން. ްއަދަދު. ްދޭ ްމުއްަދތުގައި ްޢިއްދައިެގ މައިންނަށް

ްގޮތަކީ ްފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ ްމިއަދު ްބަދަލުކުރަންވެފައިްްއަޅުަގނޑުމެން ްޗޭންޖުކުރަން، ްވެސް ްކޮންމެހެން ްއަދަދުތަކަކީ އެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްޮއތްކަން ްބަދަލުނައިސް ްގަާވއިދަށް ްެއ ްވެސް ްދުވަހެްއީވއިރު ްެއތައް ްކަމަށް. ްއަދަދުތަކެއް ހުރި

ްރަްއޔިުތންނަށް ްލުެޔއް ްވަރެްއގެ ްކޮންމެވެްސ ްސަބަބުން ްބަދަލުގެ ްގެެނވުނު ްއެ ްދެންްްއެނިގގެން، ލިބިގެންދާނެ.

ްކޮންެމް ްއޮތް، ްލިޔެފައި ްޤާނޫނުަގއި ްެވސް ްއޭަގއި ްޕެންޝަން. ްއަސާސީ ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހަމައެއާެއކު

ްބަދަލަށްް ްއަންނަ ްއަގުަތކަށް ްބަދަލު، ްއަންނަ ްައދަދުތަކަށް ްވާހަކަ ްއިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ްމުރާޖަޢާކޮށް، ްއެ އަހަރަކު

ްކަންތަްއްކުރިތޯްސަރުކާރުން.ްނުކުރޭ.ްއެންމެްފަހުންްއެްކަންތަްއްްނިސްބަތްކޮށް.ްއެކަަމކު އެހެްންލިޔެފައިްއޮަތސްްއެ

ްގަާވއިދުތަްއް ްއެހެންވީމާ، ްފާސްކުަރން. ްކަންތައް ްއެ ްލައިގެން ްބަޖެޓަށް ްހުށަހަޅައިގެން، ްއިން ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޖެހުނީ ވެސް

އްޔިތުންނަށްްލިބެންޖެހޭްފައިދާްމިްލިބެނީްއެްކަންތައްތައްްހުއްޓަސްްވެސްްއެްގަާވއިދެްއ،ްއޭގެްފައިދާްަގވާއިދަކުންްރަް

ްގަޫބލުކުރާްގޮުތގައިްމިހާރުްޢާއިާލއާްބެހޭްޤާނޫނުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްދީފަިއވާްބާުރް ނޑު ތަންފީޛުވީމަ.ްއަުޅގަ

މެްމަހަކުްވެސްްަގވާއިދުތަަކްށްޢާއިލާއާްބެހޭްކޯޓަށްްބަދަލުވުމާްއެކު،ްޢާއިާލއާްބެހޭްކޯޓުންްކޮންމެްދުވަހަކުްވެްސ،ްކޮން

ްވެސްް ްމިންވަރު ްތަންފީޛުވާ ްަގވާއިދުަތއް ްގެނެސް، ްަވގުތަށް ްވަގުތުން ްބަދަލުތައް ްއެ ްބަލައި، ްގެންނަންޖެހޭތޯ ބަދަލެއް

ްތަންފީޛުވަމުންދާެން ްއެީއ ްނުހަދާ، ްކަމަށް ްއެްއެޗއް ްއޮންނަ ްލިެޔވިފައި ްފޮތުަގއި ްހަމައެކަނި ްަގވާއިދަީކ ްއޮންނަ ބަލައި،

ްހިތަދޫްދެކުނުްއެއްް ްހުށަހެޅުއްވީތީ ްމިްމުހިއްމުްއިޞްލާޙު ްެއްއފަހަރު ްއުއްމީދުކުރަން.ްއަިދވެސް ްކަމަށް ްވާނެ ްކަމަށް ޗެއް

ްދާއިރާގެްޑީ.އާރު.ޕީްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފަށްްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްޝުކުރުދަްނނަވަން.ް

ް

ްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްދުމަރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްއުތުްމައްޗަންޮގޅީ

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢާއިލާއާްބެހޭްޤާނޫނުގަިއްޤާނޫނުއަސާސީއާްތަޢާރުޟުާވްމާއްދާްއެއްްއޮތީމަ،ްއެކަްން

ްވަރަށްް ްލަޠީފަށް ްޙަސަން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެނެސްދެްއވީތީ ްސަމާލުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ މި

ް ްގިނަްއިޚްލާޞްތެރި ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮުތގައި ްގަބޫލުުކރެވޭ ނޑަށް ްދަްނނަވަން.ްއަުޅގަ ޝުކުރެއް

ްަދއްާކް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާަހކަ. ްއިޖުރާއަތެްއގެ ްިޖނާޢީ ްދައްކަން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަދއްކާ. ްއެބަ ވާހަކަތަެކއް

ްރާއްޖޭް ްމުޅި ްވާހަކަ. ްޤާނޫނެއްގެ ްއިޖުރާއަތުގެ ްމިްމަދަނީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަްއކަމުންދަނީ. ްވާހަކަަތއް ްއެ ްވެސް ގަިއ

ްޤާނޫނުންް ްެއއީ ްިވޔަސް ްކުރިކަމުގައި ްކުޑަކަމެއް ްކިތަންމެ ްޤާނޫނުތަކަކީ. ްހިންގުމުގެ ްކޯުޓތައް ްޤާނޫނުތަކަކީ އިޖުރާއަތުގެ

ްބާރަްށްފާުޑކިޔޭ ްއަނެއް ްބާރުން ްެއއް ްބެލެންސަސް،ްުނވަތަ ްެއންޑް ްޗެްކސް ްކުރެވޭްްބާރުލިބިގެން،ްއެއީ ްއެކަން ގޮތަށް
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ްކޯޓަްށް ްއެ ްކަންތައްަތއް ްއިޖުރާއަުތގެ ްއެ ްއެހެންވީާމ،ްއަނެއްާކވެސް ްވެސް. ްގޮތަކީ ްއެކަންކުރެވޭނެ ްގޮތަށް ްފެންނަ ތަން

ްހަމަް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަދަން. ްޤާނޫނުތައް ްއިޖުރާއަުތގެ ްއެ ްމަޖިލީހުން ްޖެހޭނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުގައި ދޫކޮށްލުމުގެ

ފަިއްެއއްްވާހަކަްއެއްްަދއްާކއިރު،ްއިޖުރާއަޭތްިކޔާފައިްއަރަބިްބަހެއްްކީމާްމިްދައްކަނީްއެހެންްވާހަަކްެއްއްހިންގުމޭްކިޔާ

ްހަދަންވީ.ް ްޤާނޫނު ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނެތް. ްކަެމއް ްވާހަކަަދއްކާނެ ްމިތާނގައި ްައޅުަގނޑުމެން ްއޮުޅވާލަިއގެން ކަމަށް

ްއަޅުގަް ްނަމަވެސް ްތެރޭަގއި ްގަާވއިދެްއގެ ްެއްނުވަތަ ްއެއްޗެއް ްހަދަންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުާރ ނޑުމެން

ްޢަދްލުއިންޞާފުގެް ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ. ްެއއްގޮތަށް ްެއއާ ްކޯޓުތައް އިޖުރާއަތްތަަކކީ.

ްކޯޓުތަކެް ްނުވަތަ ްިއޖުރާއަތު ްޖިނާޢީ ްދާތަން. ްބޮއްުސންލައިގެން ްއެީކގަިއ ްމުޅި ްުނވަަތްދާއިރާ ްގޮތަށް، ްިހންގަންޖެހޭ އް

ްނޫންް ްއިއްޔެ ްމިސާލަކަށް ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްކަންބޮޑުެވގެންދާ ްވެސް ްމައްސަލަެއއްަގއި ްޖިނާޢީ ްދޭތެރޭ އިޖުރާއަތަކާ

ްމެންބަރެއްހެންް ްޖޭ.އެސް.ީސގެ ްވެސް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީައކަށް،ްއަދި ްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްކޯޓުތަކުން އިހަށްދުވަހު

ްއެތައްްްވަަޑއިގެން ްިވދާޅުވެ،ްޖޭ.އެސް.ީސގެ ްކަމަށް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްަވނީ ްއުފެދިފައި ްއެ ްބެންޗު ްބެންުޗ،ްހުޅުާމލޭގެ އެ

ްަމއްަސލަް ްއެ ްދުވަހު ްއޮްނނަންވީ ްމަޖިލިސް ްޝަރީޢަތުގެ ްފާުޅކުރަްއވަިއ، ްކަންބޮޑުވުން ްއެކަމާ މެންބަރުންނެއް

ދެންްހުޅުމާލެްކޯޓުގައިްއެްމައްަސލަްބެލޭނެްގޮތެއްްނޯންނާނެ،ް،ްއިސްތިޢުނާފީްމައްސަލައެއްހެްންހައިްކޯޓުގައިްއެދުނީމާ

ްައޑުއެހުްން ްމައްސަލައިގެ ްެއ ްެއކަމާ، ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯޓުގެ ްހައި ްނޫނިއްޔާ. ްނިންމާފައި ްމައްސަލަ ްބެންޗުގެ އެ

ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެ ްަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނީ ްއޮިތއްޔާ ްކަންބޮޑުވުމެއް ްަކމާ ްއެ ްވިދާޅުވީމަ ްސުޕްރީމްްލަސްކުރަން ރަލް،

ްހެދި،ް ްސަބަބަކާ ްޮކންމެވެސް ނިޑޔާރުން ްފަ ްތިއްބެވި ްބާީކ ްތިއްެބވި، ްއެތާ ްބަަދލުގައި ްމީގެ ްއެކަަމކު ކޯޓަށް.

ްމިް ްބޭފުޅުން ްމި ްތަން. ްއުުޅްއވާ ްއެއްކިބާުނވެިވގެން ްނުފޫޒުން ްސިޔާސީ ްފެންނަނީ ްއަބަދުެވްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޖޭ. ްއަށް. ްޖޭ.އެސް.ސީ ްއިސްތިޢުނާފީްވަަޑއިގަންަނވަނީ ްވާހަކަ ްއެ ްކަަމށް ްކުރި ްކަންތައް ްޚިލާފު ްޤާޫނނާ ްއަކީ އެސް.ސީ

ނޑުމެންްކޯޓުަގއިްމިްވާހަކަދަްއކަންްަގސްތުކުރަންޖެހޭްތަނަކީ.ްއެކަަމކުްޖޭ.އެސް.ީސްއިންްމިހާުރް ނުކުތާއެއްހެންްއަުޅގަ

ްކަމެއް ްކަހަލަ ްއަރަތެއް ްހަމަ ްމިއީ ްމައްސަލަ. ނޑިޔާރުގެ ްފަ ްއެ ްބަލަންޖެހެނީ ްތަނެއްަގިއްމި ްެއއްެވސް ްދުނިޔޭގެ ްމި .

ްއަމިއްަލް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވިސްނަންޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަންކަން. ްމި ްނޫން ްގޮތެއް ހިނގާ

ްބަލަންޖެހޭް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަނބުރާ ްބުނީމާ، ްކަމަށް ްޚިލާފުވީ ްޤާނޫނާ ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ްއަށް. މައްސަލަ

ްމަ ނޑިޔާުރގެ ްކިތަންމެްފަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހިންގާނީ. ްނިޒާމެއް ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ްހުށަހެޅީމަ އްސަލަ

ްއޮޅުންނުފިލާްް ްގޮތް ްހިންަގންޖެހޭނެ ްމިކަން ްމިީއކަން ްވެސް ނިޑޔާރުންނަށް ްފަ ްެއ ްެއކަމަކު ްހެދިދާނެ. ްވެްސ ޤާނޫނެއް

ްހެދިޔަސް ްޤާނޫނެއް ްކިތަންމެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުދިކުދިް، ްއެންމެ ްހެދިޔަސް ްއިޖުރާއަތެްއ ކިތަންމެ

ޢަދްލުއިންޞާފުގެްމައްސަލަަތްއ،ްޢަދްލުއިންޞާފުގެްކަންކަންްކުރާްގޮތްްއަމިއްލަްއަށްްއަމިްއލަްކަންކަމާްމެދުްޙުކުމެއްް

ނޑިޔާުރންނަށް،ް ްފަ ްޯކޓުގެ ްހައި ްނުވަތަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްރޭކައިނުލާ ްމީހުންނަށް ްއެ ނޑިޔާރުންނަށްްފ8ްަނުކުރެވޭނެކަން

ްއަިދވެްސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއެނިގަވޑައިުނގަންނަާވ މިކަން
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ްހިްނގާނެް ްއެހެންވީމާ، ްަގވާއިުދތަކޭ. ްހިންގާނެ ްކޯޓުތައް ްހަމަ ްހަދަނީ ްމި ްވެްސ ްިކޔާަފއި ްއިޖުރާއަތޭ ދަންނަވާނީ

ްހެދިދާނޭ.ްއެކަ ްފަރާތަށްްގަާވއިދުތަެކއް ްަރއްދުވާ ްއޭގެ ްއަެނއްކާ ްހުށަހެޅެންާވއިރަށް ްމައްސަަލްއެއް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ަމކު

ްސިއްަސއިގެންދިޔަް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްހަދަިއގެން. ްގޮތަށް ްބަާލ ްބަަޔކު ްއެ ްމީހުން ްއެ ްހިފަިއގެންޮގްސ ްމައްސަލަ އެ

ް ްެއއީކީ ްވެސް. ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބަލައިގަތް ްމަްއަސލަ ްއެ ްއިން ްއެހެންވީމާ،ްޖޭ.އެސް.ސީ ްނޫން. ްގޮތެއް ްކުެރވޭނެ އެކަން

މިހެންްމުޅިްޢަދްލުއިންޞާފުގެްނިޒާމުްބޮއްސުންލަިއ،ްދެންްބާކީްދުނިޔޭަގއިްތިބޭްމީހުންނަކީްނުވަތަްައޅުަގނޑުމެންްމިް

ޅޭްކަމަްށްރާއްޖޭަގއިްތިބޭްމީހުންނަކީްުނދަންނަ،ްއުެޑއްބުެޑއްްނުދަންނަްބައެްއްކަމަށްްހަދަިއގެންްމިްރާއްޖެްހިންގަންްއު

ނޑުމެްނގެްޤާނޫނުއަސާީސާއް ވަންޏާްމުޅިްތަންްބޮއްސުންލައިގެންދާނެ.ްައޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން،ްމިްދަންނަވާހެންްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްގެނަސްެދއްވީަމްސަމާލުކަމަށް.ްއެހެންވިޔަްސް ތައާރުޟުވާްކަމެއްްޤާނޫނެްއެގްތެރޭގައިްއޮތީމަްއެކަންްއަުޅގަ

ނޑުެމންްޢާއިލާއާްބެހޭްޤާނޫނުގެްވެސްްގަާވއިދުތަކެއްްހަދައިގެްންއިޖުރާއަތުްހެދޭނީްމިްމަ ޖިލީހުން.ްމިްމަޖިލީހުންްއަޅުގަ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ނޑުްގަބޫުލކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ ްއަުޅގަ ްދޭންޖެހޭނެްކަމަށް ްމީހުންނަށް ްއެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއިޖުާރއަތުތައް އެ

 ރައީސް،ްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްންބަުރްމޫސާްމަނިކުހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެ

ޢާއިާލއާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިުލގައިްިމް،2111/4ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްއެީކަގއިް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްއެކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާީތެވ، ްއިޞްލާޙު ްއަށް މާއްދާ

ނަވަން.ްއަދިްިދެވހިރާއްޖޭގައިްިސޔާސީްޕާޓީްުއފެދިގެންްހިނގާްއެންމެްދުަވސްވީްދެވަނަްޕާޓީްއަށްްމިކަންްޝުކުރުދަން

ނޑުްޑީ.އާރު.ީޕގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށް،ްޚާއްޞަކޮށްްކެލާް ބާރަްއަހަރުްފަހުންްރޭކާލިްކަމަށްްޓަކައިްވެސްްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިްމައުهللا ްއެހެން ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ޞޫމަށް

ްޕާީޓއަކުންް ްެއއްވެސް ްާވތީވެ. ްކަމަށް ްއިން ްޑީ.އާރު.ޕީ ްހިންގަމުންދަނީ ްތަނުގައި ްމި ްެވސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެ ދެންނެވީ

ް ްއެހެންނަމަވެްސްއެ ްކަމެއް. ްރަނގަޅު ްއެހަމަ ްވެސް ްތިބުމަކީ ްބަލައި،ްކުށްކަޑަން ްކުށް ްނިސްބަތްވާްމިކަހަލަ ްއަށް ޕާޓީ

ްމީހެްއް ްހުރި ްގޮްއސަ ްަކނަޑއިގެން ްބޮލުރޮނދި ްތަނުގައި ްވާހަކަދައްކަމުން،ްމުޅި ްބަޔަކު ްހަންދަމަށް ްރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވެސް ްނުކުރުނީތީ ްބުނަން ްއެއްެޗއް ްކަމަކާ ްއެިއން ްމެންބަރަކަށް ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްދުވާއިރުަގއި، ްޢިމްރާން ހެން

ްހައިރާން ްމެންބަރުން،ްއެކަމާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުްނގެ ްގޮތުގައި ްުއްއމީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްަދންނަވާލަން. ްވާހަކަ ވާ

ްކުްށް ްހުރި ްޤާނޫނުތަކުގައި ްމިފަދަ ްހަދައި، ްޤާނޫނުތައް ްމިފަދަ ްތިބެނީ ްމިތާ ްވިޔަސް ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްވިޔަްސ، ޑީ.އާރު.ޕީ

ްކަ ްމިއިން ްކުއްލިައކަށް ްދެން ްކުރަްނ. ްކަންކަން ްމި ްފިލުވައި، ްމ12ްްިމެއް ްުކއްލިައކަށް، ްފަހްމުވެގެން ްފަހުން އަހަރު

ްފަރާތަކުންޭން ނަޑއަޅާ ްކަ ްކަމަށް ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހިްނގާނީ ްހަދައި ްގަާވއިދުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްދަށުން ޤާނޫނުގެ

ްވާހެންްެވގެންްުއޅޭްކަމަ ކަށްްވާހަކަދެްއކުމަށްްއޮތްއޮތުންްކޯޓަްށްބަދަލުވީމަ،ްއެއީްދެންްހަމަްހުޅަނުގކޮޅުްންއިރުއެރީމަ
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ްމިް ްިމކަން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންެވގެން ްރަނގަޅީ. ްބޮޑަށް ްީމަގއި ްކަންނޭނގެ ްދިއުން ްއަށް ްމަްއސަލަ ްއަސްލުަގއި ވުރެ

ްދެވަނަް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ްިއޙްތިރާމުކުރާ، ްވަރަށް ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއަކީ ްޑީ.އާރު.ޕީ ފާހަގަކުރީ.

ްއެހެންވީމަ. ްޕާޓީ. ްބޭފުޅުްނެގްްސިޔާސީ ްއެ ްނަގާއިރު، ްބޮޑެތިޮކށް ްއެހާ ްކަންތައްތައް ްކުދިުކދި ްމިވަރު ެއހެންނަމަވެސް،

ނޑުްހިތަށްއަރާްޑީ.އާުރ.ޕީަގއިްތިބިް ރައީސްްހަމަްއުލަށްްޖަހައިގެްންފިހެގެންްކާއިުރގައިްވެސްްައޅައިނުލާްތިބޭތީްއަުޅގަ

ނ ްބާއޭ.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްކިހާްހިސާބެއްަގއި ްތިބީ ްމިހާރު ްދޫކުރުްންމީހުން ްގަާވއިދުތައް ްމި ްަމއްަޗށް ްކޯޓުަތކުގެ ްހީވަނީ ޑަށް

ްބެހޭް ްކަިއވެންޏާ ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްގެންނަންވީ، ްބަދަލެއް ްޤާނޫނަށް ްރަނގަޅެއްނޫންހެން. ްމުޅިއަކުން ްއަދި ވެސް

ްދޫކޮ ްމިކަން ްމީހުންނަށް ްމީހުންނޭ.ްއިނދެވަރިކުރުމާ،ްއެ ްބޭނުންވާ ްަކިއވެނިުކރަން ްހަދާނީ ށްލަންވީ.ްމިއިްންގަާވއިދުތައް

ްވުރެް ްވަރި،ްަކއިވެންޏަށް ްިގނައީ ްވެސް ްމިއަދު ްވަނީ.ްދިެވހިރާއްޖޭގައި ްކޮންކަމެއްތޯ ްގަާވއިަދކުން ްހަދަިއގެން ގަާވއިދެއް

ްގޮތަކަްށް ްރޫޅިގެންނުދާނެ ްޢާއިާލތައް ްގޮތަކަށާ، ްބިކަނުވާނެ ްކުދިްނ ްއަދި ްގޮތަކަށާ ްވަރިނުުކރެވޭނެ ްއެހެންވީމާ، ބޮޑަށް.

ްމީހަކާްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަނތްބަށް ްދެ ްގޮސް ްލާރިލިބުނީމަ ްމީހަކު ްޮކންމެ ްވާނީ. ްމިކަން ްާވހަކަދެއްކީމަ ރާަވިއގެން

އިނދެފައިްއަނބިމީހާްދޫކޮށްލާފައި،ްތިންވަނަްމީހާގެްފަހަތުންްއެގޮތަށްްދުްއވަިއގަތީމަްމިްކަމެއްްހަމައެއްނުޖެހޭނެ.ްއަދިް

ްމީ ްއުޅޭ ްއިނދެގެން ްފަހުން ްވިަޔސް ްވިޔަްސ،ްވަރިކުރިކަުމގައި ްިވަޔސް،ްހިތާވިކަުމގައި ްލޯބިވީކަމުަގއި ްދެެކްކިތަންމެ ހާ

ްވާނީ.ްަރއީސް.ްމިް ްމިކަްންރަނގަޅު ްކޮްށގެން ްވަރެއް ްއަޅާލައި،ްކޮންެމވެސް ްތިިބްދަރިންނަށް ްލިބިފައި ކުރީްއަނތްބަށް

ްކަމުގައިްޢާއްމުކޮށްްމިްކޯޓުތަާކްހަވާލުކުރަންްބިރުގަނޭ.ްމިއިންްކޮންމެްޤާޟީްއެއްްއެބަް އަނބިންްވަގަށް.4ްްގެންގުޅޭ

ދެންްމިްމީހުންނަށްްކިހިނެއްތޯްރަނގަޅުްަގވާއިެދއްްހެދޭނީ.ްބައްލަވާ!ްޙަޤީޤަުތގައިްވެސްްޯކޓުތެރޭްއުޅޭްކުދިންނާްވެްސް

އެްމީހުންްތިބޭނީްހިތާވެގެން.ްއެހެންވީމަތާްހެދޭނެހެދޭްނޭނގިގެންްމިްދަނީ.ްޝަރްޢީްނިޒާމުްވަރުގަދަކޮށްްބައްޓަްނކޮށް،ް

ްރަނ ްވަކީަލކަށް ްކޮންމެ ްތަނުގަ. ްއެ ްތިބެނީ ްމީހުން ްއެ ްަޓކައި ްގޮތުނ4ްްްގަޅުކުރުމަށް ްޤާނޫނީ ްެއއީ އަންތބެއް.

ް ްޤާޟީއަކަށް ްކޮންމެ ްދެން ްމީހުން. ްދާ ްދެނ4ްްްވަކާލާތުކުރަން ްމީހާ، ްދާ ްވަރިވާން ްފަހަރަށް ްގިނަ ްދެން އަނބިން.

ްހި ްއެ ްމޮޔަވާނެ. ްމީހަކާ ްއެ ްޤާޟީ ްވެއްޖެްއޔާ ްމީހަކު ްއެއީްރަނގަޅު ްނުޭވ. ްރަނގަޅެއް ްކަމެއް ްމި ްދިޔައިމަ ސާބަށް

ޢާއްމުކޮށްްވަރިްގިަނވެގެންްިމްއުޅޭްސަބަބަކީ.ްމިކަންްއެބަްޖެހޭްރަނގަޅުކުރަން.ްމިއީްއިޖުރާއަތަކުންްކުެރވޭނެްކަމެްއް

ްނަ ްއޮްތްބާރެއް ްއަތުަގއި ްބަދަލުގެންނަނީ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޤާނޫނުތަކަށް ްމި ނޑުމެން ްމިްނޫން.ްއަޅުގަ ްކޯޓަށް ގައި

ްއެކަިނވެގެންާދް ްމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްބޭނުަމކު ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނު ްއެ ްކޮންމެހެން ދެނީކީ

ްއެކަމުންް ްކުދިންތައް ްދާންޖެހޭ ްޖަލަށް ްނުލިބި ްއަޅާލުމެއް ްފަރާތުން ްޢާއިލާގެ ްުކދިންނާއި ްކުރާ ްކުށްތައް ކުދިންނާއި

ްޓަކައި.ްމި ްކޯޓުްންްސަލާމަތްކުރުމަށް ްބަދަލުގައި ްއޮންނަނީ.ްއޭގެ ްމި ްގަވާއިދެއް ްހަނދަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ކަންކަމަށް

ްެދް ްުޒވާބަކަްށ ްކޮންމެ ްކުރި ްއެ ްޒުވާބުކޮށްިފއްޔާ ްމީހުން ްދެ ްއެދިގެްނ ްވަރިއަށް ްމިހާރު ްއުހޫނ. ްހަދައިފާނެ، ގަާވއިދެްއ

ްހާ ްނިދަންނުވަެދއްޖެއްާޔްތިން ނޑު ްރުފިޔާ.ްރޭގަ ްސަތޭކަ ްފަސް ްނުވަަތްހާސް ްވަިރކުރުމުން ްބަދަލުގައި ްރުފިޔާ.ްއޭގެ ސް

ްއޮޭވ.ް ްއެބަ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްއުސޫލުތަެކްއ ްރަނގަޅުކުެރވޭނެ ްއިޞްލާޙުކޮްށ، ްކަންކަން ްލިބޭ ްއެ ްސަބަބުން ވަރީގެ
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އްްއެަބްއަޅުަގނަޑކަށްްނުފެނޭްމިްކަންކަންްކޯޓުތަުކގެްއަތްމައްޗަށްްޫދކޮށްލާކަށް.ްރާއްޭޖގެްޝަރްޢީްނިޒާމުގެްހުރިހާްކަމެ

ްތިޭބް ްެއނގީނީކީ.ްޝަރީޢަތުަގއި ްމި ްކަންކަން ްނޫްންޙަޤީޤަތުގައި ްމީހުންނަކަށް ްތިބޭ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ.ްޝަރީޢަތުގައި

ްއިންސާފުްާގއިމުކޮށްދިނުން.ް ްއޮންނަނީ ްގޮތުަގއިްމި ްއެްއގެ ްޒިންމާ ނޑިޔާރުްނގެ މީހުންްނުވަތަްޝަރީޢަތްކުރަންްތިބޭްފަ

ްހަ ްގަވާއިދު ްމީހުން ްއެ ްކަިއވެނިކޮްށ،ްއެކަމަކު ްއަނެއްކާ ްމީހުން ްތަންފީޛުކޮށް،ްއެ ްެއްގަާވއިދު ްއަނެްއކާ ދައި،ްއެމީހުން

ްރާއްޖޭގަިއް ްމި ްރައީސް. ްކަމަުކނުދޭ ްކުރީމަކާ ްމިކަން ްހިތާވެ، ްމީހާއާ ްގެންދާ ްޓެސްޓަކަށް ްވަިރކޮށް، ްއަނެއްކާ އެމީހުން

ްގޮތެް ްެއކަށީގެްނވާ ްވެސް ްއިން ްދާއިރާ ްަޝރްޢީ ްދަނީ ްމި ްވަމުން ްނުވަތަްމިކަން ްވަިރވަމުން ްިދވެހިާރއްޖޭަގއި ްއގައި

ނަޑއެޅިފައިނެތީމަ.ްކިަތްއް ވަރިކުރަމުންދާްމީހުންނާ،ްކައިވެނިވަީރގެްމައްސަލަތަުކަގއިްރަނގަޅުްހަރުދަނާްއުސޫލުތަކެއްްކަ

ްކު ްއެ ްިމއަދު ްިކުޔއްވާ. ްކުިރއަށް ްއަހަރު ްވިްއސަކަށް ްީމގެ ްތިބީ. ްެއކަނިވެފައި ްދަރިންތޯ ްކިތައް ދިންނަނީްމީހުންގެ

ްކުދިންޯތް ްކިަތއް ްތިބި ްައޅައިނުެލވިފައި ްޢާއިލާތަކުން ްއޭގެތެރެއިްނ ްމީހުން. ްތިބި ްބޮޑެިތވެފަިއ ތަޞައްރުފުފުދި،

ްމީަގިއް ްގޮތް ްހައްލުކުރެވޭނެ ްކަްނކަން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްތިބީ. ްއެ ްޖަލުގައި ްމީހުންތޯ ްކިތައް ްތިބީ. މަގުމަތިވެފައި

ްއަޅުގަް ްއަށް ްަމސައްކަތްކުރަމާ.ްކޮންމެހެންްބަލަންޖެހޭނީ.ްޑީ.އާރު.ޕީ ްެއކީަގއި ނޑުމެންނާ ްޮގވާލަން،ްހިނގާޭށްއަުޅގަ ނޑު

ްކަމެްއް ްއުޅުއްވާނެ ްޮކންމެހެން ްހަވާލުެވވަަޑިއގަންނަވަން ްެއއާ ްވެގެން ްކަމަކަށް ްމޮޅު ްމާ ްގަވާއިދެްއ ްކޮންމެ ްލާ މިތަނަށް

ްމައް ްފުރަތަމަ ްހިނގާށޭ. ްވަަޑއިގަންަނވަން ްއަްށ ްމައްސަލަ ްއަސްލު ްސަލާމަތްކުރެވޭޯތްނެތޭ. ްއިން ްޑީ.ާއރު.ޕީ ްއަކީ ސަލަ

ްއެްއް ްގެރި ްދުވާ ްމޮޔަެވގެން ްދުވަިނއްޭޔ ްއެއޮށް ްޢިމްރާން ްފަހަތުން ްއޭނަ ްރަީއސް. ްމަޖިލީހުގެ ްބޭފުޅުންގެ ްތި ބަލާށޭ

ްައޅުަގނޑު ްއެއް. ްވާހަކަ ްައޑުއަހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލަަހރޭ. ްގޮެތއް ްމައިތިރިކުރެވޭނެ ްއޭަނ ްއެހެންވީާމ، މެންްދުވާހެން.

ނޑުްޮގވާލަންްޑީ.އާރު.ޕީްއަށްްެވސް،ްޑީ.އާުރ.ޕީގައިްތިބިްއެކިްުމއައްސަާސތަކުަގއިްތިބިްމީހުންްމާފަށްް ބޭނުން،ްއަުޅގަ

ްއޮންނަީންމީހުންްސަޖިދަޖައްސާްއުސޫލު.ްއެހެންްނުހަދާށޭ.ްމިހާރުް ްމި ްޕީ.ޕީ.އެުމގައި ްާއއި އެދެންްނަހަދާށޭ.ްޑީ.އާރު.ޕީ

ްރޭގަް ްބުނީމަ، ްއެްއޗެކޭ ްެއކޮޅުޮކޅުންްޢުމަރު ްކައިީރ ްޔާމީން ްގުދުެވ، ްފައިބުޑަށް ްހަމަ ްކޮންމެެހން ްޖެހިއްޖެ ްޢުމަރު އި

ްިސޔާސީް ްނުގެންގުުޅްއވާ. ްެއގޮަތށް ްައޅުވެތިނުކުރޭ. ްއެހާ ްބައްަލވާ. ްނޫން ްސިޔާސީކަެމއް ްިމއީ ްއޮންނަން. ނަގަިއގެން

މަކުްރަނގަުޅ،ްއަުޅަގނޑުމެންްމިތަނަށްްގެންނަން.ްމީހުންނަކީްތަފާތުްޚިޔާލުގައިްއުޅޭްމީހުން.ްއެހެންވީމާ،ްޢިމްރާނުްއެކަ

ްމީހެއްް ްަވއްތަރު ްއެ ްރައީސަކީ ްދުވެ، ްފަހަތުން ްރައީސް ްބެހި، ްރައީސާ ްއަރައިގަެނ، ްމިތަނަށް ްއުޅޭ ްއެބަ ޢިމްރާން

ނޑުމެްނގެްރައީ ނޑުމެންްގޮވާލަްނ،ްއަުޅގަ ނޑުމެްނނަށްްއެނގޭ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިމްރާނަށްްއަޅުގަ ްސްނޫންކަންްވެސްްއަުޅގަ

ް.نسالو عهيكى و رحًت هللا و بركاتهاوފަހަތުންްއެގޮތަށްްއަަޅއިގަެނެގންްނޫޅުމަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫމުްهللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްދެވަަން ްވާހަކަދެްއކުމުަގއި ްގޮުތން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ނުޑ ްައުޅގަ ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި `ްޝުކުިރއްޔާ

ްމިްއެ ްމަނިކުްފުރުޞަތަކަށް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްވާހަކަދަްއވަމުން ްދާިދްދެންމެއަކު ދުނީ
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ްވާހަކަް ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްގަާވިއދު ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނުކުތާތަކެއް. ްުމހިއްމު ްވަރަށް ްފާހަގަކުރެްއވީ އެ

ޓުތަކަށްްބަލައިލަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެއީްމުޖުތަމަޢުގެްހަމަޖެހުންްމިްދައްކަމުންދާއިރު،ްޢާއިާލއާްބެހޭްޤާނޫނުގައިްހުރިްޕޮއިން

ލިބެނީްޢާއިލީްހަމަޖެހުންްލިބިގެން.ްދާދިްދެންމެއަުކްހުޅުހެންވޭރުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެތިްެމންބަރުްއެްއިޝާރާތްކުެރއްީވް

ނޑުމެންްހައްލުކުރަްނޖެހޭްމައްސަލައ.ްއާދެ 2111/4ް،36ް!ްޤާނޫނުްނަންބަރުްވަރިްގިަނވުން.ްމިްކަންތައްތަކކީްއަުޅގަ

ް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްދެންނެވިން. ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްޚަރަދުދިނުމުެގ ްމާއްދާގެ. ްބަލާއިރ16ްްުވަނަ ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްކަންތައްަތްއް ްވިސްނަންޖެހޭ ްސީިރއަސްކޮްށ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްކަންތައް. ްކަިއވެނިކުރުމުެގ ްބިދޭސީންނާ ދިވެހީންނާއި

ާވއިދެއްްހަދައިގެްނ،ްގަވާއިެދްއގެްތެރެއިންްމިްކަމަށްްޤައުމީްހައްލެއްްހޯދައިދޭންްއެބަްޖެހޭ.ްޤައުމުގައިްއކިްމިއަދު.ްގަ

ްމީގެް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދެނެގަންނަން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލަން ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްގޮތް ްވަމުންދާ ްމި ްމާޭލގައި ރަށްރަށުގައި،

ނޑުމެންްހިތާމަ ކުރަންްތިބެގެންްނެތްްވާހަކަށެއް.ްއެެހންވީމާ،ްއަލަށްްމިްޤާނޫނުގެްވިހިފަންސަވީސްްއަހަރުްފަހުންްއަޅުގަ

ްމިއަދުގެް ްއެްއޗެހި ްުއސޫލުތަކާ ްގެންގުޅޭ ްކައިވެނިކުރުުމގައި ްދިވެހީންނާ ްބިދޭސީންނާއި ްހަދާއިުރ ްގަާވއިދުތައް ތެރެއިން

ްގޮ ްއޮތް ްގޮތުން ްދީނީ ްއަދަދު ްއަނބިންެގ ްޖެހޭ. ްއެބަ ނަޑައޅަން ްކަ ްރިޢާޔަތްކޮށް ްއެްހާލަތަށް ްނަމަވެްސ، ްއޮތް ތަށް

ްއެަބް ްަގވާއިދުަތއް ްކަންތައްްކުރެވޭނެ ްއެ ްގޮތަށް ްލޮޅުންނާރާނެ ްގުޅިގެން،ްމުޖުތަމަޢަށް ްމުޖުތަމަޢާ ްވެސް ކަންތައްތަުކގައި

ްހިތަދޫް ްވެސް ްބިުލްހުށަހަޅަމުން ްމި ްގޮތުަގއި ްތެރެއިން.ްއާދެ!ްައޅުަގނުޑްގަބޫލުކުރާ ްޙުދޫުދގެ ްދީނުގެ ނަޑއަޅަންޖެހޭ ކަ

ްޤާނޫނެކޭ.ްްދެކުނު ްގެންނަންޖެހޭ ްބަދަލުަތއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިފަދަ ްޤާނޫނަކީ ްމި ްފާހަގަކުރެްއވި، ްމެންބަރު ދާއިރާެގ

ނޑުްުއއްމީދުކުރަނީްމިްބިލުްކޮމިޓީގެްަމރުޙަލާގައިްމަަސއްކަތްކުރަމުންާދއިރުްމީޑިާއގެްފަރާތުންްެވސްް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ބެހޭްކަންތައްތަްއްހައްލުކުރުމުގައިްޤާނޫނަށްްެގންނަންޖެހޭްބަދަލުތައްްވެސްްްމިްކަންތައްްއިތުރަށްްނަގަިއެގން،ްޢާއިލާއާ

ްޢާއިލާތަކެްއް ްބަދަހި ްއެުޅވުމުަގއި ްހަމަމަގަށް ްަޤއުމު ްައއިސް، ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވެސް ްިއޞްލާޙުތައް ްއެފަދަ ފާހަގަކުރެިވ،

ް.ބިނާވެގެންްދިއުމަށްްމެދުވެިރާވނެްކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްާދއިާރެގް ްހުޅުހެންވޭރު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނާޒިމު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ މަޑަވެލީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:
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ްހޯދިދާނެހެން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައަކަށްްނުވޭތޯ؟

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްް ްދާއިރާގެ ްމަަޑވެީލ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނާޒިމަށްްނިޒާމާ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:ލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަޑަވެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`2111/4ް ްޤާނޫނަށްް، ްބެހޭ ޢާއިލާއާ

ްއަ ްރޫހަށް ްއިޞްލާޙުެގ ްމި ްއާދެ! ްރަީއސް،ްއިޞްލާޙުގެަނއުން. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްތާޢީދުކުރަން. ުޅަގނޑު

ްީވވެސްް ްކިހިނެއްތޯ ްބާރުވެިރުކރިވީމާ ްކޯޓުަތއް ްބާރުދީ، ްކޯޓުަތކަްށ ްބަލާއިރުަގއި ްމިްސރާބަށް ްދާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްބެ ނިޑޔާރުންނާ ްތަނުގަިއްފަ ްމި ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްެޖހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ ްބަލަން ްޤާނޫނު،ްއަދިްއަޅުަގނޑުމެން ހޭ

ްޤާނޫުން ްކޮމިޝަންގެ ްަސރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްއަދި ްޤާނޫނު، ްބެހޭ ްކޯޓުތަކާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނެއް، ތިންހަތަރު

ްގޮތްް ްހެދި ްޤާނޫނު ްއަޅުަގނޑުމެން ްފެނިގެންދިޔައީ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްހެދިއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްގޮތަކަްށ ްތަފާުތ ްވެސް ްަރއީސް.ްމާނަކުރުމުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަން. ްދިަޔ ްކުރަމުން ްަކންތައް ްމީހުން ެއ

ްމަޖިލިްސް ްޖޭ.އެސް.ީސގައި ްަރއީސަީކ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައިިސއްޔަުތން ްރަީއސްެގ ްމަޖިލީހުގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްމަނިކުފާނަކީ ްަހއިިސއްޔަތުން ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއިުތރުން، ްމެންބަރުގެ ްބެންުޗގަިއްްތަމްސީލުކުރާ އެ

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާްބޭފުޅެްއ.ްއަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނުްފާސްޮކށްފައިްއޮތީްއެްތަުނގެްެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،ްނުވަތަްމުިޅް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްކުރީ. ްކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްހީކޮްށެގން. ްކަމަށް ްޖޭ.އެސް.ސީ ްައީކ ްބެލެނިވެިރޔާ ޖުޑިޝަރީގެ

ނިޑާޔރުންގެްހުރިހާްމައްސަލަަތއްްކަންްތަންފީޛުވަމުންް ދަނީްެއޮގތަކަށްްނޫން.ްސުޕްރީމްްޯކޓަށްްގެްނގޮއްަސްެއްއޮީތްފަ

ނޑުްހެދުމުގެްބާރުްއެްއޮތީްޤާނޫނުންްބޭރުންްގެންޮގސްގެންްއެްއުޅެނީ.ްއެްވާަހަކް ބެލުމުގެްނުވަތަްމުޅިްއިދާރީްއޮނިގަ

ްައޅު ްިއއްޔެ ްދެން ްމިއަދަކު. ްނެތް ްަބޔަުކ ްއެްއވެސް ްެވސްްދައްކާނެ ްެއއަށްވުެރ ްދިޔަީއ ްެއ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ގަ

ނޑިޔާރަކުްނިންމިްމައްސަލަްއެއްްހިފައިގެންްއަެނއްާކވެސްްސުޕްރީމްްކޯޓަށްް ހައިރާންކުރުވަިނވިްކަމެއް.ްހަިއްކޯޓުންްފަ

ްމަްއޗަންގޮޅީ. ްފާހަގަކުރެއްވީ. ްއެ ްދީދީ ްމާރިާޔ ްވާހަކަ ްއެ ްދިޔައީ. ްމި ްފެނިގެން ްތަން ްއަްށްްވެދެަވޑަިއގަތް ޖޭ.ެއސް.ސީ

ްނިޒާުމް ްމުޅި ްކުީރގައި ްއޭގެ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްިމީއ ްދިޔައީ. ްއެ ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަން ދިޔަ

ނުޑވެގެންްިދޔަްތަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނުނީްެވސްްހަމަްމިްޒާތުގެްމައްސަަލއެްއގަ.ްޢަބްދު ނޑުފު ޤާީޟްކިާޔްهللاްފު

ް ނޑިޔާރަކަްށްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްފަރާތަީކްެއީއްފަ ްލިބިގެންވާ ްބާރުލިބިގެން،ްޤާނޫނަުކން ްއެންމެހައި ްބެލުމުގެ ްކުށްތައް ޖިނާޢީ
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ްއަިދް ްޯކޓަކަށް. ްދަނީ ްމި ްހިފަިއގެން ްޗިޓު ްހިސާބުން ްއެ ްފޮނުީވމާ ްމީހަކަށް. ްިޗޓެއް ްފޮނުވަނީ ްިމ ްތަނުން ްއެ ޕޮލިސް.

ަގޑިއިުރ24ްްދާްމަރުޙަލާްއެއްްއެބަްއޮތް.ްެއއީްްކުށްވެިރވިތޯްވެްސ،ްކަމެއްްީވތޯްވެސްްއެނގެނީކީްވެސްްޫނން.ްކޯޓަށް

ނޑިޔާަރކުްހިފައިް ނޑިޔާރުންނާްބެހޭްޤާނޫނުގައިްެއބަްއޮވޭ،ްފަ ތެރޭގައިްބަންދުަގއިްބަހައްޓަްންބޭނުންވެއްޖެއްާޔ.ްއަދިްފަ

ްމެ ްއޮތީ.ްމަޖިލީހުގެ ނޑިޔާރުެގްއެްނގުމަށްފަހުގަިއކަްންއެކަްންކުެރވެން ްފަ ްއުއްތަމަ ްވެްސްހައްޔަރުކުެރވޭނީ ންބަރުންނަށް

ްވެސްް ްއެކަން ްގެނައިމަ ްބިަލށް. ްއިމްތިާޔޒުގެ ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްގެނައީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއުސޫުލ ްއެ ްއުސޫލު، ްއެ އޮތީ

ނިޑޔާރުންގެްޤާނޫނުަގއިްއޮތްްެއއްެޗއްްހަމަްޕޭސްޓުކޮށްލާފައިްގެަނއީްަހމަްއެްޤާނޫނަށްްވެސް.ްހަަމް ބޮޑުެވގެންދިޔައީ.ްފަ

ނިޑޔާރުންެގްއެަކއްެޗއް.ްރައްޔިތު ްހައްޔަރުކުރެވޭނީ.ްފަ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްއެްނގުމަށްފަހުއޭ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްނގެ

ޤާނޫނުގައިްމިްއޮންނަނީްފަނޑިޔާރަކުްހައްޔަުރކުރެވޭނީްޖިނާޢީްކުށެއްްކޮށްކޮށްްހުއްޓާްފެނިއްޖެއްާޔ،ްސާބިތުްހިފޭވަރަށްް

ްއެންގުމަށްފަ ނިޑޔާރަށް ްފަ ްުއއްތަމަ ްމިްފެނިއްޖެއްޔާ ްގެަނއީ. ްއެކައްެޗއް ްހަމަ ްހަްއޔަރުކުެރވޭނީ. ނޑިޔާރު ްފަ ހުަގއޭ

ްޢަބްދު ނޑިޔާުރ، ްފަ ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްސާފުވާން ްަރއްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭ ްމިގޮތަށް هللاްމައްސަލަ

ށްލުމަށްްފުލުސްްއޮފީހަށް.ްޤާޟީްފުލުހުންްޗިޓެއްްފޮނުވީ.ްވަަޑއިގަންަނވާށޭްތިމަންނަމެންްބޭނުންވާްމަޢުލޫމާތެއްްސާފުކޮ

ްމިީއް ްހިފައިގެން. ްއަމުރު ްެއ ްވަަޑއިގަންަނވަން. ްކޯޓަށް ްބޭނުންީވ ްނުވި. ްބޭނުމެއް ްަވޑަިއގަންނަާވކަށް ްހިސާބުން އެހާ

ްއެހެްން ްގޮްސގެން ްގެއްިލގެން. ްދިޔައީ ްމި ްނިޒާމު ްމުޅި ްގަވާއިދުތަކާއި ްމުޅި ްހިސާބުން ްމިހާ ްހިސާބަކީ. މައްސަލަޖެހުނު

ްމައް ްކުޑަތޯ؟ްްމީހުންގެ ްކުށް ްކުރި ްމީނާ ްބަލަ! ްކަމަށް. ްހައްޔަރުކުރި ްމީހަުކ ްނެތް ްކުށެއް ްކުރޭ ްެއބަ ްދަޢުވާ ޗަށް

ްވަަޑއިގަތީމަ،ް ްކޯޓަށް ްއަްށްމީނާ ްއަމިއްލަ ްނުގޮސް،ްމީނާ ްތަނަށް ްއެ ްދިނީމާ ްއަްށްއަމުރެއް ްމީނާ ްފަރާތުން ދައުލަތުގެ

ްއެހެންީވމާ،ްޢަބަދު ްކުރީ. ްއެ ްކުށެކޭ ްކުهللاްއެއީ ްއެހެރީ ްއެހެންްޤާޟީ ްކުރަނީ ްމި ްއެހެންނަމަވެްސްދަޢުވާ ށްކޮށްގެންނޭ.

ްނެތްް ްނުވެސް ްއޮތީ، ްމި ްތަނަކުން ްއިންނަވާ ްމަނިކުފާނު ްދަށުން ްގަވާއިދުގެ ްމި ްދަށުން، ްޤާނޫނުގެ ްމި ްދެން ކަމަކަށް.

ނޑިޔާރުންގެްެބންޗެއްްހަދައިގެން،ްކޯެޓއްްހަދައިގެންްމިްއު ޅެނީ.ްއެްވާހަކަްކަމެއް،ްވުޖޫުދގައިްނުވެސްްެނތްްކަމެއް،ްފަ

ްކުީރެގް ްނޫން. ްއެކަންޏެއް ްމަނިކުފާނު ްބޭފުޅުން. ްތިން ްތިބި ްކޮށްފައި ްރައީސްކަން ްޢިއްަޒތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ދައްކުަވއިފި

ްއޮތީ.ް ްކޮށްފައި ްއެކަން ްގޯުހންނޭ ްގޯހުންނޭ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްދައްަކވާ. ްއެބަ ްވާހަކަ ްއެ ްޒާިހރު ްސީނާ ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

ްވާހަ ްއެ ްތިންްމަނިކުފާނު ްމިހިރަ ްފެންނަށް ްފަހަތުގައި ްމީ ްދައްުކަވއިފި. ްވާހަކަ ްއެ ްޝިހާބު ްމުޙައްމަދު ްދައްުކަވއިފި. ކަ

ްމިް ްއެހެންވީާމ، ްރައީސެއް. ްކުީރގެ ްމާ ްއުުޅއްވާ. ްވެސް ްުނ ްރާއްޭޖގައި ްރައީސް ްެދންހުރި ްރަީއސުންނަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި

ކެްއްއަޅުަގނޑުމެންްގެންނަށްްއުުޅނަސްްމިްކަމެއްްނުވާނެ.ްމީްކަންތައްތަކަށްްރިޢާޔަތްނުކޮށްްކިތަންމެްވަރުގަދަްބަދަލުތަ

ނޑުމެންނަށްްޤާނޫނުްހެދިދާނެ.ްގަވާއިދުް ސިޔާސީްގޮތުންްހަމަްސިޔާސީްމަގުސަދަށްްޓަކައިްކުރެވޭްަކންތައްތައް.ްއަުޅގަ

ްަކންކުރަންް ްިއޞްލާޙެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްރަނގަޅު ްވެސް ްިއޞްލާޙަކީ ްބަދަލުކުެރވިދާނެ.ްމި ްބައެއް.ްވެސް ްއެހެން ތިބީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދައްކަނީ ްމި ްބޭފުޅުން ްއޮޭތ141ްްއެ ްއެބަ ްފަހަތަށް ްއޭގެ ްބައްލަވާ! ްމަނިކުފާނު ްމާއްދާ. ވަނަ

ްކަންކަންް ްނޫންތޯ ނޑިޔާރު ްފަ ްއެހެންެވއްޖެއްޔާ ްަފނޑިޔާރޭ. ްއުއްތަމަ ްއެއީ ްފަރާތަކީ ްިއސް ްއެންމެ ޖުޑިޝަރީގެ
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ްމާނަކުރެވި ްވެސް ްއެގޮތަށް ްކަންކަންްނިންމަވާނީ. ްއެ ްނޫން ނޑިޔާރެއް ްފަ ްއެކަަމކު ްބަހަީކ، ނިޑޔާރުގެ ްފަ ްނޫންތޯ. ދާނެ

ްބުނަނީކީ.ް ްފަހުްބަސް ްެއންމެ ނޑިޔާެރއްްނޫން ްއެކަންކަްންނިންމަވަނީކީ.ްއުއްތަމަްފަ ްޫނން ނިޑޔާރަކު ނިންމަވަނީކީ.ްފަ

ްޤާނޫނު ްބުނަމުންދަނީ. ްމިހާރު ްބަސް ްފަހު ްއެންމެ ްބޭފުޅަކު ްކިޔާ ްމުޙައްމަދު ްއެއް.ްއާދަމް ްވާހަކަ ްއެ ްނެތް ްއަކު އަސާސީ

ް ްއެހެންނަމަވެްސ141ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބުނާނީ. ްބަސް ްފަހު ްއެންމެ ްއިންނޭ ނޑިާޔރުގެ ްފަ ްބުނޭ ްއެބަ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ނޑިޔާރުތޯްިމކަންްމިްނިންމަވަނީ؟ ނިޑޔާރޭ.ްުއއްތަމަްފަ ްއެބަްޮއވޭްއެްތަނުގެްއެންމެްިއސްްމީހާްއަކީްއުއްތަމަްފަ

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްގެްމެންބަރުްޢަބްދުކާށިދޫްދާއިރާ

ނޑުްގަބޫުލުކރާްގޮތުަގއިްމަްއޗަންގޮޅީްއުުތރުް ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ްހުށަހެޅިފައިވާްިއޞްލާޙަކީްއަުޅގަ

ްިވސް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަދަިއން، ްވިދާޅުވި ްދީދީ ްައޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ނަންޖެހޭްދާއިރާގެ

ްމިތާނަގިއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދުަވސްވަުރގަިއ ްއުފެއްދި ްޤާނޫނުއަާސސީ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްހުރި. ްއެބަ ކަންކަން

ްޤާނޫނުންް ްއެ ްއުފެއްދުމަކީ ްޤާނޫނެްއ ްވަކާލާތުކުރަމުންދިަޔއީ ްމަޖިލީހުަގއި ްޚާއްޞަ ްަރއްިޔތުންގެ ވަކާލާތުކުރަމުންދިަޔއީ،

ްތަ ްޤާނޫނު ްފަރުވާ، ްފުރިހަމަ ްއުފައްދާފައި،ްލިބޭ ްޤާނޫނެއް ްކަމަށް. ްލިބެންޖެހޭނެ ްަރއްޔިތުންނަށް ންފީޛުވެގެންދާއިުރގައި

ްބާރުް ްޤާނޫނުގެ ްއޭރުން ްނޫްނކަން. ްކަމެއް ްކޮންގެްނވާނެ ްއުފެއްދުަމކީ ްގަާވއިދު ްގޮތަށް ްެކނޑޭ ްބާރު ްޤާނޫނުގެ ްއެ އަދި

ްކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްދާނީ. ނިޑގެންނޭ ްލިމިޓުކުކެ ްދަށުންްަތްއތައް ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްމިހާރު ރީ.

މިއަދުްމިްަގވާއިދަްށްއަންނަްއިޞްލާޙާްގުިޅގެން،ްްގާަވއިދުްހެދުންްއޮންނަނީްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށް.ްއަޅުަގނޑުމެން

ްމިއަ ްހަދަން. ްގަާވއިދު ްކޯޓަށް ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްދެނީ ްމި ްދެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގުިޅގެން ްއިޞްލާޙާ ްއަންނަ ުދްޤާނޫނަށް

ރާއްޖޭގެްޖުޑިޝަީރގައިްތިބިްހުރިހާްބޭފުޅުންނަކީްވެސްްވަަރށްްއިޚްލާޞްތެރި،ްވަރަށްްތެުދވެރި،ްއަމާނާތްތެރިްބޭފުޅުންް

ްއެް ްބޭނުންވަނީ ްވެސް ްދެކެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެގޮތަށް. ްވާނީ ްވެސް ްބަލަން ްތިބެނީ. ްގަބޫލުކޮްށެގން ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްދީ ްމަގާމުތައް ްމަރުދުވަހަށް ްރައްޔިތުންގެްދުވަސް. ްނުދެނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްކޯއްޗެްއތޯ ްތިބީ. ްއެ ފައި

ް ްޢިއްޒަތްތެރ77ްްިމަޖިލީހުގެ ްނުހިނގަނީ. ްކޮމްޕިއުަޓރ ްދެއްކީ. ްވާހަކަ ްނެތް ްކަރަންޓު ްމިތާނގައި ްމިއަދު މެންބަރުން

ނޑު ނޑެއްހާްހިސާބުްރައީސަށްްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެްއަޅުަގނޑުމެންްމިތިބަްދަތިްހާލު.ްއަޅުގަ މެންނަށްްނެތްްއޮފީސްގަ

ނޑުމެންްމިްތިީބްހާދަްބުރަްމަސައްކަތަކުން،ްހާދަްގިނަްވިސްނުންތަެކއް،ްިފކުރުކުރަންޖެހޭްބައެކޭ.ްޤާނޫުން ވެސް.ްއަުޅގަ

ކީްމިްހަދަންޖެހޭްއެބަ.ްޤާނޫނުއަސާސީްއެބަްހަދަންޖެހޭ.ްދައުލަތަށްްދިމާވާްކަންކަމުގައިްައޅުަގނޑުމެންްނިންމާްނިންމުމަ

ްައޅުަގނޑުް ްކަންތައްތައް.ްރައީސް ްލިބޭ ްލާބަ ްހެވާއި ްމައްޗަށް ްއެ ްމީހުންނަށް ްތިބޭ ްކަންކޮޅުަތކުަގއި ްއެންމެހައި ރާއްޖޭގެ

ްމީހުންނަށްްކަމުދާް ްއެ ްބޭނުްނވީމާ ްވަކާލާތުކުރަން ްވަކީލަކު ްމިއަދު ްކޯޓުން ްއަކީްސުޕްރީމް ްބޭނުންވާްވާހަކަ ދަންނަވާލަން

ްގޮތަ ްދެރަްވަކީލަކަްށްހުއްދަދޭ ްޮބޑު ްއޮންނަންވީ.ްކިހާ ްަގވާއިދު.ްއެހެންތޯ ްއަށް ްވަކާލާުތ،ްއަިމއްލަ ްކޯޓުން ްުސޕްރީމް ށް

ްކޯޓުް ްސުޕްރީމް ްވަކާލާތުކުރަންދާން ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުރެ، ްވަކީލަކަށް ްައޅުަގނޑު ްއެއީ. ކަމެއްތޯ
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ްއެހެން ްހުއްދަނުިދނުން. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބަންދުވީްހިތްހހަމަނުޖެހެނީ ްމަގު ްއެ ްދެން ްއަޅުަގނަޑށް ވީމާ،

ްސަރިވްސް ްޖުިޑޝަލް ްއެއީ ްކޮމިޝަނުން. ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްހަދަންޖެހެނީ ްަގާވއިދު ްެއ ްއެހެންވީމާ، ނޫންތޯ.

ކޮމިޝަންްއުފެއްދިްސަބަަބކީ.ްޖުޑިޝަލްްސަރވިސްްކޮމިަޝންގެްބާރުްސުޕްރީމްްކޯޓަށްްަނންގަަވއި،ްސުޕްރީމްްކޯޓުންް

ްގަް ްއަށް ްކޮމިޝަންެގްއަމިއްލަ ްސަރވިސް ްަކނުޑވާލަިއ،ްޖުިޑޝަލް ްބާރު ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްހަދައި،ްޤާނޫނާއި ާވއިދުތަށް

ްހަމަް ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް. ނުޑވާލަިއ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާުރްކަ ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ނުޑވާލައި،ްޖުިޑޝަލް ްކަ ބާރު

ް ްދިޔައީ ްމި ްއަނބުރާ ްެވސް ްފަހަތ2118ްަޙަޤީޤަތުގައި ްއަހަުރގެ ްގޮތަށް.ްވަނަ ްއޮތް ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްނޫ ށް.ްއޭރުގައި

ްބާރުް ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްވީ ްމި ްޒަމާްނވުމުެގްނަތީޖާއަކަށް ްގިނަ ްއަތްމަތީގައި ްެއކެްއގެ ބާރުތަކުގެ،ްބާރުަތއް

ްވީނަމަވެސް،ްއެ ްކަމުގައި ްމަނިކުފާނު ްމީހަކު،ްެއއީ ްކޮންމެ ްލިބޭ ްހަޖަމުނުކުރެވުނީ.ްބާރެއް ްބާރުތައް،ްބަހާލުމުން ންމެހައި

ްފެނިގެންދަނީް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްބޭނުންފުޅުވާނެ. ްހޯދަން ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްނެތްބާރުތައް މަނިކުފާނަށް

ްމާްތް ްހުރި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެީއ ްތަން. ްބޭނުންނުކުރާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވެސް ްބާރުތައް ްހުރި ްމަޖިލީހުގަިއ ރައްޔިތުން

ނޑުމެންްދެކެންވިްތަންކޮަޅކީ.ްހުރިްކަމަކީ.ްެއއީްރަްއޔިތު ންގެްމަިޖލީހުގެްމެންބަރުންނަކީްރަނގަުޅްބައެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްމައްޗަްނގޮީޅް ްހަދައިގެން، ްަގވާއިުދ ްބާރުތައް ްނެތް ްއަތުގައި ްމީހުން ްއެހެން ްބޭނުންނުކުރާތީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބާރުތައް

ނ ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްެއ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްނުދަންނަްއުތުރު ްއުޑެއްުބޑެއް ްނަމަ، ްޢަމަލުކުރަނީ ްމިގޮތަށް ޑުމެން

ނޑުމެންްޖާހިލިއްަޔް ނޑުމެންްރައްޔިތުންްދެކިގެްނ،ްމީހުންްހިތަށްއަރަނީްކަމަށްްވަންޏާްދެންްއަޅުގަ މީހުންްކަމަށްްއަޅުގަ

ްޙުކު ްހެޔޮނުވާެނ،ްައޅުަގނޑު ްދެޭކކަެށއް. ްމިގޮތަށް ްހެޔޮނުވާނެ ްދިޔައީ. ްމި ްއަނބުރާ ްއެްއގަިއްޒަމާނަށް ްމައްސަލަ މްކުރާ

ްޢައްޔަންކޮށްފައި،ް ްމަނިކުފާނު ނިޑޔާރުން ްފަ ްުނކުާރންވެގެންނޫންތޯ ނޑު ްއަުޅގަ ްުޙކުމް ްމައްސަަލއިގެ ްއަމިއްލަ އަޅުަގނޑު

އުމުރުްދުވަހާްހަމައަށްްަމގާުމދީފައި،ްެއްމަނިކުފާނުްބޭނުންްކަމެއްްކޮށްދީފައި،ްކީރިތިކަާމއިްމޫރިތިކަމާިއްމާތްކަމާ،ްއެް

ނޑުމެންްބޭފު ްއަުޅގަ ްއެހެންވެގެން ްދެކެނީ. ްމި ްކަންކަމުަގއި ްއެްއކޮްށތޯ ްއިޙްތިރާމާ ްކިހާ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްދިމާލަށް ޅުންނާ

ކުރީގަްހުންނަްކަހަލަްމިނިސްޓްރީްއޮފްްޖަސްޓިސްްއެއްްުނބަހައްޓަނީ.ްއެހެންވެގެންްޖުިޑޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނެްއް

ނޑައަާޅްބެހެއްޓީ.ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްްއެ ތާްބޭންދީ.ްބަންޑާރަްނައިބުްއެތާނަގއިްބޭންދީ.ްމިްމަޖިލީހުންްކަ

ްވެްސް ްގަވާއިަދކުން ްއަދި ްވެްސ ްކޯޓަކުން ްއެހެން ްއަެނއްކާ ްބާރުތައް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްބޭންދީ. ްމެންބަރަކު އެހެން

ްޭނނ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްޮގތެއް ްވާްނވާ ްގޮެތއް، ްދާންވާ ްމިާހރު ްާރއްޖޭަގއި ްއެންމެންްނިގުޅަިއގަނެ، ްއެހެްނވީމާ، ގެ.

ްކޮބައިތޯ.ްއެންމެންނަށްްވެސްް ްބާރުތަަކކީ ްބައެއްގެ ްޖެހޭްވިސްނާލަން.ްއެ ްއެބަ ްއިށީންނަށް ްއެއްތަެނއްަގއި އެކުަލވަިއގެން

ްވެސްް ްމަނިކުފާނަށް ްފަނޑިޔާރު ްއިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްވެސް ްއަށް ްޖުޑިޝަީރ އިޙްތިރާމުކުރަންވީ.

ްއަެނއްްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއްބަޔަުކ ްއިޙްތިރާމުކުަރންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ްމި އިޙްތިރާމުކުަރންޖެހޭނެ.

ް ްއޮތް ްއެބަ ނޑުަގއި ްކަ ްއިންޑިޔާ ްބޮޑު ްސިންގާ ްމާ ްމީ. ްޤައުމެއް ްވަުރގެ ްދެވޭ ްނުތޮޅި ްމައްޗަްށ2111ްްބަޔަކާ ރަށުގެ

ް ްަޤއުމެއް.ްއެންމެ ްބޮޑު ްމީހުނ3ްްއެކުެލވިގެްނވާ ްނޫންތޯްްަލއްކަ ްވެްސްނުވާނެ ްހެޔޮ ްޮތޅެން ްމިވަރަށް ްއުޅެނީ.ްދެން މި
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ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްކޮންކަަމކާތޯްައޅުަގނޑުމެންްމިހާވަރުްވެގެްންމިްއުޅެނީ.ްޯކއްެޗއްތޯްމަދުވެގެންްމިްއުޅެނީ.ްކޮންމެް

އިީރަގ.ްނަނުއެއްލީމަްމަސްބޭނޭނެ.ްމީހަކަށްްބީޗެއްްއެބަްއޮތް.ްޮކންމެްމީހަކަށްްބީޗުަގއިްޖާަގްެއބަްއޮތް.ްމޫދުްެއްއޮތީްކަ

ްޖެޭހް ްއެބަ ްމަނިކުފާނު ްރަީއސް. ްއުޅެނީ ްމި ްެވގެން ްކިހިނެއްތޯ ްައޅުަގނޑުމެންނަކީ. ްބަެއއް ްއުޅޭ ްސަޅިކޮށް ނުލާހިކު

ްވަގުަތކު.ް ްމި ްނެތް ްރައީސަކު ްދައުލަުތގެ ްނިންމަވަން. ްޮގތެއް ްބޭފުޅުން ްދެ ްވާހަކަދަްއކަވާފަިއ،ްތި ނިޑޔާރާ ްފަ އުއްތަމަ

ްަރއީސްކަން...ްްވަގަށް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްދާއިރާއާް ްޝަރުޢީ ްދަށުން ްޤާނޫނެއްެގ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮސް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޖެ ްއެބަ ްލިބެން ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްހޯދަންޖެހޭްހަވާލުކުރަމުންދާއިރުަގއި ްމަޖިލީހުން ްމި ހޭ،

ްޢާއިލާތައްް ްސަބަބުން ްވަރިކުރުމުގެ ްއަދަދާއި ްމީހުންގެ ްތިބި ްކަިއވެނިކޮްށގެން ްރާއްޖޭގައި ްމިއަދު މަޢުލޫމާތުތަކެއް.

ްއެަބް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަުކން ްކޮންމެ ްބަލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްައދަދު ްމީހުންގެ ްތިބި އެކަނިވެަފއި

ްޢާއްމުކުރާއިރުަގއިްކުރިމަތި ްމެނިފެސްޓޯ ްމޫސުން. ްމެނިފެސްޓޯގެ ްދުވަސްވަރަީކ ްމި ްޚާްއޞަކޮށް ްއަދި ކުރުާވ،

ްއަުޅަގނޑުމެންް ްވެސް ްޕާޓީްއެއް ްއުޅޭ ްމީހުން ްވަރިކުެރވުނު ްގިނަ ްއެންމެ ްބުނޭ ްއެބަ ްފަރާތްތަކުން ތިމަންނަމެން،ްބައެއް

ުއޅޭ.ްއަނެއްްބަަޔކުްއެބަްބުނޭްވަރިކޮށްފައިްތިބޭްއެކަނިވެިރްހަނދާނަމޭ.ްއެކަހަލަްފިކުރެއްަގއިްއުޅޭްމީހުންްވެސްްއެބަް

ްކަންކަން.ް ްބާރުބޮޑުވާ ްބަެޖޓަށް ްދައުލަތުގެ ްއެއްަޗކީ ްހުރިހާ ްމި ްކުރަންޖެހެއޭ. ްކަންތައް ްމި ްއެހީތެރިވުމާ، މައިންނަށް

ްހަވާުލުކރާއި ްކޯޓާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަދަން ްގަވާއިދެއް ްމިފަދަ ްމިއަުދ ްމިހާތަނަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ްއަދި ރުަގއި

ްޖުމްލަް ްކުށްވެރިންގެ ްތަންފީޛުކުރަމުންދާ ްޙުކުމް ްޙުުކމްކޮށްފައި ްނުވަތަ ްޖަލަށްލެވިފައި، ްޙުކުމްކޮށްފަިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ނޑުމެންނަކަށްްނޭނގެ.ްމިއަދުްވެސްްޖަލުތަާކއިްޕެރޯލްގެްބިލުގެްމަސަްއކަްތްއަޅުަގނޑުްއެްކޮމިޓީއަކަްށް އަދަދެއްްއަުޅގަ

ްތަންްކަމެއްްނިސްބަ ްކިތައް ްހުރީ ނަޑއަާޅފައި ްގޮތުަގއިްކަ ްޖަލުގެ ްގެންދަން.ްރާއްޖޭގައި ްއެބަ ްކުަރމުން ްކޮމިޓީއަކުން ތްވާ

ްޖަލުގައޭ.ް ްއޭނަވީ ްމިހާރު ްބުނެފާނެ ްވެސް ްލާފައި ްމީހަކު ްފައްަލަވއަކަށް ްއުވަ ްނޭނގެ. ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ވެސް

ްހާ ނޑިފަ.ްއެ ްކެ ްތަންތަން ްގަިއގެ ްގެންދަނީ.ްނެރޭއިރުަގއި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްންދައްކަމުން ްވާހަކަ ްަޤއުމެްއގެ ްއޮތް ުލގައި

ްގިނަެވގެންް ްއަދަދު ްިބދޭސީންގެ ްރާއްޭޖގައި ްކުރިމަތިވޭ. ްއެބަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެހެން ްިއތުރު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު

އަދިްފިރިހެނުންްވިޔަސް،ްއަންހެނުންްދިއުމާްއެީކގައިްިދވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުއަާސސީްމަނަލެއްްނުކުރޭްބިދޭސީންނާް

ްއެހެންނަމަވެްސް ްނެތް. ްތެރެައކު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްތަފާތުކުުރމެއް ްއެްއވެސް ްނަސްލީ ްކަިއވެނިކުާރކަށެއް. ވިޔަސް

ްފިރިމީހާއާް ްނުވަތަ ްއަނިބިމީހާ ްދެން ްހޯދާފައި، ްެބނެފިޓުތަކެއް ްބަިއވަެރއްގެ ްއެތައް ްދަުއލަތުން ްދިވެހި ކަިއވެނިކޮށްފަިއ،

ިކވެގެންްފިލަިއގެންްދަރިންަތއްްބޮލަށްްޖަހާފައި،ްދައުލަތުެގްޒިންމާއެްއގެްގޮުތަގއިްެއކަންްކޮށްފައިްރާއްޖެްއިންްބޭރަްށްވަ

ްޚަރަދުނުކުރެވޭް ްއަށް ްޢާއިލާ ްމީހުންގެ ްއެ ްތިބެގެން ްމީހުން ްއެ ްބޭރުގައި ްއިން ްރާއްޖެ ްނުވަތަ ްމީހުން ްދާ ފުރައިގެން
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ްޤާނޫނީ ްވެސް ްދޭތެރޭގައި ްމީހުން،ްްފަރާތްތަކާ ްޤައުމުތަކުގެ ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޮއންނަން ްބާރުތަކެއް ގޮތުން

ްސިޓިޒަންޝިޕްް ްއުޅުނީމަ ްއިނދެެގން ްމީހުންނާ ްަޤުއމުތަކުގަިއ ްޔޫރަުޕގެ ްއަުޑއަހަން، ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމީހުން ބައެއް

ހުންނާްއިނދެގެންްއެްކަންކަންްހޯދަމުންދާްލިބުމާ،ްބައެއްްކަހަލަްއިނާޔަްތތައްްލިބޭތީވެްއެްތަންތަނަށްްހިޖުރަކޮށްގެންްމީ

ްެއކަންކަްން ްރާއްޭޖގަިއ ްުނވާތީެވ،ްމި ްތަނަކަށް ްތަރައްީޤވެ،ްުކރިއަރާފަިއވާ ްވަރަށް ްއެ ްައދި ނޑުމެންނަީކ ްއަުޅގަ ވާހަކަ.

ްނޭނިގް ްއެނގިހުެރގެން ްޯކޓަށް ްމިއަދު ްއޭގެތެޭރގަިއ ްފާހަަގކުެރވޭ. ްގެންދާކަން ްއަަދދަކަށް ްގިނަ ްވަރަށް ކުރަމުން

ްހޯދާް ްއޭނަ ްމީހެކޭ.ްއަދި ްއުޅޭ ްފިލައިގެން ްއަކީ ްމީނާ ްބުނޭ ްއެބަ ްއިިމގްރޭޝަނުން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ނަމަވެސް،ްެއއްކޮޅުން

ްކޮންެމވެްސް ްއަށް ްޤާޟީ ްދިަޔިއމަ، ްޝަރީޢަތަށް ްއެކަމަކު ްފިލައިފިއޭ. ްވީދައިލާފަިއ ްޕާްސޕޯޓު ްއޭނަ ްވަނީ. ނުފެނިފައޭ

ންގެްބަލަދުވެރިކަާމ،ްއަދިްއެްމީހުންނާްބެހޭްއެހެންްމުޢާމަލާތައްްއެބަްހިނގާ.ްވަރެއްްދިނީމަްކަިއވެނިްއެބަްކޮށްދޭ.ްދަރި

ްކަމަްށް ްުއޅުނު ްރައްޓެހިެވގެން ްމީހަކާ ްވަރުގަދަަޔކަށް ްމީހުން،ްިކތަންމެ ްތިބި ްރާއްޖޭަގއި ްޮގވާލަން،ްެއގޮތަށް އަޅުަގނުޑ

ް ްއައިސް ްައށް ްރާއްޖެ ްހަމަތަކުން ްއަކީ ްޭއނަ ްެދވައިީދގެންނުވާނެ. ްިދވެހިރާއްޖެްވިޔަސް ްއޮެވގެން، ްިވސާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްްއަށް ްމަސައްކަތް ްނުވަތަ ްމަޤްޞަދު ްއައި ްއެކަންްއޭނަ ްނޫނީ ްމީހަކަށް ްުކރާ ްހުރެގެން ްތެރޭަގއި ްއިމުގެ ޤާނޫނީ

ހާހެއްހާްމީހުން،ްބިޭދސީންްމިްތަނުަގއިްއެބަްުއޅ71ް،81ްްޭވެގެންުނވާނެ.ްމިހާރުްމިްދެްނނެވިްގޮތަށްްފިލަިއގެންްއުޅޭް

ިކއެކިްކަންކަމުަގއިްގެނެްސެގންްއުޅޭ.ްއެްމީހުންނަކީްވެސްްއަނެއްހެންްބަލާއިރުގައިްބަލައިލަންްހުތުރުްމީހުންްކަމަށްްއެ

ްއަނެއްހެންް ްހިތާވުމުގެ ްމީހުންނާ ްއެ ްވެސް ްމީހަކަށް ްޮކންމެ ްތިިބ ްތެޭރގައި ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ނުވާ

ްއެ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްފުރުޞަތުތައް ްފުރުޞަތުްއިޝްޤީ ްއެ ްއަދި ްއެހެންނަމަވެސް ްހިފާ. ްއެބަ ްބޭނުން ްޭއގެ ްއޮވޭ. ބަ

ހިފައިގެންްމިހާރުގެްމިްޤާީޟންގެްކަންތައްަތއްްމިހިރަްގޮުތންްމިްމީހުންނަކީްކޮންމެވެސްްވަރަކަށްްލާރިދިނީމަްެއކަހަަލް

ް ްއައިްސގެްނ، ްމައްސަލަ ްމި ްބަލާއިރުގައި ްފަހުން ްދެން ްދެވަނީ. ްވެސް ްމީހުންނާ ްމިވެނިްމީހުން ްވަނީ؟ ކިހިނެއްހޭ

ްއޭނަގެް ްނޫން،ްނޫން،ްނޫން ްބުނެފާނެ ްބުނީމަ ްބުނެއޭ. ްއެބަ ްތީނަ ްކަމަށް ްމީހެއް ްގެނައި ްކަމަކު ްއެވެނި ކުންފުންޏަކަށް

ްޓަަކިއް ްހޯދައިދިނުމަށް ްއެއް ްސިފަ ްރަސްމީ ްއަށް ްއޭނަ ްދެން ްތަޅައިގަެނގެންނޭ. ްދެމަފިރިން ްވަނީ ްވީދިފައި ޕާސްޕޯޓް

ރިންްމެދުވެރިކޮށް،ްއަދިްމިހާރުްމިއޮތްްސަރުކާރެްއގެްވާހަކަްހެޔޮނުާވނެްދައްކާކަށް.ްކޮންމެްކަމެއްްއެިކއެކިްސިޔާސީްވެ

ްޗެކްކޮށްލާަފިއް ްކުއްިލއަކަށް ްިވޔަްސ ްއަިއކަމުަގއި ްމީހަކު ނޑިަބޑިހިފަިއގެން ްކަ ްވަރިހަމަ ްތަނަށް ްމި ްމިހާރު ވެސް.

ވެސްްފަޓުލޫުންދަށަށްްޖެހޭްކަމުގައިްވަނ47ްްީވިއްޔާ،ްއޭ.ކޭްބަލައިލާއިުރގައިްރައީސާްުގޅުންހުރިްމީހެއްްކަމަށްްވަނީް

ްގެންދަނީ.ް ްމި ްއުޅެމުން ްއަޅުަގނުޑމެން ްތެރޭަގއި ްަސރުކާރެްއގެ ްއޮތް ްއެހެން ްއޯޭކއޭ. ްާދށޭ. ްހިފަިއގެން ްެއވެސް ވިްއޔާ

ްިމްދެންނެވި ްވެސް ްރަނގަުޅކުރަން.ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިކަން ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްރާއްޭޖގަިއްްމިނޫން ގޮތަށް

އާބާދުވަމުންްއަންަނ،ްގިަނވަުމންްއަންނަްދަރިފަސްކޮޅަށްްިލބޭްވަރަށްްބޮުޑްނިކަމެތިކަމަަކށްްވާނެްޢާއިާލއާްބެހޭްކޯޓުްން

ްކޮމިޝަްނގެް ްސަރވިސް ްބޮުޑވަނީ.ްޖުިޑޝަލް ްކަންތައް ްވާހަކަެދްއކީމަ ްޖުޑިޝަރީގެ ނޑުމެން ްހެދީމަ.ްއަޅުގަ ްގަާވއިދު މި

މީހުންގެްެތރެއިންްދެްމީހުންނާްވާހަކަދަްއކައިފިްއޔާްދެްމީހުންްބުނަނީްދެްގޮތަށްްވާހަކަ.ްމިްތަނަށ12ްްްތެރޭގައިްތިބޭް
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ްއޮތީް ްއެ ްކޯޓު ްހުޅުމާލޭ ްބުނީ ްމީހުން ްކިހިނެއްހޭ؟ްގިނަ ްކަންތައް ްކޯޓު ްއޮޅުްނފިލުވީ،ްހުޅުމާލޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެނެސް

ްލީ ްެއއް ްމައްސަލަ ްޯކޓަށް ްހައި ްހަދާފަ. ްހެވިފަިއްތިއްާބްނުބައިކޮންނޭ ްއެކަމާ ްނެުރނީމަ ްޙުކުމެއް ްހައިޯކޓުން ްަލިއގެން .

7ްްހައިކޯޓުެގް ްނުވަތަ ްތެރެއިން ނިޑޔާރުންގެ 8ްްފަ ްތެރެއިން ނޑިޔާުރންގެ ްބުނެފާެނ3ްްފަ ްގޮސް ްދުވެފައި ނޑިޔާުރން ފަ

ް ްޭއގެ ްކަމަކުނުދެއޭ. ްގޮތެއް ްތި ްހ4ްިއުހޫނ! ްމިހާ ްބަދަލުކޮްށފާނެ. ްރަޢުޔު ްއަނެއްކާ ނޑިޔާރުްނ ްއޮްތްފަ ސާބުގައި

ނޑިޔާރުް ްފަ ްއުއްތަމަ ްލީމަ ްއެްއ ްމައްސަލަ ްކޯޓަށް ްުސޕްރީމް ްދައްކަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއެްއގެ ޖުޑިޝަރީ

ނިޑޔާރުންް ްފަ ްތިން ްއަނެއްކާ ްތިބެ ްވަަށއިގެން ނޑިޔާރުގެ ްފަ ްއުއްތަމަ ްނިމުނީމަ، ްކޮްށ ްޙުކުމެއް ނިދައިހޭލާފައި

ް ްހިފައިގެން ްމަްއސަލަ ްއެ ްއޮްތްހިނގައިދާނެ ްހާލެއްގައި ްމިކަހަލަ ްއޮފީހަށް. ްފުލުސް ްނޫނީ ްމަޖިީލހަށް. ރަްއޔިތުންގެ

ތަނެއްގެްވާަހކަްމިްދައްކަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިވަރުްބަޔަކަށްްީޑ.އާރު.ޕީގެްމެންބަރުންގެްފަރާތުންްމިްޤާނޫނުްހަވާލުކުރާތީެވް

ްއެކަމަކު ްއިންނަނީ. ްމި ްނުބުނާންެވގެން ްއެްއޗެކޭ ްބޮޑު ްމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިްްދެން ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ވެްސ

ްއޮްތް ްސިޓިޒަންޝިޕް ްބިދޭސީންގެ ްތަނުގައި ްމި ްނިންމަފާނޭ ްފަހުން ްއެންމެ ްދާނީ. ްވެގެންާބއޭ ްކިހިނެއް ޢާއިލާތަކަށް

މީހުންނަށްްލިބިފައިވާްހުރިހާްދަރިންނަކީްއެހެންްދަރިފަސްކޮޅެއްގެްބަެއއްްކަމަށް.ްދިވެހިންްނޫންްކަމަށް.ްމިއީްޢާއިލާއާް

ްދަންނަަވއިލާނަން.ްްބެހޭ ްކުރިން ްއޮތް.ްނިންމާލުމުގެ ްއެބަ ްއެްއްވެސް ްމައްސަލަ ްއެހެން ްއަދި ްދެން ްހަދައިފާނެ. ކޯޓުން

ްފިލައިގެންނޫޅެ،ް ްބޭުރގަ.ްެއްމީހުންނަށް ްގޮސް ްފިލައިގެން ްއިންނަން ްއަނތްބަށް ްދެ ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްމީހުން ްގިނަ ވަރަށް

ބެހޭްކޯޓުންްިމްގަާވއިދުތަްއްހަދާލަދީފިއްޔާްަވރަށްްރަނގަުޅވާނެ.ްއަެނއްހެންްްފާޅުގަިއްެއކަންްކުެރވޭނެްގޮަތކަށްްޢާއިލާއާް

ބަލާއިރުްދީނީްގޮތުންްވެސްްހަމަްހުއްދަްކަމެއްްއެއީ.ްކޮންމެހެންްސްރީލަންކާްތަންތަނަށްްގޮްސގެންްބޮޑުްައގުްދީގެްން

ްުއޅު ްއިނދެގެން ްކުީރގަިއ ްގޮތުްނ، ްބެހޭ ްާޢއިލާއާ ްގޮތަކަށް ްވާ ްނުކޮށް ްމިކަހަލަްއެކަން ްރުއްސައިދިނުމާ، ްއަނބިީމހާ ނު

ްބޭފުޅުން.ް ްތަޖުރިބާކާރު ްތިބި ްކުރަްއވާފައި ްެއކަން ްއެގޮތަށް ްތިބި ްއެބަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ކަންތައްތަްއ،

ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއޮތީ ްކުރުމަށް ްމިކަން ްއެއްކޮށްލަިއގެން ްމީހުން ްތިބި ްއަނބިން ްފަސް ްގެންދަަވއިގެން ކޮންްްކޮމިޓީތަކަށް

ްގޮތެއްތޯްބަލައިލުމަކީްރަނގަޅުްކަމެއް.ްޝުކުިރއްާޔ،ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހިސާބުން ްމަޖިލީހުެގ31ްްމި ނޑު ްއަރުާވނީ.ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށް ްިޢްއޒަތްތެރި ްހުސްވަުތގުޮކޅެއް މިނެޓުގެ

ްފަދަ ްދެންނެވި ްފަށަމުން ްމިއަދު ްޖަލްސާ ްގެންިދއުމަށ11:11ްްއިން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެކުގައި ްމަޖިލިސް ްމުޅި ނޑު ްައޅުގަ ަގއި

ްމަޖިލިސްް ްމުޅި ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވާލަން. ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްއޮތީ. ގަސްތުކޮށްފައި

ް ްއަަދދަކީ ްޤާނޫނީ ްދާއިރު ްބަދަލުވެގެން ްކޮމިީޓއަކަށް ްއޮތ26ްީއެުކގައި ްެވސްްކަމަށް ްވާހަކަ ްއެ ްެއހެންވީމާ، .

ް ްހިސާބުން ްމި ްއަރުވާނަން.31ްްދަންނަވާލަން. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްހުސްަވގުތުޮކެޅއް މިނެޓުގެ

ް.عهيكىްوانسالو
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ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް(އަށ11:11ްްއިނ11:13ްްް)މުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްކުރިައށްްގެންދެވުން:ް

ްް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމަޖިީލހުގެްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންދާަނން.ްްމިްހިސާބުން ްއަޅުގަ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްް.11ައއިޓަމު ްމަސައްކަތް ްހުރި 11.1ްނުނިމި ްއަޙްމަދު ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިާރގެ އާމިރު،ް.ްުކޑަހުވަދޫ

އިންތިޚާބުތަާކްބެހޭްޢާއްމުްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިުލގެްބަހުސ2118/11ްްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންިދއުން. ކުރިއަށް

ްުފރަ ްއެންމެ ްއެީއ ްއަށް. ްނުނިމިްރިޟާ ްވާހަކަފުޅު ްެގންދިޔައިރު ްވާހަކަަދއްކަމުން ްަބހުސްގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ތަމަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމުއްޠަލިބަށް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްފަރެސްމާތޮޑާގެ ްދޫކޮށްލެއްވީ. ްފުރުޞަތު އޮތީ.

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްހަކަދެއްެކވުން:ލިބުްވާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަފަރެސްމާ

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލީ.ް

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްޤާނޫނަށް ްެބހޭ ްއިންތިޚާބުތަކާ ްގޮތުަގއި ްގަބޫލުކުާރ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްަވގުތަށް ްމި ްކުރިމައްޗަްށްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްރައްޔިތުން ްސަބަބަކީ ްނޫން. ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްބޭނުންވާ ގެންނަން

ްބޭފުޅުންނަށްް ްސުވާލުއުފެދިގެންވާނެ ްރައްޔިތުން ްމެދު ްޞައްޙަކަމާ ްމީހާގެ ްއެ ްބޭފުޅުންނަކީ ްނުކުންނަ އިންތިޚާބުތަކަށް

ްކައުންސިލާއި ްރަށު ްއިޞްލާޙަީކ،ްޚާއްަޞކޮްށ ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްއަދި ްއިންތިޚާބުަގއިްްނުވާތީ. ްކައުންސިުލގެ އަތޮޅު

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއިޞްލާޙުތަކަީކ ްއެ ްވާތީ، ްއިޞްލާޙުތަކަކަްށ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްުކޑަކުރުމަށް ޝަރުތުތައް

ްބޭފުޅުންނަކީް ްކުރިމަތިލާ ްަކއުންިސލަށް ްއަޮތޅު ްއަދި ްަކުއންސިލާ ްރަށު ްސަބަބަކީ ްނޫން. ްއިޞްލާޙުަތކެްއ ބަލައިގަެނވޭނެ
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ްެއގޮތަށްްރައްޔިތު ްމާއްދާތައް ްއެ ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރި ްޝަރަފު ްޢިއްޒަތްާތއި ްޤަދަރާއި ްކުރިމަތީަގއި ންގެ

ްކަހަލަް ްެއކި ްގެނެސް، ްބަދަލުތައް ްއިތުރަށް ްމާއްދާތަލކަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ. ްވަނީ. ްެއ ްއެކަށަެއޅިފައި މިހާރުވެސް

ސްޢޫުލވެފަިއްތިބިްފަރާތްތައްްރަްއޔިތުންްކުރިމައްޗަށްްުނކުންނައިރުްއެްޖަރީމާތަކުގައިްުނވަތަްއެކިކަަހލަްކުށްތަކުަގއިްމަ

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްމިފަދަ ްނުވާތީ، ްކަމަކަށް ްގަބޫލުކުރާނެ ްީމހުން ްއެ ްރައްޔިތުން ްއޮތުމަކީ ްހަޑިވެފައި ްފަތިފުށް މީހުންގެ

ނޑުްގަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްހުށަހެޅުމަކީްމިްވަގުތަށްްއެހާްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްނުދެކެން.ްއެހެ ންވީމާ،ްައޅުގަ

ްއިޞްލާޙަށްް ްމި ްއަދި ްއުސޫުލތައް. ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްހަމަ ްއުސޫލުތަކަކީ ްއެހެރަ ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްއިންތިޚާބާ މިހާރު

ްއެާހް ްކުރަން ްަވގުތަށް ްމި ްމިްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްބަދަލުެގންނަންޖެހޭތީ ްޤާނޫނުތަަކކަށް ްގެެނއްސިްނަމަ،ްއެތައް ބަދަލުތަކެއް

ްކުރިމަތިލާންޖެހޭނީް ްއިންތިާޚބުތަކަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްުނކުރަން. ްގަބޫެލއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަަކށް ްއިޞްލާޙުތައް މުހިއްމު

ްވާހިނދު،ް ްމީހުންނަށް ްަޞއްޙަ ްވަރަށް ްނެތް، ްމައްަސލަތަކެއް ްކަހަލަ ްެއްއވެސް ްމީހާގެ ްއެ ްރަނގަޅު، ފަތިފުށް

ްގަާވއިދު ްެހދިފައިވާ ްރިޢާޔަތްކޮްށ، ްރަނގަުޅްއެކަންކަމަށް ްގެނައުަމކީ ްވަގުތު ްމި ްބަދަލުތައް ްއިތުރު ްޤާނޫނުތަކަށް ތަާކއި

ްކަމަކަށްްނުވާތީްައޅުަގނޑުްިމްއިޞްލާޙަށްްތާއީދުނުކުރާްވާަހކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުރަޙީމުްهللاްގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާް

ްގިނަްޝުކުރިއް ްސިޔާސީ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަކާ ްޤާނޫނުތަކާއި ްޢާއްމު ްބެހޭ ްރަީއސް.ްއިންތިޚާބުތަކާ ްޢިްއޒަތްތެރި ޔާ

ނޑުމެންްގަޫބލުކުރަންޖެހޭްކޮންމެްސިޔާސީް ފަރާތްތަކުންްދައްކާްގިނަްވާަހކަތަކަށްްބަލާއިުރ،ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްއެންމެ ްޕާޓީައކަށް ްއެ ްދައްކާނީ ްފައިދާހުރިްްޕާޓީއަކުން ްމުޖްތަމަޢަށް ްމުޅި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަކަން. ްގޮތުެގ ފައިދާހުރި

ްދެޭކް ްވެސް ްއެންމެން ްކާމިޔާުބުކރުމަކީ ްއިންތިޚާބު ްއަދި ްދެކޭ. ްވެސް ްއެންމެން ްކަމަށް ްބޭއްވުން ްއިންތިޚާބު ގޮތަކީ

ްއެން ްިއންތިޚާބުތަކުގައި ްރާއްޭޖގެ ްމި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްވާތީ، ްއެްއވެްސްހުވަފެނަކަށް ްމެދުަގއި ްބަިއވެރިވުމާ މެން

ްކުީރެގް ްއެއްގައި ްޖަލްސާ ްޕީ.ޕީ.އެމުެގ ްރޭގައި ްފެނިެގންދަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޮއެވގެންނުވާނެ. އިޢުތިރާޟުކުރުމެއް

ްއަުޑ.ް ްވިދާޅުވި ްކަމަށް ްާބއްވަންެޖހޭނެ ްއިންތިޚާބެއް ްވާަދކުރެވޭ ްނަޝީދަށް ްރައީްސ ްރަީއސް، ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްމަޖީލީހުންްޢިއްޒަތް ްމި ްފެނިގެންދިޔަީއ، ްޕާލަމެންޓުން ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްހަމަެއާއއެްއކޮށް ްަރއީސް. ތެރި

ފެނިގެންދިޔައީްަރއީސްްވަޙީދާްދިމާލަށްްޕީ.ޕީ.އެމްގައިްިތއްބެިވްބޭފުޅުންްފާޑުވިދާުޅވަމުންްދާްވާހަކަ.ްއެއީްމިހާރުްވެގެްން

ބޭނުންްދަންނަވާލަން.ްވެގެންްމިްއުޅޭްގޮަތކީްޕީ.ޕީ.އެމްްގަބޫލުކުރާްގޮުތަގިއްްމިްއުޅޭްގޮތްްވަރަށްްސާފުކޮްށްއަޅުަގނޑު

ްކެންޑިް ްިރޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނޫނީ ްހުންނެވި، ްމަގާމުަގއި ްަރއީސްކަުމގެ ްވާދަކުރަްއާވްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނަޝީދު ޑޭޓް

ްވާއިން ްހަމައެކަނި ްވަޙީދަށް ްރައީސް ްދާނީ، ްބުރަށް ްދެވަނަ ްޕީ.ޕީ.އެމް ްޢިްއޒަތްތެިރްތިޚާބެްއގައި ދަނުކުރެިވއްޖެއްޔާ.

ްއަްށް ްރާއްޖެ ްމި ްއެނޭގ ްެއބަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭެގ ްިމ ްއެކަމަކު ްއުސޫަލކީ. ްގަޫބލުކުރާ ްޕީ.ޕީ.އެމް ްިމއީ ރައީސް،

ްގަބޫލުކުރަީން ްޕީ.ޕީ.އެމް ްފަރާތްތަެކއްަކން. ްކޮން ްވަނީ ްޚިދުމަތްކޮށްދީފަިއ ްއެްއކޮށް ްތެދުވެިރކަމާ އަމާނާތްތެރިކަމާއި
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ްއިންތިޚާބުގަިއްޕީ.ޕީ ްނަޝީދަށް ްރައީސް ްވާދަކުެރވި، ްއިންތިޚާބުަގއި ްވަޙީދަށް ްރައީސް ްދާނީ ްވެސް ްބުރަށް ްދެވަނަ .އެމް

ްޖައްސަނީް ްބޭފުޅުން ްއެ ްިމހާރު ްވަންޏާ. ްކަމަށް ްމެދުވެރިެވއްޖެ ްހާލަެތއް ްވާދަނުކުރެވޭ ްވަޙީދަްށ ްަރއީސް ވާދަކުެރވި،

ޖޭގެްއިންތިޚާބުގައިްބަިއވެރިުނވެވޭނެްގޮެތއްްހެދޭތޯ.ްރައީސްްނަޝީދަށްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްރައީްސްވަޙީދަށްްމިްރާއް

އިންތިޚާބުަގއިްބަިއވެރިނުެވވޭްގޮތްްހަދާކަށްްނޫން.ްއެހެންވީާމ،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޭއަގިއްހަމައަކަށްްބަލައިފިްކަމަށްް

ްމައު ްގަބޫލުކުާރްހަމައަކީްރައީސްްވަޙީދުްެވސް،ްރައީސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިންތިޚާބުގަިއްވަންޏާމު ްމި މޫނުްވެސް،ްއަދިވެސް

ް ްމި ްވާަދކުރަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްަނޝީދު ްރައީސް ްއެއާެއއްކޮްށ ްހަމަ ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ަރއީސުންާނ3ްްވާދަކުރަން

އެްއކޮށްްވާދަކުރަންެވގެންްދެންްނިކުންނަްސިޔާސީްލީޑަރުންނާްވެސްްވާދަކޮށްގެންްއިންތިާޚބުްކާމިޔާބުވާްމީހަކާްއެކުގަިއް

ްއަ ްޤާނޫނުތަކުގަިއ5ްްޅުަގނޑުމެން ްއިންތިޚާބުގެ ްޢާއްުމ ްއެއާެއއްކޮށް ްހަމަ ްައދި ްދާންވީ. ްކުރިއަށް ްދައުރެއް އަހަުރގެ

ްކޮންެމް ްއަދި ްވާދަކުެރވިފައި، ްއިންތިޚާބުތަުކގައި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބޭފުޅުންނަށް ްތިން ްމި ްފުރަތަމައިނުން ލިޔަންވީ

ްފެއިލްވަ ްިއންތިޚާބުން ްރިޔާީސ ްއިތުުރްއިންތިޚާބަކުންމެ، ްލިޔެދޭންވީ. ްގޮތް ްވާދަކުެރވޭ ްވެސް ްނަޞީރަށް ްޢުމަރު މުންދާ

ްކުރިމަތިލާ.ް ްއެބަ ްބޭއްިވޔަސް ްއިންތިޚާބެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެ ްއިންތިޚާބެއް، ްރިޔާސީ ްކޮންމެ ްނެތް. ްކަމެއް ްކުރާނެ ކަމެއް

ްސިޔާސީް ްވަުރގަދަ ްތިމަންނަވަރުގެ ްބުނާނެ ްވެސް ްނުފެނޭ.ްއެވަރުން ްތަނެއް ްމޮޅުވާ ްނެތޭ.ްކިޔައިގެްންްދުވަހަކު ލީޑަރެއް

ްދަްއާކް ްއިންތިޚާބަކީ ްހަމަ ްަރއީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަޫބލުކުރަނީ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމީހުން ްިމ ްމިއީ. ްމީހުން ވާހަކަދަްއކާ

ްމީހުންނަށްް ްއެ ްނެތިއްޔާ ްއިޚްލާޞްތެިރކަމެްއ ްބައެްއގެ ްެއްއޗެްއ. ްހޮވޭ ްޢަމަލަކުން ްއެއީ ްެއއްެޗކޭ، ްހޮވޭ ވާހަކަައކުން

ްމޮޅެއްްނުވާނެ.ްޢަބްދުއިންތިޚާބު ްކެންޫދްهللاްަގއި ްމެންބަރާއި ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ޔާމީން

ދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްއަޙްމަދުްތަޞްމީނާްވާދަކޮްށެގންްއިންތިޚާބެއްްކާމިޔާބުކުރުުމގެްޤާބިލުކަމެްއްނުހުންނާނެ.ް

ް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަން ްިތއްބެިވްނުލިބޭނެ. ްޑީ.އާރު.ީޕގައި ްބޭފުޅުން ްއެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭ ްއެބަ އެނގިގެން

ޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްްކެރިވަަޑއިނުގެްނނެވިްނައިބުްޒަޢީމުގެްއިންތިާޚބުގައިްވާަދކޮށްލަން.ްއޭރުަގއިްهللاްއިރުަގއިްޢަބްދު

ްޢިއް ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވާލީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުން ްިމްވާދަކުރެްއވި ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ޒަތްތެރި

ްމައުމޫނާއިްރައީސްްނަޝީދާ،ްމިްދެްބޭފުޅުންްވާދަކޮށްގެްން ްއިންތިޚާބުތައްްކާމިާޔބުވާންްމިްއަންނަނީްރައީސް ރާއްޖޭގެ

ްނުކުން ްއިންތިޚާބަށް ްރިޔާސީ ްމިހާރު ްޖެހޭ ްއެބަ ްމަުއމޫނު ްރައީސް ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅަކަށްަކން. ްެއއް ނަން.ްކޮންމެވެސް

ްއެް ްނޫނިއްޔާމު ްމައުމޫުންނުކުމެގެން ްރަީއސް ްނެތް. ްކަމެއް ްވަންނާނެ ްހަރަށް ްދެން ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްމައުމޫނު ރައީސް

ބޭފުޅުންްއެްބޭނުންވާްއާޢިލީްވެރިކަމެއްްގާއިމެއްްނުކުެރވޭެނ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅަގނޑު،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ްަގބޫ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެންމެްދެން ްހަދާއިރުގައި ްޯކލިޝަން ްކޯލިޝަންހަދާނެ. ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ލުކުރަން

ްޕާޓީ.ް ްޢަދާލަތު ްދާނީ ްވަިރކުރަމުން ްއިންނަމުން ްވެސް ްެއއްކޮށް ްޕާޓީއަކާ ްހުރިހާ ްއަބަދުވެްސްޯކލިޝަނުން ފުރަތަމާއިނުން

ނޑުމެންނަކަށްްނޭނގެްއަދިވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްހުރިހާްޕާޓީއަކާްއިނދެވަރިކުާރނެ.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީއާްއެއްކޮށްްއުޅުނު.ްއަ ުޅގަ

ްއެކަމަުކް ްވެސް. ްކަމެއް ްމާއްދާއަކާ ްކޮން ްޚިލާފުވީ ްޕާޓީން ްޖުމްހޫރީ ްއަޅުަގނޑުމެން، ްެއގްރީމެންޓުގަިއ ްއެ ރައީސް،
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ްތިް ްސަޢީދު. ްޙަސަން ްއުޅެނީ ްމި ްދެން ްތަނެއް. ްވީ ްނޭނގެ ްމިއަދު ްއެގްރީމެންޓް ްކޯލިަޝން ްޕާޓީގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްދަނީ،ްޑީ. ްމި ްގޮްސްަތސްމީންްކައިިރއަށް ްހަދަންއުޅެފައި ްކޯިލޝަން ްއުޅެީނ.ްޑީ.އާރު.ޕީާއްެއއްކޮށް ްއިނދެގެން އާރު.ީޕއާ

ްމަތިންް ްކޯލިޝަން ްކުރަން. ްއުޅެނީ ްމި ްކޮންކަމެއްތޯ ްނޫންތޯ. ްހަދަންވީ ްކޯލިޝަނެއް ްއަނެއްކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކޮބައިތޯ

ތިބީްއެްބޭފުޅުންނަށް.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްމިއީްބައިމަދުްްހަނދާންނެތުނީތޯ.ްޑިމެންޝިއަރްޖެހިފައިތޯްއެ

ްެދވިދާނެ.ް ްވެސް ނޑުމެންނަްށްފުރުޞަތު ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްއުޅޭނެ.ްެއްކޯލިޝަންތަުކގެ ްހަދަންެވެގން ްކޯލިޝަން ޕާޓީތައް

ްކިހާވަ ްއަށް ްރާއްޖެ ްބޭފުޅުންނަކީ ްއެ ްބަލަންޖެހޭ ްވެސް ްދެވުުމގަިއ ްދެވޭ ްއެ ްކޮށްެދވިދާެންއެކަމަކު ްޚިދުމަތެއް ެރއްގެ

ްޖެނެރަލްކަމުގަިއް ްއެޓަރނީ ްސަޢީދު ްޙަސަން ްކޮށްދެވުނީ؟ ްމިހާތަނަށް ްޚިދުމަތެއްތޯ ްޮކން ްއަށް ްރާއްޖެ ބޭފުޅުންތޯ.

ްޕާޓީގެް ްއެ ްޕާޓީ، ްޢަދާލަތު ްޢިމްރާން ްޝައިޚް ްކޮށްދެވުނީ. ްއިތުރަށް ްކަމެއްތޯ ްކޮން ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ހުންނަވައިގެން

ްައއި ްނެތޭްރައީސަކަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތްތޯ. ްއެބަ ްކަމެއް ްެއްއވެސް ްކޮށްދެވުނު ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްސގެން

ްމިހާރުވެސްް ްއަުޅވަިއ، ްއިްލާޒމެއް ްބޮލުަގއި ްރައީސްގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްއަބަދުވެސް ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ފެންނާކަށް.

ދާްމެދުްކަންތައްްވާނެްގޮތަކާްމެދުްކަންބޮޑުވާްކަމަށް.ްއަޅުަގނޑަށްްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޚަބަރުތަކުންްއެބަްފެނޭްޝާހި

ްބޭފުޅުންް ްމި ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭތޯ. ްބޭފުޅުން ްމި ްމެދުގައި ްގޮތަާކ ްވާނެ ްކަންތައް ްމެދު ްމީހަކާ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަރުވެދާނެތީ ްމީހަުކ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމީހެއްކަން. ްމަރުވާނެ ްވެސް ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްކަންބޮޑުވާްގަބޫލުކުރަން ވެ

ނޑުްގަބޫުލކުާރްގޮުތގައިްީމގެްކުރިްނ،ްމީގެްކުރިންްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެް ބަޔަކަށްްމިްމީހުންްވާްކަމަށްްވަންޏާމުްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްއިންޒާެރއް. ްކަހަލަ ްދެންެނިވ ްމި ްދެއްވީ ްހަމަ ްެވްސ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރަިއގަެނގެ ްވަރަްށްއިމްތިޔާޒަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްަކންބޮޑުވޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެްސ ްިއންނަވާތީ ްތާ ްތި ްއަަޅއިނުލާ ންދާިއރުގައި

ްިމއަުދް ްފަރާތްތަކުން، ްދެންނެވި ްތަޢުބާވުމަށް ްައފްރާޝީމަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުނގޫފާރު ކަންބޮޑުވޭ.

ންްކަންތައްްވާނެްޮގތަކީްކަންބޮޑުވާްކަމެއްްކަމަްށްޝާހިދަށްްތަޢުބާވާންްދަންނަވާފައި،ްދެهللاްމަޖިލީހުގެްރައީސްްޢަބްދު

ްވާްނީވް ްކަންަތއްތައް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްސުވާލުއުފެދެންފެށީ ްމި ްސުވާލުއުފެދެންފެށީއޭ. ްމި ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ވިދާޅުވީާމ،

ް ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްައުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާންވީ. ްަމއްޗަށްތޯ ްކާކުގެ ްރާއްޖެ ްމި ގޮުތަގއިްގޮތް.

ްދޭން.ް ްޖަވާބެއް ްއެބަޖެހޭ ްމިއަދު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަްށ ްވާހަކަ ްދެއްކި ްމި ްބަހުސްގައި ްމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑު

ްރައީާސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ ްއެަބ ްކަށަވަރުވާން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްޖެހޭ، ްއެބަ ްއެނެގން ްރައީސަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްރާވަމު ްކަމެއް ްމީހުން ްބަަޔކު ްސުރުީޚެގްމެދުގައި ްޚަބަރުގެ ްވެްސ.ްމިގޮތަށް ްކަމެއް ްދާ ްެއްރާވަމުން ްވަންޏާ ްކަމަށް ންދާ

އަރިމަތިންްވާހަކަދަްއކަިއގެން،ްބައިމަދުްމީހުންްކޮޅަކާްއެއްޮކށްްނުކުމެގެންނެއްްމިްމަޖިލީހުގެްރައީސަާށ،ްމިްމަޖިލީހުގެް

ްައޅުގަް ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއިންޒާރުދޭ ނޑުމެްންމެންބަރުންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންބޮޑުވޭ. ްވަރަށް ނޑުމެން

ްވާދަވެިރް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިލާަނން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިލާކަށް. ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްއެކަމަކު ްނުވާނެ ޖެހިލުމެއް

ްއކަތްްވެްސްއިންތިޚާބުތަކުަގއިްއެްބޭފުޅުންނާްވާދަކުރާނަން.ްކޮްށގެންްިއރާދަކުރެއްިވއްާޔްކާމިޔާބުްހޯުދމަށްްޓަކައިްމަސަ
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ނޑުމެންްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔްކާމިޔާބުްެވސްްވާނެ.ްއަުޅަގނޑުްއެްއވެސްްހާލަތެްއަގިއް ކުރާނަން.ްއަދިްެއާއއެްއކޮށްްައޅުގަ

މިްރާއްޖޭގެްއިންތިޚާބުތަކާްބެހޭްގޮތުންްދަންނަވަންްއޮތްްވާހަކަްއަކީްއިންތިޚާބުްބާއްވައިިފްކަމަށްްވަންޏާްދެންްވެސްް

ނެވިްބަިއްމަދުްޕާޓީތަކުގަިއްހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާްބޭފުޅުންނޭ.ްމިްދެްނނެވިްބައިްމަދުްޕާޓީަތކަށްްމިްޗޮކުންދާނީްމިްދެން

ްބޭފުޅުންނަށްް ްއެ ްކޮޅެއް ްހުންނާނެ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅެނީ ްމި ްޖާގަނުލިބިގެން ްމަޝްރަޙުން ްސިޔާސީ ރާއްޖޭގެ

ްހުންނާ ްފެނުނީ ްކޮންކޮޅެއްތޯ ްިދަޔްނުފެންނާތީވެ.ްއެބޭފުޅުންނަށް ްހެދިގެން ްއިން ްއުފަންެވގެން،ްޑީ.އާރު.ޕީ ނެ.ްޑީ.އާރު.ޕީ

ްެއއްކަަލް ްއޮީތ ްއަދިެވސް ްޑީ.އާުރ.ޕީ ްފެނިގެންދަނީ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްޕާޓީތަެކްއ ްަބިއވަރު އެތައް

ްޕާޓީ.ް ްހެއްދެވި ްބޭފުޅުން ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްދިޔަ ްވަކިެވގެން ްއިން ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޕާޓީްވަރުގަަދކަންމަތީގަ.ްހަމަ ްއެ އަދިވެސް

ްޕީ.ޕީ.އެމުގެް ްކޯޅުން ްއެތެރޭގެ ްފެންނަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްަވރުގަދަކަންމަތީގަ. ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއޮތް އެބަ

ްޕާޓީަތްއް ްބައިމަދު ްއެހެން ްހިމެނޭ ްސަރުކާރުަގއި ްއަްނނަނީ ްފެނިގެން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްހަމައެާއއެުކ ތެރެއިން.

ްއެ ްޕާީޓްކަހަލަްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައި ްޤައުމީ ްަނހައްދަވާ ްގޮތް ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވެސް ްމެންބަރުން ބޭފުޅުންގެ

ްބޭްއވީމާް ްތެރޭގައި ްޕާޓީ ްބައްދަލުވުމެއް ްހަދަންވެގެން ްބައްދަލުެވ،ްކޯިލޝަނެއް ްއެއްކޮށް ްކޯލިޝަނާ ްއުޅެނީ ްމި ޕާޓީތަކުން

ތެއްްނުނިންމުނޭ.ްމިްރޭްވެސްްގޮތްްނިންމަންްއުޅެންްވެސްްުޒވާބުކޮށްފައިްދެންްހަދާނެްގޮތެއްްނޭނގިގެްނ،ްމިއަދުްގޮ

ްއެަބް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްބައްދަލުކުާރކަށް ްެއއްބަސްވޭ. ްއެބަ ްނިންމަންވެގެން ްގޮތް ްވެސް ްރޭ ްމި އެއްބަްސވާނެ.

ކޯލިޝަްންްއެނގޭ.ްއަދިްނިންމާނެްކޮންމެވެސްްގޮތެއް.ްއެކަަމކުްހަމަްުއސޫލެއްތޯއޭްއެީއްޑީ.އާރު.ޕީއާްއެްބޭފުޅުންްއޮތް

ްއޮތްް ްމީަގއި ްކޮބައިޯތއޭ ްނިންމުން. ްހަދަން ްކޯލިޝަން ްއެްއޮކށް ްޕާޓީައކާ ްއެހެން ްުއވަިއލާފައި ްަވގުތުން އެގްރިމެންޓު

އުސޫލަކީ.ްީމގައިްއޮތްްއުސޫަލކީްއެްބޭފުޅުންްއެްބޭނުންވާްރައީސަކާްއެްއކޮށްްދެވުންތޯ.ްނޫނިއްޔާްޤައުެމއްގެްތެޭރަގިއް

ްދައުލަތު ްބޭފުޅުންނަށް ްއެީއްއެ ްތިބުންތޯ. ްކާލަކާލާ ްއެ ްަނގަިއގެން ްމުސާރަތަކެއް ްއަތްބާނަިއގެން ްބައިތުލްމާލަށް ެގ

ްއަބަދުވެްސް ްވަނީ ްމި ްުއޫސލަކަށް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއެްއޗަކީ. ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަ ްލިިބފަ. ްވަޒީފާތަެކއް ްދައުލަތުގެ ްތިބެންޖެހޭނޭ ްމިްތިމަންނަމެންނަށް ްނުލިބި، ްިތމަންނަމެންނަށް ްަވޒީފާތަެކއް އުލަތުގެ

ްަވޒީފާްލިބުނީމަްކޮންކަމެއްތޯްކޮށްެދވުނީ.ްނޫްސބަޔާންްނެރުންްނޫންްކަމެްއް ރާއްޖޭަގއިްކަމެްއްނުކޮށްދެވޭނޭ.ްދައުލަތުގެ

ްތިބީ ްއެ ްމަގާމެްއަގއި ްއަނެއް ްއެޑްަވއިޒަރުންނާ ްތިބީ. ްއެ ްދީފައި ްވަީޒފާ ްދައުލަތުގެ ބައިތިއްބާފަ.ްްކުރެިވއްޖެތޯ.

ްކޮންބަެއއްތޯް ްބައެއްތޯ. ްކޮން ްތިބޭ ްއެ ްގޮތުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ްކަމެއް. ްއެްއވެސް ކުރެިވއްޖެތޯ

ްނެތޭް ްބޭފުޅުންނަށް. ްއެ ްގެނެިވއްެޖތޯ ްއިންވެސްޓަރުން ްގެނެވުނީ. ްތަނަށް ްމި ްނޫންތޯ ްބްރަދާސް ްއާތަރ ގެނެވުނީ.

ްކުރެވިފަ.ްެއހެ ްހައްލަީކްއެްއކަމެއްްެވސް ްހަމައެކަނި ްއޮތް ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްދަންނަވަނީ ންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސްމި

ްމައުމޫނަށްް ްރައީސް ްއޭރުން ްވަޑަިއގަންނަވަްނވީ. ްއިންތިޚާބަށް ްބޭފުޅުން ްދެ ްއެ ްނަޝީދު. ްރަީއސް ްމައުމޫނާއި ރައީސް

ް ްނަޝީދަކަށް ްަރީއސް ްކުރަން. ްވެރިކަެމއް ްޢާިއލީ ްލިބޭނެ ްެވސް ްގޮެތއް.ްހަމަގައިމު ްވާެނ ްދެން ްނޭނގޭ ައޅުަގނަޑަކށް

ްއެކަަމކުް ްއަދިެވސް. ްކަމަކަށް ްހޮވިދާނެ ްނަޝީދު ްވާދަކޮްށގެްންރައީސް ްމައުމޫނާ ްރައީސް ްގަބޫެލއްނުކުރަން އަޅުަގނެޑއް
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ްރައީްސް ްއޮތީ. ްހިނގާފައި ްވެްސ ްކަންތައް ްބައެްއ ްގަބޫުލނުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްެވފައި ްމިހާތަނަށް ްރާއްޖޭގަިއ މި

ދު،ްރައީސްްމައުމޫނާްާވދަކޮށްފިްކަމަށްްވަންޏާްރައީްސްނަޝީދުްހޮވެނީ.ްއެީއްމިްރާއްޖޭަގއިްވެަފއިްއޮތްްގޮތް.ްނަޝީ

ްެއކަމަުކް ްކަމަކަށް. ްހޮވޭނެ ްނަޝީުދ ްަރއީސް ްާވދަކޮށްގެން ްަމއުމޫނާ ްރައީސް ްގަބޫލުނުކުރަމޭ ނޑު ްއަުޅގަ އެކަމަކު

ނޑުްގަބޫލުކުރާްގޮަތކަށްްހުރިހާްކަމެއްްހިނގާކަށްނުޖެހޭްއަޅުަގނޑުްގަބޫލުނުކުިރޔަސްްއެކަންްހިނގާފާނެްނޫންތޯ .ްައޅުގަ

ނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްއެންމެްފުރަތަމަްކަމަކަށްްމިްބަހުސްްނިންމާލުމުގެްކުރިންްައޅުަގނޑުްހަމަް

ްކަންބޮޑު ްމެދު ްގޮތަކާ ްކަންތައްވާނެ ްމެދުގައި ްރައީސާ ްބޭނުންވޭ،ްމަޖިލީހުގެ ްޝަިއްޚްދަންނަވާލަން ްކަމަށް ަވޑަިއގަންނަވާ

ްއެއީް ްކަމަށް. ްދޭންޖެހޭނެ ްޖަވާބެއް ްމަނިކުފާނު ްއެކަމަށް ްވިދާުޅވެފަިއވާތީެވ ްރައީސް ްޕާޓީގެ ްޢާދަލަތު ްއަދި ޢިމްރާނު

ްކިޔައިގެންް ްޣައްދާރުންނޭ ްިތބީ ްމިތާގައި ްއަރައިގަތީތޯ ްއިމްތިޔާޒަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދިނީ، ްމި ްއިންޒާރެއްތޯ މަނިކުފާނަށް

ްއަަރއިގަތީތޯ.ްވާހަކަދަ ްއިމްތިޔާޒަށް ްމަޖިލީހުެގ ްއެއީ ްނޫނިއްޔާ ްއިންޒާރެްއތޯ. ްދިން ްމަޖިލީހަށް ްިމ ްެއއީ ްއކާފަިއވާތީވެ.

ނޫނިއްޔާްސީދާްމަނިކުފަނަށްްދިންްއިންޒާރެއްތޯ.ްއެްއަުޅަގނޑުމެންްމިއަދުްއެބަްޖެހޭްަކށަވަރުކޮށްފައިްބަހުސްަތކަިއގެންް

 ރިްރައީސް.ްކުރިއަށްދާން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެްއޗެްއް ްރިޔާސަތުން ްވާހަަކފުޅަށް ްެދއްެކވި ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިމްތިާޔާޒ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަަކފުޅުގަިއ ްމެންބަރުެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ 153ްްދަންނަވަންޖެހޭ. ްބާބުގެ ްބެހޭ ްގޮތުން،ްއިމްތިޔާޒާ ްބުނާ ްމާއްދާގަިއ ްއ34ެވަނަ ބާބުަގިއްް.

ްޕާޓީތަުކގެް ްނޯވޭ. ްފުުރޞަތެއް ްހުށަހެޅުމުގެ ްއެްއ ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްއިމްތިާޔޒާ ްރަީއސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުން ބުނާ

ްއެހެންކަމުން،ް ްއޮންނަނީ. ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްއިމްތިޔާޒާ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ލީޑަރުންނަށާއި

މެންބަރުންްޢަމަލުކުރައްވަންްބޭނުންފުޅުވާްނަމަްއެްފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްްއެގޮުތގެްމަތީންްޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްކުރަމުންް ލިބިވަޑަިއގެްނވޭ.ްމަޖިލީހުގެްަރއީސްްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތަްއްމަޖިލީހުގެްރައީސްްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާްއަުޅގަ

ނޑުްޢަމަުލކުރަމުންްގެންދާނީްމަޖިލީހު ގެްރައީސަކަށްްހުރެްޤާނޫނުއަާސސީްއާއިްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދގެްގެންދާނަން.ްއަުޅގަ

ނުޑްޤާނޫނުއަސަީސްާއއިް އިމުގެްތެރޭގަ.ްމަޖިލީހާްދޭތެރޭގައިްގޮްތގޮތަށްްބަސްބުނާްއެްއވެސްްފަރާތަކާްދޭތެރޭގައިްއަުޅގަ

ް ްެއއްެވސް ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްމަސަްއކަތްކުރާއިރު ްތެރޭގައި ްއިމުގެ ްގަވާއިުދގެ ނާޑްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުގަ ްނުވާނެ. ޖެހިލުމެއް

ނޑުެގްއިޢުތިޤާުދްهللاމެދުްކަންތައްްވެދާނެްގޮަތކާްމެދުްއަޅުަގނުޑްކަންބޮެޑއްނުޭވ.ްެއއީްއަޅުަގނަޑކީް ެގްައޅެއް.ްއަުޅގަ

ް ްއޮންނަީނ ްޔަޤީންކަން ްައޅުަގނޑުގެ ްވަުރގަދަ. ްއަިދްهللاއެއަްށވުރެ ްބޭރުުނވާނެކަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްރަޙްމަތްފުޅުން ގެ

ނޑުްދެމިހުންނާނަން.ްهللاސާނަކުްވެސްްއެްއވެސްްއިން ގެްރަޙްމަތްފުޅުންްބޭރުވެގެްނނުދާނެކަން.ްއެްއިޢުތިޤާދުގަިއްއަޅުގަ

ް ްވެގެންދާނީ ްމެުދްކަން ްއިންސާނަާކްهللاްއެހެންކަމުން،ްައޅުަގނޑާ ްކޮންމެ ްގޮތަކަށް.ްއަިދްއެހެން މިންަވރުކުރަްއވާފަިއވާ

ް ްެވގެންދާނީ ްކަން ްވެސް ްކަهللاމެދު ްމިްނވަރުފުޅުަގއި ްްވާހަަކްގެ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހިސާބުން ްމި ްގޮަތކަށް. ނަޑއެޅިފަިއވާ
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ްކަންް ްމެންބަރުން ްގޮތަށް، ްއޮތް ްކުރަން ްކަން ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްތެރޭަގއި ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ދަންނަވާލުމަށްފަހު

ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްރިޔާސަތަށް ްދަންނަވަމުން ވަޑަިއގެންދެްއވުމަްށްްކުރެްއވުމަށް

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްކުރިއަށްދާއިުރ ްމަސަްއކަތަިއގެން ނޑު ްައޅުގަ .`ް ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ

ްނަންބަރުް ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަުހަވދޫ ްވަނީ ްމި ކުރިމަތީގައި

2118/11ް ްޓަަކއިްއިންތިޚާބު، ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްިބލަށް ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްޢާއްމު ްބެހޭ ތަކާ

ްޖާބިރަށް.ްهللاްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަުރވަނީްކާށިދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްއުފާކުރަން،ްއިންތިޚާބާްބެހޭްޢާއްމުްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވާފަިއްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިް ނޑު ރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްވަރަްށް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްާއމިރު، ްއަޙްމަދު ްއަޚް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްުކޑަހުވަދޫ ވާތީެވ،

ްފާހަ ްހަމައެއާެއކު، ްުޝުކރުދަންނަވަން. ްއެކު ްކީއްކުރަންތޯ.ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްިއންތިޚާބުކުރަނީ ްބޭނުންވަނީ ގަކޮށްލަން

ްމީހުންް ްކަްނކަމަށް ްަރއްޔިތުން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންތިޚާބަުކން ްކިހިނެއްތޯ؟ ްާވންވީ ްމަގާމުތަކަށް އިންތިޚާބުކުރާ

ް ްާގއިމުކުރީ ްޤައުމުަގއި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުސޫލެއް ނޑުމ2118ްެއިންތިޚާބުކުރާ ްއަޅުގަ ްއަހަުރ ްއުފަންކުރިްވަނަ ން

ްނުކުރެވޭ.ް ްރާއްޖެައކު ްނަމަވެސް،ްއިްނތިޚާބެއް ްއޮތް ްކުރަން ްއިންތިޚާބުތަކެއް ނޑުމެން ްައޅުގަ ޤާނޫނުއަސާސީގަ.ްކުރީަގއި

ްއިންތިޚާބުތަުކަގިއް ްުއސޫލުތަކުން ްދިމިގްރާތީ ްސީދާ ްަރއްިޔތުންނަށް ްވިޔަސް ްމަގާމުކަމުަގއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އެއީ

ްފު ްމަޖިލިްސްވެްސ،ްޚާއްަޞްމަޖިލިސްްބައިވެިރވުމުގެ ްެއއާެއއްކޮށް،ްރަްއޔިތުންގެ ްހަމަ ްއޮންނަނީ. ްހަނިވެފައި ރުޞަުތ

ްގެނައުމުގެް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްަބަޔކު ްއެތައް ްއިންތިޚާބުނުކުރާ ްައކަްށ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނަާވ ްއިރެްއަގއި ްއެ ވެސް

ްމަސައްކަތްކުރަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެމަގުން ްއޮވޭ. ްއިންތިޚާބުކުރެޭވްފުރުޞަތު ްރާއްޖޭަގއި ްފަހަރު ްފުރަތަމަ ްއައީ. ުމން

ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްަސއްތަްއިންްަސއްތަްމެންބަރުން،ްާޚއްޞަްގޮތެްއގަިއްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްރައީސަީކްެވްސް

މިއަދުްމިްފޯަކސްކުރަނީްްއިންތިޚާބުކުރެވޭްމެންބަރުންެގްތެރެއިންްނެގޭްބޭފުަޅކަށްްހަމަޖެހިގެންްމިްއަންނަނީ.ްއަުޅަގނޑު

ްމަްއޗަށްް ްަބލައި،ްދެނެގަެނ،ްއެ ްކޮަބއިތޯ ނޑިތަަކކީ ްލަޅުދަ ްހާސިލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބިލުަގއި ްއޮތް ހުށަހެޅިފައި

އަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްހުިރްމައްސަލަތަްއްހައްުލވެގެންްިދއުން.ްޕާޓީތަަކކީްވެސްްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުންްއުފަންކުާރް

ްމަްއޗަްށްޤާނޫ ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްޕާޓީތަކުން ްުއފެދި،ްސިޔާސީ ްޕާޓީތައް ްދަށުން ްޕާޓީތަކެއް.ްގަވާއިެދއްގެ ްހެދޭ ނަކުން

ްހިނާގް ްސިޔާީސްޕާޓީތަްއ ްެވސް ްޤައުމުތަުކގަިއ ްއެހެން ްދުނިޭޔގެ ްޕާޓީަތއް ްސިޔާސީ ްބަރާަބރަށް ްއެ ްހިންގަިއ، ޙުކޫމަތު

ްމި ްފަށާފައި ްހިނގަްނ ްރާއްޭޖގައި ްކުރިމަތިަލއިގެންްްބީދައިން ްއިންތިޚާބަކާ ްުއޅޭ ްއެަބ ްޕާޓީތަްއ ްއެހެންަނމަވެސް ވަނީ.

ކާމިޔާބުނުކުރާ،ްކާިމޔާބުނުކުެރވިފައިްގިނަްބަޔަކުްތިބި،ްއަިދްމަޖިލީހުގައިްވެސްްތަމްސީލުކުރުމެއްްނެތިްއުޅޭްފަރާތްތަްއް

ްއިންތިޚާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެހެންވީާމ، ްއުޭޅ. ްނެތް،ްއެބަ ްބަލައިގަެނވޭކަެށއް ްމިއަުދ ބުވީމާ
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ްޓަަކއިް ްވަނީ.ްއިންތިޚާުބވުމަށް ްމި ްއިންތިޚާބު ްމީހަކު ްފުިރހަމަވާ ްޝަރުތުަތއް ްއެ ްަޝރުތުތަކީ ްހުރި އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި

ހޮވި،ްމިްވަރަށްްގިނަްމަސަްއކަތްތަެކއްްވެސްްކުރަންްޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހަށްް

މަޖިލީހުގައިްރައީސްްވެސްްިއންނަވަނީްމަޖިލީހަށްްހޮވޭްމެންބަރުންގެްތެރެއިން.ްއެހެންވީމާ،ްއިންތިޚާބުކުރެޭވްމަޤާމުތައްްް

ކައުންސިލަރުންނާްއަދިްއެހެނިހެންްވެސްްއިންތިޚާބުކުެރވޭްަމޤާމުތައްްއެބަްހުރި.ްހިތާމައަީކްދެންމެްއަޅުަގނޑުމެންނަްށް

ްގޮ ްބަޔަކު،ްއަުޑއިިވގެންދިޔަ ްނެތް ްއިންތިޚާބުކުރެވިފައި ްވެސް ްދިމާލަށް ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ތަށް

އިންތިޚާބަކަށްްކުރިމަތިލަިއގެްންއެްއވެްސްއިންތިޚާބެްއަގއިްާކމިޔާބުނުކުރެވި،ްއަދިްއިންތިާޚވުމުގެްިފކުރެއްްވެސްްްނެތްް

ނޑުމެންނަށްްއިންތިޚާބުކޮށްފައިްބަޔަކުްއަބަދުވެސްްމިްމަޖިލީހާްދިމާލަށްްތަކުރާރުކޮށްްއެއް ޗެިހްބުނަމުންްމިްދަނީ.ްއަޅުގަ

ްއަދިް ނީޑގަ. ްގޮ ްމި ްއިންތިޚާބުެވފައި ްއިނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކު ްކަޅެއް ްކިަތންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީހުން ތިބި

ްކަ ްކުަޑެއއް ްސައިޒުން ްކިތަންމެ ްމިތިބީ ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިތިބި ްމިތާ ްދެން ްމިްއަޅުަގނުޑގެ، މަކު

ްއިންތިޚާބުެގް ނޑުމެން ްތިބެގެްންއަޅުގަ ްބޭރުގައި ްބަޔަކު ްތިބި ްއިންތިޚާބުވެގެން.ްދެން،ްއިންތިޚާބުނުވެ މަޖިލީހަށްްހޮވިފައި

ްމަސައްކަތްކުރުމަށްް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަޤާމުތަުކގައި ްއިންތިޚާބުކުެރއްވި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްއަރަިއގަނެ، ޙައްޤަށް

ވެސްްަހނިވާްގޮތަށްްގެްނގޮސް،ްއަދިްމިފަދަްޤާނޫނުތައްްއުފައްދައިެގން،ްޤާނޫނުތަކަށްްއިޞްލާޙުްއޮންނަްފުރުޞަތުތައްް

ހުށަހަޅައިގެންްނެރެންޖެހޭްނަތީޖާްނޫންްނަތީޖާްއެއްްނެރެމުންދާްތަންްމިްފެނިގެންްދަނީ.ްއިންތިޚާބުތަކަށްްއަބަުދވެސްް

ްކޮންމެވެސްް ްމީހާ ްވާދަކުރާ ްއިންތިޚާަބށް ްެއ ްއޭާންްކުރިމަތިލާއިރު ްނަމަވެްސ ްތެރެއިން ްނިޒާމުެގ ްޝަރުޢީ ގޮތަކުން

ްފުރުޞަތުް ްވާދަކުރުުމގެ ްޮގސް ްއެކު ްރަހުމަތްތެރިކަމާ ްއަބަދުެވސް ްަމގުތަެކްއްހޯދައި،ްއިންތިޚާބަށް ޑިސްކޮލިފަިއކުރެވޭނެ

ްގަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮތުމަކީ ްއޮންނަ ްބިލުަގިއ ްމި ްގޮތަށް ްބަްއޓަންކުރާ ްކަންކަން ްގޮތަކަށް ްނޫން.ްހަނިވާ ްކަެމއް ނެ

ްޤައުމުތަާކްެއއްފެންވަރަްށް ްހިނގާ ްދުނިޭޔގައި ްދިމިގްާރތީްއުސޫލުން ްނުވޭ.ްައޅުަގނޑުމެން ްެއއް ްތަަރއްޤީ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްއުފަންެވގެން ްއުފަންކުރީ،ްިއންތިޚާބުތައް ްނިޒާމު ްޕާޓީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުވޭ. ްއެްއްވެސް ްކައިރި ްތަރައްޤީވާން އަދި

ް ްއ2118ްަދިޔައީ ްވަނަ ްއެހެންވީމާ، ްިއން. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއުފަންކުރި 2118ްްހަރު ްހިނގާ ްމި ްފެށިގެން އ2113ްާން

ދޭތެރޭގައިްމިްހިނގީްވަރަށްްމަދުްދުވަސް.ްދުނިޔޭގެްތާރީޚުގައިްސަތޭަކއެއްހާްއަހަރަށްްުވރެްވެސްްގިނަްދުވަސްްެވއްޖެް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްޕާޓީްިސސްޓަމާއިްއިންތިޚާބުތަކާްބެހޭ...

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުލީްދާއިމަޑަވެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްޤާނޫނަށ2118/11ްްް`. ްޢާއްމު ްބެހޭ އިންތިޚާބާ

ްއެބަ ްެވސް ްކަންޮބޑުވުންތަްއ ްއިޞްލާޙުަގއި ްމި ްއަުޅަގނޑު ްބަހުސްކުރެވެމުންދަނީ. ްމި ްހުށަހެިޅގެން ހުރި.ްްއިޞްލާޙެއް

އަދިްމިްއިޞްލާުޙގަިއްރަނގަުޅްކަންތައްތަެކއްްހުރިކަންްވެްސްފާހަގަކުރަން.ްއިންތިޚާބާްބެޭހްޤާނޫނު،ްއަދިްަކއުންސިުލް

ްއެަބް ްެވސް ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްަކއުންސިުލތަކާ ްލޯކަލް ްހަަމްއެހެންމެ ްމެ.ްއަދި ްއޮތް ްއެބަ ްެވސް ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ އިންތިޚާބާ
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ްފުށުއެރު ްޤާނޫނުން ްދެ ްމި ްެއްއޮތް. ްއެހެންވީާމ، ްކުރެވޭ. ްއެބަ ްގަބޫލު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކަމަށް ްހުރި ންތަކެްއ

ްޖެހޭ.ްލޯކަލްް ްއެބަ ްއަންނަން ްތަނަކަށް ްއެއްހަމައަކުން،ްެއްއްބީދައަކުން،ްއެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުތައް

ްޤާ ްކައުންސިލުތަުކގެ ްލޯކަލް ްއަދި ްޤާނޫނާ ްބެހޭ ްއިންތިޚާބާ ްޝަރުތުްކައުންސިލުތަުކގެ ްޤާނޫނުގައި ްދެ ްިމ ނޫނާ،

ްކަންބޮުޑް ްއެބަ ްއެހެންމެ،ްއަޅުަގނޑަށް ްކުެރވޭ.ްހަމަ ްފާހަަގްއެބަ ްކަމަށް ްހުރި ްފުށުެއރުންތަކެއް ނަޑއެޅިފަިއާވއިރުަގއި ކަ

ްހުރި ްއެބަ ްބައްޓަންވެަފއި ްގޮތަަކށް ްވަކި ްގޮތުން ްބެހޭ ްއަދަުބތަކާ ްކުށްތަުކގެ ްބައެއް ްއެަބްހުރި ްޤާނޫނުަގއި ްޭވ،ްމި .ްއެބަ

ނޑުމެންނަށްްމިްއިޞްލާޙުްބަލައިގަެނވޭ،ްއަދިްޮކމިޓީްމަރުޙަލާގައިްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްޑިސްކަސްކުެރވިދާެން އެއީްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްއެންމެްރަނގަޅުްގޮތަކީް ކަންތައްތައް.ްއަދިްަވކާލާތުކުެރވިދާނެްކަންތައްތައް.ްއަދިްެއަކމާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަ

ްއަޅުް ްއަދި ްބަލަިއ، ްގަބޫލުކުެރވޭ.ްކޮބައިތޯ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްރަނގަުޅކުެރވިދާނެ ްއިޞްލާޙުަތއް ްމި ަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަށްްގެންނަންްފެންނަް އަޅުަގނުޑްދެކެނީްމިްއިޞްާލހުްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަނެ،ްއަިދްކޮމިޓީްމަރުޙަލާަގއިްއަުޅގަ

ޖެހޭްކަމަށްްއަޅުަގނަޑށްްގަބޫލުްއެބަްކުެރވޭ.ްެއީއްބައެއްްކަންަތއްތައްްރަނގަޅުުކރުމަށްފަހުގައި،ްމިްއިޞްލާޙުްގެންނަން

މިދެންނެވިްގޮތަށް،ްކުރީަގއިްއަޅުަގނޑުްމިްއިޝާރާތްކުރިްގޮތަށްްމިްދެްޤާނޫނުގައި،ްއިންތިޚާބާްބެހޭްޤާނޫނާްއަދިްމިް

ްދަށަ ްފުާރޅެއްެގ ްއެއް ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ްފުށުއެރުންތަެކްއ. ްހުރި ްއެބަ ްޤާނޫނުަގއި ްކައުންސިުލގެ ްކަންްލޯކަލް ްދެ ްމި ށް

ްރަްއޔިތުންެގް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޮގތަށް. ްފުށުނާރާ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ އަންނަން

ްކަންތައްް ްމި ްޝަރުތުތަކާ، ްހުންނަންޖެހޭ ްމީހުންގެ ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްލިބިފަ. ްއޮތީ ްމި ްބާރު ްމި ްމައްޗަށް މަޖިލީހުގެ

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ނަޑއެޅުމަީކ ްދެްކަ ްިމ ްއެާއއެީކަގއި، ްހަމަ ްކަެމއް. ްއޮތް ްއެޅިަފއި ްޮބލުގަިއ ްމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ނޑުްހީކޮްށގެންްހުރީްމިްހުރިހާްކަމެއްްެއއްްޤާނޫެނއްެގް ޤާނޫނަށްްބޮޑެތިްބަދަލުތަކެްއްވެސްްގެންނަންްއެަބްޖެހޭ.ްައޅުގަ

ްއިން ްޖެހޭ. ްއެަބ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަތްލަން ްޤާނޫނުގައި ްދެ ްމި ްކައުންސިުލގެްތެރެއިން ްލޯކަލް ްއަދި ްޤާނޫނާ ްބެހޭ ތިޚާބާ

ްކައުންސިުލެގް ްލޯކަލް ްއޮތް ްއެބަ ްމިހާރުވެްސ ްއަތްލާއިރުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުން ްެދ ްމި ްއެހެންވީމާ، ޤާނޫނު.

ްއިޞްލާޙެ ްއޮތް ްއެބަ ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ްދާއިރާތައް ްއިާދރީ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްވެސް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއްއިންތިޚާބާ

ްވަީން ްކަމަށް ްފޮނުވައިފި ްއިްޞލާޙު ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްކުރަމުންދަނީ.ްައދި ްވެސް ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ހުށަހެޅިފަ.ްއަދި

ނޑަށްްހީވަނީްެއްއްކޮމިޓީްއެްއގެްތެރޭަގއި،ްއެްއްއިޞްލާޙެއްްގޮތުަގއިްމިކަންްކުރެިވގެންްހިނގައިދާނެހެން.ް ނަމަްއަޅުގަ

ްކޮމިޓީގަް ްބެހޭ ްދޭ.ްޤައުމީްސަލާމަތާ ްއެބަ ްޓަަކއި ްހިމެނޭތީެވ،ްމިްމަސަްއކަތްކުރުމަށް ްކޮިމޓީގައި ްއެ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ އި

އަދިްލޯކަލްްގަވަމަންޓުްއޮތޯިރޓީންްއެބަްއޮތްްމުޅިްޤާނޫނަށްްވަރަށްްބޮޑެތިްބަދަލުތައްްގެންނަންޖެހޭްކަމަށްްއެްބޭފުޅުންް

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަ ްގޮތުން ްއޮތް ްޤާނޫނު ްމިހާރު ްއަދި ްއެކަްންފާހަގަކުރާ. ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ވާނެ

ްއުއްމީދުކުިރް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިޔައީ. ްއެކަން ްތެރެއިން ްކޯޅުންތަކެްއގެ ްސިޔާސީ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ކުރަމުންދިޔައިރުަގއި

ްަކއުން ްއަދި ްއޮތީކީ. ްބަންޓަންވެަފއި ްޤާނޫނު ްހިންގުުމގެ ްދިވެހިރާއްޖެ ްުއސޫލުން ްލާމަރުަކޒީ ްނޫން ސިުލގެްގޮތަކަށް

އަދަދުތަކާ،ްއެްކަންތައްަތކަކީްއެއީްވަރަށްްބޮޑެތިްކަންބޮޑުުވންތަކެއްްހުރިްގޮަތކަށްްފާސްެވގެންްޮގއްސަްހުރީ.ްއޭުރަގިއް
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ްދެަރވަރުންކޮށްނޭް ްވަރަށް ްއޮީތ ްޮގއްސަ ްެއކަން ްނެތަތީވެ ްމަޖިލީހުގަިއ ްއަޣްލަބިއްޔަެތއް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ އަޅުަގނޑުމެން،

ްބޭ ްދަންަނވަން ްފެންނަނީްއަޅުަގނޑު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަލަިއަގނެ، ްެވސް ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްމިއަދު ނުންވޭ

ްހުށަހެޅުއްވިް ްއިޞްލާޙު ްމި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮގތަކަށް ްގެނެވޭނެ ްމި ްތެރެއަށް ްއިޞްާލޙުގެ ްއޮތް ްކޮމިޓީަގއި ކުރީ

މަޖިލީހުގައިްިތއްބެިވްއެހެންްމަޖިލީހުގެްބޭފުޅުންނާްްކުޑަހުވަދޫްާދއިރާެގްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއެކަންްފާހަަގކޮްށ،ްއަދިް

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްރަނަގޅު ްގޮުތަގއި ްދެކޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލައިގަތުމަކީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަދި ްލޮބީކޮށްގެން ވެސް

ްދެ ްފިޔަވަިއ ްޤާނޫނު ްއިލާހީ ްއެއީ ްެއއްެޗއް. ްބަދަލުގެންނަންޖެހޭނެ ްޤާނޫުނތަކަކީ ްއަބަުދވެސް ްއަދި ްހުރިހާްވެސް ްހުރި ން

ްއެހެންވީމާ،ް ްބަދަލުެގންނަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހާލަތަކަށް ްއެ ްވަގުަތކަށް، ްއެ ްއޭަރކަށް، ްވެްސ ޤާނޫނުތަކަކީ

ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހެއްްރަްއިޔތުންްއެކުަލވައިލާފަިއްމިްއޮްނނަނީ.ްއެަވގުތަކަށްްގެންނަންޖެހޭްމުހިއްމުްބަދަލުތައް،ްއަިދް

ްރަްއޔިތުން ްއިންތިޚާބުްރާއްޖޭގެ ްކައުންސިުލގެ ްލޯކަްލ ްއަންނަ ްމި ްއަދި ްގެނައުން. ްބަދަލުތައް ްގެްނނަންޖެހޭ ނަށް

އަންނައިރުަގއި،ްވަރަށްްގާްތެވފައިްމިްއޮތީ.ްޑިސެމްބަރު،ްހަމަްރިޔާސީްއިންތިޚާބުްނިމިގެންްއަންނަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަދިް

ްައޅުަގނޑުމެ ްވެްސ، ްއިންތިޚާބުތައް ްމި ްުއއްމީދުކުރަނީ ްލޯކަްލްއަޅުަގނުޑ ްއަދި ްއިންތިޚާބާ ްމަޖިީލހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ން

ްވަނީް ްކަމަށް ްައއިްއސި ްފަރުމާކުެރިވގެން ްއެްއގޮތަކަށް ްމި ްއިންތިޚާުބ ްަކއުންސިލް ްއަތޮޅު ްއަދި ްއިންތިޚާބާ ކައުންސިލް

ް ްވޭ. ްއެބަ ްކަަށވަރު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބެލިބެލުމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްތަންދޭ ްެއގޮތަްށ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނަމަ. 121ްއެއީ

ްމާރްޗް ްއެހެންެވއްޖެްއޔާ ްެވސް. ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްއޮންނަނީ ްމި ްއިޢުލާނުކުަރއްވަން ްތެޭރގަިއ ދުވަސް

ްެއއްކޮށްލުުމެގް ްއިންތިޚާބުތައް ްމި ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްއޮންނަ ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްތެރޭގައި މަސް

ްއެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްނަަމްފުރުޞަތެއް ްވަނީ ްކަމަށް ްމަތިން.ްއެހެްނވީމާ،ްއެކަްންކޮށްފި ްދުސްތޫީރްހަމަތަކުގެ ްލިބޭ ބަ

ްޑިމޮކްރަސީތަކުަގިއް ްބޮޑެތި ްކަހަލަ ްއެމެރިކާ ްޚަރަދުްސަލާމަތްެވގެންދާނެ.ްއަދި ްއެްއޗެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްބަޖެޓުން ދައުލަތުގެ

ްގޮތަ ްބޭއްވޭ ްހަމަ ްއޮތީ ްމި ްއިންތިޚާބުތައް ްމިކަހަލަ ްއޮތީ ްއެ ްލޯކަްލްވެސް ްއުއްމީދުކުރަނީ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ށް.

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްހުރި ްޮކމިޓީގައި ްމިހާރު ްއަދި ްއިޞްލާޙާ ްިމ ްއިޞްލާޙު، ްގެންނަ ްމި ްވާހަކަދަްއކަިއގެްނ އޮތޯރިޓީއާ

ްނިމިގެންދާނެ ްމިކަން ްއަްނނައިރު ްއިންތިޚާބު ްއަންނަ ްމި ްގެނެްސ، ްބަދަލުތަކެއް ްރަނގަޅު ްޤާނޫނަށް ްމި ްއެްއކޮށްގެން

 ކަމަށް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއެިދވަަޑިއގަންނަވާފަިއވާ ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްލިސްުޓގަިއ ްއޮތް ްއަތުަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު އާދެ!

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރަކު،ް ްނިމުނީ.ްއެއް ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްއަދިްޢިއްޒަތްތ5ްެމެންބަރުންނަށް ްއޮތް ްއެބަ ްމެންބަރުން ރި

ްވަޑައިގެންނެތުާމް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްވަގުތު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާފަ. ްފުރުޞަތަށް ވެސް

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްއެގޮތުން ްގޮތުން، ްނިންމުމުގެ ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްބިލުގެ ްމި ްދެން ްޖެހޭނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެްއކޮށް
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ްނި ްޖެހޭ ްޢިއްޒަތްެތިރްއަޅުަގނުޑ ްތެޭރގަިއ ްބަހުސްގެ ްބިލުެގ ްމި ްފަރާތަށް ްހުށަހެޅުްއވި ްބިލު ްމި ްކުރީަގއި ންމުމުގެ

ްބެހޭް ްކަންކަމާ ްބޭނުންވި ްކުރެްއވިްުސވާލުތަކާއިްސާފުުކރަން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްޚިޔާުލފުޅުތަކާ ްފާޅުކުރެއްވި މެންބަރުން

ް ްވިދާުޅވުމަށް ްފަހުބަސް ްވިދާޅުވުމަްށ، ްެއއްެޗއް ްއެހެންކަމުްންގޮތުން ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްވިދާޅުވުމަށް ްފަހުބަސް ްބިލުގެ ްމި ްމިހާރު ްދާއިާރެގ5ްްއަޅުަގނޑު ްކުޑަހުވަދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރަށް.ް

ް

 ެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެއްް

ްހުށަހެޅިް ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނަށް ްޢާއްމު ްބެހޭ ްިއންތިޚާބުތަކާ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްއިޙްތިރާމުކުރަން.ްއޭގެތެޭރަގއިް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްޝުޢޫރުތަކަށް ްއެިކއެކި ްފާޅުކޮށްފައިވާ ްމެންބަރުން ްއެިކއެކި އިޞްލާޙަށް

ްއަދި ްބޭފުޅުންނާ، ްތާއީދުކުރެއްވި ްބޭފުޅުންނާ،ްްބިލަށް ްފާހަގަކުރެއްވި ްއެކަްނ ްފާހަގަކޮށް، ްސިފަތައް ްއުނި ްހުރި ބިލުގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްވިސްނުމަށް ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ްާވހަކަދެއްެކވި ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްވެސް ްގޮތްގޮތުން ްއެހެނިހެން އަދި

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުްމަަޑވެލީ މެންބަރުްއެްފާހަގަކުރެްއވިްފަދައިންްްއިޙްތިރާމުކުރަން.ްއަދިހަމަްޚާއްޞަކޮށްްއަުޅގަ

ލޯކަލްްކައުންސިލުގެްއިންތިޚާުބގެްޤާނޫނުގައި،ްލާމަރުަކޒީްޤާނޫނުގައިްބުނާްޝަރުޠާ،ްކަުއންސިލުްއިންތިޚާބުގައިްލޯކަލްް

ްވަނީް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްިއޞްލާޙެއް ްއެ ްހުރެގެން ްތަފާތުތަކެއް ްޝަރުތާ ްބުނާ ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްއިންތިޚާބާ ްކައުންސިުލގެ

ްވުން.ްއެފަދަް ްމީހަކަށް ްއިންތިޚާބުވެފައިވާ ްމަގާމަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްބުނާ ްބުނަނީ ްމި ްއިޞްލާޙުގައި ހުށަހެޅިފަ.ްއެ

ްނޫނިއްޔާް ްއިސްތިޢުފާދީފައި ްމީހުން ްތިބި ްކަުއންސިލުތަކުަގއި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނަމަ ްއަތުވެއްޖެ ހާލަތެއް

ްއެ ްއެއް ްހަމަ ްކުރިމަތިލެވޭނެ ްދޭހަވެގެންދިަޔީއްްއެކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްއޭގެން ްނުދެކެން. ްކަމަކަށް ްއޮތް ޤާނޫނުަގއި

ްއަދިް ްހުރިކަން. ްތަފާތުތަކެއް ްޝަރުތާ ްއިންތިޚާބުގެ ްކައުންސިލު ްލޯކަލް ްޝަރުތާއި ްބުނާ ްޤާނޫނުގައި ލާމަރުކަޒީ

ްޤާނޫނަ ްެއއް ްއަޅުަގނުޑ ްފާހަގަކުރަްއވަމުންދިޔަ ްބޭބޭފުޅުން ްަބއެްއ ްގެނައުމަްށްހަމައެއާެއއްކޮށް ްޝަރުޠުތައް ްމި ކަށް

ްތަފާތުކުެރވިފައިް ްޝަރުޠުތައް ްބޭފުޅުްނެގ ްމަގާމުތަކަށް ްއެިކެއކި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްެއ މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީވެ

ްދަންނަވާނީ،ް ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްވިދާޅުވުންަތކާ ްވިދާުޅވި ްކަމަށް ްނުކުރެވޭނެ ްއެކަން ްެއގޮތަށް ވާއިުރގައި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްްއަޅުަގނުޑގެ ްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ، ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވިދާުޅވެލަްއވައިފި ްރަނގަޅަށް ްއިޞްލާޙު މި

ްމިް ްނާދޭ ްއުނިކަެމއް ްެއއްވެސް ްއެައކަށް ްހިމެނިފައިވާނެ. ްގޮުތގަިއ ްޝަރުތުތައް ްއެ ްހަމަ ްޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ތުރަށްްހަމަްކުރިންވެސްްައޅުަގނޑުެމންްލާމަރުކަޒީްޤާނޫނާ،ްއަދިްޤާނޫނަކުން.ްއަދިހަމަްއެާއއެުކްމިްޤާނޫނުގައިްދެންްއި

ްއިތުރުކޮށްލާފައިް ްއޭގެތެެރއަށް ްގޮެތްއގައި ްމައިަގނޑު ްޝަުރތުތައް ްބުނާ ްޤާނޫނުގައި ްއިންތިާޚބުގެ ްކައުންސިލުގެ ލޯކަލް

ްއަޅުގަް ްވެްސ ްކޮށްގެްނ ްކުށެއް ްުކަޑކުޑަ ްވަރަށް ްކުށްތަްއ، ްކަހަލަ ްބަެއއް ްއޮީތ ްމި ްކަމަށްްއަޅުަގނުޑ ްއެ ނޑުމެންނަށް

ްއެންމެް ްއެއީ ްގަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެނތް. ްތެެރއަކުން ްއިމުގެ ްާޤނޫނުގެ ްއެ ްގޮެތއް ކުރިމަތިލެވޭނެ
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ްކުެށއްް ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްޙަްއދެއް ްއިސްލާމްދީނުގައި ްމެންބަރުންނަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްނޫންކަން.ްރައްޔިތުންގެ ްގޮެތއް ރަނގަޅު

ްކުރި ްކުރިްންޚާއްަޞްކުރިޔަސް ްީމގެ ްއަކީ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމި ްނޫން. ްކުރިކަެމއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތަށް،ްމިއީ މަތިލެވޭ

ްއެކަްން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއހެންނަމަވެސް ްއެއް. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި މަޖިލީހަކުން

ްެއއީ ްދަންނަާވނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްހައިިސއްޔަތުން ްމީހެްއގެ ްޝަރުތުތަްއްްގަބޫލުނުކުރާ ްނޫނޭ. ްގޮތެްއ ްއޮންނަންާވނެ އެކަން

ްއެހެންކަމުންް ްމަޖިލީހަށް. ްަރއްޔިތުްނގެ ްެއްއގައި ްދާއިރާ ްފުާޅ ްވަރަށް ްއޮތީ ްެއ ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޔާންކުެރވިފަ. އޮތީ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ްހިންގުމަށް ްއުސޫލުން ްލާމަރުަކޒީ ްދާއިރާަތއް ްއިދާރީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމިސާލަކަށް ްޤާނޫނެއްްމިއަދު ން

ްފޯރުކޮށްދޭްން ްޚިދުމަތް ްއެކަންަކމުގައި ްޝަރުޠުތަކެްއްަކނޑަެއޅިގެންާދއިރުަގއި ްނުވަތަ ްތެެރއަށް ްއިމުގެ ހަދައި،ްޤާނޫނުގެ

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިއުމަކީ ްބައްޓަންވެގެން ްޤާނޫނު ްއެ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްއޮންނަ ްފުރުޞަތު ްބޭފުޅުންނަށް ްޤާބިލު ތިބި

ް ްކޮންމެހެން ްގެނެްއސަ.ްމަޖިލީހުން ްބައި ްއެ ްާޤނޫނަށް ްެއއޮތީ ްއެކަން ްވާތީެވ،ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްކަމެއް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ

ްސަމީރުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދިއްދޫ ްފާހަގަކޮްށލައި، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްަހމަ ްމީަގއި ްހަމައެއާއެކު ދެން

ްއެހެން ްބަދަލުކުރުމުން ްމިގޮތަށް ްޤާނޫނު ްފަދައިން، ްވާހަކަ.ްްފާހަގަކޮށްފަިއވާ ްއިޞްލާޙުގެ ްގެންނަންޖެހޭނެ ޤާނޫނުތަކަށް

ްވާނެ.ް ްހުށަހެޅިފައި ްބިލުގައި ްމި ްއުނިކުރުމަށް ްމާއްދާތައް ްޤާނޫނުެގ ްއުނިކޮށްފަިއ، ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްައޅުަގނޑު ރަނގަޅު.

ް ްއިދާރީ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްމިދެންނެވި ްހަމަ ްވާހިނދު، ްޤާނޫނަކަށް ްޤާނޫނު ްމި ްވިސްނުމަކީ ދާއިރާތަްއްއަޅުަގނުޑގެ

ްޤާނޫނުގެް ްއިންތިޚާބުގެ ްކައުންސިލް ްލޯކަލް ްހަމަ ްމާއްދާތަކާ،ްއަދި ްހުރި ނޑަައޅާފައި ްޝަރުުތްކަ ްޤާނޫނުގައި ހިންގުމުގެ

ްބުނާް ްމާއްދާ ްމި ްޤާނޫނުގައި ްމި ްރިޢާޔަތްކޮށްފައި ްޤާނޫނަށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމާއްދާތައް ްހުރި ނޑައަޅާަފއި ްކަ ޝަރުތު

ްމީހަކަށް ްފުރިހަމަވާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްްޝަރުތު ްނަމަ ްއިޞްލާޙުކުެރވިއްެޖ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބީދައިން ްމި ވާންޖެހޭނޭ،

ްއެްއް ްއެއާެއއްކޮށް ްއަދިހަމަ ްފަސޭހަވެގެންދާނެ. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްެވސް ްމަސައްކަތްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްގޮތުން ޤާނޫނީ

ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަޝރުތުތަކޭ ްަކނަޑއެޅިފަިއ، ްަޝރުތުތައް ްމި ްމިކަހަލަ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްްޤާނޫނަކުން ދަްނނަވަނީ

ްާއއިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހާިއ ްރައްޔިތުންގެ ްއެީއ ްފިޔަވަިއ. ްފަރާތްތައް ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ޝަރުތު

ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއް ްހުރި ްއެބަ ްޝަރތުތަކެއް ްމިކަހަލަގެ ްމެންބަރުންނާ، ްމުއައްަސސާތަުކގެ ްމިނިވަން ނޑިޔާރުންނާއި ފަ

ްޤާނޫނުއަ ނަޑއެޅިފަ. ްއެއްްކަ ްކުރިމަތިލުމުގައި ްއިންތިޚާބުތަކަށް ްފަރާތްތަކަށް ނަޑއެޅިަފިއނުވާ ްކަ ްޝަރުތުތައް ސާީސަގއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްބިެލއް. ްހުށަހަޅާފަިއވި ނޑު ްައޅުގަ ްވިސްނުމެްއގަިއ ްއެކަހަލަ ްޓަކަިއ ްހެދުމަށް ޝަރުތަކަށް

ްބަލައިގަތުަމށްފަ ްކޮމިޓީއަކަށް ްބިލު ްމި ްއޮތީ، ްހިތް ްފުރިހަމަކަމެއްްގަބޫލުކުރާ ްއިތުރު ްމިއަށް ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ހު

ްކަހަަލް ްހާސިލުކުރެވޭނެ ްމަގުސަދު ްމިދެންނެވި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލުން ްގެނެސްދެްއވަިއ،ްމި ްއެކަން ްނަމަ ްއޮތް ގެންނަން

ަގނޑުްހަމަްވަރަްށްގޮތަކަށްްމިކަންްކުރުަމކީްމިއީްއަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެހެންްކުަރންޖެހޭނެްކަމެއްްކަމަށްްދެކޭތީއޭ.ްައޅު

ްބަލައިގަނެ،ްކޮމިޓީް ްބިލު ްމި ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްޕާޓީގެ ްހުރިހާ ްލީޑަރުންނަށާ،ްއަދި ްޕާޓީގެ ހުރިހާ

ްމަރުޙަލާގައިްމިއަށްްގެންނަންޖެހޭްއިޞްލާޙުތަކެއްްހުރިްނަމަްއެކަންްކޮށްދެްއވުމަށް.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
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ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިްބިލުގެްބަހުސްްމަރުަޙލާްނިމިގެންްއެްިދޔައީ.ްދެންްއޮންނާނީްމިްބިލުްމަޖިލީހަށްްޝުކު

ްއެޖެންޑާް ްޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑު ްގަީޑގަ.ްދެން ްނަގާ ްވޯޓު ްމިއަދު ްއޮންނާނީ ްނެގުން ްވޯޓު ްނެގޭ ބަލައިގަތުން.ްބަލަިއގަތުމަށް

ްއަށްްދާން.11.2ްްއައިޓަމުް

11.2ް ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވްގައި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރާތުން،ްވިލުފުށީ ްސަރުކާރު ްއޮތީ މި

ސުލްޙަވެރިކަމާްއެކުްެއްއވެއުުޅމުގެްމިނިވަންކަމުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލު.ްމިް،2113/1ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ް ްބިލުގެ ްމި ްގެްނދިއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބާކީްބިލުގެ ްމިހާރު ްދަންނަވައިލާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިއަށްގެންދާއިރު ބަހުސް

ް ްއަށް ްގޮތް.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޮތް 28ްްވަގުތު ްއަްށ36ްްމިނެޓު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްޕާޓ18ްްީމިނެޓު.ްޑީ.އާރު.ޕީ މިނެޓު.ްޖުމްހޫރީ

ްށްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވްމިނެޓު.ްއަދިްވަކިްޕާޓީައކ5ްަމިނެޓު.ްޤައުމީްޕާޓީްއަށ5ްްްމިނެޓު.ްޕީ.އޭްއަށ11ްްްއަށްް

ް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރުންނަށް ްފުރުޞަތެްއ5ްްޢިއްޒަތްތެރި މިނެޓުގެ

ނޑުމެންްކުިރމަތީގައިްމިްއޮތްްލިސްޓަށް.ްިލސްޓަށްްބަލައިލާއިުރަގއިްމިް އެރުވެމުންދާނެ.ްދެންްައޅުަގނޑުްދާނަންްއަުޅގަ

ްމިހާ ްދާއިރާެގްވަގުުތ، ްފަރެސްމާތޮޑާ ްޓަަކއި ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބިލަށް ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވަންޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑު ރު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބަށް.ް

ް

 ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

انسالو ް.نا يحًد وعهى آنه وصحبه أجًعين سيدانصالة وانسالو عهى  .ينانعانً رب هلل انحًد .بسى هللا انرحًن انرحيى

ްރައީްސ. عهيكى ްމަޖިލީހަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ޤާނޫނަށްްގެންނަންްްސުލްަޙވެރިަކމާްއެކުްއެްއެވއުޅުމުގެްމިނިަވންކަމުގެ،2113/11ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ނޑުްތާއީދުނުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިހެންްމިްދެންނެވީްމިްއިޞްލާޙަކީް ހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުގަ

ްުމއަްއސަާސް ްވަކި ްހަމަ ްފަދައިން ްފާޅުކުރެއްިވ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްދުވަހުަގއި ކުރީ

ް ްތެޭރގަިއ ްގޮތުަގއިްއެްއގެ ްއެއްެޗްއގެ ްއޮންނަންޖެހޭ ްދަށުަގއި ްބެލުމުެގ ްަކއުންިސލުގެ ްމޯލްޑިވްްސްމީޑިާއ އޮތުން،ްނޫީނ

ްބޭނުންވަނީ،ް ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޕާޓީއާ ްރައީސް.ްޢަދާލަތު ްގަބޫެލއްނުކުެރވޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑަށް

އިިފއްޔާްިއރާދަކުރެއްިވއްޔާްއެްވަރަށްްބޮޑަށްްއޮނަރކުރާނެ.ްޖުމްހޫރީްޢަދާލަތުްޕާޓީްބަޔަކާްއެީކގައިްއެއްބަްސވުމެއްްހަދަ

ްއިޙްތިރާމުނުކުރީމަ.ްޖުމްހޫރީް ްެއއްބަސްވުމަށް ްޕާޓީްއިންްއެ ޕާޓީއާްެއކީަގއިްހެދިްެއއްބަްސވުންްުއިވގެންދިޔައީްޖުމްހޫރީ

ަވނަްއަހަރުގައިްޢަދާލަތުްޕާޓ2118ްްީކީްޕާޓީއާްއެީކގައިްޢަދާލަތުްޕާޓީްއިންްވީްއެއްބަްސވުުމގެްދަށުންްއެމް.ޑީ.ޕީއާްއެ

ްޕާޓީާއް ްޖުމްހޫރީ ްއެހެންނަމަވެސް ްމީހެއް. ްދެކޮޅު ްއެކަމާ ްައޅުަގނޑަީކ ްދިޔައިރުަގއި ްތެރެއިން ްކޯލިޝަނުގެ ޖުމްހޫރީ
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ގަ.ްއެީކގައިްއެްކޯލިޝަންްގެންިދޔައިުރގައިްައޅުަގނޑުމެންްތިބީްއެްއެއްބަްސވުމަށްްއިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭތީްއެގޮތުގެްމަތީ

ްވަރަްށް ްެދކިގެން،ްނޫނީ ްކަުމގައި ްބަެއއް ްކުޑަުކޑަ ްއަކީ ްާޕޓީ ްޢަދާލަތު ްވެސް ްރަީއސް.ްއެހެންީވމާ،ްމިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއަދުް ްދަންަނވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއުޅުްއވައިިފއްޔާ ްީލޑަުރން ްސިޔާސީ ްބަެއއް ްދެިކގެން ްގޮތުަގއި ްބައެއް ނިކަމެތި

އިރާދަކުރެްއިވްއޔާްމިހާރުްދިވެހިްރައްޔިތުންްهللاްޑަްއަދިްނިކަމެތިްޕާޓީްއެއްްނޫންކަންްކުށްހީއެކޭ.ްޢަދާލަތުްޕާޓީްއަކީްކު

ްގިނަް ްތެރެއިން ްިޢލްމުވެރިންގެ ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްގަބޫލުކޮށްގެން، ްކަމަށް ްނިކަމެތި ްިކތަންމެ ްއަދި ްބަޔަކު ގަބޫލުކުރާނެ.

ްނިކަމެތި ްވަރަށް ްއަކީ ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ްހިމެނިވަޑައިގަންަނާވ ްލީޑަރުންނަށްްްބޭފުޅުން ްިސޔާސީ ްަބއެއް ްގޮުތގައި ބައެްއގެ

ްމިހުރިް ްބިލުގައި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްއެއީ ްޙަޤީޤަތަކީ ްސިޔާސީ ްމިއަދު ްނަމަވެސް ފެނިވަޑަިއގެންނެވި

ް ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙަީކ ްހަމައެކަނި ްއޮތް ްދަންނަވަން ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިްޞލާޙާ ްމި ްމެދު، ްމާއްދ54ްާކަންތައްތަކާ ްވަނަ

ްަގާވއިދުތައްް ްެއއްެވއުޅުުމގަިއްބައިވެިރެވވޭނެ ްއެްއެވއުޅުމުެގ،ްޫނސްވެރިންނަށް ްއިޞްލާުޙުކރުން.ްއެއީ ްގޮތަށް އަންނަނިވި

ހަދާނީްމޯލްޑިވްސްްމީޑިއާްކަުއންސިލުންްކަމަށްްމިްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުން.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްދަންނަވަންޖެހޭް

ްލީ ްސިާޔސީ ްިމއަދު ްައކީ، ްތަނުަގިއްވާހަކަ ްމި ްބޭފުޅަކު ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްޚާްއޞަކޮށް ޑަރުން،

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަދެްއކިއިރު،ްއެ ްއިހާނެތިކޮށް ްއަށް ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ވާހަކަދަްއކަމުން

ްކި ްވިސްަނއި، ްވަރަކަށް ްކިހާ ްިދޔައީ ްއެ ްކޯިލޝަނަކަށް ްމިއަދު ްޕާޓީ ްޤައުމާިއްޢަދާލަތު ްަވގުތެްއގަިއ ްމުހިއްމު ހާ

ްމިއަދުް ްބޭފުަޅކީ ްހިތްހަމަޖެހިވަަޑއިނުގެންނެވި ްއެ ްއެހެްނނަމަވެސް ްވިސްނާފަިއކަން. ްކިހާވަަރކަށް ްޓަަކއި ރައްޔިތުންނަށް

ބޭފުެޅއް.ްްޖުމްހޫރީްޕާޓީގައިްހުންނަވައިެގންްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްލީޑަރަށާއިްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށްްއެއްޗެހިިވދާޅުވަމުންްގެންދަވާ

ނުޑމެންްބައެއްގެްތެރޭގައިްތިބެްއޖެއްޔާްއެްބަޔަކާްދޭތެރޭަގއިްެއއްޗެހިިކޔާނެްބައެއްްނޫން.ްއެް އަޅުަގނޑުމެންނަކީްއަުޅގަ

ްހަމަް ްބައެއް. ްިއޙްތިރާމުކުރާނެ ްއެއްބަްސވުމަށް ްއެ ްޮއވެްއޖެއްޔާ ްއެއްބަްސވުމެއް ްަބއެއް. ްއިޙްތިރާމުކުރާނެ ބަޔަކަށް

ްޓަ ްޤައުމަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންއެހެންމެ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްމަޞްލަޙަތަށް ްޤައުމުގެ ކައި،

ްވެސްް ްއެހެން ްނޫނީ ްހޯދަން، ްބައިވަރުަތކެްއ ްލިބިދާނެ ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްެވސް ްފަހަރެްއގަިއ ްތިބޭނަން. ތައްޔާރަށް

ްދެންނެވީ ްނުދާނަން.ްމި ްައޅުަގނުޑމެންނެއް ްޓަަކއި ްރަީއސް.ްމިއަުދްްފައިދާތަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްޕާޓީގެ ޢަދާލާތު

 ޑޮކްޓަރްޙަސަންްސަޢީދާްބެހޭްގޮތުންނާއިްޢަދާލަތުްޕާޓީގެްރައީސްްޝައިޚްްޢިމްރާނާްބެހޭްގޮތުންްދެއްކިްވާހަކަްައކީ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންްކުރިމަތީަގއިްމިްއޮްތްބިލުގެްމައުޟޫުޢގެްތެޭރގަިއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑު

ްވާހަކަފުޅުްގެންިދއުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:
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ްަޢބްދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަނިކުާފނު، ްރައީސް. ްދެهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްވާަހކަ ްއެ ްމަޖިލީހުގެްޢަބްދުއްރަޙީމު އްެކވިއިރު

ްވާހަކަދަްއާކް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުވޭ. ްވިދާޅެއް ްއެްއޗެޭކ ްއެއްެވސް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްއިންނެވީ. ރައީސް

ނޑުްވެސްްހަމަްވާހަކަްކުިރއަށްްގެންދާަނން.ްމިްބިލުގެްތެެރއިންްށ.ްިމލަންދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރް ނިމެންދެންްއަޅުގަ

ްތަނުގެ ްމި ްއަބުރާއިްްމެންބަރު ްމީހުންގެ ްއެހެން ްވާހަކަދައްކާީނ ްވެސް ްމުޅިން ްވާހަކަނުދައްކަވާނެ. ްބިލަކަށް އެއްވެްސ

ްނުކުާތް ްނިޒާމީ ްެވސް ްއިންނަން.ްދުަވހެއްަގއި ްމިތާނގައި ްައޅުަގނޑު ްއަަރއިެގން.ްއެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތާިއްކަރާމާތަށް

ްއެއްްނުނަގަން.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުަށހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްްމިލަންދޫ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ރައްދުދިނުމަށްްބޭނުންކުރާްފްލޯްއެއްްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑަކަށްްގަބޫލެއްްނުކުެރވޭްަވިކްމެންބަރަކާްދިމާލަށްް

ްކަމަކަށްްމިއީކީ.ްއެކަންްހުއްުޓވަންޖެހޭނެްރައީސް.ްއަނެްއކާްމައުޟޫޢުންްބޭރުގައިްހުރިހާްާވހަކަްއެއްްދަްއަކވަނީ.ް
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޅުް ްވާހަކަަދއްަކވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްެއްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްފުރުޞަތުއަުރވާފަިއވާްނިޒާމާ ނުޑ ގަ

ްތެރޭަގއިް ްމައުޟޫޢުގެ ްބިލުގެ ްއޮތް ްމި ްކުރިމަތީގައި ނުޑމެން ްބޭނުންވަނީ،ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެްނގޮސްްނިންމާލެއްވުމަށް.ް

ް

 :ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްތަކުރާރުކޮށް ްަހމަ ްއަނެއްާކވެސް ްެއހެންނަމަވެސް ްވެސް. ްއޮންނާނީ ްމިހާރު ްވަގުުތކޮޅެްއ ްކުޑަ އާދެ،ްވަރަށް

ްއެއްބަްސވުންތަކަްށް ްމީހުންގެ ްއެ ްއަކީ ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ްއެަކމަކު ްތާއީދުނުކުރަމޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ދަންނަވާނީ

ްރަނގަ ްވަރަްށ ްއިޙްތިރާމުކުރާ، ްެއްއްވަރަށް ްޔުނިޓީ ްއޮތްވަުރގެ ްތެޭރގަިއ ްމީހުންގެ ްއެ ްބައެކޭ. ްމަސައްކަްތކުރާ ޅަށް

ރާއްޖޭގެްެއއްެވސްްސިޔާސީްާޕޓީއެްއގައިްނޯންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމަސްތުވާެއއްެޗއްާސއިްއުސްފަސްަގނުޑގައިްހިންާގް
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ްމީހުންނަކަ ްތިބޭ ްއެތާ ްބަލަން ްމަންޒަރު ްއެ ްހިންގާއިރު ްޢަމަލުތައް ްސިޔާސަުތްބަދުއަޚްލާޤީ ްޕާޓީގެ ްޢަދާލަތު ށް

ްހިންގާް ްއެތާ ްދެން ްދިޔައިމަ ްހިސާބަކަށް ްވަކި ްދަންވަރު ނުޑ ްޭރގަ ްބޮިއގެން، ްބޯއެްއޗެއް ްއެ ްމީހުން ްއެ ކަމަކުނުދާނެ.

ފާހިޝްްޢަމަލުތަކާްއެްކަންތައްތައްްހިންގަންްއެތާްތިބޭްމީހުންނަކަށްްޢަދާލަތުްޕާޓީްއެއްްކަމަކުނުދާނެ.ްޢަދާލަތުްޕާޓީގެް

ްބޭފުޅުންނަށްްޝައިޚު ްވިދާުޅވާ ްއެހެން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކުުނދާނެ. ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކުނުދާނެ. ންނެއް

ނިޒާމީްމައްސަލަްވެސްްނެގޭެނ.ްއެހެންްކަންތައްތައްްވެސްްނެގޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެް

ް ްބެހޭ ްޕާޓީއާ ްޢަދާލަތު ްމެންބަރު ްޕާޓީެގްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަދާލަތު ްދާނީ ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ްވާަހކަ. ްދޮގު ްމުޅިން ްެދއްކީ ގޮތުން

ްގޮތުގަ.ްއެއީްޖުމްހޫރީްޕާޓީއާްއެީކގައިްވިޔަސް...

ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްހި ްއިސްލާމްދީނުެގ ްނުކުރަން ްގަބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއއްެވއުޅުުމެގްޝުކުރިއްާޔ މާޔަތުގަިއ

ްފުރައްސާަރކުރުމާިއް ްއާޑަމަލާމާްތކުރުމާއި ްގޮސް ްކިޔާފައި ްހިމާޔަތުގައޭ ްިއސްލާމްދީނުގެ ްތެރެއިްނ، މިނިވަންކަމުގެ

ޣީބަބުނުމާއިްނެތިނުބައިްވާހަކަދެއްކުމާ،ްމީހުންނާްދޭތެރޭގަިއްމާރާމާރީްހިންގައިްއިންޒާރުީދ،ްމިފަދަްޢަމަލުތައްްކުރެވޭނެް

ްބަޣާވާތުެގްކަމަކަ ްޓްރެއިންކޮށްގެން ްބަޔަުކ ްވަކި ްދަޢުވަތުދީގެން ްޓަަކއި ްބަޣާވާތްކުރުމަށް ްހިތްވަރުދީ، ްބަޣާވާތަށް ްއަދި ށް.

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްމިނިވަންކަމާ ްނޫންވެރިކަުމެގ ްނުވަތަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްުއޅުމާ ްއެްއވެސް ްކަމަަކށް. ްހިންގޭނެ ކަންތައްތައް

ްހި ްނޫްސވެރިންނަށް ްކުރާއިުރގައި ްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްކަންކަން ްހިމާޔަތްލިބިފައި ްނޫސްވެރިކަމުގެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. މާޔަތް

ްމަޢުލޫމާތުް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްތެެރިއން ްދާއިރާގެ ްޫނސްވެރިކަުމގެ ްނޫސްވެިރކަމަކީ ްނުކުރެވޭނެ. ްކަމެއް ްމި އެހެންނޫންނަމަ

މާ،ްއެްބޭފުުޅންނަށްްމިނިވަންކަމާްއެކީަގއިްހޯދައި،ްމަޢުލޫމާތުްސާފުކޮށްދީ،ްމަޢުލޫމާތުްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭްބައެއް.ްއެހެންވީ

ްހުރިހާްތަނަކަށްްގޮސްްއުެޅވެންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްދިމާވެފައިްމިްއޮތްްހިތާމަވެރިްގޮތަކީ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްދާއިރާގެްނިޒާމާ ްދެކުނު މާފަންނު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:
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ްައޅު ްވާަހކަދެއްކީ. ްއެ ްމުއްޠަލިބު ްކިޔަިއގެން ްމެންބަރޭ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްރައީސް. ްމިއަދުްޢިއްޒަތްތެރި ަގނޑު

ްބޭފުޅުންް ްވަކިނުާވވަރު ްހިއެއްުނވޭ،ްދާއިރާ ނޑަކަށް ްވަކިކޮށްފައިްނޫނިއްާޔްއަޅުގަ ްދާއިރާ ްދައްކަން.ްދެން ވާހަކަްނުވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްރެޯކޑުން ްނުވަތަ ްއިްނ ްޔައުމިްއޔާ ްމިހާރު ްވެސް. ްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭހެން ްއެގޮތަށް ްދިމާލަށް މީސްމީހުންނާ

ްނގަޅުޮކށްދިނުމަށް.އެދެންްއެްކަންތައްްރަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަދެްއކުމަށްް ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން ްރަނގަަޅށް. ްއޮންނާނީ ްނޯުޓުކރެވިފައި ްޔައުމިއްާޔގައި މިހާރު

ް.ްފުރުޞަތުއަރުވާފަިއވާްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާގެްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން

ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްނެތިނުބައިިކއުމާިއް ްވާހަކަައކީ،ްޣީަބްބުނުމާއި ްުއޅުނު ްދަންަނވަން ނޑު ްރަީއސް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްހިތްވަރުދިނު ްހިންގަން ްމާރާމާރީ ްއާޑަމަލާމާތްކުރުމާއި ްފުރައްސާަރކުުރމާއި ްމީހުންްދެބަކުޓުވުމާއި ްބަޣާވާތްކުރަން މާއި

ްކަންަތއްތަެކއްް ްުކރެވިގެްނވާނެ ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްހިމާޔަތުަގއި ްއިސްލާމްދީނުެގ ްކަންަތއްތަކަީކ ްމިފަދަ ޓްރެއިންކުރުމާ،

ްއާޓިފިޝަލްް ްރެއަކު ްކޮންމެ ްއާޑަމަލާމާތްކުރަން ްދިމާލަށް ްބަަޔކާ ްބަޔަކު ްނުކުންނަ ްހިމާޔަތްކުރަން ްއިސްލާމްދީން ނޫނޭ.

ްބޭ ްބިރުދެއްކުމަށް،ްބީޗު ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްމި ްބިރުދައްކަން، ްމީހުންނަށް ނުންކޮށްގެން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްބިރުދެއްކުމަށް،ްމިފަދަްޢަމަލުތައްްހިންގޭނެްގޮތަކަށްްވެސްްަކންކަންްއޮެވގެންނުވާނެ.ްމިީއް

ްހެއްކެް ްހިމާޔަތްކުރާކަމުގެ ްއިސްލާމެއްޯތްއިސްލާމްދީން ްކޮން ްގަބޫލުކުރާނީ. ްއެކަން ްާކކުތޯ ްދަްއަކއިގެން ްގޮތުަގއި އްގެ

ްއަަރއިގަނެަފއިް ްތެރެއަްށ ްކަންތައްތަުކގެ ްހުރި ްމަާނކުރަްއވާފައި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއިސްލާްމދީނުގައި ްގަބޫލުކުރާނީ. މިކަން

ނޑުމެންނަށްްގަބޫލެއްުނކުރެވޭްއެކަްންްދެންްއައިްސްތިމަންނަްއިސްާލމްދީންްހިމާޔަތްކުރަނީއޭްބުނީމަްދެންްއެއަށްް އަުޅގަ

ްޢަދާލަތުް ްބީޗުގައި ްާއޓިފިޝަލް ްރެއަކު ްކޮންމެ ްޓަކައި ްޣީބަބުނުމަށް ްަކނަޑއެޅިގެން ްއެއީ. ްކަމަކަށް ްގޮތް އޮންނަންޖެހޭނެ

ނެޑއްްެއއްެވ،ްވަޙީދުްޙަސަންްަމނިކުްބާޣީްއަޑީަގއި ހުރެގެން،ްްޕާޓީންްއިސްނަަގއިގެްނ،ްޤައުީމްއިއްތިހާދެކޭްިކޔާްބަިއގަ

ބަޣާވާތްހިންގުމަށްްޓަަކއި،ްަކނޑަެއޅިގެްންއިސްލާމްދީނުަގިއްޙަރާމްކުރަްއވާފައިްއޮތްްކަމަކަށްްއަަރިއގަންނަމުންދާްބައެްއް

ްއެީކަގިއް ްމިނިވަންކަމާ ްތެރޭގައި ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްގެންނަންޖެހޭ ްޤާނޫނަށް ްއެްއވެުއޅުމުގެ ްއެހެންވީާމ، އެއީ.

ްމަޢުލޫމާް ްމި ްބޭފުޅުންނާްނޫސްވެރިންނަށް ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްގާއިމުކުރަްނ ްނިޒާމު ްފޯރުޮކށްދެވޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ތުތައް

ްުފއްކިަބއިަގއިް ްބޮލުގެ ްނުވަތަ ްކަނދުރާމަތީަގއި ްނޫސްވެރިަޔކު ްފެނުނީ ްމި ްފަހުން ްދާދި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ދޭތެރޭގައި

ޔާަތއްްދިންްތަން.ްހަމަްއެާއއެީކަގއިްެއްއވެުއޅުމުެގްޖެހިޖެހީނުންްއެތަންްވަރަށްްބޮޑުްޒަޚަމްކޮށްަލއި،ްވަރަށްްޮބެޑތިްއަނި

ްޚަބަރުަތއްް ްއެ ްައމާޒުކޮށްގެން ްސީދާ ްހަމަ ްޫނސްވެރިންނަށް ްަކވަރުކުރަންދާ ްެއއްވުންަތއް ްއެ ްނޫްސވެރިން ތެރޭގައި
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ނޑައެިޅގެންްއެަތއްްބައިވަރުްަޖރީމާތަކެއްްހިންގަމުންދާްތަން.ްއެހެންވީމާ، ނޫސްވެރިންނަްށްްފެތުރުނަނުދިނުމަށްްޓަކައިްކަ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްމަޢުލޫމާތު ްޞަްއޙަ ްމަސައްކަތުން ްކުރާ ްނޫސްވެިރން ްއެ ްއޮންނަން. ްހިމާޔަތެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްޖެހޭ އެބަ

ްައކީް ްވާަހކަ ްބޭނުންވާ ްދަންަނާވލަން ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްފޯރުކޮށްދެވެނީ. ްމި ްަރއްޔިުތންނަށް ްތިބި ކަންކޮޅުތަުކގަިއ

ްއިް ްނޫން.ްފުރައްސާރަކުރުމަކީ ްކަމެއް ްކޮށްގެްނވާނެ ްެވސް ްނޫން.ްނެތިނުބައިކިޔުމަކީ ްކަމެއް ްކޮްށގެންވާނެ ސްލާމްދީނުގައި

ްމީހުންގެް ްއެހެން ްނޫން. ްކަމެްއ ްކޮށްގެްނވާނެ ްމަލާމާތްކުރުމަކީ ްނޫން. ްކަމެއް ްކޮށްގެްނވާނެ ްެވސް ދެބަކުޓުވުމަކީ

ްއެ ްޫނން. ްކަމެއް ްކޮްށގެންވާނެ ްެވސް ްއަރަިއގަތުމަކީ ްބަަޔކުްޙައްޤުތަކަށް ްކުރަމުންދާ ްކަްނތައްތަކެްއ ްމިފަދަ ހެންވީމާ،

ްޢަމަލުތައްް ްޓެރަރިޒަމުގެ ްޚިލާަފށް ްޤާނޫނާ ްޓެރަރިޒަމުގެ ްގޮތަށް، ްމަގުފަހިވާ ްެޓރަރިޒަމަށް ްތަކުރާުރކޮށް ތަކުރާރުކޮށް،

ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްޕާީޓ ްކިޔާ ްއިއްތިހާދެކޭ ްަޤއުމީ ްބީޗުގައި ްއާޓިފިޝަލް ްފެނޭ. ްއެބަ ްތަން ްކުރާ ބަޣާވާތުގެްްއެތާަގއި

ސަރުކާރުންްހިތްވަރުީދގެން،ްޮދގުހަދާްަވޒީރުންްފަހަތުަގއިްިތބެގެން،ްއަދިްވަކިންްާޚއްޞަްގޮތެްއގަިއްޙަޤީޤަތުަގއިްހަމަް

ްބާޣީންގެް ްމިއީ ްނޫންކަމަށް. ްސަރުކާރެއް ްކަމުދާ ްއެއްގޮތަަކށްވެސް ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްގަބޫލުކުޭރ ްރައްޔިތުން ދިވެހި

ނޑުްދެެމހެއްޓުމަށްްޓަކައިްކުރާްމަސަްއކަތެްއގެްގޮުތގައިްބަޣާވަތަށްްބައިަގނެޑއްްކަމަށް.ްއެހެ ންވީާމ،ްމިްބާޣީންގެްބައިގަ

ްހިނގަނީ.ް ްމި ްއުސޫލެއް ްއެއް ްހަމަ ްމީހަކަށް ްމަގުފަހިކޮށްދިން ްވަްއކަންކޮށްިފްމީހަކަށް،ްވަްއކަންކުރަން ހިތްވަރުދިނުމަކީ

ްއިސްލާމްދީ ްލިބެނީ ްމި ްެވސް ްއަދަބު ްއެއްވަރަކަށް ްބަޔަުކްހަމަ ްއަރައިގަންނަ ްޙައްޤުތަކަށް ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ނުގަ.

ްދެއްކީަމް ްވާހަކަ ްއެ ްިކޔަިއގެން ްހިމާޔަތްކުރަނީއޭ،ްދީނޭ،ްވަޙުދަތޭ،ްމަޞްލަޙަތޭ ްއިސްލާމްދީން ްތިމަންނަމެން ތެދުވެފައި

ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމިއަދަކު ްގަބޫެލްއނުކުރޭ ްރައްޔިތުންނެއް ްބޭނުންވާްްދެން ދަންނަވާލަން

ވާހަކަްއަކީްެއއްވުމާްގުޭޅްގޮުތންްހަރަކާތްތެރިވާްނޫްސވެރިްނނަށްްމިްހަދައިދެންޖެހޭްގަާވިއދުތައްްހެދުމުގެްބާރުްމީިޑޔާް

ްހިމާޔަތްލިބެންވީ.ްނޫސްވެރިންް ްނެތޭ.ްނޫސްވެރިންނަށް ްއިޢުތިާރޟެއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްދިނުމާ ކައުންސިލަށް

ްސާުފްރައްކާތެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްކޮށްފައި، ްމަސައްކަތްތައް ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްއެ ްނޫްސވެރިންނަށް ރިކުރަްނވީ.

ްިވޔަްސ،ް ްވިޔަްސ،ްސިަފއިން ްބާރުވެިރކުރުވަްނވީ.ްއެީއްކުރަންީވްކަމަކީ.ްފުލުހުން ްޮގތަކަށް ްލިބޭނެ ްމަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ

ްއަންނާ ްހަމަލާތައް ްނޫްސވެރިންނަށް ްބަަޔކު ްަބއްޓަންކުރަްނވީ.ްއެްއވެސް ްެވގެންނުދާެންގޮތަކަށް ްކަންތައްަތއް ްގޮަތކަށް ނެ

ްޙަޤީޤަުތގަިއް ްޓަކައި ްޮފރުވުމަށް ްޙަޤީޤަތް ްއެއީ ްކަމަކީ. ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްއޮތް ްުކރަންވެފައި ްިމއަދު ްޤައުުމގައި ްމި އެއީ

ްނޫސްވެިރަކމަށް ްއެކަހެރިކޮށްފަ. ްނޫްސވެރިން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްވަީނ ްސަުރކާރުން ްމި ްދުނިޭޔގެްްވެސް ހުރަސްއަޅާފަ.

ްހިސާބަށްް ްޤައުމުތަކާ ްނިކަމެތި ްޤައުމުތައް،ްއެންމެ ްނިކަމެތި ްއެންމެ ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްވެސް ދަރަޖައިން،ްޕަސަންޓޭޖުން

ްައކީ.ް ްވާހަކަ ްދައްކަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްިމއީ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ްސޮއްަސއިލާފަިއ ދިވެހިރާއްޖެ

ޕާޓީްޕްރޮމޯޓުކުރާކަށްްނޫންްމިްތަންްބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްޢަދާލަތުްޕާޓީންްކުރިްކަމަށްްްކޮންމެހެންްޢަދާލަތުް

ްވިޔަސްްއިންސާފުގެްަމގުަގއި...

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެްކުރިމަީތގަިއްއުނގޫފާރުްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީަނށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންް

ްއޮތީ.ް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއިޞްލާޙު ްބިލަށް ްއެ ްޤާނޫނު. ްމިނިވަންކަމުގެ ްއެއްެވއުޅުުމގެ ްއެކު ްސުލްޙަވެރިކަމާ ްއޮތީ މި

ްއެހެންކަމުން،ްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްބޭނުންފުޅުްނަމަްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ްން:ވާހަކަދެއްެކވުްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީން

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތަށްްއެދިަފްއެއްްނުވާނެ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހުޅަނގު ްމާފަްނނު ްއަރުވަނީ ްމި ްުފރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން هللاްމިހާރު

ްޢަބްދުއްރަޙީމަށް.ް

ް

 ްހަކަދެްއކެވުން:ވާްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްގަބޫުލުކރެވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަވަްސ2113/1ްްޝުކުރިއްާޔ، ްމިހާ އަށް

ްސަބަބުންކަން.ް ްގޯހެްއގެ ްުކރި ްބަޔަކު ްއުޅުނު ްކުަރންވެގެން ްމިކަން ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަންނަންޖެހުނީ ްމި އިޞްލާޙެއް

ްކުރަންއު ްމިކަްނ ްރައީސް. ްކުރިްޢިއްޒަތްތެރި ްމިކަން ްވަނީ، ްދަންނަަވއިލާހިތް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްވެސް ްމީހުންނަކީ ޅުނު

ކޮމިޓީގައިްިތއްބެވިްބޭފުޅުންަނކީްވެސްްހަމަްމިއަދުްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވާްބޭފުޅުންނަށްްވުމަކީްއިއްތިފާޤެއްްނޫނޭ.ް

ްނޫސްް ްގެއްލިދާނެީތވެ، ްސަުރކާރަްށ ްމި ްތާއީދު ްނޫްސވެިރންގެ ްއުޅެނީ ްމި ްޓަަކއިްމިއަދު ްހޯދުމަށް ްތާއީދު ވެރިްނގެ

އިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިގެން.ްސުްލޙަވެރިކަމާްެއކުްެއްއވެއުެޅވޭެންޤާނޫނެއްްހަދަންވެގެންްައޅުަގނޑުމެންްދިނީމާްއެްޤާނޫނުް

ްޤާނޫނަށްް ްެއއްވެނޫެޅވޭނެކަުމގެ ްެއކު ްސުލްޙަވެރިކަމާ ްބަދަލުވެގެްނ. ްޤާނޫނަށް ްެއއްވެޫނޅުމުގެ ްއައީ ްތަޅުމަށް މި

ްކޮމިޓީގެްމުަޤއްރިރަކަށްްއިންެނވިްބޭފުޅާްމިއަދުްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުްއާވފައިްމިްވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްބަދަލު ވެގެން.ްއެ

ްހަަމގައިުމް ްއެއީ ްކަމަކުންކަން. ްއެންމެ ްހަމަ ްއޮތީ ްސުލްަޙވެރިކަން ްާރއްޖޭަގއި ްމި ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ރައީސް.

އްޭޖގައިްސުލްަޙެވރިކަމާއިްެއއްެވއުޅުމާ،ްއަދިްމިނިވަންކަމުގެްހުރިހާްކަމެްއްވެސްްައޅުަގނޑުްގަބޫލުކުރާްޮގތުގައިްމިްރާ

ްރާއްޖޭގައިް ްމި ްގޮތަކަށް ްނޫން ްބޭއްިވގެން ްއިންތިޚާބު ްއިންތިޚާބު.ްިރޔާސީ ްގުޭޅްގޮތުން.ްއެއީ ްކަމަކާ ްއެންމެ ްއޮތީ ވެސް

ނޑުމެންނަށްްމިްއެނގެނީްއެްއވެުއޅުމުގެްމިނިވަންކަމެއްްވެސް،ްއަދިްސުލްޙަވެިރވުމުެގްފުރުޞަތެއްްވެ ސްްނެތް.ްއަޅުގަ

ްވާހަކަތަްއް ްފިތުނަވެރި ްގޮތަށް ްދޭތެރެޖެހޭނެ ްމެދުގައި ްމީހުންގެ ްދެ ްތަފާތު ްމަޖައްލާތަކުން ްއެިކއެކި ނޫސްތަކުންނާއި

ެއކަމަކުްއުފައްދަިއގެން،ްފިތުަނވެރިްާވހަކަތައްްރިޕޯޓުކުރަމުންދާްމަންޒަރު.ްވަރަްށްބަިއވަރުްރަނަގުޅްވާހަކަތަްއްހުއްޓާ،ް
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ްމީޑިޔާެގް ްއެއާއެްއކޮށްްސޯޝަލް ްހަމަ ްމަންޒަރު.ްއަދި ްކުރާ ްއެކަން ްވެސް ްނޫސްތަކުން ްފެނިގެންދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުްދަންނަވާލަންްމިް ނެޓްވޯކްތަުކަގއިްވެސްްއެފަދަްމަންޒަރުތައްްއަޅުަގނޑުމެންަނށްްފެނިގެންްއެަބްދޭ.ްަރއީސް.ްއަުޅގަ

ް ްއެކު ްވެސްްއުޅެނީްސުލްަޙވެރިކަމާ ްކަެމއް ްހުރިހާ ްބޮުޑްޮގތުގައޭ ްާފޅުކަން ްވަރަށް ްފުރަތަަމއިން ްއެންމެ ްކުރަންޏާ ަކމެއް

ްކުރަންޖެހޭނެް ްސިއްރިްއޔާތުަގއި ްނޫން. ްކަންތައްތަެކއް ްކުރަންާވވަރު ްސިއްރިްއޔާތުަގއި ްކަަމކީ ްއެއްވެސް ހިންގަންޖެހޭނީ.

ނޑުމެންނަށްްއެނިގގެންިދޔައީ ރިާޔސީްއިންތިޚާބަށްްޓަަކއިްެއއްްޕާޓީްއަެނއްްޕާޓީާއްްއެްއވެސްްކަެމއްްނޯންނާނެ.ްައޅުގަ

ްއަބަދުެވސްް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްވިސްނުންތަުކގެ ްއެ ްވިސްނަމުންދިޔަކަން. ްވިސްނުންތަެކއް ްޓަކައި ގުޅުމަށް

ނޑުްހަމަްއެންމެްފުރަތަމަްޚަބަރުލިބިގެންްއައީްޢަދާލަތުްޕާޓީންްގޮތެއްްނިންމުމުގެްމައްސަލައިގެްަމްއޗަށް.ްމިއަ ދުްއަުޅގަ

ނުޑްބަލައިލިްބެލުމުގައިްހުރިހާް ބޭނުންވޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސްމިކަމާްމެދުްއަދިްއިތުރަށްްވާހަކަދައްކާލަން.ްއެއީްއަުޅގަ

ްއަންނާނަމޭް ްއެނބުރި ްފަހަރު ްއެއް ްއަދި ްތިމަންނަމެން ްބުީނ ްކައިީރގައި ްޕާޓީތައް ްެއ ްވާހަކަދަްއކާފައި، ޕާޓީތަކާ

ކައި.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭްމިްއުޅެީންއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެްއކޮށްްާވހަކަދެއްކުމުގެްޕްޮރގްރާމެއް،ްވާހަކަދެްއކުމަށްްޓަ

ނޫނިއްޔާްއިޚްލާޞްތެރިކަމަކާްއެްއކޮށްްޕާޓީތަކާްމަޝްވަރާކުުރމުގެްޕްރޮގްރާމެއްްގެންދާކަށްްނޫންކަން.ްމިްކުރަންްއުޅުނުް

ރަްއޔިތުންނަށްްފަހުންްދެއްކުމަށްްޓަކައިްއެްބޭފުޅުންްވަރަށްްރަނގަޅަޭށްްކަމަކީްއެްބޭފުޅުންގެްޕާޓީންްނިންމާފައިވާްގޮތް

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދަނީްވަިކް ކަންތައްްކުެރްއވީްެއގޮތަށްްާޖގަްެއއްްލާްނވެގެންްކަންްކޮްށފައިްމިްއޮތީ.ްއެކަންްއަުޅގަ

ކޯލިޝަންްހަދަންވެގެންްއެރޭްޭބއްވިްިސއްރުްރެއެްއގަިއ،ްަވކިްމީހަކުްޕާޓީެގްޖަލްސާްބޭއްވީމަ،ްއޭނަގެްާޕޓީއާްެއއްކޮށްް

ްކޯލިޝަންހެދުމާް ްބޭފުޅުން ްޕާޓީގެ ްޢަދާލަތު ްގޮްސ، ްާޕޓީތަކަށް ްކުރިން ްމީގެ ްވާތީ. ްނިްނމާފައި ްޕާޓީން ްއެ ޖަލްސާއަކުން

ގޮސްްތިބެ،ްބެހޭްގޮތުންްދަްއކާފައިްހުރިްާވހަކަތަކަށްްބަލާއިުރގަިއްެއއްްާވހަކަްއަީކްމައްާކގެްޙަރަމްފުޅަްށްޢުމްރާއަކަށްް

ްދެްއކިް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްމިއީ ްވާހަކަ. ްނެރޭ ްަބއިޢަތުހިފައިގެްނ ްއެކަކު ްމަޝްވަރާކޮށްފައި ްލީޑަރުން ހުރިހާ

ްވާަހަކް ްވާހަކަތަުކގެ ްދެއްކި ްދެން ްެދއްީކ، ްެއއަށްފަހުގައި ްދެްއކި. ްވާހަކަ ްގުރުއަތުލާ ްއެއަށްފަހުަގއި ްެއއް. ވާހަކަ

ްރަނގަޅުް ްރައީސް ްއުޭޅްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިތާގަ. ްކަންނޭނގެ ްނުދެއްިކއްޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާނީ

ްައޅަިއގެންް ްތާކިހަލެއް ްހުދު ްއޮްއވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއޮްޕަޝން ްަބިއވަރު ްވަރަށް ްަރީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަކީ ވާހަކަ

ްލަދުގަންނަން ްކޯލިޝަންހެީދމަ ްއެްއކޮށް ްމީހަކާ ްިދޔަ ްަފއްިޅއަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްސިކުންގެ ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ، ޖެހޭނެ.

ްހުރީކީ.ް ްނޫނޭ ްއެއް ްމިްސިކތެއްގަ ްފައްިޅއެްއގައޭ. ްސިުކންގެ ްހުރީ ްއޭނާ ްައޅައިގެން ްތާކިހަލެއް ްހުދު ރައީސް.

ްެއއްކޮްށް ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްމެންބަރުން ްޕާޓީގެ ްޢަދާލަތު ްެނތް ްެއއް ްމައްސަަލ ނޑު ްައޅުގަ ްނަމަ ްހުރި މިސްކިތެްއގައި

ްކެބިނެޓުންްދެްާޖގަްކޯލިޝަންް ްެއްބޭފުޅާގެ ްާވްގޮަތކީ ްގޮތް.ްމި ްމިްވާ ހެދިްނަމަ.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭްނޫންތޯ

ްޖާގައިެގް ްދެ ްދެވިފައިވާ ްޖާގަިއގެ،ްއެ ްޓަކައި،ްއެ ްމުހިއްުމްކަމަށް ްޖާގައިގެ ްއެ ްއޮންނާތީވެ ްދީފައި ްއަށް ްޕާޓީ ޢަދާލަތު

މާލޭގައިްހެދެމުންދާްފްލެޓުތަކުގެްމުހިއްމުްކަމަށްްޓަކައިްމިްވަގުތުްެއްްސަބަބުންްމާލޭގެްބިމުގެްމުހިއްމުްކަމަށްްޓަކައި،
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ތިބީްކޯލިޝަންްހައްދަަވއިގެްންރިޔާސީްއިންތިޚާބަށްްތިމަންނަމެންްނިކުންނާނަމޭްކިޔައިެގން.ްމިއީްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސް

ްނީ.ްމިކަންްވާްގޮތަީކ.ްކޮބައިޯތ،ްދެންްކޮންކަމެއްގެްވާހަކަތޯްައޅުަގނޑުމެންްދައްކާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފާހަގަކުރެވޭ.ްއެހެންކަމުންް ްެއބަ ްކަމަށް ްވަޑަިއގެންނެވޭ ްބޭރަށް ްމައުޟޫޢުން ްމިހާރު ްމެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމައުޟޫޢުގެްތެރޭަގއިްވަަޑއިެގންްވާހަކަކޮޅުްކުިރއަށްްގެންދިއުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

 ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްމީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްމިކަްންވާގޮަތކީ.ްކޮބައިތޯްދެންްކޮްނކަމެއްގެްވާހަކަތޯްއަޅުަގނޑުެމންްދައްކާނީ.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތެރޭަގް ްމައުޟޫގެ ްެއހެންކަމުން ްފާހަގަކުެރވޭ. ްވަަޑއިެގންނެވޭކަމަށް ްބޭރަށް ްމައުޟޫއިން ްމިހާރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްންްވާހަކަޮކޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުަވން.ްވަަޑއިގެ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްތެރެއި ްޤާނޫނުތަުކެގ ްކޮބައިކަާމ،މިނިވަންކަމުގެ ްެއއްެވއުޅުމަީކ ްކޮބައިކަާމ، ްޞުލްޙަވެިރކަމަީކ އުޅުުމގެްއްވެްއެްްން

ނޑުމެންނަށްްމިދަނީްބަލައިްތެރެއިންތޯްމިހާރުްކަންތައްްވެގެންްމިްމިނިވަންކަމުގެ އިްފެންނަނީްމިްރާއްޖޭގަްލާއިރުްއަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަ.ްެއީއްސިޔާސީްޕާޓީތައް.ްިސޔާސީްސިޔާސީްެއްއވުންތައްްބާްއވަންް ޖެހޭްއެންމެްފަރާތްތައްްއޮތީްޤާނޫނަކުންްކަ

ްޕާޓީ ްއެއް ްޕާޓީްޕާޓީތަކަށް ްއަނެއް ްްކޯލިޝަންްއާާއއި ްނޫން ްަނން ްކޯލިޝަްނގެ ްއެ ްނަމެއްްަހދައިގެން އިތުރު

ްއަޅުަގނުޑްްބޭނުންކޮށްގެން ްނުނިކުމެވޭނެ. ްތެރެައކަށް ްހަރަކާތްތަކުގެ ްސިާޔސީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުޓު ްގަބޫލެއްނުކުރަން ްކުލަބަކުންބޯޅަ ްްުކޅޭ ްތެރެއަށް ްހަރަކާތްތަކުގެ ްއަޅުސިޔާސީ ްކަމަކަށް. ނޑުްނިކުންަނންޖެހޭ ގަ

ްބޭުފޅުންގަ ްިތއްބަވާ ްޯބޑުަގއި ްކުށްފުންޏެއްގެ ްނުކުރަން ްނިކުންނަންްބޫލެއް ްތެރެއަށް ްހަރަކާތްަތކުެގ ްޖެހޭނެސިޔާސީ

ްއަޅުްއވަިއގެންކަކަމަ ްތާކިހާ ްމިްފެންނަނީްދީނީްޢިލްމުވެރިންގެ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްފަްއޅިް،ށް.ްއެކަމަކު އަށްްްސިކުންގެ

ްއެްްވަަޑއިގެންެނވި ްމަގުހުދުތާކިހާ ްދެން ްަހއްދަވާަފއި، ްޑީލް ްސިޔާސީ ްެއއްކޮށް ްބޭފުޅާއާ ްުނކުމެޅުއްިވ ،ްމައްޗަށް

ްެއއްކޮށްްޞުލްޙަވެރިކަމާ ްކިޔާފަްިމނިވަންކަމާ، ްފާޅުކުރަނީއޭ ްޚިޔާލު ްތިމަންނަމެން ްއެްއެްއކޮށް ްތަން. ްވާހަކަދަްއކަވާ އި

ނޑުމެްތަން ނޑުމެންނަށްްފެނުނީމަްއަޅުގަ ނޑުމެންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސާްެއއްކޮށްްައޅުގަްއާންްކަންބޮުޑަވނީ.ްއަދިްއެއަޅުގަ

ނޑުމެންްކަްނބޮޑުވާްމައްސަލަދިމާލަށްްފާޑުފާޑުގެްއިންޒާރު ްއްދާރުންްތިބެއްޖެމިްމަިޖލީހުގައިްޣައަކީ.ްްިދނީމަްއެއީްއަުޅގަ
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ްިޢއްޒަތްތެރިްކަމަށް ްދާއިާރގެ ްފަރެސްމާޮތޑާ ްވާނެ ްމީހަކަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއިބްރާްވަންޏާ ްމުއްޠަލިބު،ްެމންބަރު ހީމް

ްޝަހީ ްވޯުޓގަޑޮކްޓަރ ްކިހިނެއްދުގެ ްއޭނަ ްައޅުިއ ްހެދީ. ްކިހިނެއްތޯ ްކަތިލީ. ްކަރު ނޑުމެންގެ ްމާލިއްޔަުތްގަ ްއޭނަ ތޯ

ނ ވިްމީހަކަށްްއްދާރުތްތެރިްރައީސްްއެންމެްފުރަތަމަްޣަޢިއްޒަ،ްޑުެމންގެްކަރުްކަތިލީ.ްއެހެންވީމާޤާނޫނުގައިްހެދީ.ްއަުޅގަ

ްްގެްމަޖިލީހުގައ...މިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު.، ްއެއްްްިޢްއޒަތްތެރި ްހަނދުމަފުޅުކޮށްްއަިދވެްސ ނޑުމެންގެްފަހަރު ްއަުޅގަ އަރުވަން

ްމި ްއެްއވެްްކުރިމަތީގައި ްއެކު ްޞުލްަޙވެރިކަމާ ްމިނިވަންއޮތީ ްވާހަކަދެއްކުންއުޅުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްއެހެންކަމުްންކަންކަމުގެ .

ްގެްތެރޭަގއިްވާހަަކކޮޅުްުކރިއަށްްގެްނގޮސްްނިންމާލަންްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީ.ްޢުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިްމައުޟޫ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްވާހަް ްފެކްޓުގެ ްދައްކަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްއަްޞުލްޙަވެރިކަމާކަ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރަންެއއްކޮށް ުއޅުނުްޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޭޖގެ ްމި ްެއއްކޮްށްްކަންތައްތައް ްޞުލްޙަވެރިކަމާ ްގޮތް. ްދިޔަ ްބާކީެވގެން ތެެރއިން

ްކުރަން ްމައަޅުަގނޑުމެން ްރަްއޔިތުންގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްުބނެފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްކަމަކީ ްނެީގްޖިލީހުުއޅުނު ގައި

ްޝަހީދާ ްޢިއްްޑޮކްޓަރ ްތެރޭަގއި ްނެގުމުގެ ްވޯޓު ްެއ ްވޯޓެއް. ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްކަންަތްއްމެދު ްރައީސް ޒަތްތެރި

ްމިނިވަންކަމާ، ްެއްއވެއުޅުާމއި ްގޮތަކީ ްފަރެސްމާތޮާޑްްވެގެންދިޔަ ްކިޔާ ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމް ްޮއއްވާ ްއެއްެޗއް ހުރިހާ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުްއެްދާއިރާގެ ްއަޅުގަ ްމަގާދުވަހު ްޝަހީދު ްޑޮކްޓަރ ްވޯޓުނުލަްއަވއި ްއެއްކޮށް މުގަިއްމެްނނާ

ނޑު ްއަުޅގަ ްޑޮްކޓަރްޝަހީދާބެހެއްޓީ. ްޮއތީއޭ ްގުޅުން ްއިޒްެރއިލާ ްތުހުމަތުކުރީ ްތުހުމަތުކުރިްމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއީ .ް

ް ްމަޝްވަރާގޮތް. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކުރިއިރުަގއި ްޤާނޫނު ްމާލިއްޔަތު ްެއއަރޕޯޓުތަާކްމުންކުރައަދި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިޔައީ

ްިވއްަކއިލާނޭ ްިވއްަކއިއެްއޗެހި ްެއ ްާރއްޖެ. ްމި ްއެހެންވީމާްލާއިުރގައި ްއަންނާނޭ. ްގެއްލުްނވެގެްނ ްައށް މާިލއްޔަުތްްމި،

ްފާސްކުރަން ްއެއްެޗއްޤާނޫނަކީ ްޢިްއޒަތްތެރިްޖެހޭ ްވަކާލާތުކުރަމުން. ްއަޑުން ްހަރު ްއެންމެ ްިދޔައީ ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް

ްނިް.ރައީސް ްިނމުނީ.ްނިންމި ްކޮްނކަމެއްތޯ ްމަތިން ްމަްޝވަރާގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެްޞުލްަޙވެރި ްދަންނަވަނީ ންމުމުގައިްމި

ްމުއްޠަލިބު، ްދުވަހުްއިބްރާހީމް ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްބަިއވެރިެވވަަޑއިނުގަންަނާވ.ްްފަެރސްމާތޮޑާ ެވސް

ްއެހެންވީމާ ްދަ، ްމި ްރަީއސް ްރާއްޖެްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްއިޞްލާޙުްންނަވަނީ ްބޭނުންވަނީްއަށް ްނެތޭ. ްިވސްނުމެއް ގެަނއުމުގެ

ގެްދެްެއއްޮކށްްއާޓިފިޝަލްްބީޗަށްްއެްއަވނީްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްދެްޮގނޑިްާއއިްޞުލްޙަވެިރކަމާ

ްއެތާ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ނޑި ްޭބނުމުގަހުންނާތީވެްގޮ ްޮގނީޑގެ ްދެ ްގޮްް.ްއެ ްދެ ްއެ ނޑިއާއި ްގޮ ްއެއް ްތެރެއިން ައކީްްނީޑގެ

ް ްވެފައި، ނޑިައށް ްގޮ ްބެހޭ ްބިންތަކާ ްޮގނޑިމާލޭގެ ްމިސްކިތްތަކާްއަެނއް ްމާލޭގެ ނޑިްައކީ ްގޮ ްވީމަްބެހޭ ދެްންް،އަށް
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ނޑިްބޭނުންކޮށްގެންްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްމިްކުރާްކަމަކީްގޯތި ް.ވެސްްއަޅަނީްވެސްްދެނީ.ްފްލެޓުްްމާލޭގެްބިންތަކުގެްގަ

ންސާފުްނުލިބޭ.ްއިންސާުފްއިްއިސްކަންދެނީ.ްކޮބައިތޯްއިންސާފު؟ބެހުމުގައިްެވސްްެއްބޭފުޅުންގެްމީހުންނަށްްޓުްއެްފްލެ

އެއްތޯްެދއްކޭނީްމިްރާްއޖޭގެްރަްއޔިތުންގެްފަރާތުން.ްްއެކުްކޮްނވާހަކަްބީޗަށްްެއއްވެްޞުލްޙަވެރިކަމާްއާޓުފިޝަލްނުލިބޭ.ް

ތަނަށްްައއިސްްފެްކޓަށްްވާހަކަަދއްކާލަންްނިކަްންްޖެހޭްތަނަކީްމީ.ްމިްއކަންކަދަމިްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެްފަާރތުންްވާހަ

ް ްކިހިލި ްވާހަކަދައްކައިއާދެބަލަ. ްނިކުމެ ްޢިއްޒަތްތެޖަހާލައިގެން ްއެާލނަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްރައީސް. ނޭގްރި

ްކޮށްފަް ްކަންތަްއިއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތަކާހުރި ްުކރި ްބޭފުޅުން ްއެ ްކާއި ްބޭފުޅު، ްވެސް.ްދެންތިބި ްކަންތައް ްކުރެއްވި ން

ްރާއްޖެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއަްއެކަމަކު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްނުވާނެ. ްއެްއ ްޣައްދާުރވެފަ ްއެންމެްއަށް ްދޭތީ ްކުއްޔަށް ރޕޯޓު

ްމަސައްކަތް ްމެދު ްެއަކމާ ްއިސްަނަގއިގެން ްގަދައަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނޮވެމްބަރ2119ްުކުރީ ްއަހަރު ްފެށިގެން.ްްވަނަ މަހުން

ްއަހަރ2119ްު ްފެށިގެންްެގްނޮވެމްަބރުވަނަ ްރައީސްްމަހުން ްކޮށްގެްންްޢިއްޒަތްެތރި ްކުރިން. ނޑު ްައޅުގަ ްމަސަްއކަތް އެ

ދެކޮޅަށްްާފސްކުރީ.ްކޮންގެންްއެްހިސާބަްށްއަޅުަގނޑުމެންްގެންދިަޔއީ.ްްނޫނުްރައީސްްނަޝީދުގެްސަރުކާރާމާލިއްޔަތުްޤާ

ހަމަްވަޒީރުންެގްްއިީދގެންްދިޔައިރުގަްށްރޕޯޓުްުކއްޔަްއވާްއެއަރަީއސްްނަޝީދުްއެކަމަށްްބައްލަވައިނުލަވެސްްްގެންދިޔައިމަ

ްޢަ ްތިއްބެވީ ްދައްކަީންމަޖިލީހުގައި ްމި ްތިއްެބވީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް ްމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުން.ްވަޒީރުންގެ ްޕާޓީގެ ދާލަތު

ްމި ްވާހަަކ. ްހިނގައިްފެކްޓުގެ ްކައްތައްަތއް ްްދިޔަދައްކަނީ ްއެހެްނވީމާ، ްވާހަކަ. ްއިޚްޮގތުގެ ްއެުކްލާޞްތެރިކަކޮަބއިތޯ މާ

ްމަސައްކަތް ްެއކު ްވަފާތެރިކަމާ ްޕާޓީޤައުމަށް ްނަީޝދުގެ ްަރއީސް ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރާތްތަކަީކ. ްގޮސްްކޮށްެދވުނު ްއަށް ިމް،

ނޑުމެންްާތއީދުކުރިްްއަށްްތާއީދުކުރީ.ްިމއަދުްްރިފޯމްްެއޖެންޑާްރާއްޖޭގެްއިކޮނޮމިކު ވެސްްމިްރާއްޖެްނުހިންގުީނސްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްއެނުހިންގޭް.ނަމަްނެތްްއިެގްނިޒާމުްމިތާނގަްޓެކްސް ނގޭތީްއަޅުަގނޑުމެންްގޮސްްއެކަންްނެ.ްއެކަްންއަުޅގަ

ްފައިދާ ްސިޔާސީ ްކޮންމެހެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްބޭނުންްރަނގަޅުކޮށްދިނީ. ްކުރީކީއެއް ްއެކަން ްނޫން ައޅުަގނޑުްް.ވެގެެނއް

ްނޫން ްކަމެއް ްކުރި ްބޭނުްނވެގެްނ ްެއއް ްފައިާދ ްއިޤްތިޞާްްސިޔާސީ ްާރއްޖޭެގ ްމި ްއެޖެންޑާެއއީކީ. ްކުރިއަްދީ ްށްއެްއ

ްތަންފީޛުް ްއެކަން ްމަޢުލޫމާތެއްްކުރުމަށްނެރެދިނީތީވެ، ްހުރި ްލިބިފައި ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަންްްޓަކައި ބޭނުންކޮށްގެން

ްގޯސްކަމެއްތަންފީޛު ްކަމަކީ ްއެ ްވިދާޅުީވ،ްކޮށްދިނީމާ ްމެންބަރުންްކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއޭއައިްވަޒީރުްނގެ ،ް ްއިްުރގަްސް

ުޑކުރާްއިދިޮކޅުްފަރާތްތަކުްންމިއަދުްައއިސްްވަޒީރުްނގެްަމޖިލީހަށްްވަދެގެންްއަިދވެސްްިމްދައްކަނީްެޓކްސްްބޮްވިދާޅުވިް

ްނިޒާމަށް ްޓެކްްސގެ ްވާހަކަްވާހަކަ. ްގޮތެްއެގ ްގެނެވޭނެ ްއެހެންވީާމ،ްްހަމަޖެހުން ްނުދެއްކޭ. ްބޭފުޅުންނަކަށް ްއެ އެއް

ްރައީ ްރާއްޖޭގަޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަލަްއިސް ްވެސް ްބަގުޑިަބއްދާްހުރިހާ ްވެރިކަމުަގއި ްއަކީ

ނުޖެހޭ.ްމިްާރއްޖޭެގްވެިރކަންްބައްޓަންކުާރކަށްްޓަކައިްކަެމކޭ.ްމިްބަިއްމީހުންނަށްްހަދަިއެގންްވާްއިްމަދުްފަރާތްތަކަކާބަ

މިްރާއްޖޭގެްްދުްފަރާތްތަކެއް.ްއެްފަރާތްތަކާްއެްއކޮށްއަީކްބައިމަްތުްޕާޓީދާލައާއިްޢަްއެއީްބައިްމަދުްބަެއއް.ްޤައުީމްޕާޓީ

ްބަ ްނިޒާމު ްރާއްޖެްކަމަށްްކުރާްއްޓަންްވެރިކަމުގެ ްމި ްއަބަދުވެސް ްގެއްލުންެވގެންްވަންޏާ ްއަޅައިގެންްއަށް ްހުދުތާކިހާ ދާނެ.

ްއަޅަިއގެ ްތާކިހާ ްހުދު ްއޭނަ ްހީކުރީ ްމީހުން ްއެ ްދިޔައިމާ ްފަހަތުން ްމީހާގެ ްވަތްކަމަށޭހުރި ްމިސްިކތަށް ޢިްއޒަތްތެރިްް،ން
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މާގެްވާހަކަ.ްއިްއޒަތްތެރިްރައީސްްވާހަކަދެއްކީްކާލީްއޭނަްދިޔައީްސިކުންގެްފައްިޅޔަކަށޭ.ްއޭާނެގްދަރިއޭް.ރައީސް.ްނޫނެކޭ

ްމިްއަކީ.ްއެވަރުްނވެސްްއަިދވެސްްރާއްޖޭގެްމައްސަލަްއެީއްމިގެނައީްމިްރާއްޖެްއަށް.ްޝަންކަުރްްއޭނާއޭްސްރީްސްރީ

ްޮއުޅވައިެލވޭތޯ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޯޅޭނެއުޅެނީ ނޑުމެންނަަކށް ްމާް..ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ްއެނގޭްއަުޅގަ ް.ްމިރަނގަޅަށް

ްްރާއްޖޭގެ ްނިކުންނަވާފައިރިާޔސީ ްއަްއިންތިާޚބަށް ްބޭފުޅުންގެ ްބައްލަަވއިއަނބިކަބަލުންނބިްތިިބ ލީމަްނަށް

ްިނވާކޮށްް ނޑު ްހަށިގަ ްމުޅި ްބޭފުޅެއްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއެންމެ ްހުންނެވީ ްޢަބްދުްް.ގެން ްއަނބިކަބަލުންްهللا ޔާމީންގެ

ްޔާީމނަށްްތާއީދުކޮށްފައި...هللاްދުްއެކަނި.ްީކއްވެތޯްޢަބް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރު.ްމިހާރު ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރު ްުކޅުދުއްފުށީ ްައރުވަނީ

ްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްއަށްްދެވަނަްފުރުޞަތު.ް

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްރަީއސްކުރިޝު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއްޔާ .ްް ްއިޞްލާޙެއް. ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްހަމަ ްއިްޞލާޙަކީ ނޑުމެންްހުށަހެޅިފައިވާ އަުޅގަ

ނޑުމެންްއެކުްނޫސްވެރިކަންކުރުްނަށްްމިނިކަންކަމާކުރަންޖެހޭނެްނޫސްވެރިންގަބޫލު ުމގެްފުރުޞަތުްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ

ްްމި ްތެރޭގައި ްހަފްތާ ްއެދިވެހިރާްއޖޭގެ ްވާހަކަދެްއކީމާ ްގެެނސް ްަކއުންސިލް ްަޝކުާވްްމީޑިޔާ ްަބއިވަރު ްވަރަށް ބޭފުޅުްނގެ

ްކައުންިސލްްއެބަ ްމީޑިޔާ ްއެްްގެހުރި. ްވިދާޅުވަނީ ްމިނިވަންކަމާބޭފުޅުންްބޭފުޅުން ްނޫސްވެިރކަންކުރުމުެގްްނަށް އެކު

ްމި ްްފުރުޞަތެއް ްމިހާރު ްނޫސްވެރިކަމުން ްރާއްޖެ ްނެތޭ. 31ްްޤައުމަކު ްއޮތީ.2112ްްދަރަޖަ ްވެއްޓިފައޭ ްއަހަރު ަވނަ

ްއަްއޭްއެްއވަުރގަްއާނޯތުކުރެޔާ ްޙަޤީޤަތް. ްިމއަދުގެ ްމިއީ ްއޮތީ. ްމިނިވަންކަން ްނޫްސވެރިކަުމގެ ޅުަގނޑުމެްންާރއްޖޭގެ

ް.ޤާނޫނުައސާސީގެްދަށުންްރަްއޔިތުންނަށްްލިބިގެންވާްަޙއްޤެއްްއެއީް،ޤައުމުގައިްކުރާނެްމުޒާހަރާްމިް.ބޫލުކުރަންޖެހޭނެގަ

ް ްޙައްޤަކަށް ްނުަގނެވޭްއަރައިއެ ްފަރާތަކަށް ްއެްއވެސް ްގަޫބލުހަަމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަގުމައްޗަށްްކުރަންޖެހޭނެނެ.

ްފުލުހު ްނިކުންނަނީކީ ްދުޝްމަނުންްންނާއިމުޒާހަރާކުރަން ްއެބަްސިފައިންގެ ްއެކަން ްދިވެހިރާްނޫންކަން. އްޖޭެގްޖެހޭ

ްސިފައިންނަށް ްމުޒާހަރާްފުލުހުންނާއި ްބަޔަކު ްކޮންމެ ްފުލުހުންްކުރިކަމުަގއިއެނގެން. ްދެކޮޅަށްްިވޔަސް ްސިފައިންނާ ނާއި

ޓަކައިްކުރަމުންދާްްެކްއްހޯދުމަށްމީހުންނަށްްލިބިގެންވާްޙައްޤުތަްނޫންްެއީއކީ.ްޤާނޫނުއަސާީސގައިްއެްއެއްްމުޒާހަރާކުރާް

ްތައްޔާުރވެ ްރަނގަޅަށް ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްއެކަމަށް ްއެހެްނވީމާ، ްފަރާތްތަކަށްްްއެް،މުޒާހަރާތަކެއް. މުޒާހަރާކުރާ

ްޯފރު ްއެހީތެރިކަން ްމިްކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްއެއްބާރުލުމާއި ްއެއީްމިއަދުގެންޤައުމުންްފެންނަމުްމިކަން ްނުދާކަން

ްގަްކީ.ހިތާމައަ ްމިއަދު ނޑުމެން ްެއއްކޮށް.ްއަުޅގަ ްއެކަހެރިކަމާ ްނޫެޅވޭނެަކން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ްމި ްފައްކާވަމުންްއަޅުަގނޑުމެން ްދޮންވެ ްދަނީ ްޑިމޮކް، ްދިމާލަށް. ްޑިމޮކްރަސީއަކާ ްއުސޫލުތަކާިއްފުރިހަމަ ރަސީގެ
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ްޖެހޭނެ.ްއެްއުސޫލުތަކާއިްއަާސސްތައްްވަނީްމިއަދުްމުޒާހަރާދަންނަންްްޅުަގނޑުމެންްދިރިއުޅެންއަސާސްތަުކގެްމަތީގައިްއަް

ރަސީްފުރިހަމަވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމުޒާހަރާތައްްކުރަމުންދާއިރުގައިްނޫސްވެރިންނަށްްފުރިހަމަްވެސްްއެުކަގއި.ްއޭރުންްޑިމޮކް

ްމިދިޔަ ްހިާތމަކުރަނީ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްމިއަުދްްއަހަރުްމިނިވަންކަން ްޤާނޫނުތަކަށް ފާސްކުރި

ްހުށަހެޅެމުންދާތީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްސުވާލުްއިޞްލާޙު ްމަޖިލީހުެގްްއެް.ކަމެއްްއުފެދޭ.ްމިއީ ްމި ޤާނޫނުްފާސްކުރިއިުރގައި

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްފަރާތްތަކުގެ ްއޮތް ްރައްްމެޖޯރިޓީ ްސުވާލުްމެދު ްހިތުގަިއ ްިމްްއުފެދޭްިޔތުންގެ ްއަނެއްާކވެސް ކަމެއް.

ްމިއިޞްލާ ްލަިއގެން ްއެއީްްޙުތައް ްދެރަކަމެއް. ްވަރަށް ްއެއީ ްބަހުސްކުރަންޖެހުނީމާ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ޤައުމުގެ

ްޚަރަދުވާް ްފަިއސާ ްގިނަ ްހޭދަވާް.ކަމެއްްވަރަށް ްވަގުތު ްމިްްވަރަްށގިނަ ްއެހެންވީމާ، ްމިއަދުްްކަމެއް. ްމަންޒަރެއް ހުރިހާ

ްމި ްއަޅުަގނޑުްފެންނަމުން ްގަދަނީ. ްކުރުމަށްބޫލުކުމެން ްކަންަތއް ްސިޔާސީ ްބޭފުޅުްންްރަންޖެހޭނެ ްިސޔާސީ ޓަކައި

ްކުރުމަށްް،ތިއްބަާވއިރު ްކަންތައް ްބޭްދީނީ ްދީނީ ްދީޓަކަިއ ްތިއްބަވަންޖެހޭނީ ްފުޅުން ްިސޔާސީ ްޮގނޑީަގއިކަން. ނިޑްނީ ގޮ

ނޑި ްގޮ ްދީނީ ްްއާއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިއަދުގެ ްެއއީ ްުނކުރެވޭނެ. ްދިވެހިރާއްޖޭގައިްބޫުލކުރަންޖެގަެއކެއް ހޭނެ

ްޕާޓީް ްސިޔާސީ ްކޮންމެ ްހިންގާްއޮތް ްތެރޭަގއި ްތަަރހައިގެ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްއަކީ ްއުސޫލާއި، އިސްލާމީްްިއސްލާމީ

ް ްކޮންމެހެން ްވާންޖެހޭނެ. ްޕާޓީތަކަށް ްލޯބިކުރާ ްމަސްކާްންޢައާދަކާދަތަކަށް ްރައްޔިތުންގެ ްނިކުމެ ްކިޔައިގެން ްޕާޓީއޭ ދާލަތު

ްބީ ްކައާޓިފިޝަލް ްހިންގުމަކީުޗގައި ްމިްނޫންްްެއއީކީްންަތްއތައް ްސިޔާސީްްއިސްލާމްދީނަކީ. ްހުރިހާ ްހިންގާ ޤައުމުަގއި

ނޑުމެންނަށްްްހަރަކާތަކީ ްއަޅުގަ ްާވންޖެހޭނެ. ްކަންތައްތަކަށް ްހިނގަމުންދާ ްތެރޭަގއި ްތަރަހައިގެ ްއިސްލާމްީދނުގެ ވެސް

ްމަންޒަރު ްކުރަމުންގެންާދ ްކަންތައް ްސަރުާކރުން ްބާޣީ ްމި ްފެނޭ ްދިވެހިްމިއަދު ްމިީއކީ ްގަް. ްކަމެއްަރއްޔިތުން ްބޫލުކުރާނެ

ްމި ްމިއަދު ްޢަމަލުތައް ްސަރުކާރުގެ ްބާޣީ ްމި ްފެންަވރަށް ްނުރައްކާވާ ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަނީްްނޫން.

ްމި ްފަހަތުގައި ްއޭގެ ްޢަްފެންނަމުން. ްމިތިބީ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިއަދުގެ ްެއއީ ްއިނގޭތޯ. ްޕާޓީ ްޤައުމުގެްދާލަތު

ްމީހުންްއެްމީހުންްބޭނުންވާްއެްއޗެއްްއެްގެންދަނީ.ްއެްމީހުންްއެްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރަީއސަށްްއިންޒާރުދެމުންްއެ

ްކުރާނަމޭ ްމިކަން ްތިމަންނާމެން ްބުނަމުން. ްކުރާނަމޭް،ދަނީ ްއަްމިވެނިް،އެކަން ްކުާރނަމޭ. ްބިެރްއްކަެމއް ޅުަގނޑުމެން

ްމިތި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްނުގަންނާނަން. ްަޢޤީދާގައިބީ ްކަންމަތީގަ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފަހަތަކަްށްްސީދާ އަޅުަގނޑުމެންނެއް

ް ްރަީއސް.ނުޖެހޭނަން ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންަވނީ ނޑުމެން ްއޮންްއަުޅގަ ްއިސްލާމްދީން ްއިސްލާމްދީޭންޤައުމުަގއި ނަން.

ްޢަ ްވާކިޔަިއގެން ްއަުޑއަހާނެ ްއަޅުަގނޑު ްދައްކާކަށް ްނިކުމެ ްމީހުން ްޕާީޓެގ ނޑުމެންްްހަކަްދާލަތުގެ ްއަުޅގަ ްނެތް. އެއް

ކާްމީހުންގެްހާލަތު.ްެއްދައްމަޖިލީހުގެްތެރޭގައިްދީނީްާވހަކަބަލައިލަމާްހިނގާްތިްދީނީްވާހަކަދައްކާްމީހުންގެްހާލަތު.ްމިް

ްދީނީްމީހުންނާ ްްދޭތެރޭގައި ްއިލްޒާމުތައް ްތަފާތު ްއެގޮތުން ްމީހުން ނޑުމެންްެއޅުވަމުންދާ ްއަުޅގަ ބިރެްއްްމީހުންނަކީ.

ްއެނު ްވާހަކަައކުންމީހުްގަނޭ ްދައްކާ ްމިތާ ްއެން ްއެް. ްފަްމީހުންނަކީ ްމީހުން. ްޭލހުރި ްފަތިފުށުގައި ްހަޑިްމީހުންގެ ތިފުށް

ްދީނާ ްއެްބެހޭްމީހުން. ްނޫން ްމީހުންނެއް ްފެންވަރުގެ ްވާހަކަދެްއކޭ ްމިތިބީްްގޮތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ މީހުންނަކީ.

ނަމަްްެއއްްއަކީްއިސްލާމްދީނަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތާްޕާޓީްދާލަތުްޕާޓީްޢަްއިސްލާމީްޢަޤީދާގެްމަތީގަ.،ްއިސްލާމްދީނުގައިް
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ހުރިްއެންމެްބޮޑުްކާފަރުްްޤައުމުގައިްދަކީްމިބާޣީްވަޙީމީހުންްނަހަދާނެ.ްްްޝަނެއްްއެޯކލިްމިއަދުްބާޣީްވަޙީދާްއެއްކޮން

ްދަޢުވާކު ްކަމަށް ްކަލެއް ްޙަޤީޤަތް. ްއޮތް ްފެންނަން ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްސިރީމީހާ. ްދިވެހިްްރާ ްގެނެސްގެން ސިރީ

ްމާލިްއޔާ ްަޚރަްދައުލަތުގެ ްދައުލަެތއްގައިން ްއިސްލާމީ ްުނުކރާނެ ްކަންަތކެއް ްދުކޮށްގެން ްފެންނަން ްމިއަދު ްއެީއ އޮްތް.

ޤައުމުގައިްްކަމެއްްމިްވެސްްވާކަން.ްބޭނުންހާްހުރިހާްބޫލުކުރަންޖެހޭނެްއެހެންްފަރާތްތަކެއްއަޅުަގނޑުމެންްހަޙަޤީޤަތަކީ.ް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްމިއަުދްްނަކީނުކުރެވޭނެކަން. ްއެހެންވީމާ، ްޫނންކަން. ްބައެއް ްތިބި ްައއިސް ްއަށް ްދުނިޔެ ްއަށް އަމިއްލަ

ްމި ްއެްކަންތައްތައް ްގޮަތށްްދަނީ ްދާންޖެހޭނެ ްް.ކަންތައްތައް ްކޮްށގެން ްއައިްސ،ބަޣާވާތެއް ޤައުުމގަިއްްވެިރކަމަށް

ްއެ ްޖަރީމާތައްްހިންގަމުން ްޤައުމުގަްްމިް.ދަނީ ްމިއަދު ްުމއަްއސަސާަތކެއް ްސެކިއުރިޓީ ްހުރިާހ ްފޭލްވެފަ.ްއި ވަނީ

ްޕޮލިހުން ްހިންގިްއެމް.ޑީ.އެފް.އާއި ްމިްމިް،މި ްހިންގަިއގެން ްމިއަދުެގްްޤައުމުގައި ްއެއީ ްނުބެލޭނެ. ްކަންތައްތަެކއް އުޅޭ

ްމަޖިލީހުގެްައގުްްނެރެގެންްމިދާލަތުްޕާޓީންްސްްޢަެއްކަންކަންްކުރެޭވނެްތަނަކީްމިްމަޖިލީސް.ްއެެހންނަމަވެް.ޙަޤީޤަތަކީ

ްވަޙީްވައްޓާލުމަށް ްލަްއވާ ްމީހުން ްޕާޓީގެ ްޢަދާލަތު ްއެަޓކަިއ ްހިންގަމުން ްމިްދު ްިމއަދުްދަނީ ްޖަރީމާްަޤުއމުގައި ްވެސް

ްަގބޫލު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިރުގަންނައިނގޭތޯ. ްޤައުމުތައް ްދުނިޔޭގައި ްމިްކުރަންޖެހޭނެ ްޢަމަލުތަކެއް ޤައުމުަގއިްްފަދަ

ްއްމިްސަރުކާރަުކްނެތް.ްޚުދުްަވޙީދަށްްއެނގޭނެްމިކަްންމިްއުޅެނީ.ްއެކަންްބެލުުމގެްޤާބިލިްއޔަތެްމިއަދުްމިހިނގައިގެްން

ްޤަ ްމީގެ ްހިނގާކަން 3ްްއުމުަގއި ްއެމަސްދުވަސް ްމިނިސްޓަރަށް ްއިންޓެލިޖެންސްްްމިް.ނގޭނެކުރިން.ްޑިފެންސް ޤައުމުގެ

ްމަޢުޫލމާތު...ްތަކުަގއިްެއކަމުގެޔުނިޓު

ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަކަށް ްސިޔާީސްއިތުރު ްބޭނުންވޭ. ްދަންަނވާލަން ްއެްއޗެއް ްރިޔާސަތުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުީރގައި އެރުވުުމގެ

ގޮުތގައިްހުންނެިވްގުަރއިދޫްްގެްުނގަންނަވާްމެންބަެރއްގެްވަިކްޕާޓީައކަށްްިއްސވެަވޑައިަމޖިލީހުް.ުގޅޭްޕާޓީްބަދަލުކުރެްއވުމާ

ްޢިް ްމެދާއިރާގެ ްޕީ.ޕީ.އެމާްއްޒަތްތެރި ްރިޟާ ްއިބްރާހީމް ްމަޖިލީހުގެްންބަުރ ްްގުިޅވަަޑއިގެން ްމާއްާދގ29ްްެަގވާއިުދގެ ވަނަ

ް)ނ(1 ްިލޔުންތަގެ ްަބޔާންކުރާ ްހުށަހަޅުއްވާފަގައި ްވަނީ ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގެއް ްއެހެންކަމުން، .ްް ވަނ29ްްަގަާވއިުދގެ

ް ްއިޢުލާނ1ްމާއްދާގެ ްމިކަން ްދަށުން ް)ބ(ގެ ް ްމަޖިލީހުގައިްްކުރަން.ގެ ްމިހާރު ްގުިޅގެން ްއައުމާ ްމިގޮތަށް ްބަދަލު މި

ް ްއަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ްޕާީޓއަކަްށ21ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްވަކި ްހިމެނިވަަޑއިނުގަންނަވާ ްމަޖިލީހުގައި .ްއަދި

ްޢިއްޒަތް ްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ްައދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްމިކ6ަތެރި ްއެހެންކަމުން، ްއި. ްވާހަަކްޢުލާންން ކުރި

ްދަށް.ްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީްއަރުވަނީްތޮއްޑޫްާދއިރާގެްދަންނަވަން.ްއެއަށްފަހުްއަުޅަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމި

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ



50 

 

ް ްޕީ.ޕީ.އެމަޝުކުރިއްާޔ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ21ްަށް ްއެކަމާްިޢއްޒަްތތެރި ްހަމަވީތީ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ އްޔިތުްނގެ

ްއުފާކޮށް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިްްމަރުޙަބާކިޔަން. ްމިހާރުވެސް ނޑުމެްނގެ ްްއަުޅގަ ްއެްްއ29ާތިބީ އީީކްެއއްކޮށް

އެންމެްްރަީއސް.ްެވސްްކަންބޮޑުވާްކަމެއްްނޫންކަުމގައިްައޅުަގނޑުްދަންނަވާލަން.ްއިއްޒަތްތެރިއަޅުަގނޑުމެންްެއއްގޮަތކަށް

ްބޭނުންވަނީ ްހިތާމަކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްމިް.ފުރަތަމައިނުން ްމަޖިލީހުގައިްްހިތާމަކުރަން ްރައްޔިތުންގެ ބޭނުންވަނީ

ްައޅު ްކޯޓުަތކުން ްވަގުތުަތކުަގއި ްމަސަްއކަތްކުާރ ްގޮަވއި،އަޅުަގނޑުމެން ްމައްސަލަަތކަްށ ނޑުމެންގެ ނޑުމެންގެްްގަ އަުޅގަ

ްދަތިކުރާތީ ްއެްމަސައްކަތައް ްގަބޫލުް. ްއަޅުަގނޑު ނޑުމެންްްކުރާހެންވީމާ، ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނެގ ގޮތުަގއި

ް ްނުކިޔޭނެ. ނޑުެމންނަކަށް ްއަުޅގަ ްކޯޓުތަކަކަށް ްަވގުތުތަުކަގިއ ްރައްޔިތުންްމަސައްކަތްކުރާ ްސީދާ ްހަމަ އެީއ

ްއެހެންވީމާއިންތިޚާބު ްހުރަްސެއޅުން. ްމަސަްއކަތައް ްމަންޫދބުންގެ ްތިބޭ ްބަލަންޖެްްމި،ްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ހޭނެ.ްަމއްަސލަ

ްމަޖިލީހުގެ ްމިްއެހެންވީމާ، ްބުޅަލެއްހެން ްއޮްތ ްބަލިކަށިވެަފއި ްނުގެންެދވޭނެ.ްްރިާޔސަތަކީ ްކުރިއަކަށް ދިވެހިރާްއޖެ

ްމި ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ްމިްއެހެންވީމާ، ްހާލެއްގައި ްއެއްވެްސ ްނޫޅެން ނުޑމެންނެއް ްއަޅުގަ ރާއްޖޭަގިއްްދަންނަވަނީ

ެއުކްްދަންނަވަނީްޞުލްޙަވެރިކަމާްޖެހިދާކަށް.ްވަރަށްްސާފުކޮށްްމިކުރާްީމހުންނާްއެއްކޮށްްފަހަތަށްއިދިކޮޅުްްސީއާޑިމޮކްރަ

ްއެްއވާނެ. ްމުޒާހަރާކުރާނަްޞުލްޙަވެރިކަމާްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްޞުލްަޙވެރިކަމާް.ންއެކު ެއކުްްއަދި

ްމި ްބަްއަޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްދަލުކުރާނެބަޣާވާތް ްރައީސް. ްއަރައިގަންނަމުންދާއިރުް.ތެރި ްއިމްތިޔާަޒށް ް،މަޖިލީހުގެ

ް ްބުނެްޚެއްަޝއިޚާއްޞަކޮށް ްް،ކަމަްށ ްފައިާސަގއި ްކަޅު ްބާރުތަުކގެ ްމިްއަނދިރި ްމުއްލާ ްބުނި ްޢިމްރާނު ްުއޅޭ ޖެހިގެން

ނުޑްދިފާޢުކުރާްހަމަލާތަކުންްދިމާލަށްްއަމާޒުްތިްޮގނިޑއާްރިޔާސަތުްލަށް،ްއަދިްޚާއްޞަކޮށްްދިމާްްމަޖިލީހާ ނުވެވޭތީްއަުޅގަ

ްތި ްތިްދަންނަވާނީ ްގެލިއްޖޭ. ްކަރާމާތް ްިޢއްޒަާތއި ނޑީގެ ނޑިްގޮ ްއިޙްތިރާމުއަްްގޮ ްމެންބަރުން ްމިހާރު ކުރުންްކީ

ނޑިަފއި ނޑިައކަށްްެވްއޖެ.ްކާކުތޯްޢިކެ ްއަތުންްލާރިާފޑުފާޑުގެްބުް.މްރާނުްއެއީވާްގޮ ްއޭނަްރަދަރު ްނަގަިއގެންްއުޭޅްކާކުތޯ

ްކުޑަކޮށްައޅުަގނޑުމެްކީ؟އަ ްދެކެ ްޭއނަ ްނުވޭ.ްންނެއް ްޖެހިލުމެއް ްޓެރަިރސްޓުއޭްވެސް ް،ހުރިްވިސްނުމުަގއިްަނއަކީ

ް ްއޭނަޓެރަރިސްޓު ްމީހެއް. ނީޑގެ ްބުއްދިްސިކު ްމަސައްއަކީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމީހެއް. ނޑުމެންްހަމަނުޖެހޭ ްއަުޅގަ ކަުތގައި

ްރައްޔިތުންސާބިތުވެ ްއަޅުަގނުޑމެންނަކީ ްމީހުންކޮށްއިންތިޚާބުްތިބޭނަން. ްތިބި ްެއއްެވސްްއަޅުަގނޑުމެންނަް.ފައި ކީ

ްޢައްަޔން ްވަޙީުދ ްބާޣީ ްމިއަދުހާލެއްގަިއ ްނޫން. ްމީހުންނެއް ްތިބި ްޢިްްކޮށްފައި ްތިޔަ ނޑުމެންެގްވެްސ ްއަޅުގަ މްރާނުމެން

ްރަްދާއިރާ ްިޢއްޒަްތތެރި ްމިންވަރު. ްއޮތް ްތާއީދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްެފންނާނެ ްއަަރއިފިްއޔާ މާ،ްއެހެްނވީްއީސް.އަށް

ްމި ްކުަޑކޮށްްޙަޤީޤަތުގައި ްކަންތައްތައް ްވަމުންދާ ްމި ްމިހާރު ްޒިންމާދާރުކަމާްރާއްޭޖގައި ްްވެސް ް،ނުކޮށްތަޙުޤީޤުއެކު

ްމި ްބާރުތަކުން ްނިދާފަްރާއްޖޭގެ ްނޭޝަނަޮއންނަނީ ްއޮފް ްކޮމިޝަން ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމައްސަަލް. ްއިންކުއަީރގެ ލް

ްބޭރުްކަމަކަށްްބަލަން އްޖޭގެްހާމަކުރީމާްރާްމަކުްއެވެއްޖެ.ްއެއީްުނކުރެވޭނެްކަމަކަށްްެވއްޖެ.ްއެކަްފެށީމާްއެއީްގަވާއިދުން

ްއެނގިގެން ްނުބައިްިދަޔއީރައްޔިތުންނަށް ްކިާހވަރެްއގެ ްމިމިރާއްޖޭަގއި ްކޮށްަފއި ްކަމެއްކަން ްހަމައަށްްްނުލަފާ އޮތީ.ްިމއަދާ

ްބަލައިލާފަްއައިރު ްވަރަކަށް ްއެއްވެސް ްކަމަަކށް ްެއއިން ްްވެސް ްނެތް. ްރައީސް،ްއެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވަންތޯ
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ްެއއްެވްސްްއަޅުަގނޑުމެން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސާފު. ްވަރަށް ްޖަވާބު ްދޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކިޔާލިޔަސް ްއޮފީހަށް ފުލުސް

ްބަޔާނެއް ްއޮފީހަށް ްފުލުސް ްބަޣާވާތްްމީހަކު ްެއީއ ްދޭކަށްނުޖެހޭ. ްކޮށްވެސް ްއަރަިއގަނެފައި ްކުށްަތކަށް ބަެއއްެގްްތިބިގެން

ްނުބަލާކު ްމިްށްތައް ްއެހެންވީމާ، ްއޮްނނާނީ. ްރާއްޖޭަގއި ްއޮފީހެއްތޯ ްފުލުސް ްމިްކޮން ްއަންދާްްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު އޮތީ

ްމީހާ ްގަދަ ްޮއންނާނީ ްޤާނޫނުގަިއ ްއަންދާ ްްޤާނޫނު. ްއެްގަދަްއަށް ްރައީސް.ގޮތް. ްޢިއްޒަތްްތތެރި ިދވެހިރާއްެޖްްހެންވީމާ،

ްއެކުްމިްްޖެހެނީްއިންތިޚާބެއްްބާއްވަން.ްައޅުަގނޑުެމންްވަރަށްްސާފުކަމާްއިްމިޓަކައިްދިެވހިރާއްޖޭގަްމަގަށްްއެޅުމަށްހަމަ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާުބ ްރިޔާީސ ްއޮތް ްކުިރައށް ްރާއްޖޭަގއި ްކާމިޔާުބކުރާނަން.ްްދަންނަވަނީ ްއަްޣލަބިއްޔަތުން ސާފު

ްައޅުަގނުޑމެން ްސިފަތައް ްފެންއެކަމުގެ ްމިހާރު ްކިބައިން ްެކނޑިޑޭުޓގެ ްރިޔާސީ ްއެބަގެ ްވަރަްށްްނަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ދޭ.

ްޖަލްާސގަް،އުފާކުރަން ްޭބއްވި ްތުލުސްޫދގައި ްރޭަގއި ްއެ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްަރީއސް ްވެއި ރިކަމުަގއިްމަނިކުފާނުގެ

ް ްއެ ްބަދަލުކުރަން ްއޮފީްސ ްއަޮތޅު ްގުޅޭތުލުސްދޫގައި ްކަންތައްތަކާ ްމާްހިނގި ްކިބައިން ްަރއްޔިތުންގެ ފަށްްގޮތުން

ްވާހަކަުފޅުދެއްެކވީތީ.ަރއްް،އެދިަވޑަިއގެން ްކުިރއަށްދާން ްއެުކ ްއެްްޔިތުންާނ ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްތުލުސްޫދގަިއްްއެީއ ދުވަހު

ްއެ ްފުލުހުންނާ ްސަރުކާުރގެ ްއެއެންމް.ޑި.ޕީ ްމީހުންނަށް ްރަށު ްއެ ްއެކަން ްއެކަކު. ްކުިރމަތިލީ ްއިސްކޮށް ނގޭނެ.ްމެ

ްމި ްވެރިކަމަށް ްއަލުްންއަނބުރާ ްތެރޭަގިއްްއަންނަނީްއެހެންވީމާ،ްއެމް.ޑި.ޕީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްސަރުކާރުަގއި އެމް.ޑި.ޕީގެ

ްރައް ްްބައެއްްޔިތުންނާހުރި ްނުކިއްސަރު ްއިޞްލާޙުކޮށްގެން.ފަހަރު ްަކންކަން ްމަލަމަތިްއެންމެހައި އެކަުމގެްް،ެއކަމުގައި

ްމިް ްފެންނަމުން ްމިއަދު ްއިސްސަފުން ްޕާޓީގެ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްއަޅުަގނޑުްނިޝާންތައް ްއެހެންވީމާ، ހަމަްްދަނީ.

ްވާހަކަް ްބޭނުންވާ ްަރއްޔިތުްދަންނަވާލަން ްާރއްޖޭގެ ްޢައަކީ ްއެނިގއްޖެ. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްވެސްްންަނށް ްޕާޓީ ދާލަތު

ްހިތާމަކުރަން ްމަހާރަދުންް،އަޅުަގނޑު ްަބަވނަ ްކައްތިރި ްޝަންކަރު ްއެްްސރީ ްވައްަދއިގެން ްއަށް ްކަމެްއްމުލިޔާގެ ކުރި

ްބުރުގާްެވސްްނާޅާްޕާޓީް،ވާފައިްހުްއޓާއްްއަޅުނުގެްއަނބިކަަބނލުންްބުރުގާކުފާމަނިްޔާމީންްެވސްްއެهللاްޢަބްދުް،ކޮށްގެން

ްކެއެއްް ްގެ ްއިސްލާމްދީނެއްތޯ.ްކޮން ްކޮން ްޤައުިމއްޔަެތއްތޯ.ްއިސްލާމްދީނަކާްނިޑޑޭޓަާކްިއއްތިހާދުވީމަ ްޝަްނކަުރްއި ސްރީ

ްމަާހރަދުންް،ސިއްތި ްކަންތައްް.ްބުދުކައްތަިރްބަވަނަ ްމީހެއްްދީނުގެ ްްޕްރޮމޯޓުކުރާ ްއެތާނަގއިްމުލިާއގެ ްވައްދަިއގެން އަށް

ްކަ ްވަޙީކުރި ްހެދީ ްޢަްދާމެްއްކޮށްފަިއްކޯލިަޝން ްއިސްާލމްދީން؟ްާދލަތުެއއްކޮށް ްކޮބައިތޯްޕާޓީން.ްކޮބައިތޯ ލަދު؟ްްލަދު

ްޝަ ްބުދުދީނުް،ންކަރުސްރީ ްކައްތިރި ްބަވަނަ ްމަހާރަދުންސިއްތި ްދެންގެ ްޢަބްދުް. ްމިތަނަށް ްގެނައީ ޝާހިދު.ްهللاްޕިއްލޭ

ްކޮބައިތޯ؟هللاް.ްބޯފަންްޢަބްދުهللاއާއިްޢަބްދުްهللاކޮބައިތޯްޯބފަންްޢަބްދުް.މް.ޑީ.ޕީައކުންްނޫން.ްއެކަމާްމުޅިްމާލޭގައިްދުވިއެ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް
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ްފުރުޞަތެއްް ްދެވަނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްހިތްްގަިއް`. ްބުނެލާ ްެއއްެޗކޭ ްިބލުގައި މި

ްއިހަކަށް ްބައްދަލުވެއްއޮތީ ނުޑމެންނާ ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނާ.ުދވަހު ްކައުންސިްލގެ ްމީޑިޔާ ްބޭފުޅުްނގެްްޖެ ްކައުންސިްލގެ މީިޑޔާ

.ްމެއްްނެތިފަކުެރޭވނެްއެްއވެްސކަް،ހިނަގއިނުގަެނވިފައިް،ވާހަކަފުޅުތަކަށްްބަާލއިރުަގއިްީމޑިޔާްކައުންސިލްްއޮތީްވާވެަފއިް

ްްޞުލްޙަވެރިކަމާ ްެއއްެވުއޅުމުގެ ްއެކު ްމިމިނިވަންކަމުގެ ްއިްޤާނޫނަށް ްމީޑިގެންނަ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ާޔްޞްލާޙަކީ

ްދިނުމަށް ްބާުރ ްމި ްގެންްކައުންސިލަށް ްމިީއކީޓަކަިއ ްިއްޞލާޙެއް. ްކުރަންޖެހޭްބްރޯްޑކާސްްނަންޖެހޭ ްކޮމިޝަނަކުން ޓިްނ

ް ްމިކަމެއް ްހަަމްސީްނޫން. ްްދާކަމަކީ މީޑިޔާްް.ްުސވާލަީކްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސްްކަމެއްމީޑިާޔްަކއުންސިލުްންކުރަންޖެހޭ

ްމި ްްކަމަށްްކައުންސިލް ްހުރިތޯ؟ ްއެބަ ްކެރިޯފރުންތެރިކަން ްކައުންސިލް ްއެްީމޑިޔާ ްކުިރއަށްދާން. ްކަމުަގއި ްިމ ކުޅެދޭތޯ

ް ްނެތޭ. ްބަޖެޓެއް ްވިދާުޅވަނީ ްވިބޭފުޅުން ް ްމީޑިސަރުކާރުެގ ްމުޅި ްބަިލކަށިސްނުްނހުރީ ްވަކިޔާ ްާޚއްޞަކޮްށްކޮްށލުމަށޭ. ން

ްއޮފީހުގެ ްކަމަށް.ވިްރައީސް ްގެންގުުޅްއވާ ްއެގޮތަށް ްގެްނގުުޅއްވާްސްނުން ްއެގޮތަށް ްިވސްނުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއެ ްޤައުމުގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެހެންވީމާ، ްހަވާލުވެކަމަށް. ްބާރުތަކާ ތުެގްދައުލަްމުޅިް،ހުންަނވާއިުރގައިްންެމހައި

ކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްވަކާލާުތކުރާްްއެްއގެްހަތަރުވަނަްބާރުްގޮުތަގިއްހުންނަވާއިރުަގއިްޑިމޮކްރަސީއެންމެމަތީްވެރިއެްއގެް

ްބަލިކަށިކޮށް ނުޑވާލުމަް،މީޑިޔާ ްކަ ްބާރު ްމީޑިާޔގެ ްމުޅި ްވިސްނުންުފޅު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ނަމަްްވަނީްކަމަށްްހުރިށް

ްކޮްނމެ ްޤާނޫނަށް ްްއަޅުަގނޑުމެން ްކައިޞްލާޙެއް ްެއއީކީްްމުަގއިގެނައި ްމަންފާްވީނަަމވެސް އެްއްްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް

ްައޅުަގނެޑްއްގަބޫލެއްްގެނެވޭނެ ްމިްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ނުކުރަން.ްކަމަކަށް ނޑުމެން ްގިަންްއަުޅގަ ްދައްާކއިރުަގއި ވާހަކަ

ް ްޚިޔާލު ްގޮްތގޮތަށްބޭބޭފުޅުންގެ ްކުރިމަްއެިކއެިކ ްފާޅުކުަރްއވާ. ްިއންތިޚާބުތިްއެަބ ްރިާޔސީ ްބޭް.ވަނީ ފުޅުންެގްމީޑިޔާެގ

ް ްމި ްބޮޑު. ްއަށް ްއިންތިހާ ްމިމުހިންމުކަން ްމިވަްދިވެހިރާއްޖެ ްހާލަތުްުގތު ްކުރެވެންހާއޮތް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ވެްސްން

ްތަނަވަސް ްފުރުޞަތުތައް ްބޭފުޅުންނަށް ްމީޑިާޔގެ ްވަސީލަތްކަމަކީ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްފޯރުކޮށްދިނުންކޮށްދީ، ްމިްަތއް ްއެއީ .ް

ްއަ ްދެން ްވާސިލުރާއްޖެ ްޖެނެރޭޝަނަށް ްއޮްތ ްރައީްސ،ްކޮްށދިނުމަށްންނަން ްިޢއްޒަތްތެިރ ްވެްސްްޓަކައި. މިއަދު

ްފެއަޅުަގނ ްޑުމެންނަށް ްނޫްސވެރިްނ ްހަމަ ްއޮތީ ްމި ްއޮތްްންނަން ްފެންނަން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމަަސއްކަތުން ކުރި

އޮތީީތވެ.ްރާއްޖެޓީވީްއަށްްެއއްބާރުލުންނުދީްމިއަދުގެްސަރުކާރުންްެއްވީްޓީއެްއޗެއް.ްިމއަދުްދިވެހިރާއްޖެްފެންނަނީްރާއްޖެ

ް ްކުރަނީ ްގަބޫުލކުރާނެ ްއެްއޮގތަކަށްވެސް ްރައީސް.ކަންކައަޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއިންތިޚާބެްއެގްްމެއް ރިޔާސީ

ނޑުމެންގެްވާ ްވަގުތުްރާއްޭޖގެްހާލަތުްމިްްމިް.ކަމަކަށްްއްޖެހެނީްއެނުންްތާއަބަދުމެްބަހައްޓަންވިސްހަކަްދައްާކއިރުްއަުޅގަ

ްއެް ްޕާޓީތައް ްގިނަ ްއޮތީ ްހޮަވއިާލ ްކޯލިޝަނަކުން ްރައްޔިތުންކުެލވޭ ްކެބިނެަޓުކން ްއެ ްތަރައްޤީްކެބިނެޓެއް. ނަށް

ް ްެއ ްެދވިދާނެތޯހާސިލިވެދާނެތޯ، ްގެނެސް ްއަުޅގަް.ތަރައްީޤ ްއެއަްށވުރެެއީއ ްޕޮއިންޓެއް. ްވިސްނަންެޖހޭ ްނޑުމެން

ްރައީސްްްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮނި، ްއޭގެ ްތާއަބަދަށްމެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެްއްމީރުކަން ްއެކީ ްސާބިތުކަމާ ލާބަލިޭބނީ

ީޕެގްވެސްްއެމް.ޑީ.ްގައިމުނާނެްލީޑަރަކަށްްރައްޔިތުންްވޯޓުީދގެން.ްްއެއީްހަމަފިކުެރްއގައިްދެމިހުންވިސްނުމެްއގަިއ،ްއެއްް

ްއެއްް ްެއއީ ްެކނޑިޑޭުޓ. ްޝާމިުލވެރިޔާސީ ްއެް،ތުވެާސބިް،ގޮތުަގއި ްމިްްާތއަބަދު ްމަސަްއކަތްކުރާނެ ްކަމުަގއި
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ްޓަކައި.ްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްުމސްތަޤުބަލަށް ްޓަކައި.ްްދަރިންާނއިާރއްޖޭގެ ްމުސްތަޤުބަލަށް ްއެހެންްްޭއގެދަރިންގެ ބަދަލުަގއި

ކުާރއިުރްއިލާްވެރިކަންބިނެޓެއްްއެކުަލވަކެް،ސްނުންފުޅުްބަހައްޓަނީްގުޅިަފއިާވްކޯިލޝަނެކޭްވިދާުޅވެހުރިހާްބޭފުޅުންްމިްވި

ްއެއްްދެ ްބަދަލުވާންޖެހޭ.ްްދުވަހުން ްވަީޒރު ްޕާޓީދުވަހު ްއެްއްްއެއް ްކޯޅެންޖެހޭ. ްޕާޓީ ްއަނެއް ްވުރެ،ްއަނެްއްޕާޓީން އަށް

ްބޮުޑވަނީްޕާޓީގެ ްބޮޑުވަނީް.ބަިއ ްް.ފަޅި ްޯކޅުމެްއގަިއ ްމި ނޑުމެންގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްައޅުގަ ްނުކޮށްެލވޭނެ ްދުެލއް ަޤއުމެއް

ވީމާ،ްަރއްޔިުތންްވިސްނައިްިފކުރުކުރަންޖެހޭްމިްވިސްނުމަށް.ްހަމަްމިއާެއކީަގއިްައޅުަގނޑުްމަުއޟޫޢުންްންރައީސް.ްއެހެ

ްއެއްފަރާތްް ްވެވިދާނެތީެވްައޅުަގނޑު ްކައުންސިްލެގްވާހަކަ ްމީޑިޔާ ްމީޑިޔާްހަމަ ްރަީއސް ްބޭނުންވަީންޢިއްޒަތްތެރި ަދއްކަން

ްބާރު ްމި ްކައުންސިލަށް ްމަޖިލީހުން ްމި ްކުރަންޖެހޭްދޭއިރުަގއި ްބާރުވެރިކުރުމަށް ްކައުންސިލް ްމީޑިޔާ ްކުރަންޖެހޭ އެބަ

ްބޭފުޅުންނަށްް ްއެ ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހެޅި ްބޭފުޅުން ްއެ ްހުށަހެޅިއިރުަގއި ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި މަސައްކަތް.

ަޑކުަރންްއެބަްޖެހެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަންްކުެރވޭނެްބަޖެެޓއް.ްމިްމަޖިލީހުންްފައިނޭންސްްމިނިސްޓަރަށްްއެންީގްބަޖެޓުްކު

ްވެސްް ްކައުންސިލް ްމީޑިޔާ ްބޭފުާޅ ްހުންނެވި ްމިނިސްޓަރަކަށް ްފައިނޭންސް ްބުނީމާ ްމަދުކޮށްޭދށޭ. ްޕަސަންޓެއް މިވެނި

ްކިހިނެއްޯތް ްބުރިކޮށްލީ. ްެވސް ްމަޖިލިސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބުރިކޮށްލީ. ްެއއް ްމުއައްަސސާ ްހުރިހާ ްއެހެން ބުރިކޮށްލީ.

ްއެހެ ްދެންްކުރާނީ؟ ްކުރެވޭނީ. ްބޭނުންވެއްެޖއްޔާ ްކުރަން ްކަމެއް ްސަރުކާރަކުން ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ންވީމާ،

ްެއް ްެއއް. ްބާޣީ ްހުރީ ްވެިރަކމުގައި ްސަރުކާރެްއ. ްބަޣާވާތް ްސަރުކާރަކީ ްޙަޤީޤަތެއް. ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަ ްޤައުމަށް ްމި ްތެރޭަގއި ްކިލަުބކަމުގެ ްބަޣާވާތުގެ ްިމްމަނިކުފާނުގެ ްވެސް، ްރައީސް ްޢިްއަޒތްތެރި ްނުގަނެވޭނެ. ްެއއް ރަ

ްއަންނަް ްވަމުން ްގޮތް، ްވެެގންދާ ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ްވިްސނައި، ްމިކަންކަމާ ްވެސް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްހިމާޔަތާއި ްބޭފުޅުންނަށް ްމީޑިޔާގެ ްމުހިއްމީ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްމިކަން ްއޮޅުންފިލުވައިދޭންެޖހޭ. ރައްކާތެރިކަމާއިްްބަދަލުތައް

ްއެކަންް ްާގއިމުކުރުން. ްތަނުގައި ްމި ްެވއްޓެއް ްމަަސއްކަތްކުެރވޭނެ ްދާއިރާގައި ްބޭފުޅުންގެ ްެއ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ އިނާޔަތާއި

ްތަނުގައިް ްމި ްބަހުސެއް ްކޮން ްލިޔަންތޯ. ްކޯއްެޗއް ްިލޔަންތޯ. ްކޯއްޗެއް ްޤާނޫނުގައި ްކޮށްނުދެެވންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެހެ ްިމްކުރަްއވަންތޯ. ްުނކުރެވެންޏާ ްއެކަން ްކުރަންީވ. ްއެކަން ްނެތް. ްޭބނުމެއް ްަނގާލުމުގެ ްަވގުތުތައް ްބޭާކރު ންވީާމ،

ްބަހުސްްމިްތަނުގައިްކުރާނެްަކމެއްްނެތް.ްޝުކުރިއްޔާްަރީއސް.

ް

ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ްަރއީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެންމެހައިްޝުކުރިއްާޔ ްތިޔަ ްއެދެނީ ްކިަބިއން ްރައްޔިތުްނގެ ްެއންމެހައި ްމިއަދު ނުޑ ްއަުޅގަ .

ްކެނެީރގޭް ްމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްމިނިވަންަކން ްެއއްެވއުޅުމުގެ ްއެކު ްމިނިވަންކަމާ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްބޭފުޅާ ްއެ ްވޯޓުެދއްވާށޭ. ްރަްއޔިތުން ްއެންމެހައި ްނަޝީދަށް ްޖަލުްމުޙައްމަދު ްއަދި ްހުންނަވައިގެްނ، ްގޮޅިތަުކަގިއ ޖަލުގެ

ބޭރަށްްނިކުންނަވައިގެންްވެްސްރައްޔިތުންނަށްްމިްމިނިވަންކަންްހޯދައިދިނުމަށްްޓަކައިްވިްޤުރުބާނަށްްޓަކައިްއެްބޭފުޅާް

ްހަދައިގެން،ްއިސްލާމްދީންްނަމަކަށްްނަ ްކޯިލޝަން ްބޭނުމެއްްނެތޭ ްވޯޓުދެްއވާށޭ.ްއަޅުަގނޑު ްފަހަރު ްމި ްުއޅޭްއަށް އިގެން
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ްހަދާކަށެއް.ްމިހާރުް ްޯކލިޝަން ްައޅުަގނޑުމެން ްބަޔަކަށް ްފަތުރަންއުޅޭ ްތަނުގައި ްމި ްކްރިސްޓިއަްންދީން ްނުވަތަ ބުދުދީން

.ްهللا اكبرިއއްތިހާދުގައިްއެްނުކުްތްއިސްލާމްދީން،23ްްރަށްރަށަށްްއަރަމުންދިޔައިމަްމީހުންގެްކިބައިންްއެނގެމުންދަނީް

ކުރުމަށްްޓަކައިްމިހެންްޮގވަމުންދިޔަ،ްބަޣާވާތްކުރުމަށްްޓަަކއިްރާަވމުންދިޔަ،ްއަީޑަގއިްފޮރުވިަފިއްއިސްލާމްދީންްސަލާމަތް

ްފާހަގަކުރަމުން.ް ްަކންކޮޅުތަުކގައި ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ްދަނީ ްއެ ްމިހާރު ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްކުރަމުންދިޔަ ްމީހުން ްއެ އޮތީ.

އިއްތިހާދުަގއިްއެންމެްޮބޑަށްްލީޑުކުިރްމީހާގެްރަށަްށ23ްްމީްޙަޤީޤަްތ.ްްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްއިތުރުްމެންބަރުންްއިތުރުވަމުން.

ްއިސްލާމްދީނުގެް ްނޭރި، ްރަށަށް ްއަމިއްލަ ްމީހާގެ ްއެ ްޚުދު ްދެރަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްނޭރިގެންއުޅެނީ. ްއަށް ްމީހާ އެ

ްސަޖިދަ ްއޭނަ ްަކއިރީަގއި ްއޭަނގެ ްގެެނސްގެން ްމީހާ ްއެ ްސިރީ، ްސިރީ ްތަނުގައި ްމި ްއުޅުުންތާޖުއަޅަިއގެން ޖައިގެން

ްހަމަް ްޚަރަުދކުރީ ްމުިލއާގެތެޭރގައި ްގެނެސްގެން ްކާލީމާ ްފެންާނނެ. ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްަކއިރި ްވީިޑޔޯތައް ްއަދި ތަންތަން

ްނޫން.ް ްއެްއޗެއް ްަގބޫލުކުރެވޭ ްކޯލިޝަނަކީ ްއެްއޗަކީ ްއެނޭގ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްިކބައިން. ްރަްއޔިތުންގެ އެންމެހައި

ްތަ ްެވސް ްކޯލިޝަން ްސާފު.ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތް ްވާ ްހެދީމާ ްކޯލިޝަން ޖުރިބާކުރިން.

ްދިވެިހް ްމި ްހެދިކަން ްއެްއ ްމިނިސްްޓރީ ްވަކި ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްދީނީ ްފުރަތަމައިނުން ްއެންެމ ްދީނީ، އަޅުަގނޑުމެން

ްިއސްލާމްދީން ްސަރުކާރެްއގައި ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްގަބޫލުކުރާނެ. ްރަްއޔިުތން ްއެންމެހައި ްޓަަކއިްްރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުވުމަށް

ްއޮފީހުަގއިް ްަރއީސް ްނުވަތަ ްޑިޕާޓްމަންޓެއް. ްހުންނާނީ ްކުީރގަިއ ްޭއގެ ްއުފެއްދީ. ްފުރަަތމައިނުން ްމިނިސްޓްރީ އިސްލާމިކު

ނޑުމެންނަކީް ްވެގެން،ްއަުޅގަ ްނުކުޅެން ްދީނާ ްއަޅުަގނޑުމެން ރޒެްއ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެފެއަ ްމޭޒެއް.ްނުވަތަ ްވަކި ހުންނަ

ނުވާތީ.ްދީނީްދަންނަބޭކަލުންްމިްތަނުގައިްކިޔަވަިއގެންްތިބިްކަމަށްްދަނެ،ްއެހެންނަމަވެސްްއެްމީހުންގެްްދީނީްބަޔަކަށް

އަީޑގައިްއޮތީްއެހެންްކަމެއްަކންްމާްފަހުންްފަހުމްވެގެންްމިްދިޔައީ.ްރައްޔިތުންްއެކަމަށްްހޭއަރައިފިްމިހާރު.ްއެހެންވީމާ،ް

ވަނަްއަހަރަކީްމިްއަހަރު.2113ްްޔިތުންްއަނެއްްދިެވހިރާއްޖެްހޯދުމަށްްޓަކައިްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީްއެންމެހައިްރައް

ހުރިހާްއެންމެންްވޯޓުދެްއވާށޭްއެމް.ޑީ.ޕީެގްކޯލިޝަންްނުހަްއދާްއޮންނަްހަމަްސީދާްއެމް.ީޑ.ޕީްއަށް.ްސާފުްއަޣްލަބިއްޔަުތް

ނޑުމެންްބ61ްޭއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންްމިްފަހަރު،ް% ނުންވަީނ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީްތަަރއްޤީ.ްއަށްވުރެްގިނައިްންއަުޅގަ

ްޕާީޓް ްވެްސްތަރައްީޤގެންނަންްމަސައްކަްތކުރާ ްޖީބަށް ްަދރީންގެ ްދަރިންގެ ްތަަރއްޤީ.ްއެންމެްނގެ ްޖީބަށްްެވސް އެންމެންގެ

ްއެމް. ްނުވާ ްގޮތެއް ްދެ ްހޯދައިދިނީ ްމިނިވަންކަން ްގަލަމުގެ ްދުލާއި ްމިނިވަންކަމާ، ްއެްއވެުއޅުމުެގ ްހަމައެކަނި. ޑީ.ޕީ.ްއެއް

ްއެޭކ.ް ްއޮޑި ނޑަކަްށްވެސްްހެޮޔވަރު ްއަީކްހުރިހާްކަމަކަށް،ްހުރިހާްކަ ނުޑްމިްދަންނަވަނީްއެމް.ޑީ.ޕީ އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޚިދުމަތްކޮށްދިނުން.ް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއެންމެހައި ްވެްސ ްމަގުސަދަކީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްދުްއވާނީ، އަޅުަގނޑު

ްމުޙަ ްކެނެީރގޭ ްރައީްސ، ްވެްސްއަޅުަގނުޑގެ ްއޮތްތަނުަގއި ްކުރިޔަށް ްއަދި ްވެސް، ްތަނުަގއި ްވޭތުވެދިޔަ ްނަޝީދަކީ އްމަދު

ްއަތުަގިއް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްޔަޤީން. ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅެއްކަން ްދެމިހުންނާނެ ްޚިދުމަތްކޮށްދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް

ހާްކޯޓުތަެކއްްހުރިއިރުްކީއްތޯްވާނީްއެންމެްބަޣާވާތެްއގެްދަށުންްއެްއޮތީްފުލުސްްއޮފީހާއިްޑިފެންސްްމިނިސްޓްރީއާ،ްހުރި

ްއެއްް ްލޯލާރި ްޖެހިފަ. ްނެތީ ްނުގެންދެވޭނެ. ްގެންދަން. ްކޯޓަށް ްކިޔާފައި ްއޮތޭ ްޖެހިފައި ްބޭފުާޅ ްއެ ްވެސް ްއެއް ރުފިޔާ
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ް ްޖެހިފަ. ްނޯންނާނެ ްެވސް ްވެލިފުކެްއަގއި ްތީމުޭގަގއ411ްްިކީއްކުރަން ްހަދައިގެން ްބަެޖޓެއް ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ްއެްޚަރަދު ްޯކއްަޗކުންތޯ. ްއެއީ ނޑުަވއިާލނަމޭ. ްކަ ްދަރަނިތައް ްކަންމަތީފިހާރައިގެ ްވިދާޅުވީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްއެތި ްދިޔަ ކުރަމުން

ްބޭފުާޅެގް ްއެ ްހިސާބުހެއްދެވި. ްބޭފުޅާ ްއެ ނޑުވާލަން ްކަ ްދަރަނިތައް ްކަންމަތީފިހާރައިގެ ްނުވާނޭ. ްދެންނެވި، ބޭފުޅުން

ނަޑއިލާނަމޭ.ްއެހެންވީމާ،ްްއަމިއްލަްބަޖެޓަށްްދޭ،ްސަރުާކރުންްދޭްކޮއްތު ފައިސާްއިްނ،ްރައްޔިތުންނަށްްކަންމަތީފިހާރަްކަ

ްގޮސްް ްަކއިރިއަށް ްަރއްޔިތުން ްކުރެވޭނީ. ްކަންތައް ްމި ްބޭފުޅަަކށޭ ްހުންނަވާ ްޚިދުމަތުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަނީ މި

ް ްމިނިވަންކަމުގެ ްެއއްެވއުުޅމުގެ ްެއއީ ްބަޔަކަށް. ްަބލާ ްހާލުއަުހވާލު ްދެންނެވީ.ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްއަޅުަގނޑު ދަށުްނ

ްރައްޔިތުްނގެް ްފިކުރު، ްރައްޔިތުްނގެ ްއެ ްގޮސް، ްކައިރިއަށް ްރައްޔިތުން ްދަށުން ްމިނިވަންކަުމެގ އެްއވެުއޅުމުގެ

ނުޑމެންްނެގިްމެނިފެސްޓޯ.ްމިް ނޑުމެންްަގނޑަކަށްްަނަގއިގެންްއަުޅގަ އިހުސާސްތަްއްއަުޑއަހަިއ،ްއެްއެްއޗެހިތައްްއަުޅގަ

ްއެއްޗެއްް ްއައީ.ްހުރިހާ ްމި ްވެސް ްމެނިފެސްޓޯ ްތެރެއިްނ، ްތަސަްއވަރުގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްއަނެއް ްއޮންނަނީ ްިމ ްވެސް ަގއި

އެްއވެުއޅުމުގެްމިނިވަންކަންްެވސްްމިްއައީްއޭގެްތެރެއިން.ްައދިްނޫސްވެރިންނަށްްއެއްކަލަްދުލާއިްގަލަމުގެްމިނިވަންކަްން

ްމަން ްބޮޑު ްއަނެއްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހޯދައިދިނީ ްމި ްއެމް.ޑީ.ީޕްވެސް ްދެންނެވީ ްމި ޒަރުެގްތެރެއިން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު

ްހޯދައިދޭނެް ްމުސްތަޤުބަލެއް ްފާގަތި ްރައްޔިތުންނަށް ްއެްނމެހައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަޔެކޭ. ްބަދަލުކުރާެނ ްދިވެހިރާއްޖެ އަކީ

ރާއްެޖްއަށްްކޮށްދީފައިނުވާްއެތައްްބަޔަކީްހަމަްއެމް.ޑީ.ޕީްއޭ.ްމިހާތަނަށްްދުވަހަކުްވެސްްއެްއެވސްްސަރުކާރަކުންްދިވެހި

ްއެމް.ީޑ.ޕީެގް ނުޑ ްއަުޅގަ ްަޓކައި ްކަމަށް ްލިބުނު ްވަުގތުކޮޅުަގއި ްުކޑަުކޑަ ްއޮތް ްއެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކަންތައްތަެކއް ބައިވަރު

ްޝުކުުރއަދާކުރަމުންް ްޓަކައި ްކަމަްށ ްދެްއވި ްވަގުތު ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންނަވަމުން، ްފަށްފަށުން ކެންޑިޑޭޓަށް

ްނަން.ްަވއްސަލާމްްއަަލއިކުމް.ވަިކވެލާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދުލްޣަފޫރުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްއިތުރު ްކުޅުދުއްުފށީ ްޖެހެނީ ްމި ްފުރުޞަތުައރުވަން ނޑު ްއަޅުގަ މިހާރު

ނޑުމެންްކުިރމަތީގައިްބާކީްމިްއޮތ3ްްީމޫސާްއަށް.ް ންކަމުންްޢިއްޒަތްތެރިްމިެނޓު.ްއެހ2ްެވަނަްފުރުަޞތު.ްއަދިްއަުޅގަ

ނޑުް ްިމނެޓެއްހާއިރުގެްފުރުޞަެތއްްެއރުވިދާނެ.2ްްމެންބަރުގެްވާހަކަޮކޅުްކުރިޔަށްްގެންދިޔުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއިތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންްމިއަދުްއެއްވެުއޅުމުގެްމި ނިވަންކަމާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަދައްާކއިރުްއެއަްށވުރެްބޮޑެިތްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްޤައުމަށްް ްމި ްބަޔަކު ްކިޔާ ްބްރަދާސް ްއާތަރ ްއުޅެނީ. ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިމާވެެގން ްމިޤައުމަށް ކަންތައް

ކަމުގެްއަީޑގަިއްްގެނެސްގެންްއެްމީހުންްލައްވާްމިްޤައުމުގައިްޖަރީމާހިންގަމުންދާްވާހަކަްއަޅުަގނޑުމެންްމިްދައްކަނީ.ްމި

ްމަޢުލޫމާތުްޑިފެންސްް ްޙަޤީޤަތަކީ.ްމިކަމާްބެހޭ ްމިއަދުްގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާޣީްވަޙީދުްއިނގޭތޯ.ްއެއީ ހުރީ
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ް ްބުނާއިުރްމީގެ ްނޭނގެއޭ ްޑިޕާޓްމެންޓުނ2ްްްމިނިސްޓަރު ްިއންޓެލިޖެންސް ްމިނިސްޓްރީގެ ްޑިފެންސް ްކުރިން މަސްުދވަސް

ްއެންމެހަ ްބެހޭ ްީމްމިކަމާ ްއެނގޭ. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްަކނަޑއެިޅގެން ްވެސް ްވަީޙދަށް ްއަދި ްދީފަ. ްވަނީ ްމަޢުލޫމާތުތައް އި

ްމިއަދުް ްގޮތުަގއި ްޤައުމެއްގެ ްވާިގވެިރާވ ްޓެރަރިޒަމަށް ްޤައުމަކީ ްމި ްކަމަކީ. ްބިރުަގންނަންޖެހޭ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްޤަ ްމި ްކާކުތޯ ްހަލާކުވެފަ. ްޤައުމު ްއޮީތ ްމި ްގޮސް ްނެތްްބައްޓަންެވގެން ްމިއަދު ްމީހަކު ްނެރޭނެ ްނެރޭނީ؟ ްމިކަމުން އުމު

ްމިް ްވާހަކަދަްއކަން ްސިޔާސީ ްމިތާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއަކީ. ްވާހަކަ ްދައްކަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ އިނގޭތޯ.

ްއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ްއޮެވގެން.ްއަުޅގަ ްޤައުމުްސަލާމަތުން ްައޅުަގނުޑމެން ްތިބެވެނީ ސްލާމްދީނާިއްޤައުމުަގއި

ްއެހެންނަމަވެްސް ްސަލާމަތްކުރެިވގެން. ްޤައުމު ްމި ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތިބެވޭނީ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެޭރގައި ވަޙުދަތުގެ

ްބާރުް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޤަުއމުގެ ްވައްޓާަލއި،ްމި ްވެރިކަން ްމިޤައުމުގެ ްބަޣާވާތަކުން ްފެްނނަނީ ްމި ްޤައުމުގައި ްމި މިއަދު

ްޤައުމުަގއި ނޑާަލއި،ްމި ްއެންެމްްކަ ްޤައުމުގައި ްމި ްޓެރަރިޒަމަކީ ްމަންޒަރު. ްހިންގަމުންދާ ްޖަރީމާ ްޚިލާފު ިއންސާނިއްޔަތާ

ް ްޤައުމުގެ ްމި ްކަންތައްތައް. ްހިންގަމުންދާ ްމިއަދު ްތިބީ.2ްްގަދައަށް ްފަހަތުގައި ްހަރަކާތުގެ ްޓެރަރިޒަމް މިނިސްޓަރުން

ްހުރި ްފަހަތުަގއި ްކަުމގެ ްމި ްވެްސްއެއީ ްވަޙީދު ްބާޣީ ްއެްްހަމައެއާެއކު ްގޮސް ްމައިދާނަށް ްޖުމްހޫރީ ްއަޅުަގނޑު މީހެއް.ްމީ

ނޑުްމިްވާހަަކް ްއަުތގައިްުހރެގެންްއަުޅގަ ނޑު ތަނުގައިްހުރެގެންްވެސްްމިްވާހަކަްދަްއކަފާނަން.ްމިްވަރުެގްހެކިްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްވަޙުދަތޭ، ްޤައުމޭ، ްދެން ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްޙަޤީޤަތް ްމިއަދުގެ ްމީ ްދައްކަނީ. ންެގްމި

ްޤައުމުް ްދިވެހި ްގަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަދއްކަނީ. ްމި ްެއއްތޯ ްވާހަަކ ްކޮން ްކިަޔިއގެން އެއްަބއިވަންަތކަމޭ

އޮންނަންޖެހޭނެކަން.ްވެރިކަމުެގްދަހިވެތިކަމުގައިްބަޣާވާެތއްްްގެނެވުނީމާ،ްއަދިްއެވަރުްނުުފދިގެންްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްް

ްމަންޒަ ްކޮބައިތޯްއަނިާޔވެރިވަމުންދާ ްނޫން. ްކަމެއް ްގަބޫލުކުާރނެ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމީކީ ްފެންނަނީ. ްމި ްމިއަދު ރު

ްކޮބައިތޯް ްތިބީ. ްއެ ްނޫންތޯ ްހާލަކު ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމިއަުދ. ްހަޅޭއް ްލެވި ްކިޔަިއގެން ނޑަށްޖެްއސިއޭ ްބަ ރައްޔިތުން

ް ްކުވޭތުަގއި ްއެހެރީ ްވެސް ްމިއަދު ްވަޙީދު ްބަނދަރު. ްމީހުންގެ ްރުފިާޔްހިރިމަރަދޫ ްމިލިއަން ްއެތައް ްަފއިާސގަ. ދައުލަތުގެ

ޤަުއމަށްްއެްދަނީްއިނގޭތޯ.ްބުނާެންބަޖެޓެއްްނެތޭ.ްބަޖެޓުްޮއޭވ2ްްދުވަހުެގްތެރޭަގއ11ްްިއެއްްޚަރަުދކުރަމުންްއެްދަނީ.ް

ްކޮށްދޭން ްކަންތައް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްޯނންނަނީ ްބަޖެޓު ްކުރަންވީމަ. ްކަންތަްއތައް ްބޭނުންވާ ްމީހުން ވީމަ.ްއެ

ްވަމުންދާް ްއިން ްފައިސާ ްުހރި ްކޮށްފައި ްސަބަބުން ްއޭގެ ްހުއްޓައިލާަފ. ްއެހެރީ ްބަނދަރުތައް ްހުރި ްހަދާފައި ރަށްރަށުގައި

ބޮޑެތިްގެއްލުމަކީްމިއަދުްއަުޅަގނޑުމެންްދައްކަންޖެހޭްވާހަކަްއަކީ.ްކޮންކަމެއްތޯްމިްސަރުާކރުްއައިސްގެންްއަހަރުދުަވސްް

ްރަްއޔިތުންނަ ްވެގެންދިަޔއިރު ްއޮތީ ްއެ ްފާސްޮކށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވީ. ްިމ15.3ްްށް ްބަޖެޓެއް. ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ްއޮތީް ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކުރަންޖެހޭނެ ްކަންތައް ްއެންމެހައި ްބޭނުންވާ ްރައްިޔތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ބަޖެޓުން

ް ްަދތުރުކުރާކަށް ްައޗާތަޅަން ްޤައުމުތަކަްށ ްެއކި ްދުނިޔޭެގ ްވަޙީދު ްެއްނިންމާފަ. ްދޫކޮށްފަިއ ްފައިސާ ްއަޅުަގނުޑމެން ނޫން

ްއޮތީ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިންމާލުމަށްް ްގެންގޮސް ްކުިރޔަށް ްވާހަކަކޮޅު ްބިލަށް ްއޮތް ްކުރިމަތީގައި ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީްއިތު

ްމައްސަލަތައް.ް ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްޤައުމީ ްމީ ްއިނގޭތޯ. ްާވހަކަ ްކަންތަުކގެ ްހުރި ްކޮށްފައި ްހަަމ ްަދއްކަނީ ްމި އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްކިޔަނީ ްމި ްމިނިވަންކަމޭ ްެއްއވެއުޅުުމެގ ލިބިގެްނާވްްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެްއެވއުޅެވޭެން ްމިއަދު ނޑުމެންަނކަށް ްއަުޅގަ ްދައްކަމުން. ްވާހަަކ ްކަންަތއްތަުކގެ ްހުރި ްތެރޭަގއި ްަޙއްޤުެގ މިނިވަންކަމުގެ

ްޤައުމުަގއިް ްމި ްގެނެސްގެްނ، ްޓެރަރިސްޓުން ްޤައުމުަގއި ްިމ ްނެތީ ްކަންތައްަތއް ްއެ ްެނތް. ްޤައުމުަގއި ްމި ްެއއް ޖާގަ

ްކަ ްާވގިވެިރވާ ްދެކޮޅަްށްޓެރަރިޒަމަށް ްސަރުކާރާ ްމި ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރަމުންދާތީ. ްނތައްތައް

އަނަގއިންްބުނާްކޮންމެްމީހެއްގެްޖީބަށްްރަތްްޗިޓެއްްލަިއ،ްއެްމީހެއްގެްއަނގަބަންދުކުރަްންމަސައްކަތްކުރަމުންްގެންދާް

ށްްވާިގވެިރވާްގޮތަށްްމިްޤައުމުަގއިްއޮތްްޢަދާލަތުްޕާޓީްތަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްމިފެންނަނީްލާދީނީްކަންތައްތަކަ

ްުނެވވޭނެ.ް ްއެއް ްބަރީޢަ ްމިކަަމކުން ްޙަޤީޤަތް. ްމިއަދުގެ ްމީ ްމަންޒަރު. ްބަހައްޓަމުންދާ ްޢަމަުލތައް ްވަޙީދުގެ ްބާޣީ ްމި އާއި

ްމި ްކުރަމުންދާއިރުަގިއ ްކަންތައް ްމި ްގެނެސްގެން ްޤައުމަށް ްމި ްމީހުން ްދަޢުާވކުރާ ްކަމަށް ްދީނީްްކަލެއް ްތިބި ޤައުމުގައި

ްމިްފެންނަނީ.ްދީނީްމީހުންނޭް ޢިލްމުވެރިންނޭްކިޔާްޕާޓީތަކުްންގޮސްްމިްމީހުންނާއްގުޅެުމންދާްމަންޒަރުްމިްޤައުމުގައި

ކިޔަިއގެންްނިކުމެްރައްޔިތުންްކުރިމަތީގައިްވާހަކަދަްއކާއިުރަގއިްކަންނެލިްއޮޑިައކަށްްދީންްވިްއކައިލާްފެންވަުރގެްމީހުންް

ް ްނެތް.ްތިބުނާ ްކަެމއް ްއުޅޭނެ ްުކޭޅކަށް ްޢަޤީދާއާ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިއަުދގެ ްއެއީ ްތިބީ. ްއެ ޕާޓީގައި

ްފަރާތަކުންް ްއެހެން ްއެމް.ީޑ.ޕީްނޫން ްޓަކައި ްކުރިއެުރވުމަށް ްދީން ްޤައުުމގެ ްއެކު.ްމި ްތިބީްސާބިތުކަމާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްމަންޒަެރއް ްއުފެއްދީ.ްްމަސައްކަތްކުރާނެ ްމިނިސްޓްރީ ްއިސްާލމިކު ްސަުރކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނުފެނޭ.

ްޤައުމުގަިއް ްމި ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދެމިއޮންނާނެ. ްޤައުމު ްމި ްދިނީ. ްމިނިވަންކަން ްޢިލްމުެވރިންނަށް ްދީނީ ްޤައުމުގައި މި

ްކޮށްދިނު ްކަމެއް ްއެހުރިހާ ްކުރާނަން. ްކަމެއް ްކޮންމެ ްކުަރންޖެހުނު ްޓަކައި ނޑުމެންެގްއިސްލާމްދީނަށް ްއަުޅގަ މުގައި

ްލޯބިވާ،ްދިވެިހް ްދެކެ ްއިޚްލާޞްތެރި،ްދިވެހިރައްޔިތުން ްޤައުމަށް ްމި ްމަނިކުފާނަކީ ްނަޝީދު.ްއެ ްރައީސް ްހުރީ ފަހަތުގައި

ް ްއޮތީ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްމަނިުކފާނެއް. ްއެ ްނުކުރާނެ ްަވއްކަމެއް ްއިން ްަޚޒާނާ ްރުފިޔާެގ511ްްރައްޔިތުންގެ މިލިއަން

ްދިވެހި ްކަމަކުންްސަލާމަތެއްްނުވާނެްއިނގޭތޯ.ްްވަްއކަމެއް ްބާޣީްވަޙީދު.ްމި ްުބނާ ްތިޔަ ްައޅުވާަފއި ަރއްޔިތުންެގްބޮލުގައި

ްއަޅުަގނޑުމެންްއެްމީހުންްކޯުޓތަކަށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްދިޔަ ްެއ ްހަމަެވގެން ްވަގުތު ނަޑެއޅިފައިވާ ްކަ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޓަކައި ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބިލަށް ްހިސާބުންްމި ްމިހާ އީ.

ްމަަސއްކަްތް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްއަުރވަން. ްހުސްވަގުުތކޮޅެްއ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ނޑު ްއަުޅގަ ފެށިގެން

 ޖަހާއިރު.1ްކުރިއަށްދާނީް

ް

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:32ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއައިޓަމު ްރަޝީދުްސަުރކ11.2ްާ`.ްއެޖެންޑާ ްރިޔާޟު ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން ރުގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޤާނޫނަށ2113/1ްްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމިނިވަންކަމުގެ ްއެްއެވއުޅުމުެގ ްއެކު ސުލްޙަވެރިކަމާ

ް ްއެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ްގެންދިޔުން. ްކުރިއަށް ްަބހުސް ްބިލުގެ ްތެރެއިންްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ މެންބަރުންގެ

ްބިލުް ްމިްހިސާބުންްނިމުނީ.ްފަހުބަސްްވިދާޅުވުމަށް ްއެޖެންޑާްއައިޓަމު ްމި ްއެކު ްވަަޑއިެގންްނެތުމާ ްމެންބަރަކު އެްއވެސް

ްހުށަހެޅުއްވިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަޑަިއގެންނެތުމާްއެކުްެއްފުރުޞަތުގެްބޭނުންނުކުރެއްުވނީ.ް

ނޑުްމިްދަނީ.ްގަލޮޅުްެދކުނުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްްއަށ11.3ްްޓަމުްޖެންޑާްއައިމިްހިސާބުންްއެް-11.3 އަުޅގަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ްމަޚްލޫފު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގ2112/1ްްއަޙްމަދު ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ޕްރީްސކޫލް

ްއެ ްވާހަކަދައްަކވަން ްބަހުސްގައި ްމި ްގެްނދިޔުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްތެރެއިންްބިލުގެ ްމެންބަރުންގެ ިދވަަޑއިގެންަފިއވާ

ްއެްއވެސްްމެންބަރަކުްމިްަވގުުތްވަަޑއިގެންްނެތް.ްއެހެންކަމުްންމިްބަހުސްްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.ް

11.4-ްް ްައޅުަގނޑު ްދަނީ ްޢަލ11.4ްްީމި ްމެންބަރު ްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއް.ްމިލަންދޫ ްަމްއސަލަ ްބެހޭ އަށް.ްނިޒާމާ

ްރިޟާ.ް

ް

ްމީްމައްސަލަ()ނިޒާ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަން

ްކަމަްށ11.3ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ް ަގއިްމިްއޮތްްޕްރީސްކޫލްްހިންުގމުގެްޤާނޫނަކީްޤާނޫނުއަސާީސއާްޚިލާފުްއިޞްލާޙެއް

ްއިޞްް ްއޮތް ްފާހަގަކޮށްފައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގައި ްިމ ްިއއްެޔގައި ްދުވަހު، ނޑަކަްށްކުރީ ްއަުޅގަ ްވީމަ ލާޙެއް

ްެއް ްއެހެްނވެގެން ްސާފުނުވާތީވެ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮެތއް ްކުިރއަށްގެންަދވާ ްއެޖެންޑާ ްއިޞްާލޙުގެ ްމި ގަބޫލެއްނުކުެރވޭ

ްހުރީމަ.ް ްލާފައި ްއިޞްލާޙުތައް ްއަމާޒުކޮްށގެން ްދިމާލަކުން ްަވކި ްބޭނުންވޭ. ްބަލަން ްހައްލުވީ ްވެގެންތޯ ްކިހިނެއް މައްސަލަ
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ް ްވަރަށް ްޮބޑަށްްއެއީ ްވަރަށް ްތެރެއިްނ ްނިޒާމުތަުކގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްފާހަަގކުެރވިެގން ްގޮތުަގއި ްއެްއގެ ްމައްސަަލ ޮބޑު

ްފާހަގަކުރެވިަފއިްއޮތްްކަެމއްްީވމަ.ްމިއަދުްއަނެއްކާްމިްއިްޞލާޙުްއައީްކިހިނެއްތޯްސާުފކޮށްލަންްބޭނުން.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަމޖި ްވެސް ްދުވަހު ްކުރީ ްއެހެންނަމަވެްސްއާދެ! ްނަންގަވާަފއިވޭ. ްމައްސަލަ ްތި ްގޮތުން ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޖަލްސާގައި ލީހުގެ

ްދެްން ްގެންދިޔައީ. ްމި ްެއގޮތަށް ްއެހެންކަމުން ްކަމަށް. ްގެންެދވޭނެ ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްއެ ްވަީނ ްނިންމަވާފައި ރިޔާސަތުން

ްކުިރއަ ްމަަސއްކަތް ްއެ ްއޮންނާނީ ްގޮތެއް ްނިންމަވާނެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރިްވޯޓުަގއި ްދާއިރާގެ ށްގެންިދޔުމަށް.ްިވލުފުށީ

ް ްޤާނޫނުްނަންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރިޔާޟުްރަޝީދު ްމީހަކަށ2119/9ްްްމެންބަރު ްކޮށްަފއިވާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްގެންދި ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްރައްކާތެރިކަމާއި ޔުން.ްދޭންޖެހޭ

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަުރވަނީްތޮއްޑޫްާދއިރާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.ް

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބިލެއް ްހުށަހެޅުއްިވ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްގަބޫލުކުރަނީްމަނިކުފާނުްތިްފުރުޞަތުދެއްވީ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަންކޮށްަފއިވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްރައްކާެތރިކަމާއިްއިނާޔަތާްބެހޭްޤާނޫނަށް.

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ްރަ ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްެވސްްއާދެ! ްުދވަހު ްކުރީ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި. ްޔަީޤންކޮށްލީ ނޑު ްއަުޅގަ އީސް.

ްދައްާކް ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮުތގައި ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއަިލއަުޅވާލިން. ްމައުޟޫޢުަގއި ްމި ްބަހުްސގައި އަޅުަގނޑު

ްަރއީސްް ްޚާއްޞަކޮށް ްައޑުައއްސަާވ. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްެވސް ްރައީސުން ްކުީރގެ ްމިްްވާހަކަ ްއެހެން ްއެއީ މައުމޫނު.

ްއިންތިޚާބެްއގަިއް ްވަނީ ްވިދާޅުެވފައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްއެ ްޖަލްސާގައި ްޕީ.ޕީ.އެްމެގ ްރޭގައި ދެންނެވީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްވާދަކުެރވިގެންނޭ. ްއިންތިޚާބުަގއި ްއެކު ްވާދަެވރިންނާ ްބޮޑެތި ްއެންމެ ްލިބޭނީ ްފޮނިމީރުކަން ކާމިޔާބުވުުމގެ

ް ްކޮންމެގޮތެްއިވޔަސްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ްވާހަކަދައްކަނީ. ްމި ްހަދަން ްގޮްތގޮްތ ްރަނގަޅު ްަރީއސުންނަށް ކުީރގެ

ްހިޔަުޅް ްތަންކޮޅެއް ްމީހުންނަށްވުރެ ްއުޅޭ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމީހުން ްތިބޭ ްކޮށްފައި ްރަީއސްކަން ްކުރީގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި
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ްއެ ްތަފާތު ްކުރުމަކީ ްރައީސްކަން ްެއީއ ްގަަދވާނެ. ްވެސް ްކަމެއް.ްބުއްދި ްފެންނާނެ ްމަގާމުން ްއެ ްކަންތަެކއް ތަކެއް

ްނުޙައްޤުންް ްނުވަތަ ްބޭރުން ްނިޒާުމގެ ްރައީސަކަށް ްެއްއވެސް ްކުރީގެ ްހާލެއްަގއި ްެއްއވެސް ނޑަކީ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ގެްތެެރއިންްއެްއވެސްްއަނިޔާްެއއްްލިބޭކަްށްތާއީދުކުރާްމީހެްއްނޫން.ްއެެހނެއްނޫން.ްއެްމީހަކުްކޮށްފަިއާވްކަމަކަށްްނިޒާމުް

ްތެރޭގަިއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްލިބުމަކީ ްއަދަބެއް ލިބެންޖެހޭ

ްގޮތެްއަގިއް ްާޚއްޞަ ްވެއްދުން. ްއިުރއިރުކޮޅާ ްސިޔާީސްއިޞްލާޙުތައް ްބިލަށް ްރަީއސްގެ ްކުީރގެ ްމީ ްކަެމއް ްޢާއްމު ވަރަށް

ްކުރީ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްވަނީްރައީސް ްބިލަށް ްރައީްސގެ ްުކރީގެ ްއަދަދަކަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްފަހުްނ ްވީ ްރަީއސަކަށް ގެ

އިޞްލާޙުތައްްަވއްދާފަ.ްދަންނަވަންތޯްވާދަވެިރޔާްނައްތާލައިެގންްދުވަހަކުްވެސްްޑިމޮކްރަސީގައިްކުިރއެރުމެއްްނުލިބޭނެ.ް

ނުޑްމިްދަންނަވަީންވާދަވެިރޔާއާްެއއްކޮށްްކުޅެގެްންނޫނިއްޔާްކުޅުމުގެްއުާފވެރިަކންްވެސްް ނުލިބޭނެ.ްއެހެންވެެގންްއަުޅގަ

ްޚާްއޞަކޮްށް ްރައީްސ، ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްކުީރގެ ްޖަލްާސަގއި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްުއފާކުރަމޭ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ރޭގައި

އެހެންްބުނީމަްސީނާްޒާހިރު.ްއެްބޭފުޅާގެްވާހަކަިއގައިްވިދާޅުވިްދަަގނޑޭްާއއިްއޮއްޮޕއާްނުލައިްކުޅޭހިތެއްްނުވެއޭ.ްދެންް

ްއެް ްއިޝާރާތް ްބޭފުޅާ ްއެ ްތިބީ.ްއެއީ ްމި ްމީހުން ްމޮޅެތި ްއެްނމެ ްޓީމުަގއިކަން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެނގިއްޖެ އަޅުަގނޑަށް

ްވަންނާތީ.ް ްޕީ.ޕީ.އެމު ްިވްސނުމަށް ްެއ ްއުފާކުރަން ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެްނވީމާ، ްނަންތައް. ްމޮެޅތި ްއެންމެ ްބޯަޅއިެގ ކުރެްއވީ

ްރަ ްކުރީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެަބްދެން ްރައީސުން ްކުރީެގްއެންމެހައި ްބޭނުންވަނީ ްވާހަކަދައްކާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލުަގއި ީއސްގެ

ްހުދުވާ.ްހުދުއެ ްމީހުންނާްްނގެންޖެހޭ ްއުޅޭ ްމި ްއެއްަގއިްވެސް ްޕާޓީ ްކޮންމެ ްއުޅޭ ްކުލައިަގިއްމި ްއަޅަިއގެން،ްހުދު ތާކިހާ

ްތާކި ްހުުދ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާަރވެިރވާން. ްވިސްނައި ްމީހުންނަކީްދޭތެރޭ ްވަންނަ ްއަށް ްބުދުފައްިޅ ްއަަޅިއގެން ހާ

ްމީހުންނަކީް ްގެންގުޅޭ ްސަބްެމރިން ްބޮޑު ްއެންމެ ްދުނިޔޭގެ ްއަޅަިއގެން ްހުދުވާ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހުން. ލާދީނީ

ްކަޅުް ްޖަލްސާއަކަށް ްކޮންމެ ްކެމްޕޭނުގެ ްރިޔާސީ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހުން. ްތިޭބ ްބާރުތަުކގައި އޮއްުފއްމިްކަޅުއަނދިރި

ްއެހެންވީމާ،ް ްނޫން. ްއެްއެޗއްސެއް ްއެޅޭނެ ްއަދި ްހޯދައިގެން ްފައިސާ ްކުޅެގެން ްބާސްކެޓު ްމީކީ ްބުރިޖެއް ްބޮޑު އެްއ،

ްިސޔާީސް ްމުޅި ްކަމެއްތޯ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޮްށގެންުއޅޭ ްކޮންތާކުން،ްކާކު ްއެއީ ްިވސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޙަޤީޤަތުގައި

ްޚަާރބު ްނިޒާމު ްިސޔާސީ ްބޮޑަްށްވެއްާޓއި ްވަރަށް ނޑުމެން ްއުޭޅްތަކުރާރުކޮށް.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުގަ ްއެބަ ްމީހުން ކުރަމުންދާ

ްރައީސުްނެގް ްކުރީގެ ްވަދެ، ްކައިިރއަްށ ްރައީސުްނގެ ްކުރީގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމީހުންނަކީ ްއެ ްފިކުރުކުރަންޖެހޭ. ވިސްނައި

ޔާސީްނިޒާމުްހަލާުކުކރަންްމަސައްކަތްކުރާްމީހުން.ްޕާޓީތަކަށްްއަދިްމިްރާއްޖޭަގއިްމިއޮތްްއަދަބުްއިޙްތިރާމުލިބިެގންވާްސި

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްސާފުވަމުންދާތީ. ްތަަސއްރަފުފުދި، ްޕާޓީތައް ްސިާޔސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްުއފާކުރަން ްވަރަށް ްިމއަދު އަޅުަގނޑު

ްއަުޅގަ ްއެއްޗެހި ްތެރެއިްންލުހެންލަންޖެހޭ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެއްޖެ.ްބަޣާވާތަށްފަހު ްދުަވސްކޮެޅއް ްވާީންސާފުވިތާ ނޑުމެން

ްގޮުތގަިއް ްދެކޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޕީ.ޕީ.އެަމށް ްޖަހައިލާނަން. ްއެްއޗެހި ްޖަހާލަންޖެހޭ ްޭއގެތެރެއިން ްައވަހަށް ްވަރަށް ލުހެލާފަ.

ްއެމް.ޑީ.ީޕާއް ްއަަޅއިގެން ްއަިއއްސަ.ްޕީ.ޕީ.އެމަށްްއޮތްްސުވާަލކީްހުދުވާްބުރަފަތީގައި މިހާރުްމިްއޮތީްއިމްތިހާނުގެްވަގުތު

ްޖަ ްމި ނޑުްއެްއކޮށް ްއަުޅގަ ްކޮަށއިލާނީތޯ. ްހުުދވާ ްކުރީބަިއގައި ްަކހައިލާނީތޯ. ްރަނަގޅަށް ްބުރަފަތި ްރޭހުގައި ހަންޖެހޭ
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ްވަރަށްް ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްއެއީ ްހުންނާނެ. ްޙިކުމަތް ްިވސްނުންތެރިަކމާއި ްމައުމޫނުގެ ްރަީއްސ ްގޮތުަގއި ގަބޫލުކުރާ

ސީްަގވާއިދުްބަލައިލީމަްއެބަްއެނގޭ.ްއެްމަނިކުފާނުްމިހާރުްޙިކުމަތްތެރިްބޭފުޅެއްކަންްރާްއޖޭގެްސިޔާސީްޕާޓީަތކުގެްއަސާް

ްމާއްާދަގިއް ްއެއް ްގަާވއިދުގެ ްއަސާީސ ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްޕީ.ޕީ.އެމްގަ. ްހުންނަވަނީ ްއެ މެންބަރޝިޕްގައި

ްލި ްކާކަށްތޯ ްނަސީބެއް ްވަރުގެ ްމި ްކިޔާފަ. ްަޒއީމޭ ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ްމައުމޫނު ްސިޔާސީްއޮންނާނެ ްމި ބޭނީ

ްކޮންގްރެްސަގިއް ްމި ްޑީ.ާއރު.ޕީގެ ްއެދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްބުއްދިހުންނާނެ. ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއެހެންވީމާ، މައިދާނުގަ.

ްއެކަމާް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްފާސްކުރައްވަން. ްބޭފުޅުން ްތި ްގޮތަްށ ްހަވާލުވާ ްޒަޢީމު ްޑީ.ާއރު.ޕީގެ ްދަރަނިތަކާއި އެންމެހައި

ްވި ްފުންކޮށް ްއެންމެްދޭތެރޭ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްދެކެނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ސްނާނެ

ްއެް ްގޮތުގައި ްގޮތެއްގަިއ،ްސްޓޭޓްސްމަނުން ްފައިދާހުރި ްޤަުއމަށް ްރައީސުންަނކީ ްކުރީގެ ްއެންމެހައި ްރާއްޖޭގެ އެދޭއެދުމަކީ

ްގޮތުަގިއްތިބު ްބައެއްގެ ްހިފޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްފައިދާ ްއެހެންްއާްމީހުންގެ ްމުޅިން ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ން.ްދިވެހިރާއްޖެ

ްތެރެއިންް ްއިއްތިހާދުގެ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްއަދި ްއާއި ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްވާދަކުރާނީ ްތެރެއަށް.ްރިޔާީސްއިންތިޚާބުގައި މަންޒަރެއްގެ

ްދީގެން ްވެރިކަންކުަރން ްެއއްބަޔަކަށް ްގަބޫލުކުރަްނވީ ްމިއަދު ްަރއްޔިތުން ްބަޔަކަށް. ްއާެދވޭ ްރާއްޖެްްކުރިއަށް ނޫނިއްޔާ

ް ްދީފިއްޔާ 5ްްފަރާތަށް،5ްްތަރައްޤީނުކުރެވޭެނކަން.ްކޯިލޝަނަކަށް ްއޮންާނނީ ްއެނބުރިފަ.ްެއއ5ްްްމޫނު.ްތަރައްޤީ ކޮޅަށް

 ދިމާލަކަށްްދާނީްއެއްްބަޔަކަށްްދީގެން.ްއެއްްަބޔަކަށްްާރއްޖޭަގއިްއެންމެްތާއީދުްބޮޑީްއެމް.ޑީ.ޕީ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޟާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިމިލަ

ްއިޞްލާޙަީކް ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްބަހުްސކުރެިވގެްނވާނެް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއިޞްލާަޙކީ ްމި ްއިޞްލާޙެކޭ. ްޚިލާުފ ްރޫހާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްއިްޞލާޙުގެ ްމި ްނޫން. ްލޫޓުވާލަިއގެން،ްސަުރކާުރްއިޞްލާޙެއް ްދައުަލތް ްބަޣާވާތްކޮްށގެން، ްއޮތީ ްބޭނުމަކަށް ނޑު މަިއގަ

ްއިނާޔާތްް ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއްހުންނަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްމަނިކަށް ްޙަސަން ްހުންނެވި ްއަަރއި ްމިހާރު ވައްޓާަލއިގެން

ނޑަްށްގަބޫލުކުެރވޭްޮގތުގައި ެވއްޖެއްާޔްެއކަންްކުެރވޭނެްެއްއވެސްްގޮތެއްްނެތް.ްްލިބިދޭގޮތަށްްމަގުފަހިކޮށްދިނުން.ްއަުޅގަ

ް 117ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދައުރަކީ ްރިާޔސީ ްއޮތް ްއެބަ ްުބނެފައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމާއްދާގެ ްދުވަުހގ5ްްެވަނަ އަހަރު

ްދައުރެް ްރިާޔސީ ްރިާޔީސްދައުރެއް ްދައުރެްއ، ްރިޔާސީ ްބުަނނީ ް)ށ(ަގއި ްމާއްާދގެ ްއެ ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް އްްމުއްދަތޭ.

ް ްބަލަނީ 3ްްކަމަށް ްހާލަތެއްގައި ްއިސްތިޢުފާދޭންޖެހިއްޖެ ްޭއެގ3ްްއަހަރުދުަވސް. ްވާނަމަޭއ. ްހަމަވެފައި އަހަރުދުވަްސ

ްެއއަށްވުެރ،ް ްރިޔާީސ3ްްމާނައަކީ ްދައުރަކީ ްވެއްެޖއްާޔްއޮންނަ ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަދުން އަހަުރްދުވަހަށްވުރެ

ތޭ.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނުއަސާީސގައިްެއގޮތަށްްޞަރީަޙްއިބާރާތުންްލިޔެފައިްއޮއްާވްދައުރެއްްކަމަށްްބެލެވޭނެްޖާގަްއެއްްނެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަންް ްމަނިކަށް ްޙަސަން ްހުރި ްމިހާރު ްބޭނުމަީކ ްއުޅޭ ްމި ްވައްދަިއގެން ްތަނަށް ްމި ްއިޞްލާޙު މި

ްރަ ްހަމަޖައްސައިދިނުން. ްގޮތް ްލިބޭނެ ްއިނާޔަތް ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްހުރި ްހުރިްކޮށްފައި ްކޮށްަފއި އީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަން
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ްތެެރއަށްް ްވާހަކަތަުކގެ ްދެއްކި ްފާސްކުރިއިރުަގއި ްޤާނޫނު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަަލއިލާއިުރގަިއ ްދޭން ްއިނާޔަތް މީހަކަށް

5ްއަހަރުްތެޭރގައ5ްްިއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިހާރުްމިްދެވެނީ.ްއޭުރގައިްވެސްްައޅުަގނޑުމެންްދެންނެވިން،ްކުިރއަްށްއޮތްް

ަލްއަކ3ްްރައީސުންްތިބުމަކީްއެކަީށގެންާވްކަމެކޭ.ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަންްކޮށްފަިއްހުރިްމީހަކަށްްިއނާޔަތުގެްގޮުތގައިް

ލައްކަްރުފިޔާ.ްކޮންމެްމަހަކ6ްްުރައީސުން.ްއޭގެްމާނަްއަކ2ްްީރުފިޔާްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްއެބަްދޭ.ްމިހާރުްއެބަްތިބިް

ްތ6ްެ ްއަހަރެްއގެ ްރުފިޔާ ްލަްއކަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ7.2ްްރޭގަިއ، ްބަޖެޓުްނ ްދައުލަުތގެ ްދިވެހި ްރުފިޔާ މިިލއަން

ްއަްށް ްމީހާ ްކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްމިހިރަ ްމިހާރު ްއެާއއެީކގައި ްހަމަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދޭން ްމީހަކަށް ްހުރި ކޮށްފައި

ް ްލިބުނީމާ ްއިނާޔަތް ްޚަރަދުވ9ްޭއަނެއްކާ ްއެބަ ްމަހަކަށް ްރުފިޔާ ްލައްކަ ްއަކީ ްމާނަ ްރުފިޔާ،11.5ްް.ްއޭގެ 11.2ްމިލިއަން

މިލިއަންްރުފިޔާްއަހަެރއްެގްެތރޭގަިއްހަމައެކަނިްއިނާޔަާތއިްއޮފީސްްހިންގުމަށް،ްމިްކަންަތއްތަކަށްްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްއެހެންވީމާ، ްއަންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްކަންތައްތައް ްބޭސްފަރުާވެގ ްއޭެގއިތުރުން ްއަިދ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދޭން ްމިފަދަްްއަށް މި

ްކަމެްއް ްވެސް ްއަށް ްތިމަންނަ ްއުސޫލުން ްކިޔާ ްބޮޑުބޭބެ ްދެންޏާ ްހަކުރު ްަޙޤީޤަތުގައި،ްދެން ްބޭނުމަކީ ްލުމުގެ ޤާނޫނުތައް

ްމިް ްިއޞްލާޙެއް ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެން ްއުސޫލުން ްކޮްށދިނުމުގެ ްކަމެއް ްބަދަލުަގއި ްއޭގެ ްވެސް ްތިމަންނަ ކޮށްދޭތީވެ

ްއެްއގޮތަ ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްގަބޫެލއްނުކުރަން.ްއިޞްލާޙަކީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަްށ ްއިޞްލާެޙއް ްބަަލއިގަެނެގންވާނެ ކަްށވެސް

ްެއއާެއކީަގިއް ްހަމަ ްފާހަަގކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙެއްކަން ްޚިލާފު ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްރޫހާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ް ްމީހުންނަށް ްހުރި ްކޮްށފައި 11ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްނުވަތަ ްރ12ްުމިލިއަން ްއަހަރަކުްމިލިއަން ފިޔާ

ް ްބަޖެޓު ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްއަްށ2113ްްޚަރަދުކުރެވޭއިުރަގއި ްތަރައްޤީ ްަކނަޑއެިޅގެްންދާއިރާތަކުގެ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ޓަކައިްކޮށްދިންްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިްހުރިްކަންތައްތައްްއެހެރީްހުއްޓައިލާފަ.ްައޅުަގނޑަކަށްްނޭނގޭްއިސްލާމިުކް

މިސްކިތުގެްތެޭރަގއިްހުރިްފީވަކުގެްމިްސކިތްްައޅަނ7ްްްސަޢޫދީްފަންޑުންްޚަރަދުކޮށްގެންްައޅަންްޮއތްްްމިނިސްޓްރީްއިން

ްކަްނކުރަންް ްނިމި ްކަމެއް ްހުިރހާ ްފެށިގެން ްއަހަރުއްސުެރ ްމިދިަޔ ްނޭނގޭ. ްވެސް ްިހސާބެއް ްދިޔަ ްކަންތައް ްދެން މިހާރު

ްއެއީ.ްމިހާރުވެސް ްއޮްތްކަމެއް ްމިްްޖެހިފައި،ްނިންމަންވެފައި ްކޯޓު ްއަޅަންޖެހޭ ްވަީނކީްނޫން.ްއެްރަށުގައި ްޚަބަރެއް ޭއގެ

ްއަްނގައިފިް ްސަރުކާރުން ްއަްނަގއިފި ްދައުލަތުން ްނެތޭ. ްޮގތެއް ްއެޅޭނެ ް ްކޯޓު ްއެ ްފާްސކޮށްފަ. ްއޮތީ ްބަޖެޓުގައި އަހަރު

ްގޮެތއްްނެތޭ.ްހަމަްއެއާެއކީަގއިްމިލަ ންދޫގެްނަރުދަމާްވެސްްއެްފީވަކުްރަްއޔިތުންނަށްްއަންަގިއފިްކޯޓުްއިމާރާތްކުރެވޭނެ

މިިލއަންްރުފިޔާްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓުންްއެބަްއޮްތްފާސްކޮށްފަ.ްެއކަންކުެރވޭނެްގޮތެްއްވެްސްނެތް.ްއަނެއްާކ27.5ްްއޮތީ.ް

ް ްއަނެއް ްއަނެްއކާެވސް ްވަޙީދަށް ްކަންޮކޅުތަކުްނ3ްްވެސް ްއެކި ްޚަރަދާ،ްދުނިޔޭގެ ްހިންގުމުގެ ްއާިއްއޮފީސް ްރުފިޔާ ލަްއކަ

ްބިލެްއްްބޭސްފަރުވާ ްއަނެއްާކވެސް ްމަގުފަހިކޮށްދޭން ްކަންތައްތަކަށް ްހުރިހާ ްގޮތާ،ްމި ްއަރާމުކުރެވޭނެ ްޮގސް ްަޖއްވަށް އާއި

ްކަމަކަްށް ްއޮތް ްއޭަގއި ްއެއް ްމަންފާ ްއަމިއްލަ ްމިއީ ްކަމަކީ.ްފަހަރެއްަގއި ްކުރާ ްމި ްއުޅެނީ.ްއެހެންީވމާ،ްމިއީ ްމި ލައިގެން

ްފަހަ ްއެްއްއޮތީމަ ްމަންފާ ްކަެމްއްވެދާނެ.ްއަމިއްލަ ްކޮންމެވެސް ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްބުނާ،ްމި ްމި ރެއްގައި

ްއެާއއެީކަގއިް ްހަމަ ްވެދާނެ. ްބިލަކަްށ ްއޮތް ްލާފައި ްގޮތަށް ްކޮށްދޭ ްކަމެއް ްމީހަކަށް ްކޮށްދިްނ ްކަމެއް ކޮށްދޭތީވެ،
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ް ްސަޕްލިމެންޓްރީ ްައޑުިއވޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަނެްއކާ ްބޭނުންވޭ ްމިްފާހަގަކޮށްލަން ްޓަކައި ްފާސްކުރުމަށް ބަޖެޓެއް

ްބަންދުކުރަީނ.ް ްސްކޫލުތައް ްހުރި ްދާއިރާތަކުަގއި ްނޫން. ްފެންނަނީކީ ްކަމެއް ްކުރާ ްވާހަކަ. ްގެންނަ މަޖިލީހަށް

ނޑެނީ.ްއިންޖީނުގެަތކުަގއިްތަޅުއަޅާފަ.ްރަްއޔިތުންްއެްތިބީްއިހުތިޖާޖުގަ.ްހިރިމަރަދޫްރައްޔިތުންްވެސްްނުނިދާް ކަރަންޓުކެ

ްމި ްބަޔަކަށްްތިބޭތާ ްމިފަދަ ްދެން ްކަނުވެފަ. ްހުރީ ްދެލޯ ްބީރުވެފަ. ްހުރީ ްކަންފަތް ްސަރުކާުރގެ ްވީ. ްމަސްދުވަސް ހާރު

ްބަޖެޓެއް.ް ްސަޕްލިމެންޓްރީ ްބަޖެޓ15ްްާއަނެއްކާ ްބޮޑު ްއެންމެ ްާފސްކުރި ްތާރީުޚގައި ްބަޖެޓެއް،ްދިވެހި ްރުފިާޔގެ ބިލިއަން

ް ްދަނީ. ްއޮތް ްމި ްނިމިގެން ްއަހަރު ްމި ްދެންްވ2112ްައެީކގައި ްހަރާމުންހަރާން. ްކަމެއް ްކުރި ްނިމިގެންދިޔައީ. ްއަހަރު ނަ

ްމިް ްކަމަކަށް ްރަނގަޅަށް ްއަދި ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްގަބޫލެއްނުކުރެވޭ ްހަމަ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްދޭންޖެހޭނީ. ްބަޖެޓެއްތަ ކޮން

ް ްހަދަން. ްޮގތެއް ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ްޒިންމާދާރުކޮށް ްމިއަށްވުރެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްމަޖިލީހުން ްމި އެހެންވީމާ،ްދަނީކީ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވެސް ްމިއަދު ްގެންނަން. ްލިމިޓަކަށް ްހަމަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްއިނާޔަތް ްދޭންވާ ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްލިބެނީ ްމި ްރައްޔިތަކަށް ްނިކަމެތި ްމަސައްކަްތކުރާ ްސަރވިްސަގއި ްިސވިލް ްއ3111ްްެރައީސް، ްމުސާަރއޭ. ރުފިޔާގެ

ްއުޅެީންއަލުިވްކ3111ްި ްމި ްއިން ްރުފިޔާ ްހުރީ ްައގު ްެއްއގެ ްކިލޯ ްނުލިބިގެން.ްކެރެޓު ްގަންނަން ްއެއް ރުފިާޔ111ްްލޯ

ް ްނިކަމެިތ151ްްއަށް، ްނެތް. ްގޮތެއް ްގަނެވޭނެ ްކެރެުޓ ްކިލޯ ްެއއް ްއެްއ، ްކިލޯ ްކެރެޓު ްމިހާރު. ްައރައިފި ްއަށް ރުފިޔާ

ްސައިކަލަ ްދަތުރުފަތުރުކުރަންޖެހޭ. ްވެްސ ްއޭނަ ްކާންޖެހެއޭ. ްތަރުކާީރ ްވެސް ްޕެޓްރޯލުއަޅަންޖެޭހ.ްރައްޔިތުމީހާ ށް

ްބޮުޑް ްއެންމެ ްހަމަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުރަން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްތަންތަނަށް. ްދާްނޖެހޭ ްޮގވަިއގެން އަނބިދަރިން

ްމުސާރަ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްކުރަންޖެހޭްހުރިހާްކަންތައްތައް...

ް

ްކަދެްއކެވުން:ވާހަްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެަބ7ްްޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަަލއިލީމާ ް)ށ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުރެް ްސަބަބަކާ ްއެްއވެސް ްދައުރެއްގެ ްރިޔާސީ ްހިނގަމުންދާ ްއެއީ ްހާލަތު. ްރާއްޖޭގެ ްމިހާރު އެނިގގެންދޭ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެްމަގާމާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްނައިބުްހަވާލުވެއްޖެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަޤާމުްހުސްެވގެންްރަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްުގނާނީ ްގޮތުަގއި ްދައުރެއް ްރިޔާސީ ްދައުރުގެ ްއެ ްބޭނުމަށް ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްމި ހިނދެއްގައި

ްމަ ްދައުުރގައި ްރިޔާސީ ްއެ ްހަވާުލވިއިރު ްނައިބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމަގާމާއި ްއޮްތ2ްްދުެވގެްނ ްާބކީ އަހަރުދުވަސް

ްއަށްް ްބޭފުޅާ ްކުރަްއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްމިހާރު ްއެއްަޗކީ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނަމައޭ.

ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްނެތޭ. ްގޮތެއް ްދެވޭނެ ްއިނާޔަެތއް ްކަމުގެ ްކުެރްއވި ްދަށަކުން،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްިމްްއެ ްމަނިކުފާނަީކ ްއެ ްމަސްއޫިލއްޔަތު. ްކަމުެގ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފުރިހަމަކުރުމުގެ ްދަުއރު ްރިޔާީސ ކުަރްއވަނީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނޫންކަން ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިންތިޚާބުވި ްވަރަށ117ްްްރާއްޖޭގެ ްއިން ް)ށ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްދަ ްރިޔާސީ ްއެއީ ްއޮތް. ްއެަބ ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްވެިރކަމެއްަކްންސާފުކޮށް ްކުރާ ްޓަކައި ްބޭނުމަށް ްފުރިހަމަކުރުމުގެ އުުރ
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްން ްެއއާެއއްކޮްށ ްހަމަ ްއަިދ ްެއނގޭ. ްބަޔާްނކޮށް ްއިން ްޤާނޫުނއަސާސީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރަްއކާތެރިަކމަކީ ްއިނާޔަތާއި ްދޭްނޖެހޭ ްފަރާތްތަކަށް ްމާއްދާގ128ްެކޮށްފައިވާ ދަށުންްްވަނަ

ްވަންާޏް ްކަމަށް ްބަޔާންކޮށްފި ްގޮތަކަށް ްވަކި ްދައުރު ްރިާޔސީ ްޤާނޫނުަގއި ްއެ ްާވހިނދު، ްޤާނޫނަކަްށ ފާސްކޮށްފައިވާ

ްދައުުރް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްެއ ްގަބޫުލކުރެވޭ. ނޑަްށ ްައުޅގަ ްކަމަށް ްއޮންނާނެ ްފުުށއެރުންތަކެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްރައީސުލްޖުމް ްމިައދުގެ ްވަނީ. ްމި ްބަޔާންކޮށްފައި ްއަދި ްއޮތް ްއެބަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއހެނެއްނޫން. 2ްހޫރިއްޔާ

ްދާއިރާެގް ްވިލުފުށީ ްގޮތް. ްހިނގާ ްމި ްމިކަން ްއެނގޭ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްފުރުޞަތު. ްކުރިމަތިލުމުގެ ދައުރަށް

ްރައީސު ްމިއަުދެގ ްއޮތީ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއިޞްލާުޙ ްމި ްރިޔާުޟްރަޝީދު ްމެންބަރު ްއަްށްޢިއްޒަތްތެރި ލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވެސްްއިނާޔަތްްލިބިދޭްގޮތަށް.ްއަދިްކުރީގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްނަޝީދަށްްވެސްްއިނާޔަތްްލިބިދެވޭްގޮތަށް.ްމައުމޫނަށްް

ްމައުމޫނުް ްއިްސވާނީ ްއެންމެ ްވެްސ ްޭއގެތެެރއިން ްއުޅެނީ ްމި ްބުނަން ްމި ްއެކަމަކު ްގޮތަށް. ްކުެރވޭ ްއެކަން ވެސް

އަްށްހުންނާނީްރައީސްްނަޝީދޭ.ްދެންްވަޙީދަށްްތިމަންނަްއެގްެޒކްޓުްޕެކޭޖެއްްމިްދެނީއޭ.ްިމްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމޭ.ްދެްވަނަ

ް 2113ްްދައުރަށްފަހު، ްމަހުެގ ްސެޕްޓެމްބަރު ްއަހަރުގެ ްތަޚުުތގައ11ްްިވަނަ ްވެރިކަމުގެ ްާރއްޖޭގެ ްމި ްފަހުގައި އަށް

ްރާވަނީ ްމި ްެވގެން ްތައްޔާުރކުރަން ްެޕކެޖު ްއެްގޒެކްުޓ ްއެ ްެޕކޭޖުޕެކޭޖުްނީންނަވާނެ. ްެއގޮތަކަށް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި .

ްެއް ްތައްޔާރުކުރާނެކަން. ްޕެކޭޖު ްއެ ްނޫންތޯ ްއެނގޭނެ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްކޮށްގެންނުވާނެ. ްކަންތައް ްމީހަކަށް ހަދައިގެން

ްވިސްނުުމގެ ްބޭފުުޅންގެ ްއެ ްދައްކަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލަްއވާކަށް. ްވެސް ްކުރިމަތި ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ތެރޭަގއިްްބޭފުޅުން

ްމިް ްދެން ްވަޙީދު ްއުޅުނަސް ްގާތްކޮށް ްކިތަންމެ ްއެއްކޮށް ްވަޙީދާ ްބޭނުމެއްނުވޭ ްބޭފުޅުން ްެއ ްވާަހކަ. ްވާހަކަތަކެްއގެ ހުރި

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްބޭފުޅުންނަކީ. ްެއ ްބަެއއް ްރަނަގޅު ްއެވަުރގެ ްވެސް. ްކުރިމަތިލާކަށް ްކަމަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރާއްޖޭގެ

ްއަ ްމީހާ ްއުޭޅ ްބަލާަފއިްކައިީރގަިއ ްކަމަށް ްބަލިމީހެއް ްއޭނަައކީ ްހަމަެއކަނި ްދިޔައިމާ ްގެއަްށ ްއޭނާ ްކުރިއެރުންނޭދޭ، ްށ

ް ްއޮންނާނެ ްިތމަންނަމެން ްތައްޔާރުކުރަނީ ްމި ްގޮތަށް ްދޭ ްލާރިކޮޅެއް ްއަްށ51111ްްބޭސްކުރާނެ ްގެ ްވެސް ރުފިޔާ

ްނި ްޤާނޫނީ ްައޅުަގނުޑމެން ްއެކަމަކު ްގޮތަްށްހަދާފަ. ްލިބޭނެ ްނޫން.ްވަަޑއިގެންެނވީމަ ްެއގޮތަކަށް ްއޮތީކީ ްހަމަޖެހިފައި ޒާމު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުަރމުންދާްޑރ.ްމުޙައްމަދުްވަޙީުދްޙަސަންްމަނިކަށްްލިބިަވޑަިއަގންނަވާނީްނައިބުްަރއީސަކަްށް

ވާނެްއިނާޔަތާިއްލިބިދޭްއިނާޔަތާއިްރައްކާތެރިަކން.ްނައިބުްރައީސްކަންްކޮށްފައިްވާތީވެ.ްެއއީްހަމައެކަނިްލިބިވަަޑއިގަންނަް

ްވަގުތުް ްމި ްނެތް ްއަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ރައްކާތެރިކަމަކީ.

ްވާހަކަދައްާކއިރުް ްއެބިލަށް ްއަބަދުވެސް ްމެދު ްފަރާތްތަކާ ްކޮށްފަިއވާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއެއީ ތާއީދުކުރެޭވކަށް.

ވަނަްމާއްދާއާްމެދުގައިްކަންެވގެންްދިޔަްގޮތް.ްޢިއްޒަތްތެިރ9ްްނަށްްއަންނަނީްމިްބިލުގެްއަޅުަގނޑުްހަމަްހިތަށް،ްހަނދާް

ްފެންނަން.ް ްމިއަދު ްއޮތީ ްއެ ްއެނެގން ްވަރަށްްސާފުކޮށް ްަސބަބު ްބަިއވެރިނުވި ްވޯުޓގަިއްއަޅުަގނޑު ްދުވަުހގެ ރައީސް.ްއެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޖަރީމާްއެއްްހިންގައިފާނެްކަމުގެްއެއީްމިްރާއްޖޭގައިްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ،ްއިންތިޚާބުކުެރވިފަިއވާް

ްޝަރީޢަތްް ްގަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުން، ްެއއީ ްބަިއވެރިނުވީ. ްވޯުޓގަިއ ްެއ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކަިއ ބިރަށް
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ް ްއޭުރގަިއ ްކަމަށް. ްފާސްކޮށްގެން ްޤަރާރު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްމައުމ9ްޫހިންގަންޖެހޭނީ ްމާއްާދގަިއ ނުގެްވަނަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްބޭރުކުރުަމށް ްާމއްދާ ްއެ ްޮއްއވާ ްލިޔެވިަފއި ްމާއްދާ ްެއ ްަޓކައި ރައްކާތެރިކަމަށް

ްކަެމއްް ްއޮތް ްއޮޅިފައި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްމިއީ ްދެންނެވީ. ްމި ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަބަބަކީ އެއްބާރުލުންދޭންޖެހުނު

ްހިނގަންޖެހޭނެ ްބަރާބަރަށް ްޤާނޫނީްނިޒާމު ްޤާނޫނުއަސާސީއަކަްށްނޫން.ްމި ްހެދޭ ްަބއްޓަންކުެރިވެގން ްމީހަކަށް ްވަކި .ްއެއީ

ްއެއްް ްލިޔެފަ ްނަން ްމީހެއްގެ ްއޮތީ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްވަނީކީ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޫން

މުްއިބްރާހީމުގެްނަން.ްނޫން.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީގަިއްމީހެއްގެްނަންްލިޔަންޏާްލިޔަްނޖެހޭނީްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްލީޑަރުްޤާސި

ްލިޔެގެންނުވާނެ.ް ްނަން ްމީހެއްގެ ްއެއްވެސް ްއިތުރު ްލިޔަންޖެހޭނީ. ްލިޔަންޏާ ްނަން ްމީހެއްގެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި އެއީ

ްދައުެރްއް ްއިސް ްއެންމެ ްއިޞްލާޙުކުރުުމގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްގޮތުން ްދިޔަ ްކަންތައްވެފައި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއޭުރަގއި އެއީ

ބޭފުޅާްެއއީ.ްއެހެންްމީހެއްގެްނަންްލިޔެިވގެންނުވާނެ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެހެްންމީހަކަށްްވާްގޮތަށްްވެސް،ްްއަދާކުރެްއވިްެއއް

ްދާކަމަށްް ްހެދިގެން ްޤާނޫނުތައް ްފަރުމާކުރެވިގެން ްމީހަކަށް ްއެ ްހެދިގެން، ްޤާނޫނުތައް ްލިޔެެގން ްނަން ްމީހެއްގެ އެހެން

ނޑާެލވެނީޭއ.ްްވަންޏާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއަޅުަގނޑުްގަބޫުލކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނުއަސާސީގެްނިޒާމުްއެއްކޮށްްފު

ްިކޔަިއގެްން ްއާނބަސް ްއަެނއްކާ ްވެގެން ްއެންމެން ްހިނގާ ްބަދަލުަގއި ނޑުވުމުގެ ްފު ްމިހެން ްނިޒާމު ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ވާްނވީ.ްނުލާހިކުްޤާނޫނުއަސާސީްބަދަލުކޮށްލަން.ްކީްއެވގެންތޯްައޅުަގނޑުމެންަނށްްދޮޅުްމަސްދުވަްސްތެރޭަގިއްމިކަންްނު

ްމިތާް ްއެއްބަސްެވގެން ްގެނެސް ްލިޔެގެން،ްހަމަ ްވެްސްގެންނާނީ ްތެރޭގަ.ްޓެކްސްޓު ްދޮޅުމަސް ްނޫންތޯ ްކޮށްލާނެ ރީތިކޮށް

ްވެސްް ްޓަަކއި ްބެންޗަށް ނިޑާޔރުންގެ ްފަ ްއަހާނީ.ްކުެރވޭެންކަންތައްތައް.ްެއއީ ްވޯޓަށް ްނަގާނީ.ްވަުގތުން ްވޯެޓއް ވަގުތުން

ްކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްޓަަކއި ްކަމަށް ްބާރުގަދަ ްޖޭ.އެްސ.ސީގެ ނޑިޔާރުން، ްފަ ްކަމެއް. ޖެހޭ

ްކަމެއް.ް ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްޓަަކއި ްބަދަުލގެނައުމަށް ްކޮންޕޮޒިޝަނަށް ްޖޭ.އެސް.ސީގެ ްކަމެއް. ކުރަންޖެހޭ

ނިޑޔާ ްފަ ްއިސް ްަހއިކޯުޓގެ ްދިޔައީ ްއެ ްފެނިގެންޫނންތޯ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުށަހަޅުްއވާ ްޝަކުވާ ްަމއްޗަްށ 8ްރުގެ

ް ްސޮއިުކރައްވާފަ. ްއެްއކޮށް ނޑިޔާރުން ްޝަުކާވ8ްްފަ ނޑިޔާރަށް ްއިސްފަ ްހައިކޯުޓެގ ްސޮިއކޮށްފައި ްއެއްކޮށް ނިޑޔާރުން ފަ

ްބަލަންް ްމައްސަލަ ްއެީއ ްއަެނއްކާ ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ، ްމިއީ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަށް. ްޖޭ.ެއސް.ީސ ްހުށަހަޅުްއވާ އެބަ

ްއިންނަީންޖޭ.އެ ްމި ނިޑޔާރު ްފަ ްޮސއިކުެރްއވި ްނޫންތޯ. ްޖޯކެއް ނިޑޔާރެްއ. ްފަ ްއެހެން ްހައިކޯޓުެގ ްއިންނަވަނީ ސް.ީސގައި

މައްސަލަްބަލަންްޖޭ.އެސް.ީސަގ.ްސޮއިކުރަމުން،ްތިމަންނަްމިްދަނީްމިްމައްސަލަްބަލާށޭްިކޔާފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ް

ްތެ ްނިޒާމު ްޤާނޫނީ ްމިާރއްޖޭެގ ްދެއްތޯ. ްޖޯކު ްޖުޑިޝަްލްމިއީ ްދަްއކަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ. ްޖޯކުތަކެްއގެ ްުހރި ރޭގައި

ްކޯުޓެގް ްގޮްސ ްދަޢުވާކޮށްފައި ްަކނަޑއަޅަންެވގެން ްކަމަށް ްކޯޓެްއ ްަޞއްޙަ ްކޯޓަކީ ްހުުޅމާލޭ ްކޮމިޝަނުން ސަރވިސް

ްރަީއސް.ްއެހެންވީ ްޖުޑިޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުެގްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންނަވަނީ ްމި ްޖޯކުކަންްބެންޗުަގއި މާ،ްމި

ްއޮޅުްން ްމި ްއޮތީ. ްމި ްޮއޅުންައރާފައި ްފުދޭވަރަކަްށ ްއެީއ ްފިލުވާލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްނިާޒމުން ްޤާނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންގެްމިްޤާނޫނުއަސާސީްއެންމެްފުރަތަމަް އަރަންޖެހުނުްސަބަބަކާއިްމިްޮއޅުންއަރާފައިްމިްވާްގޮތަށްްބަާލފައިްއަުޅގަ
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ްކޯޓު ްކޯޓުތަްއްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދެން ްއިޞްލާޙުކުރީމާ ްބައި ްބެހޭ ްކޯޓުތަކާ ްބައި. ްބެހޭ ތަކާ

އަހަރަށްްޢައްޔަންކުެރވޭްބަެއްއ75ްްމިނިވަންކުރުމަށްްޓަކައިްފުުރޞަތުދެވިދާނެ.ްއަދިްހަމަްއެާއއެްއކޮށްްޤާޟީންްވެްސ،ް

ްިއތުބާރު ްރަްއޔިތުން ްއެަބްޖެހޭ ްވާން ްއޮތުމުން ްއޮންނަ ްމި ްގޮތުަގއި ްަބދަލުވާން.ްެއއީ ްމިކަން ްގޮތަކަށް އަހަަރްށ75ްްހިފޭ

ްއިންސާފުވެރިކަމާް ްބަލަންޖެހޭ. ްމީހެއްތޯ ްއޮތް ްތާއީދު ްރައްޔިުތންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމީހަކީ ްލެވޭ ްބެންޗަށް ްކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ެއްއވެސްްދައުެރއްްއެްއކޮށްްކަންކުރާނެްމީހެއްތޯްބަލަންްއެބަްޖެހޭ.ްއޭނާގެްއިްނތިޚާބުގައިްއެްއވެސްްިސޔާސީްޕާޓީއަކަށްް

ްވޯޓަކަށްް ްނުފެންނަ ްގޮަތކަްށްފެންނަ ްެއްއވެސް ްިއންތިޚާބުގައި ްއެ ްެއއްަގއި ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްގޮތަށް،ްެއއްެވސް ނުކުޅެވޭނެ

ްވޯޓަށްް ްއެކަމަށް ްގޮތަށް ްވާހަަކްވެްސްނުދެއްކޭނެ ްެއކަާމްމެދުގައި ްސިޔާީސްޕާޓީައކަށް ްވިޔަްސ،ްއެްއެވސް ދިޔަކަމުަގއި

ްޢި ްޖެހޭ ްއެބަ ްޯވުޓްއަހަން ްއެ ްކުރިމަތީގައި ްރަްއޔިތުން ްޔަޤީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުރިމަީތގަ. ްރައްޔިތުން ްރައީސް އްޒަތްތެރި

ނޑިޔާރުންނާް އަހައިފިްކަމަށްްވަންޏާްހަމަަގއިމުްވެސްްމިްރާއްޭޖގައިްުސޕްރީމްްކޯޓުގެްބެންުޗގައިްއެްިތއްބެވިްަބއެއްްފަ

ބުތައްްވަރަށްްބައިވަރުކޮށްްފެނިގެްންމިްދަނީްފޭސްބުކަށްްވަދެްމެދުގައިްނޫންބަސްްބުނާނެ.ްނޫންބަސްްބުނަންޖެހޭްސަބަ

ކުލަޔެލޯްބަލައިލިްކަމުަގއިްިވަޔސް،ްނޫނިއްާޔްސްރީލަންާކގެްހޮޓަލެއްގެްބުކިންހަދާލިްކަުމގަިއްވިޔަްސްމިްއޮންނަނީްހަމަް

ްކަންތައްަތއްް ްހުންނަ ްެޗިކންވެލާފައި ްތަނަށް ްއެ ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯުޓގެ ްެއއްްލިސްޓުގަިއްސުޕްރީމް ްަމއްސަލަ ްބޮޑު .ްމިއީ

ްމިް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންެގ ްވެއްެޖއްޔާ ްގޮތުން ްއޮންނަ ްކަންތައްަތއް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްފްރާންސް ްބަެއއްްްަގއިތިއްބަވަނީ ްތިބި ްކުޅެފައި ްފިލްމެއް ްކޮންކަހަލަ ްނޭނގެ ްއެްއކޮށް. ްފިލްމުސްޓާރުންނާ ފާުޑފާޑުގެ

ް ްެވސް. ްތިއްަބވަީންކަމެއް ްމި ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް ްގޮސް. ްޕްރޮމޯޓުކުރަންވެގެްނ ްދިެވހިރާއްޖެ ެއކަމަކު

ްކަެމއްް ްެއއްކޮށް ްއެކްޓްރެސްއަކާ ްކަހަލަ ްކޮން ްވަދެ.ްނޭނގެ ްތަންތަނަށް ްހޮޓާތަކުގަ.ްފާޑުފާުޑގެ ކޮޅުނބުަގއި،ްފާޑުފާުޑގެ

ންޖެޭހްހިސާބު.ްއެހެންވީމާ،ްމިްނިާޒމުްރަނގަޅުކުރަންވީ.ްިނޒާމުްވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްިމއީްރާއްޭޖގައިްކަންބޮޑުވާ

ްއޮންނަންޖެހޭނެް ްކޮމިޝަން ްސަރިވްސ ްޖުިޑޝަލް ްެއއްބަްސވާންވީ. ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަަކއި ރަނގަޅުކުރުމަށް

ްގަ ްއަބަދުވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޔަކާ. ްހިމަނަންޖެހޭނެ ްކޮމިޝަންަގއި ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްއެ ބޫލުކުާރްގޮތަާކއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާެގ ްނައިފަރު ްދާންޖެހޭނީ ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިްސ ްޖުޑިޝަލް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްމި އެްއޗެއް

ްބޭފުެޅއްް ނޑިޔާެރއް.ްއަދިްރަނގަޅު ްކުީރގެްފަ ްގަބޫލުުކރަން.ްއެއީ ްއަބަދުވެސް ްމުޙައްމަދޭ.ްއަޅުަގނޑު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ަތނަށްްދާންވެގެންްމިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގިނަްމެންބަރުްނގެްތާއީެދއްްނުލިބޭނެ.ްެއއީްއެއީ.ްއެކަމަުކްއެްބޭފުޅާްއެް

ްކީްއެވކަން.ް ްކީްއވެ،ްުނވަނީ ްވާންނުޖެހެނީ ްއަނެއް ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްއެނގޭ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގޮތް.ްއެއީ ްއޮތް އެކަން

ްއެ ްބޭފުާޅއަކަށް. ްއެ ްނޯންނާނެ ްާތއީދެއް ްމައުމޫނުގެ ްަރއީސް ްދެކޮޅަްށްްއެއީ ްމައުމޫނާ ްރައީސް މަނިކުފާނަކީ

ްެއނގޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްރަީއސްް ްމައުމޫނަށް ްބޭފުެޅއްކަންްރައީސް ްިއންތިޚާބުވެވަަޑިއގަންނަވާ ްއަބަދުވެސް މަގާމުހޯއްދަަވއި

ްއިން ްއަޙްމަދު ްގޮްއސިއްޔާ ްއަޙްމަދު ްދާކަށް. ްތަނަށް ްއެ ްއަޙްމަދު ްނުވާނެ ްބޭނުމެއް ްއެއްގޮަތކަށްެވސް ސާފުންްމައުމޫނު

ްެއް ްގޮއްސިއްޔާ ްތަނަށް ްއެ ްމުޙައްމަދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު ްއާދެ! ްކުރާނެ. ކަންތައް
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ްބޭފުޅުންް ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްތާއީދުކުަރއްވާ ްމައުމޫނަށް ްރައީސް ްކޮށްފާނެތީވެ، ްކަންތައް ްއެކު ްއިންސާފުވެރިކަމާ މަނިކުފާނު

ްބޭފުާޅްޖު ްއެ ްނުވާނެ ްއެހެންީވމާ،ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ،ްިމްބޭނުންފުޅެއް ްގެންދާކަށް. ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ޑިޝަލް

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްއަދި ްބަލާފައި ްފުރުޞަތުތަކަށް ްލިބިފައިވާ ްފަރާތްތަކަްށ ްކޮށްފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ރާއްޖޭގެ

ނޑުމެންްގަބޫލުކުރަންްއެަބްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮްށފައިވާްފަރާތްތަކަށްްލިބިފަިއވާްރައްކާތެރިކަ މަށްްބަލާފައިްައުޅގަ

ޖެހޭްމިހާރުްއޮތްްފުރުޞަތުތަކާއިްރައްކާތެރިކަަމކީްއެންމެްއެކަށީގެްނވާްފުރުޞަތުތަކާއިްރައްކާތެރިކަެމއްކަން.ްެއއަށްުވެރް

ްރައީސު ްހުރި ްމިހާުރ ްޓަަކއި، ްމީހަކަށް ްވަކި ްނެތް. ްއެްއޗެއް ްދެވޭނެ ްައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ލްޖުމްހޫރިއްޔާްއިތުރަކަށް

ްއަުޅވާަފިއް ްލަޤަބު ްކަމުގެ ްމީހެްއ ްކޮށްަފއިވާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއަކީ ްއޭނަ ްއާއި ްއޭނަ ްވަިކވާނެތީވެ މަގާމުން

ޝަރަފާއިްޢިއްޒަތާއިްޤަދަރާ،ްއެްހުރިހާްއެއްޗެއްްދައުލަތުގެްޚަރަދުގައިްދެވުނީމާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްތަންކޮޅެއްްދަތިް

ނޑުމެންނަށްްހަމަްދެވޭނެްއޭާންނައިބުްރައީސްކަންްކޮށްފައިްވާީތވެްެއްއިނާޔަްތްވެސް.ްހަމަްއޭާންވޭ.ްއެކަމަުކްއަ ުޅގަ

ްމީހާް ްޚިދުމަތްކޮށްދޭ ްޤައުމަށް ްވަނިކޮށް، ްދަރާފައި ްޤައުމު ްކޮށްފައި، ްޚިދުމަތެއް ްޤައުމަށް ްލިބޭނެ. ްއިނާޔަތް އަށް

ްހޯ ްފައިާސ ްޤައުމުން ްވެްސ ނޑިަވޅުަގއި ްދަ ްޤައުުމްޤައުމުދަރާފައިވާ ްީކއްކުރަންތޯ. ްއުޅެނީ ްމި ްބޭނުމުގައި ދުމުގެ

ްއަދިް ްމީހުން. ްއެ ްތިބީ ްވެްސްނަަގިއގެން ްޒިންމާ ްވިްއކާލުމުގެ ްޤައުމު ްމީހުން. ްެއ ްަނގަނީ ްވެްސ ްޒިންމާ ދަރުވާލުމުގެ

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދަްއަކނީ. ްއެ ްގޮތަށް ްލިބޭނެ ްލާރި ްވެސް ްދިޔައިމަ ްގެައށް ްފަހުން ްޭއގެ .ްނުވިތާކަށް

ްވާހަކަދަްއކާ.ް ްކަންބޮޑުެވގެން ްރައްޔިތުން ްފަހަރު ްގިނަ ްަވރަށް ްދެއްކީމާ ްވާހަކަ ްއިނާޔަތުގެ ްއިމްތިޔާާޒއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އެކަމަކުްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގްއިނާޔަތާއިްަރއްކާތެިރކަމުގެްވާހަކަދެްއކީމާްއެްއވެސްްަރއްިޔތަކުްކަންބޮޑެއްްުނވޭ.ްއޭނަް

ްއަ ްއެއްބަސް. ްދޭން ނޑުމެްންއަށް ްއަުޅގަ ްނޫން، ްބޭނުމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްއެއްބަސް. ްެވސް ުޅަގނޑުމެން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްލިބޭކަށް. ްިއނާޔަތް ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮތަކަށް، ްލިބޭ ްއިނާޔަތް ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްނޫން ބޭނުމެއް

ނޑިޔާރަށް އިނާޔަތްލިބޭކަށް.ްއަދިްފުލުސްމީހާްއަށްްލިބޭްްބޭނުމެއްްނޫންްސިފައިންގެްމީހާްއަށްްއިނާޔަތްްލިބޭްގޮތަށްްފަ

ްކުީރގަިއް ްގޮުތގަިއ ްނިޒާމެއްެގ ްބޭނުންނުވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެީއ ްއިނާޔަތްލިބޭކަށް. ްައށް ްމީހާ ްސިފައިްނގެ ގޮތަށް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްތަކުރާރުވަމުން. ްދަނީ ްމި ްއަދިވެސް ްއެަކން ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެކަމަކު ްއޮތީ. ްނގެްބަލައިގަނެފައި

ްއެްއް ްއެންމެންނަށް ްްސޓްރީމްލައިްނކޮށްފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްތަކުރާުރވެގެްނދާތީވެ ްެއކަން ތެރޭގަިއ

ްކޮށްފަިއވާް ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއޭރުން ްހަމަޖެހިގެންދާންޖެހޭނީ. ްިނާޒމު ްޕެންޝަންގެ އުސޫލަކުން

ްމީހަކަށްްވެސް...

ް

ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުހޯރަފުށިްދާ

ްއިނާޔަާތިއް ްބޭފުޅަކަށް ްކޮށްަފއިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވިސްނަންޖެހޭ، ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއުޭޅއިރު ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެއް ްރައްކާތެިރކަން ކިހިނެއްތޯްްހިމާޔަތާއި
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މަރުޙޫމުްއިބްރާހީމްްނާޞިރަށްްއަލްއުސްތާޛްްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްހެދީ.ްއެއީްއެއްްަރއީސަކުްނެތިގެްނގޮސްްއަނެްއް

ްރަނގަޅަށްް ްވަރަށް ްރަްއޔިުތންނަށް ްލޮބުވެތި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްރައީސް. ްއައި ްދެން ްއިންތިޚާުބވީމާ ރައީސަކު

ްހަނދާންކުރަން ްރައްޔިތުންްްހަނދާންހުންނަންޖެހޭނެ. ްއިންތިޚާބުެވގެން ްދެން ްއެއަށްފަހު ްހަމަ ްޖެހޭނެ. ވެސް

ްައޑީަގއިް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫުނ ްބުނާ ްމި ްހަމަ ްއަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޑިޮމްކރަޓިކު ްައއި އިންތިޚާބުކޮށްގެން

ްހެ ްކިހިނެއްތޯ ްއައިސް ްހަދަިއެގން ްހަދައިގެން،ްއިއްތިހާދެއް ްކޯލިޝަެނއް ްމިއަުދްހުންނަވައިގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދީ.ްމިއީ

ްދަންނަވަނީް ްމި ްސާފުކޮށް ްވަަރށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދިނީތޯ. ްހިމާޔަތްދިނީތޯ،ްރައްކާތެރިކަން ްކަމެއް. ްގެންނަންޖެހޭ ހަނދާނަށް

އެމް.ޑީ.ޕީގެްިރޔާސީްކެންިޑޑޭުޓ،ްއަދިްއެމް.ޑީ.ީޕގެްރަީއސްަކންްކުރައްވާްއެްއވެސްްބޭފުޅަުކްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަްށް

ްބޭފުޅުން.ްނެ ްދެންނެވި ްމި ްހަމަ ްހުށަހަޅަނީްވެސް ްބިލެއް ްރައީސް.ްމި ްނޫން،ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުމެއް ްރައްކާތެރިކަމެއް ތް

ްބާޣީް ްފޭިރގެން ްވެރިކަން ްވެރިމީހާެގ ްޑިމޮކްަރޓިކު ްރާއްޭޖގެ ްމި ްވެިރކަން ްާރްއޖޭގެ ްމި ްއަނެއްކާ މިހާރު

ްހި ްމީހަކަށް ްހުރި ްކޮްށފައި ްއަނެްއާކވެްސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްޓަކައި ްަރއްކާތެރިކަންިދނުމަށް ްއިނާޔަތާއި މާޔަތާއި

ްދަނީ.ް ްރައީސް،ްމި ްޢިްއޒަތްތެރި ްަވއްޓަމުން ްތެރެއަށް ްހަލާކުގެ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްއޮތީ.ްމި ްމި ްހުށަހަޅައިފައި ބިލެއް

ްކިހިް ްހިމާޔަތްދިނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަްއަކނީ ްމި ްވާހަަކެއއްތޯ ްރަްއކާތެރިކަންދިނީ.ްކޮން ނެއްތޯ

ޤާނޫނުއަސާސީގެްަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަންްކުރަމުންްއަިއްޭބފުޅާްއަށްްކިހިނެއްޯތްހެދީްޖުމްހޫރީްމައިދާނަށްްއެްއވެ.ްއެއީް

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްދިފާޢުކުރުމާ، ްމަގާމު ްއެ ްބޭފުޅަކު، ްހުންނަ ްމަގާުމގަިއ ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި މި

ކަންްދިފާޢުކުރުމަކީްމިްަޤއުމުގެްސަލާމަތީްބާރުތަުކގެްަމއްޗަށް،ްއެމް.އެން.ޑީ.އެުފގެްަމއްޗަށްްާލޒިމްކުރާްކަމެްއ.ްއެްވެރި

ްބަހަްށް ްޢިމްރާނުގެ ްުކރީ.ްމުއްލާ ްީކއްތޯ ްފަޚުރުވެރިވެަފއި ްައޅަިއގެންްނުުކމެ ްއެްއޗެހި ްަތރިއާ ްެމޑެލާއި ްއެބޭފުޅުން ދުވަހު

ް هللا اكبر ްނުކުމެ ްމިްކިޔާަފއި ްޖެހޭ ްއެބަ ްރައްޔިތުން ްރާއްޭޖެގ ްމި ްކުރީ. ްކީއްތޯ ްއަިއސް ްދެކެމުން ްކަމަށް ިޖހާދުކުރާ

ްއަނެއްކާވެްސް ްއުޅެނީ ްމި ްމިައދު ްސަބަބަކީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރަން. ްސުވާލު ްމި ްއުފައްދަން. ްމިއަދު ސުވާލު

ްރަްއކާތެ ްއަށް،ްހިމާޔަތާިއްއިނާޔަާތއި ްމީހާ ްވެރިކަްންފޭރިގެން ްލީްބަޣާވާތުން ްމިތަނަށް ްޤާނޫނަށް ްދޭްނވެގެން.ްމި ރިކަން

ވެސްްމިްބޭނުމުގަ.ްމިްޤާނޫނެއްްއުފައްަދއިގެންްެވސްްމިްއުޅެނީްމިްބޭނުމުގަ.ްމިްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުހުށަހަޅަނީްވެސްް

ހާްއެްއޮތީްމިްބޭނުމުގަ.ްމިްރާއްޖޭގެްމިްއުޅެނީްަވކިްމީހަކުްހިމާޔަތްުނކުރެިވގެންތޯ.ްައޅުަގނޑުމެންްހިމާޔަތްކުރަންވީްމީ

ްއުޅެންީވް ްދެން ްދާއިމަށް ްައބަދު ްއެގޮތަށް ްފިރުޢައުނު. ްމޫސާގެާފނުގެ ްއޮންނާނެ ްއާސާމުގައި ްމިސްރުގެ ހިމާޔަތްކޮށްފަ.

ްކުރިއަށް.ް ްދާންޖެހޭނީ ްަޤއުމު ްމި ްސަލާމަތްނުވެގެންތޯ. ްނުނެއްިޓ، ްއުސޫލުތަކުން ްސިފަތަާކއި މައުމޫނިޒަމުގެ

ް ްއަިއްހަޑި ްދޫކޮށްފައި ްޮގވައިާލކަްންއަޅުަގނޑުމެން ްލީޑަރުން ްސިޔާސީ ްމިތިބަ ްދާކަށް ްއަނބުރާ ްއަލުން ްތެރެއަށް މާޒީގެ

ްފިކުރަށްް ްވިސްނުމަށް، ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް، ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ އެއީ

ްާވގިވެރިން ްާނޞިރުގެ ްއިބްރާހީމް ްއަލްމަރުޙޫމު ްކިހިނެއްތޯ ްގެންނަންޖެހޭ ްބޭފުޅުންނަްށްއެބަ ްތިމާގެ ްރައްެޓހިންނާއި ނާިއ

ްރާއްޭޖގެް ްމި ްއަނެއްކާ ްެދން ްގޮތް. ްކަންކުރި ްަވޑަިއގަތީމާ ްދެްއވާފައި ްވެރިކަން ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއީ ހެދީ.
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ގަިއްރައްޔިތުންްވެރިކަންްޤާނޫނީްަހމަތަކުގެްމަތީން،ްއުސޫލުތަުކެގްމަތީންްއިންތިޚާބުކުރިްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެްމަގާމުް

ްއައިސްް ްބޭފުޅުން ްއެ ްހަމަ ްކިހިނެްއތޯ ްދެން ްގެންދަނިކޮށް ްޚިދުމަތްކޮށްދެވުމުން ްރަްއިޔތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްމި ރީއްޗަށް

ްޢަބްދު ްއަިނޔާެވރިކަމުން. ްމައުމޫނިޒަމުގެ ްސަލާމަތްވާންެޖހޭނީ ްޤައުމު ްމި ްަރއީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހެއްދެވީ. ޔާމީންްهللا

ްެއހެން ްއަދި ްއަޔަސް، ްބުނިްްޕީ.ޕީ.އެމުން ްމި ްއެޅޭނީ ްހަމަޔަކަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއަޔަސް ްވަޙީދު ްބާޣީ ްއަޔަސް، ބޭފުޅަކު

ް.نسالو عهيكى و رحًت هللا و بركاتهاوފިކުރުންްމިްރާއްޖެްސަލާމަތްވެގެން.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމި މިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމިއަދުްކޮްް-11ައއިޓަމުްްަދނީްއެޖެންޑާްމިްހިސާބުންްއަޅުގަ

ްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއްއަުޅަގނޑުްެއްމަސަްއކަތްްފަށާނަން.1:31ް.ްންކަމަށްްވޯަޓށްްއެހުންވޯޓަްށްއެހުމަށްްހުރިްކަް-12ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް ްއައިޓަމު ްއެހުމަށް،ްް-12)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއެޖެންޑާ ްވޯޓަށް ްއެހުން.ްމިއަދު ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ވޯޓަށް

ް ްވޯޓ6ްަމިއަދު ްޮގތަކަށް ްފެންނަ ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހަށް ްއޮތް.ްއެއީ ްއެބަ ްއެުހން ްވޯޓަށް ްދެންނެވުމަށް.ްބިލަކަށް ށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެޗކުކޮށްލެްއވުމަށް ްާކޑުކޮޅުަތއް ްއިށީނދެވަަޑއިގެން ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްހުރިހާ އެހެންވީމާ،

ްކާުޑކޮޅުަތއްް ްއިށީނދެވަަޑއިގެން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރިހާްޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް ްދަންނަވާނަން. ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނުޑ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއަުޅގަ ފުރުޞަތުއަރުވަން.

ްމިް ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްގަބޫލުކުރަނީ.ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްެޗކުކޮށްލެްއވި ްވެްސްކާޑުކޮޅުަތއް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިްއަޒތް ްދާއިާރގެ ްނައިފަރު ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުެގ ްހުށަހަޅުއްަވއިފަިއވާްދަންނަވަނީ ްމުޙައްމަދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ތެރި
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވް ްމެދު ްބަލައިގަުތމާ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު، ްބަދަލުކުރުމުެގ ްއެހީތެރިކަން ްޤާނޫނީ ްމައްސަލަތަކުަގއި ޖިނާޢީ

ްގޮތަކަށްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދު.ްްޅުއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެ

ް

59ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

57ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުން،ްސަރުކާރުެގ57ް.ްޖުމްލ29ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ57ްުއަދަދުްްވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެ

ްމައްސަލަތަުކަގިއް ްޖިނާޢީ ްހުށަހަޅުއްަވއިފަިއވާ ްމުޙައްމަދު ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްނައިފަރު ފަރާތުން،

ްބަލައިގަތު ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްބަދަލުކުރުމުގެ ްއެހީތެރިކަން ްމަޖިލީހުގެްޤާނޫނީ ްެއކު ްފާސްވުމާ ްމިގޮތަްށ ްފާސްެވއްޖެ. މަށް

ްދެްން ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމަން. ްކަމަށް ްފޮނުވިއްޖެ ްބިލު ްއަްށްމި ްކޮމިޓީ ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްމަތީން ްގޮތުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ

އިވާްހުޅުޭލަގއިްއޮންނަްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްާމވަށުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްހުށަހަޅުއްވާފަް

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު، ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްބައިނަްލއަޤްވާީމ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

61ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

26ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި ްބޭނ57ުވޯޓުަގއި ްފާްސވުމަްށ .ް ްއަދަދު 29ްންވާ ްޖުްމލަ ްމާވަށ57ްު. ްއެހެންކަމުން .

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްއޮންނަ ްހުޅުޭލގައި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްފާހެއްނުވި.ް) ްބަލައިގަތުމަށް ްބިލުްމަޖިލީހުން ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްބަނދަރު ްވަިއގެ ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްދެންްބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރުްޤާސިމު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމާމިނގިލީ ްދަންނަަވނީްސަރުކާރުެގްފަރާތުން އަޅުަގނުޑްވޯޓަްށްމި

ްގޮަތކަށްް ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިުލ ްކުށްތަުކގެ ްއެހެން ްގުޅޭ ްަޕއިރެސީާއ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުދެއްވުމަށް.ްޢިއްޒަ

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

61ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

58ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްް:ވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ
ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްސަރުކާުރެގ58ް.ްޖުމްލ31ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ58ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ޅޭްއެހެްންފަރާތުންްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްަޕއިރެސީއާްެއއާްގުް

ކުށްތަކުގެްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމަށްްފާސްެވއްޖެ.ްމިގޮތަށްްފާސްވުމާްއެކުްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގިއވާްގޮުތގެްމަތިންް

ްވޯޓަށްް ްދެން ނޑު ނަޑއަޅަން.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު(ްއަޅުގަ ްކަ ްކަމަށް ްފޮނުވިއްޖެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްޤައުމީްސަލާމަތުގެ ްބިލު މި

ްކުޑަ ްދަންނަވަނީ ްނަންބަރުްމި ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ހުވަދޫ

ްޢިއްޒަތްތެިރ2118/11ްް ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްޢާއްމު ްބެޭހ އިންތިޚާބުތަކާ

ް.ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

61ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

24ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 57ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 29ް.ްފާސްވުމަށް ްކުޑަހުވަޫދ57ް.ްޖުމްލަ .ްއެހެންކަމުން

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަުޅއްާވފައިވާ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްބެޭހ2118/11ްްދާއިރާގެ އިންތިޚާބުތަކާ

ަނއުމުގެްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލަިއަގތުމަށްްފާހެއްނުވި.ްައޅުަގނޑުްދެންްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަީންޢާއްމުްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެ

ްފަރާތުން،ް ްްދާއިރާގެްވިލުފުށީސަރުކާރުގެ ްނަންބަރުްްރަޝީދުްރިޔާޟުްމެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ
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ނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމާްސުލްަޙވެރިކަމާްއެުކްއެއްެވއުޅުުމގެްމިނިވަންކަމުެގްޤ2113/1ްާ

ްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަްށްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްރަޝީދުްރިޔާޟުްމެންބަރުްދާއިރާގެްލުފުށީވިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

61ްްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއް

57ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްސަރުކާުރެގ57ް.ްޖުމްލ29ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ57ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ް ްްދާއިރާގެްވިލުފުށީފަރާތުން، ްްރަޝީދުްރިޔާޟުްމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 2113/1ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ްބަލައިގަތުމަށްް ްމަޖިލީހުން ްބިުލ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫަނށް ްމިނިވަންކަުމގެ ްއެްއެވުއޅުމުގެ ްއެކު ސުލްޙަވެރިކަމާ

ްގަވާއި ްމަޖިލީހުގެ ްއެކު ްފާސްވުާމ ްމިގޮތަށް ްބިލުްފާސްވެއްޖެ. ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްސަލާމަތު ްޤައުމީ ްމަތިން ްގޮތުގެ ުދގަިއވާ

ނޑުްދެންްވޯޓަށްްމިްްދަންނަވަނީް ރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްގަލޮޅުްެދކުނުްދާއިފޮނުވިއްޖެްކަމަށްްނިންމައިފިްނ.ްއަުޅގަ

ް ްމަޚްލޫފު ްހުށަހަޅުއްާވފައިއަޙްމަދު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޕްރ2102/0ްީވާ ްހިންގުމުގެ ްއިޞްލާޙުސްކޫލު ގެނައުމުެގްޤާނޫނަށް

ްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ްްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމާްބިލު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

10ްްގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއި

21ްްވޯޓުްދެްއވީ:

83ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 83ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .81ް ްޖުމްަލ ްގަލޮުޅ83ް. ްއެހެންކަމުން، .

ްޢިދެކު ްދާއިރާގެ ްމަޚްލޫފުނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިްއްޒަތްތެރި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ސްކޫުލްޕްރ2102/0ްީާވ

ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ްބިލުހިންގުމުގެ ްމިްގެނައުުމގެ ްފާހެއްނުވި. ްބަލައިގަތުމަށް ްއައިޓަމުްްމަޖިލީހުން ްއެޖެންޑާ ްހިސާބުން

ްށްްމިްނިމުނީ.ްމިއަދ02ްަ

ް

ްންްމަސައްކަތްް.ްއިތުރުްއެހ08ެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްއިތުްއަށ08ްްައއިޓަމު ްދަނީ. ްމި ްއައިޓަމުްއަޅުަގނޑު ްމި ްމަސަކަތް. ްއެހެން ްރު ްދަށުން މަސައްކަތްކުރަްންގެ

ްގަސްތުކުރަނީ، ްއައިްއަޅުަގނޑު ްދާއިް-0101ްޓަމުެއޖެންޑާ ްރިޔާޟުވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ރަޝީދުްްރާގެ

ްހު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައްކާތެރިކަމ2112/2ްާށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމީހަކަްށްދޭންޖެހޭ ްކޮށްފައިވާ ްއިރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާކަން

ްކުރިއަށްއިނާ ްަބހުސް ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްމައްސަލަޔަތްތަކާ ްބެހޭ ްިނޒާމާ އެއް،ްްގެންދެވުން.

ްމަދުްރަޝީދު.ްއަޙްްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުހޯރަފުށީްދާއި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:މަދުްރަޝީދުްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް
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ްރައީސް. ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮސްްްއަުޅަގނޑަށް ްސިފައިން ްޤައުމީ ްޤައުމުގެ ްމި ްސްކޫލެްއގައި ްކިަޔވާ ްކުދިން ފެންނަނީ

ްތައް ްސްކޫލުަތއް ްބާއްވަން ްޖަލްސާ ްޕާޓީތަކުގެ ްސިފައިންސިޔާސީ ްކޮބައިތޯ ްމަންޒަރު. ްޢިްއޒަތްތެރިްޔާުރކުރާ ްވާޖިބު. ގެ

ްލައިދިނީ.ްއެްހުވާްއަނބުރާްގެންނަވާްއިނގޭތޯ.ްންތޯްމިހިރަްބާޣީްވަޙީދަށްްހުވާނޫްރައީސް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްއަޅުްްނިޒާމާ ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއަރުވަނީްއެއް ްމި ްފުރުޞަތު ަގނޑު

ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްއަށް.ް

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީ

ް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބެހޭعهيكىްسالوناޝުކުރިއްާޔ، ްބިާލ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްާވހަކަް. ްނަމަްްގޮތުން ްދަންނަވަނީ އެްއ

ްަބއެއްްބޭބޭފުޅުންްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްބިލުްހުށަހަޅުއްވާއިުރްވަކިްކަެމއްްހާސިލުކުރުމަށްްްއަޅުަގނޑަށްްފާހަަގކުރެވެނީ

ްނިސްަބތްވާ ްމީހަކަށް ްވަކި ްއަމާޒުވާް،ގޮތަށްްޓަކައި ްމީހަކަްށ ްހުށަހެޅޭްވަކި ްބިލު ްތަންްގޮތަށް ްބިލުތަްއް، ބައެއް

ނުޑްހިތާމަކުރާްކަމެއް.ްއާދެ!.ްމިއީްއަރުގަހުށަހެޅޭއި ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭްޤާނޫނުއަސާސީގެްްުޅގަ ވަނ023ްްައަުޅގަ

ްރަނގަޅަށް ްަވރަށް ްބަޔާންކުރޭ ްއެބަ ްޤާނޫނީްް،މާއްދާގައި ްކުށްވެރިނުވެ ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުަގއި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ

ދައުލަތުގެްއެންމެްމަތީްވެރިކަންކޮށްފަިއާވްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްޢިއްޒަތާއިްމަތީންްއެްމަޤާމުންްވަިކވެއްޖެްނަމަްްހަމަތަކުގެ

ްއެްއްކާތެރިކަާމއިްމާލީްއިނާޔަތްަތކާއިޤަދަރާއިްއެކަީށގެންވާްފަދަްރަް އެވެ.ްްމީހަކަށްްޙައްޤުވާނެްއެހެނިހެންްއިނާޔަތްަތއް

ް ްކުރިމިއީ ްރައީސްކަން ްާރއްޖޭެގ ްއެއީ ްގޮތް. ްަބާޔންކުރާ ްލިބިދޭންޖެހޭްްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްވެސް ްމީހަކަށް ކޮންމެ

ްރައްކާތެރިކަމާް ްދެވޭ ްމިގޮތުން ްވަނީ ްމި ްއިބާރާތުގަިއ ްފަހު ްމާއްދާގެ ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ އިނާޔަތްތަްއްްއިއިނާޔަތްތައް.

ްބެހޭ ްނުދިނުމާ ްއިނާޔަތްތަކެއް ްމި ްބަޔާންކުރަްނވާނޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް.ްްޤާނޫނުގައި ްނެތް ްހެދޭކަށް ްޤާނޫނެއް ގޮތުން

ްބެހޭއި ްދިނުމާ ްްނާޔަތްތައް ްއެހެންވީމާޮގތުން ްއޮތީ. ްހެދެން ްޤާނޫނެއް ްނުިދނުމަށް، ްބިލެއްްްއިާނޔަތެއް ްމިފަދަ ޓަކައި

ނޑެއްްގަހުށަ ނޑުމެންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްވެސްްވެރިކަްނކުރާްބާރަށްްހެޅިދާނެްކަމަކަށްްއަޅުގަ ބޫެލއްނުކުެރވޭ.ްއަުޅގަ

ްއަަރިއގަނެ ްޙައްޤުތަކަށް ްބިލިބިގެންވާ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްގޮތަކަށް ްގަވޭނެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނުހެދޭނެ ބޫލުކުރަނީ.ްލެއް

ްވެ ްއެހެންމެ ްސުހަމަ ްއަދި ްވެސް ްފަރާތުން ްވެސްރިކަންކުރާ ްކޯޓުން ްމަޖިލީހުގެްް،ޕްރީމް ްރައްޔިތުންގެ ްެވސް ކޯޓުަތކުން

ް ްބާރުތަކަށް ްގައަރަވެސް ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއަޅުްއިުނގަެނވޭނެ ްރައީބޫުލކުރަނީ. ްޢިްއޒަތްެތރި ނޑު ްބޮޑަށްްގަ ްވަރަށް ސަށް

ްކުރެއްވިްޝުކުރު ްފަހުން ްއެންމެ ްައށް ްައއި.ޕީ.ޔޫ ްޙައްޤުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޭބނުންވޭ ްވެސް ދަންނަވަން

ްތަޤްރީުރކުރަްއވަިއ،ދަތު ްވެސް ްގެންނެްްރުފުޅުގައި ްސަމާލުކަމަށް ްައއި.ޕީ.ޫޔގެ ްކަންތައްަތއް ްމަިޖލީހުގެ ްވިރަްއޔިތުންގެ

ްސަރވިސްްްކަމަށް ްޖުޑިޝަލް ްމިހާރު ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްމަނިކުފާނަށް ޓަކައި
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ޓުްގޮުތގަިއްމީގެްކުރީަގއިްހުޅުމާލެްމެޖިސްޓްރޭޓްްކޯްެއއް،ްެއއީްައޅުަގނުޑްދެކޭްކޮމިޝަނުގަިއްހުށަހެޅިފައިވާްަމއްސަލަ

ނޑަްކިޔާްކޯެޓްއގެްބެންޗުްޤާނޫނާ އެއްްމިހާރުްދިމާވެފަިއްްދިމާވެގެންްުއޅޭްކްރަިއސިސްް،ެއޅިގެންްއުފެްއދީމަޚިލާފަށްްކަ

ް ްދަޢުވަނީ. ްމިހާރު ްމެދުގައި ނޑިޔާރާ ްފަ ްބައްލަާވ ްމައްސަލަ ްސަރވިްސްއެ ްޖުޑިޝަލް ްއެއީ ްފަރާތުން، ްލިބޭ ވާ

ނުވާނެްގޮތަކަްށްފުރަތަމަްމިކަހަލަްކަންތައްތަްއްިދމާ،ްކާްބަލަންްމިްޖެހެނީ.ްއެހެންވީމާކޮމިޝަނުންްއެްމަްއސަލަްއަެނއް

ކަހަލަްކަންަތއްތަްއްމި،ްތައްްެވސްްނުހަދަންވީ.ްއެހެްނވީމާރުްޤާނޫނީްކޯޓުޣައިްސްްޖުޑިޝަލްްސަރވިސްްޮކމިޝަނުންވެ

ްކޮްނސްޓިޓިއު ްމުޅި ްވަނީ. ްމި ްއަިއއްސަ ްޤައުމު ްހާލަތަކަށް ްވަނީ.ްދިމާވާ ްމި ްއައިސްަފއި ްކްަރއިސިްސއަކަށް ޝަނަލް

ްދެކޭ ްަރއްކާތެިރކަމާގޮުތގަްއަޅުަގނުޑ ްބޭފުޅަކަށް ްކޮށްަފއިާވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްަޙއްޤުތަްއްްއިިއ އިނާޔަތްތަާކއި

ްކުރީ ްމީގެ ްނުހެދޭނެ. ްބިލެއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްގޮތަަކށް ްނުދެވޭނެ ްއެ ްއަޙްމަދުްދޭންވާނެ. ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ގައި

ްބިލަްނިހާނު ްެރކޭ ްވިދާުޅވެއްޖެ ްތާއީދުނުކުރިވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުްނ ްއެމް.ޑީ.ޕީްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ!ްކަްށ ްކަމަށް.

ްބިާނކޮށް.ް ްމައްޗަށް ްައސާސެްއގެ ްވަރަށްްރަނގަޅު ްތާީއދުނުކުރީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިާޔްބިލަކަށް ްބިލު ްރެކޭ އަޅުަގނޑުމެން

ް ނޑުމެންްހަވާލާދިނީ.ްެއްބިލުަގިއްއޭުރގަިއްފާހަގަކުެރވިފައި ްއަުޅގަ ަވނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްންއޭަގއިާވްނުކުާތއަކަށް

ްކޮްނމެ ްއޭނަ ްކަމަށް. ްނުހިންގޭނެ ްެވސް ްތަޙްޤީެޤއް ްއެްއވެސް ްމަްއޗަްށ ްބޭފުެޅްއގެ ްކުރިކަުމގައިްްކޮށްފައިވާ ްކަމެއް ފަދަ

ްނުހިންގޭނެ ްވެސް ްތަޙްޤީޤެއް ްެއްއވެސް ްޝަްވިނަމަވެސް ްކަަމށް. ްވެސް ްމިކަހަަލްރީޢަތަށް ްއެހެންވީމާ، ނުހިންގޭނޭ.

ްރައީްސްނަޝީދުެގްއަސާސްތަކުް ްގޮތެްއްނޫން.ްައޅުަގނޑުމެން ްދެްއކީ.ްެއއީީކްބިލެްއގަިއްލިޔެވޭނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ގެ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްތަޙްޤީޤުުކރައްވަްނވީ. ްވެސް ްމައްޗަށް ްނަޝީުދގެ ްރައީސް ްދަޢުވާުކރައްވަްނވީ. ްހަމަ ްވެސް މައްޗަށް

ް ްއިން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކޯޓެްއ، ްޤާނޫނީ ްޖަގަަހއިގެްޣައިރު ްިސޔާސީ ްގޮތުަގއި ްަޖގަހަިއގެ ްުދވާ ްކަމެއް، ުކރާ

ްސިޔާސީް ްދުވާ ްމިފަދަ ްހަމަ ްވެސް. ްލޮީރގައި ްޕިކަޕް، ްެވސް، ްމަގުން ްވަިއގެ ްތަޢާރަފްކުރިން. ްައޅުަގނޑުމެން ގޮތުަގއި

ްޝަ ްމަްއޗަށް ްސަރވިްސްކޮމިޝަނުްންއުފައްަދއިގެްންރައީްސްނަޝީދުގެ ްދެންނެިވްޖުިޑޝަލް ްމި ްެއއް ރީޢަތެްއްޖަގަހަ

ކުރަން،ްޣައިރުްޤާނޫނީްބެންެޗއްްއުފައްަދއިގެންްއުޅޭީތވެްމިަކހަލަްކަންތައްތައްްނުކުެރވޭނެ.ްރައީސްްނަޝީދުގެްމަްއޗަށްް

ްއެހެންނަމަވެްސް ްކުރަންވީ. ްވެްސ ްޝަރީޢަތް ްހިންގަންވީ. ްވެސް ްތަޙްޤީޤު ްހަމަ ްކުރެިވއްޖެްއޔާ ްތުހުމަތެއް ވެސް

އްތައްްނުކުެރވޭނެްކަމުގެްވާހަކަްައޅުަގނޑުްމިްދައްކަނީ.ްއާދެ!ްރައީސްްނަޝީުދެގްމިދެންނެވިްއުސޫލާްޚިލާފަށްްކަންތަ

ްއިނާޔަާތއިް ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްވަނީ ްހުށަހަޅާފައި ްބިލު ްމި ްގޮުތގައި ްގަބޫުލުކރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ މައްޗަށް

ނޑުްގަ ބޫުލކުރާްގޮތުންްރައީްސްނަޝީދަށްްރައްކާތެރިކަާމއިްރައްކާތެރިކަންްނުލިބޭނެްގޮތްަތކެއްްހެދުމުެގްގޮތުން.ްއަުޅގަ

ްރާއްޖޭގެް ްނޫން. ްދޭތީކީ ްބަަޔކު ްކޮންމެހެން ްލިބިގެންވަނީކީ ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްމިހާރުވެސް ްހިމާޔަތްތައް އިނާޔަތްތަާކއި

ްބައް ްތާއީދު. ްރަްއޔިުތންގެ ްތާއީދު. ްގެންދަނީ. ްމި ްރައްކާތެރިކަންދެްއވަމުން ްއަްށ ްބޭފުޅާ ްއެ ްއެްރައްޔިތުން ަލވާ!

ްެވްސް ްބެންޗެްއ ްޤާނޫނީ ްޣަިއރު ްވެްސ، ްކޯޓެއް ްޤާނޫނީ ްަޣއިރު ްޓަަކއި ްނުދެއްވުމަށް ްރައްކާތެރިކަން މަނިކުފާނަށް

ްއިންް ްހުޅުމާލެ ްޖަހަނީ. ްވެްސ ްޕެޕަރސްޕްޭރ ްަކއިީރގައި ްފޫޓަކަްށވުރެ ްަކިއރީގަިއ، ްއުޅެނީ. އުފައްދަިއގެން
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ްވަަޑއި ްއޮތްއިުރގައި ްހުއްދަ ްދޭްފުރާވަޑަިއގަންނަވަން ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްކޮބައިތޯ ްހިފަހައްޓަނީ. ްވެސް ްތަނުން ްއެ ގަތީމާ

ްބާޣީްވެރިްން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްބޭފުާޅްއަށް ްއެ ްކޮންމެހެން ނޑުމެންނަށް ްމިހާރުވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ރައްކާތެރިކަެމއް

ްދި ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްނެތް. ްކަމެއް ްވެްސ ްއުޅޭނެ ްދެއްވަން ްއިނާޔަެތްއ ވެހިރައްޔިތުްންރައްކާތެރިކަެމއް،

ްަދއްކަން.ް ްއެބަ ްއަބަދުވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްކޯުޓތަކުގެ ްގަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަށް ރައްކާތެރިކަންެދއްވާނެ

ކޯޓުތަކުންްމިްކުރާްކަމަީކްއެްބޭފުޅުންްގަބޫލުކުރަނީްއެްބޭުފޅުންނަކީްއުމުރުްދުވަހަށްްދާިއމީވެފައިްތިބެންޖެހޭނެްބައެްއް

ްއުުމރުދުވަހަށްްއެްބޭފުޅުންްނުބައިކޮށްްޝަރީޢަތްކުރުންމަތީްދެމިތިބޭްގޮތަށް.ްދެްމޮޅުްނަގަންްކަމަށް.ްހަމަް އެއާއެުކގައި

ނޑުްގަބޫލެއްނުކުަރން.ްއެހެންނަމަވެސްްޯކޓުަތްއް މިްއުޅެނީ.ްދެްމޮެޅއްްނުނެޭގނެ.ްއެީއްކުެރވޭނެްކަެމއްްގޮތުގަިއްއަުޅގަ

ްދާއިމީވެފައި ްއުމުރަށް ްއެއީ ްމިސްރާބަކީ ްމިދާ ްއެކަމެއްް، ްދެމިތިބެން. ްމަތީގައި ްޝަރީޢަތްކުރުން ްނުބައި އުމުރަްށ

ްކުީރގަިއް ްއަިއއްސި. ްރާއްޖެ ްވެސް ްބްރަދާސް ްއާތަރ ްއެހެންވީމާ، ްގަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ނުކުރެވޭނެ

ްމަސައްކަތްކުރި ްއަވަހާރަކޮށްލުމަށް ްރަޝީދު ްރައީސް ްއައިސް ްމީހުން ްމި ްތުހުމަތުކުރިން ްއެންެމްްއަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް.

ްޤާނޫނު،ް ްރާއްޖޭގެ ްއެއީ ްޚިލާފަށް. ްޤާނޫނާ ްވެސް ްވަނީ ްއެތެރެވެފައި ްރާއްޖެ ްމީހުން ްއެ ްފަޅާއެރިއިރުގައި ފަހުން

ްަޝއްުކކުެރޭވް ްތުހުމަތުކުރެވިފަިއ، ްކަމެްއގަިއ ްާބވަތުގެ ްއެ ްކަމެްއގައި ްެއްއވެސް ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނު އިމިގްރޭޝަން

ްއެތެެރެވގެ ްާރއްޖެ ްވެސް ްޖަރީމާތަްއްބަޔަކު ްމިފަދަ ްަބއިނަލްއަޤްވާމީ ްމީހުންނަކީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ންނުވާނެ

ްކަވަރޭޖުް ްފުލް ްމީޑިއާތަުކގައި ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްބައެއް. ްބޭރުކޮށްފައިާވ ްއިން ްކެންޔާ ްބައެއް. ްމަޝްހޫރު ހިންގަން

ްއެ ްރާއްޖެ ްބަަޔކު ްނުރައްކާތެރި ްމިފަދަ ްއެހެްނވީމާ، ްބަެއއް. ްއަވަހާރަކޮށްލުްންދެވިފަިއވާ ްނަޝީދު ްަރއީްސ ތެެރވެ،

ްމިް ްސަމާލުކަމަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްކަންތައްތަުކގެ ްމިކަހަަލ ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްާރވައިފާނެ ްވެސް އެކަންތައް

ްހިމާތް ްއިނާތަތްތަކާއި ްރައްކާތެރިކަމާއި ްބޭފުޅަކަށް ްޮކންމެ ްކުެރއްވި ްރަީއސްކަން ްރާއްޭޖގައި ްއެހެންވީމާ، ތަްއްގެންނަނީ.

ްބޭފުަޅކަށްް ްކުރެްއވި ްރަީއސްކަން ްރާއްޖޭެގ ްެއއްވެްސ ްަކމެއް. ްލާޒިމު ްޤާނޫނުއަސާސީން ްރާއްޭޖެގ ްެއއީ ދެއްވަންޖެހޭނެ.

ްދެވިގެންނުވާނެ.ް ްވަޙީދަށް ްބާޣީ ްއެހެންނަމަވެސް ްނުހެދޭނެ. ްބިލެއް ްގޮތަށް ްނުދެވޭ ްރަްއކާެތރިކަން ްހިމާޔަތާއި އިނާޔަތާއި

ްއެް ްަރއީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ްމީހެއް.ްްއެއީ ްފޭިރގަނެފަިއވާ ްއެއީ. ްނޫން ްމީހެއް ްކުރާ ްަރއީސްކަން ްާރއްޖޭަގއި ްެއއީ ްނޫން. އް

ބައިްވޯޓުްވެސްްލިބިަފއިވާްީމހެއްްނޫން.ްއަދިްހަމައެާއއެކުްކޯލީޝަންްހެދީމާްވެސްްމަޖިލީހުންްވެސްްެއއްެވސްްކަހަަލް

ްވޯޓެއް...ް

ް

ްެކވުން:އިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއް

`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްހަމަޖެހޭްއުސޫެލްއގެްމަތިންްހުރިހާްރައީސުންނަށްް

ްއެހެންނަމަވެްސް ްވާޖިބެއް. ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްަކމެއް. ްޤައުމީ ްެއއީ ްއޮތުމަކީ ްއިނާަޔތާ ްރަްއކާތެރިކަމާއި ވެސް

ްފުރަ ްއެންމެ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްމީހުންނަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްަރއްކާތެރިކަމާ، ްަރއްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ތަމަ
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ްދާއިާރގަިއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެތި ްހިތާމަވެރިަކމެއް، ްވަރަށް ްމިއީ ްިމައދު ްއަޅާލުން. އަޅައިލާންޖެހޭ

ްސް ްތައްޔާރުކޮްށގެން ްކުދިންތައް ްބެލެނިވެރިން ްހުރިހައި ްއިރުއަރަިއގެން ްހެދުނު ްގޮވަިއގެްންހިނގައިފި. ްކުދިން ކޫލަށް

ްހުންނެިވް ްއެތާނަގއި ްބަލައިިލއިރުަގއި ްމަޢުލޫމާތު ނުޑްއެކަުމގެ ްނުހުުޅވާ.ްއަުޅގަ ްތަޅުލާފަ.ްސްކޫލް ްސްކޫލް ދިޔައިރުަގއި

ްބޭފުާޅގެް ްއެ ްހުރި. ްްސކޫލެްއގައި ްކޮންމެވެސް ްރަށެއްގެ، ްކޮންެމވެްސ ްޓީޗަރެއް ްލީޑިން ްމަގާުމގައި ޕްރިންސިޕަލެއްގެ

ްބަންދުކުރީ.ްދެންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރައްޔިތުްންކޮންޓްރެކް ްބޭފުޅާްސްކޫލް ްއެ ްރުޅިައއިްސގެން ްއެކަމާ ްއޮތީމާ ްއާނުކޮށް ޓް

ްބަޔަކުް ްއެހެން ްބުނަނީ ްހުޅުވާފަިއްމި ްައއިސް ްއޭނަ ްމަސައްކަެތއްކޮށް ްއަންގަިއގެން،ްއެަތއް ްއެތަންމިތަނަށް ޕޮލިހުންނާއި

ނީ.ްމިްއޮތްްހުރިހާްދުވަހުްއެްމީހުންގެްއަމިއްލަްދަރީންްކިޔަވަންދާްސްކޫލްްއެކަންްކުރީއޭ.ްކިހިނެއްތޯްއެަކންްއެހެންވާ

ްރައީސްެގް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއްތޯ. ްގަބޫލުކުރާނެ ްމިއީކީ ްއަތުން. ްއަމިއްލަ ބަންދުކުރާނެތޯ

ްސަމާލުކަމަ ްސަރުކާރުެގ ްއަިދ ްދަންނަވާލަން. ްޓަކަިއ ްގެނައުަމށް ްމިކަން ނުޑްސަމާލުކަމަށް ްއަުޅގަ ްގެންނަން. ްިމކަން ށް

ްމީހަކުް ްރަނގަޅު ްތަނަށް ްއެ ްލާފައި، ްއެހެންތާކަށް ްޕްިރންސިޕަލް ްއެހެރެ ްއެތާނގައި ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްހަމަ ގޮވާލަން

ްމިް ްެއއް، ްލަމަ ްހަމަެއއް ްއުސޫެލއް ްެއްއވެސް ްމިއީ ްޮގާވލަން. ްައޅުަގނޑު ްފަރާތުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނުޑ ލުމަށް

ްޝަކު ްގޮތުންްބޭފުޅާގެ ްއަޚްލާޤީ ްފަރާތުން ްއޭނަެގ ްެވއްޖެ. ްދުވަސްތަެކއް ްއަންނަތާ ްވެސް ްއަުޅަގނޑަށް ވާަތއް

ްއިތުަރކަށްް ްބިލަކަށް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްފެންނަުމންދާތީ. ްކަންތައްަތކެއް ްެއތައް ްލިބެންނުވާ ދަރިވަރުންނަށް

ްކަ ްރައްޔިުތންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްބޭނުމެްއ ްޮގވާލަން.ްވާހަކަދަްއކާކަށް ްއަޅުަގނުޑ ްކޮށްދެްއުވމަށް ންަތއްތައް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްކޮށްފަިއވާް ްރައީސްކަން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންްްއެންމެހައި ްއަޅުގަ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްހިމާޔަތްދިނުމަކީ ްރައްކާތެރިކަމާިއ ްއެންމެހައި ްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް

ްވެްސް ްބުނީމު،ްރައީސަކަށް ނޑުމެން ްވެްސްއަުޅގަ ްފާްސކުިރްދުވަހު ްބިލު ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެރން ްކަންކަން. ކުރަންޖެހޭނެ

ގެްހިމާޔަތާއިްރަްއކާތެރިކަމެކޭ.ްއަދިްމާލީްއިނާޔަތެކޭ.ްއެހެންނަމަވެްސްދޭންޖެހޭނީްމިްޤައުމަށްްކެރިފޯރިގެންވާްމިންވަެރއްް

ް ްމިއަދު ްދެން ްފާސްުކރީ. ްެއވަރަށް ްދުވަހު 1ްއެ ،2ް ،3ް ްދެނ4ްްް، ްދާއިރުގައި ްދަނީ. ްމި ްއަރަިއގެްނ އަށް

ްއެންމެ ްކަންނޭގެ ްނޫން ްމިއީކީ ްއެކަމުން ްވިސްނަންޖެހޭނެ. ްއިތުރަށް ްދޭތެރޭގައި ްމިއާ މުނާސަބުްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބޭފުޅަީކް ްކޮންމެ ްކުރާ ްަރއީްސކަން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކުރަން. ްމިކަން ވަގުަތކީ

ްނިޔަުތގަިއް ްއުނިކުރުމުގެ ްމީހަކަށް ްަވކި ްއުސޫލުން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅެއްކަން. ްއިޙްތިރާމުދޭްނޖެހޭ ޤަދަރުލިބިގެންވާ

ގޯހެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްިމއަުދްހުށަހެޅިގެންްމިްއުޅޭްހުށަހެުޅމަކީްަވކިްމީހަކުްަރއީސްކަންްމިކަންްކުރުމަކީްވަރަށްްޮބޑުް

ކުރީތީްރައީސްކުރަންޖެހޭްމުއްދަތުްއޭނަްއަށްްހަމަނުވާތީްއޭނަްއަށްްއިނާޔަތްދޭންެވގެންްހުށަހަޅައިގެންްުއޅޭްހުށަހެޅުމެއް.ް
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ްނޫން. ްކަެމއް ްގަޫބލުކުރެވޭނެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހޭދަކުރަންޖެހޭނެްްމިއީކީ ްަރީއސްކަމުަގއި ްއޮތް ްއެބަ ްސާފުކޮށް ވަަރށް

ް ްކަންަތއްތަުކެގ3ްްމުއްދަތަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްވާްނޖެހޭނެ ްމުއްދަތަކަށް ްމަދުނޫން ްވުެރ އަހަރަށް

ްވަރަ ްއުޅުނީމާ،ްދެން ްކުރަން ްކަންތައް ްމިފަދަ ްހުށަހެޅިގެން ްއިްޞލާޙުތައް ްތަޢާރަޟުވާ ްޢިއްޒަތްތެރިްއަސާާސއި ްހަޑި ށް

ރައީސްްމިހެންްކަންތައްްކުރުުމން.ްއަޅުަގނޑުމެންްގަބޫލުކުަރންޖެހޭނެްޙައްޤުވާްެއއްެޗއްްހޯދަންްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ.ް

ވެރިކަްނވެސްްެއއީްޙައްޤުްގޮެތއްަގއެއްްނޫންްދަމަިއގަނެގެންްއަރާްެއއިނީކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްެދންްބާޣީންްކުރަންޖެހޭްއެހެންް

ްއެްއޗެހިްކަން ްބިލާ ްލައްވައި ްމީހުން ްއެ ްހޯދައިގެން ްބަޔަކު ްވާިގެވރިވާ ްއެއަށް ްގޮތަކަށް. ްމިކަހަލަ ްެވސް ްކުރާނީ ތައްތައް

ްސަރުކާރުްން ްބާޣީ ްމި ްޢަމަލުތަެކއްތޯ ްފަސާދައިގެ ްކޮންފަދަ ްޤައުމުަގއި ްމި ްހޯދާނެ. ްޮގތަކަށް ްލިބުނު ްލައިގެން މަޖިލީހަށް

ްމުޅި ްގެންދަނީ. ްމި ްހިންގަމުން ްދެންްްމިއަދު ްޤައުމުގައި ްމި ްޤައުމެއް، ްދަނީ. ްމި ްހަލާކުކޮށްލައިގެން ޤައުމިއްޔަތު

ނޑުމެންނަށްްޓީ.ވީަތކުންްމިްފެންނަނީްއެވެސްްދުވަހެކޭ،ްމިްވެސްްދުވަކަހެކޭްިކޔަމުންް އިތުރަކަށްްނެތްްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ

ް ްދުވަހަކީ ްއަްސލު ްއެކަމުން ްމަންޒަރު. ްވާހަަކެއއ7ްްދާ ްއެދުވަހުެގ ްެއއީީކްްފެބްރުއަރީ. ްވެސް. ްދައްކާކަްށ ނުކެރުުނ

ް ްދުވަހެއްްނޫްނ25ްްދުވަހެއްްނޫނޯ.ްއެ ްައއި ްއަކީ.7ްްއަހަުރްތެރެއިން ްވެްސ.ްއަދިްމ8ްްިފެބްރުއަރީ ްައކީ ފެްބރުއަރީ

ްހިންގަންް ްޢަމަލުތައް ްޓެަރރިޒަމުގެ ްޤައުމުގައި ްމި ްގެނެސްގެން ްބާޣީން ްމި ްފަރާތުން ްބްރަދާސްެގ ްއާތަރ ޤައުމުަގއި

ްފަ ްމިްއުޅޭކަން ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިއަދުގެ ްއެއީ ްނުގުނޭ. ްގޮތަށް ްދުވަހެއް ްއެދުވަސްތަެކްއ ްނޫން. ްދުވަހެއް ްވެސް ްއެ ޅާއެރީ،

ްސަރުކާރެއް.ް ްހިންގަމުންދާ ްފަސާދަ ްކޮރަޕްޝަނާއި ްޤައުމުަގއި ްމި ނޑައެިޅގެން ްކަ ްސަރުކާރަކީ ްބާޣީ ްއޮތް ްމި ޤައުމުަގއި

ް ްޙަޤީޤަތަކީ. ްގަބޫލުކުަރންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސިސްޓަމެއްްއެއީ ްކޮންޓްރޯލް ްބޯޑަރ ްޤައުމަށް ްމި ްސަރުކާރުން އެމެރިކާ

މިލިއަންްރުފިޔާގެްދަރަންޏެއްްމިްޤައުމުގެްރައްޔިތުްނގެްބޮލުަގއިްއެުޅވީްވަޙީދުްައީޑގައިްހުރެގެްނ.511ްްދީފައިްއޮްއވާް

ްޓެަރރި ްޤައުމުތަުކގައި ްދުނިޔޭގެ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްކަމަކީ. ްގެންދާ ްކުރަމުން ްމީހުން ްމި ްމީހުންްއެއީ ްހިންގަމުންދާ ޒަމް

ްވަޙީދުް ްމިނިސްޓަރުންނާއި ްސަރުކާރުގެ ްމި ްކުރަމުންދަނީ ްކަންތައް ްތަފާތު ްޤައުމުގައި ްމި ްލައްވާ ްމީހުން ްއެ ގެނެސް،

ްޤައުޭމ،ް ްވަޙުދަތޭ، ްއަރައި ްކަމަކީ. ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްަރއްޔިތުްނ ްމިއަދު ްއެއީ ްހުރެގެން. ްއަީޑަގއި އެކަމުގެ

ަފއިްާވހަކަދައްާކއިރުަގއިްދެންްމިްަކންތައްތައްްއެނގޭނެްމީހުންްެވސްްމިްޤައުމުަގއިްތިބޭނެކަްންއެއްަބއިވަންަތކަމޭްކިޔާ

ްއަމިއްލަް ްތިމާގެ ްމުހިއްމުވާންޖެހޭ ްޤައުމެއް ްގަޫބލުކުރަންޖެހޭނެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނާރާ ްވެސް ްހިތަށް އެބައިމީހުން

ަގިއްހައްދުފަނައެޅިަޔސްްހުދޫދުްެގންގުޅެންޖޭހޭނެ.ްމިްކަންކަްންމަޞްލަޙަތަށްްވުރެ.ްވެރިކަންްބޭނުންވިޔަސްްކަންތައްތަކުް

ްއޭަން ްކޮްށގެން ްބަޣާވާެތއް ްަޤއުމުަގއި ްމި ްނޫން. ްކަމެއް ްގަބޫލުކުާރނެ ްމީކީ ްހައްދުފަހަނަޅާފައި ްހުންނަނީ ްމި ކުރުމުގަިއ

ްޤައުމިއްް ނޑުމެްނގެ ްކުރެވެނީ.ްއަުޅގަ ްމި ްކީއްތޯ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްލަިއގެން ޔަުތްކޮބައިތޯ.ްއަޅުަގނޑުމެންެގްވެރިކަމަށް

ނޑުމެންްދުވަހަުކް ޤާނޫނުއަސާސީްކޮބައިތޯ.ްަޤުއމެއްްނެތޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްމިްޤައުމުގައިްއަުޅގަ

ްދަނީ.ްމިއީކީް ްމި ްެފންނަމުން ްމިއަދު ްމަންޒަރުތަކެއް ްނެތް ްފެންނަން ްތާރީޚުަގއި ްފަހުގެ ްތާރީޚުެގްމި ްޤައުުމގެ ްމި ވެސް

ކަންތައްތަެކއްްނޫން،ްމިްޤައުމުގައިްޤާނޫނީްވެިރކަމެްއްއޮތްްނަމަ.ްއެކަމަކުްމިްކަމަކަށްްތަރުހީބުދޭނެްފަރާތެއްްމިްްވާނެ
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ްރަްއޔިތުްން ްދިވެހި ްމިއަދު ްތޯ ްަކއިރިއަށް ްާކކު ްކަންކަމުަގއި ްމި ްއިނގޭތޯ. ްނެތް ްފަރާތެއް ްބާުރވެރި ްއެްއވެސް ޤައުމުގެ

ްނިކަ ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްޤައުމު ްމި ްޓެރަރިސްޓުންްދާނީ. ްދުނިޔޭެގ ްަޤއުުމގަިއ ްމި ްގެެނއްސަ. ްމިއަދު ްހާލަތަކަްށ މެތި

ްސްޓޭަޝްން ްީޓވީ ްވަޙީދު ްހިންގަމުންދަނީ. ްމިއަދު ްޖަރީމާ ްލައްވާ ްމީހުން ްއެ ްޚަރަދުކޮށްގެން ްަދއުލަތުން ގެނެސްގެން

އިސާްޚަރަދުކޮށްގެންްމިްޤައުމުަގިއްހަދާށާއިްއޮލިމްޕަހުގައިްޒުވާުނންނަށްްކުޅިވަރުކުޅޭށޭްކިަޔއިެގންްއެްމީހުންްއަތުންްފަ

ްބަލާނަޭމް ްކަންކަން ްކަމެއް.ްމި ްބިރުގަންނަންޖެހޭ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްމި ްކުރަމުން ކަންތައް

ް ްމީގެ ްވިޔަސް ްބުނިކަމުަގއި ްއެހެންނަމަެވްސ3ްްވަޙީދު ްއެނގޭނެ. ްކަންތައްަތއް ްމި ްސީދާ ްވަޙީދަށް ްކުރިން މަސްުދވަސް

ފިޔަވަެޅއްތޯްއެޅުނީ.ްދުިނޔޭަގއިްއެހެރީްބޮޑެތިްއިންޓެިލޖެންސްްޖަމާޢަތްތަކުން،ްޓެރަރިސްޓުްޖަމާޢަތްތަކެއްްކަމަށްްްކޮން

ބުނާްމީހުންްމިްޤައުމުގައިްމިްޤައުމުގެްަދއުލަތުންްޚަރަދުޮކށްގެންްމިްޤައުމުގެްިރސޯޓުތަުކގައިްަބއިތިއްބާަފއިްއެްތިބީ.ް

ނޑުމެންްމިހާރުްްދެންްއެހެންވީމާ،ްމިހާްހިސާބަށް ނޑުެމންްކޮންްވާހަކަެއއްތޯްދަްއކަްންއޮތީ.ްއަުޅގަ ދިޔައިމަްދެންްއަުޅގަ

ްކިާހް ްދައްކަދަްއކާ ްވާހަކަ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދައްކާތާ ްވާހަކަތައް ްމި ްެވއްޖެ ްދުވަސް ލައްކަ

ްވާހަކަ ްމި ްލާވަރަށް ްލޭރަހަ ްތިބެންވީ.ްއަގަިއަގއި ްވަންދެންތޯ ްސަރުކާރަކުްންްދުވަހެއް ްދެއްކިއްޖެ.ްމި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްއޮްތް ްއައިްއސަ ްހަލާކަށް ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހި ްހަމަ ްސީދާ ްހަމަ ްމިއީ ްނުކޮށްދޭނޭ. ްަކމެއް ްއެްއވެސް ރައްޔިތުންނަކަށް

ްއިން ްރައްޔިތުން ްބޭރުކޮށް، ްމިތަނުން ްކެބިނެޓު ްިމ ްވަޙީދާއި ްބާޣީ ްމި ްައަވހަކަށް ްވީހާ ްއެހެންވީމާ، ތިޚާބުކުރާްބައެކޭ.

ނޑުމެންްދައްކަންވީ.ްއެނޫންްެއއްެވސްް ސަރުކާރެކޭްމިްޤައުމަށްްގެންނަންވީ.ްމިްނޫންްކޮންްވާހަކަްއެއްތޯްމިއަދުްއަުޅގަ

ނޑުކޮށްލަނީ.ްިމް ނޑުފު ްފު ްޤައުމިްއަޔތު ްމުޅި ްޤައުމުގެ ްއިނގޭތޯ.ްމި ްނެތޭ ްދައްކާކަށް ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއއް ވާހަކަ

ްހަ ްކަމެްއ ްހުރިހާ ްަޤއުމުްޤައުމުގެ ްމި ްއަކީ. ްވާހަކަ ްދަްއކަންޖެހޭ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްިމއީ ްދަނީ. ްމި ލާުކވެގެން

ދިރިއޮންނަންހޭނެ.ްއެންމެްމީހެއްގެްދަިހވެތިކަމުަގއިްނުވަތަްޭބފަވާތެރިްނައިބުްރަީއސެްއގެްައވާަގއިްޖެހިގެންްމުޅިްަޤއުުމް

ްއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްހަލާކުވެގެންދާްމަންޒަރުްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްޢިް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:އިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްތިމަރަފުށީްދާ

ް ްނަންބަރު ްރައީސް.ްއާދެ!ްޤާނޫނު ްޢިްއަޒތްތެރި ްކޮށްފައިާވް،2119/9ް`.ްޝުކުރިއްޔާ ރައީުސލްޖޫމްހޫރިއްޔާކަން

ްޢިއްޒަތްތެ ްޤާނޫނު. ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްދޭންޖެހޭ ްވާްމީހަކަށް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނަށް ްމި ްރައީސް. ރި

ނޑަށްްތާީއދުކުރެވޭ.ްައޅުަގނޑުްާތއީދުކުާރްސަބަބުތަކެއްްއެބަްހުރި.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްޤާނޫނުް އިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ޔަމުންދިަޔއީ،ްވަނަްއަހަުރގަިއްމަޖިލީހުގައި،ްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްބަހުްސކުރެވުމުންްދިަޔިއރުގަިއްއޭރުްކ2119ްި

ްޤާނޫނަކީް ްމި ްިއނާޔަތްދިނުމުގެ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްފަރާތްތަކުން ްތިއްެބވި ްމަޖިލީހުގައި އޭރު

ްޚިޔާލުތަްއް ްތަފާތު ްއެގޮތުން ްޤާނޫނެކޭ. ްތަްއޔާރުކުރި ްޓަކައި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްމައުމޫނު ްއަްލއުސްތާުޛ ްރައީސް ކުރީގެ

ްޤާނޫނު ްމި ްއިޞްލާޙުްްއުފެދި، ްޤާނޫނަށް ްމި ްމިހާރު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިމާވި. ްދަތިތަކާ ްތަފާތު ފާސްކުރުމަށް
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ްނަޝީދަށްް ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ްކުރީގެ ްމިއީ ްދަނީ ްއެ ްބުނަމުން ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްމިހާރު ްއެކީގައި ހުށަހެޅުމާ

ްިއޞްލާޙެ ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްޓަކައި ްހުއްުޓުވމަށް ްއިނާޔަތް ނުޑްދެމުންގެންދާ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ކޭ.

ްމިް ްޤާނޫނުަގއި ްސަބަކީ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްޭއގެ ްއިޞްލާޙެއް. ްމުިހއްމު ްވަރަށް ްިއޞްލާޙަކީ ްމި ްގޮތުަގއި ގަބޫލުކުރާ

ްފަރާަތކަށްް ްކުރަްއވައިފި ްަރއީސްަކން ްަދއުރެްއަގއި ްއެއް ްަދއުރެްއަގއި ްއޮންނަނީ ްއެ ްނަމަ ްހުށަނާޅާ އިޞްލާޙު

ްމުަޙއްމަދުްއިނާ ްރައީސް ްކުރީގެ ްނޫނީ ްފާސްެވގެން ްއިޞްލާޙު ްިމ ްގޮތުަގއި ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ޔަތްދޭންޖެހޭ

ނޑުްމިްއިޞްލާޙުްދެކޭްގޮުތގައިްިމް ނަޝީދަށްްދައުލަތުންްދޭްއިނާޔަތެއްްޙަޤީޤަތުަގއިްނުލިބޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްމުޙަ ްވަނީްރައީސް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްހުއްުޓވުމަކަްށްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްއިސްލާޙު ްއިނާޔަތް އްމަދުްނަޝީދަށްްދެވޭ

ްަޓކަިއ.ް ްވެއްދުމަށް ްތެރެއަށް ްއިމުެގ ްޤާނޫނީ ްއިނާޔަތް ްދެމުްނެގންދާ ްދައުލަތުން ްދެމުންގެންދާ، ްދައުލަތުން މަނިކުފާނަށް

ޓަަކއި.ްރަނަގޅުްވާހަކަްެއއްްމިްއިޞްާލުޙްޤާނޫނީްއިމުގެްތެެރއަށްްއޭނާްއަށްްއިާނޔަތްްދިނުމުގެްކަންަތއްތައްްކުރުމަށްް

ްހެދި،ް ްޤާނޫނުތައް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްވެސް ްދިނުމަކަށް ްއިނާޔަެތއް ްވަޙީދަށް ްރައީސް ްވަކި ްވަނީ ްމި ހުށަހެޅިފައި

ްއުނިކަންތައްަތއްް ްބައެއް ްހުރި ްޤާނޫނުތަކުގައި ްއެ ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްފެށީމާ، ްތަންފީޛުކުރެވެްނ ޤާނޫނުތައް

ަވނަްއަހަރުްމިްފާސްކުރެވުނުްޤާނޫނުގައިްހުރިްއުނިކަންތަުކގ2119ްްެގެންދާނީ.ްއަޅުަގނޑުްގަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްފާހަގަވެް

ްއަޅުަގނޑުް ްމޭރުމުން ްމި ްހަަމ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ. ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއިްޞލާޙު ްމި ްބިނާކޮށް މައްޗަށް

ްނަޝީ ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ްކުރީގެ ްބޭނުންވޭ. ްމަތިންްދަންނަވާލަން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްރައީސްކަމުން ދު

ވަިކވެަވޑަިއގެންނެިވކަން،ްއަިދްވަިކެވވަަޑއިގެންެނވުމުެގްސަަބބުންްއެްމަނިކުފާނަށްްދޭންޖެހޭްއިނާޔަާތއިްަރއްކާތެރިކަާމ،ް

ްރަ ްކުރީގެ ްއެއާެއކީަގިއ ްހަމަ ްގަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްލިބެންޖެހޭނެ ްއިޙްތިރާމު ްލިބެންޖެހޭ އީސް،ްަރއީްސްއަދި

އަލްއުސްާތޛުްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްްވެސްްއެްމަނިކުފާނަށްްލިބިވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭްއިނާޔަތްތަކާއިްރަްއކާތެރިކަާމް

ްފަރާތުންްލިވިދޭންޖެހޭްޢިއްޒަތާއިްޤަދަރުްލިބިދޭންޖެހޭނެ.ްހަމަމިއާއެކުްމިހާރުްރައީސްކަންް އަދިްހިމާޔަތާއިްރައްޔިތުްނގެ

ްމަނިކުފާނަށްްކުރަްއވަމު ްެއ ްބާރުތައް ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްާޤނޫނީ ްވެްސ ްވަޙީދަށް ްމުަޙއްމަދު ްގެންަދވާ ން

ްމަނިކުފާނާް ްއެ ްަރއީސްކަުމގައި ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްެއގޮުތން ްގަބޫުލކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ

ްއަ ްުނކޮށް، ްކުށެއް ްދައުރު ްމަސްއޫިލްއޔަތުގެ ްމަތިންްހަވާލުކުރެވިަފއިވާ ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްކުށްވެރިުނވެ ދި

ްކަމަށްް ްލިބެންޖެހޭނެ ްވެސް ްމަނިކުފާނަްށ ްއެ ްއިނާޔަތް ްމިާވ ްމީގަިއ ްހަމަ ްވަންޏާ ްކަމަްށ ވަިކވެަވޑަިއގެންނަަވއިފި

ްޢިއްޒަތްެތރިް ްއަޚް، ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެާއއެީކގައި ްހަމަ ްތާއީދުުކރަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙަށް ްމި ްގަބޫލުކުރާީތ ްއަޅުަގނުޑ

ނުޑް ްއެްއޗެއްްަދންނަވައިލާހިތްވޭ.ްއަުޅގަ ނޑުްހަމަ ްވެްސްއަުޅގަ މެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްއިޝާރާތްކުރެްއވިްޕޮއިންޓަކަށް

ްއެހެނިހެންް ްއަދި ްވިޔަްސ، ްކަމުަގިއ ްބޭފުޅެއް ްކުރެްއވި ްރައީްސކަްނ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގޮތުަގއި ްގަބޫލުކުރާ ވެސް

ްވިޔަް ްކަމުގައި ްބޭފުޅުްނ ްހަމަޖައްސަންޖެހޭނީްމުއައްސަސާަތކުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިނާޔަތް ްމާލީ ްއިނާަޔތާއި ސް

ްމިހާރުް ްއަޅުަގޑުމެންގެ ްމިންވަރަކުން. ްހުރި ްޤާބިލިއްޔަތު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފޯރުންތެރިކަމާއި ްދައުލަތުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގޭ
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ްހާލެ ްއެއްވެސް ްވަނީ ްމި ނަޑއަާޅފައި ްކަ ްއިނާޔަތްަތއް ްފަރާތްތަކުގެ ްބައެއް ްހާލަތަކަށްްއިނާޔަތްތަާކ، ްއެކަހަލަ އްަގއި

ްއިނާޔަތްތަުކގެް ްފައިސާތަކެއް ްބައިވަރު ްއެތައް ްފަރާތްތަކަށް ްބައެއް ްގަބޫލެއްނުކުެރވޭ. ްއަޅުަގނަޑަކށް ްކަމަކަށް ބަލާފައި

ްއަދަދެއް.ް ްކުޑަ ްމަދު، ްަވރަށް ްދެވެނީ ްގޮުތަގއި ްިއނާޔަތުގެ ްއިނާޔަތުގެ ްފަރާތްތަކަށް ްއަެނއްބަިއ ްދެވޭއިުރ، ގޮތަށް

ްަވިކވެަވޑަިއގެނެވުމަށްފަހުްއެހެންވީ ްެދޭވ، ްމީހަކަށް ްހުރި ްމަގާމުގަިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ ްަމއްސަލަިއަގިއ ްމި މާ،

ްވެއްޖެްއާޔް ްހާލަތެއްގަިއ ްރިަވއިްޒކުރަންޖެހޭ ްއިތުރަށް ްމަރުޙަލާަގއި ްކޮމިޓީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްވެސް ްއިާނޔަތް ދެވޭ

ްބަލާފަ ްތަނަަވސްކަމަށް ްމާލީ ްނުވަަތްދެވަަންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބަލާފައި،ްރިަވއިްސކުރަންޖެހޭ އި،ްހާލަތަށް

ްއެއަްށް ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްވާހަކަ، ްތާއީދުކުރާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަށް ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްދާންޖެހޭ ވިސްނުމަކަށް

ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްގެަނއުމަށް ްބަދަލެއް ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްގެންނަންޖެހޭ ްއަޅުަގނުޑގެްްބަދަލެއް ްދަންނަވާލަމުން ވާހަކަ

ްވާހަކަކޮޅުްކުރުކޮށްލަން.ްދެްއިވްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ް

ްއިންްވަޙީދުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ްބަހުސްކުރަމުން ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްް`ްޝުކުިރއްޔާ ްދާ މި

ްނުކުރަން.ް ްތާއީދެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްބިލުގެ ްބެހޭ ްއިާނޔަތާ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ކޮށްފައިވާ

ްޤާނޫނުއަސާސީންް ްއިާނަޔތްދިނުމަކީ ްގޮތަކަށް ްވަކި ްވެރިަކންކުރީތީ ްމީހަކު ްވަކި ްވެރިަކންކުރީތީ، ްމީހަކު ްވަކި ސަބަބަކީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްހުއްދަކު ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތަކެއް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްކަމެއް ރާ

ްދިވެިހް ްާވއިރު ްދައުލަތަކަށް ްދިވެހި ްަސއްތަ ްއިން ްަސއްތަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްމެންބަރުން. ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ްއަ ްކޮންކަމަކަށްތޯ ްފައިާސްޚަރަދުކުރެެވނީ ްޖެހޭްދައުލަތުގެ ްއެބަ ްބަލަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލަން ނޑުެމން ުޅގަ

ްޚަރަުދކުރަނީް ްފައިސާ ްދޭ ްދައުލަތުްނ ްއިނާޔަތަށް ްއެ ްއިނާޔަތްދިީނމާ ްމީހަކަްށ ްކޮްށފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުެމން ްދަންނަވަނީ ްިމހެން ްައޅުަގނޑު ްވަޙީދުްކޮންކަމަކަށްތޯ. ްކުރަމުންދާ ން

ްކަމެްއް ްއެތައް ްޚިލާފު ްއިސްާލމްދީނާ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްފައިާސްއިން ްދައުލަތުެގ ްޭދ ްއެބަ ްފެންނަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކުރަމުންދާްމަންޒަރު.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއިހަކަށްދުވަހުްފެނިގެންދިޔަްއިންިޑާއގެްފާދިރީްެއއްްސިރީްސިރީްކޮންމެވެސްް

ނުޑވަުރގައިްަބިއންދައި،ްފަރިއްކޮޅުްދީ،ްއެތަްއްއެތައްްނާޗަރަންީގކުުޅވާފަިއްމީހަކު،ްއެތައްް ޚަރަދުކޮްށގެންްގެނެސް،ްގަ

ނޑުމެންނަކީް ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްއެްއ ްފުރަތަމަ ްޚަރަދުވެގެންދިަޔއީ. ްނޭނގޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކަމެއް ްކިހާވަރެއް ފޮނުވާލީ.

ްއިސްލާް ްސައްތަ ްއިން ްސައްތަ ްވެފަިއ، ްބަޔަކަށް ްެވްސްއިސްލާމް ްހިނގައިގެން ްކަމެއް ްއެފަދަ ްވެފައި ްޤައުމަކަށް މު

ްއެހެންް ްާޢއިލާގެ ްބޭފުޅާގެ ްހުންނެވި ްަވގުތު ްމި ްއަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުވާނެ.

ނަނީްފިދާްވަޙީދު.ްފިދާްބޭފުޅުންްކަންތައްްކުރަީންކިިހނެއްތޯ.ްްއަޅުަގނޑުމެންްޫޔިޓއުބުްހުޅުަވއިލާފައިްޖަހައިާލއިުރްފެން

ްކާލީމާ.ް ްބަިއވަރު، ްއެތައް ްކޮންެމެވސް ްއިންިޑއާގެ ްޕްރޮމޯޓުކުރަނީ ްމި ްފައިާސގައި ްދައުލަތުގެ ްޕްރޮމޯޓުކުރަނީ ްމި ވަޙީދު



83 

 

ްވާހަަކް ްއެ ްއޮތީ ްފާޅުގަިއްއެ ްބުދެއް.ްހަމަ ްހުރި ްލާފައި ްައތެއް ްފަަޔކާިއްއެަތއް ްއެަތއް ްބޮޑުސިްނގާ ްައކީ ކާލީމާ.ްކާލީމާ

ްސީދާްދައްކާފަ ްފެންނަނީ ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލަން ްޚަރަދުކުރަނީ ްފައިސާ ްމި ްަބޖެޓުންތޯ ްދައުލަުތގެ .ްދިވެހި

ނޑަށްްއެބަްފެނޭްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަރަށްްސާފުކޮށްް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުާރްމީހާްއަށްްބަލައިލާއިރުގައިްައޅުގަ

ްވާން ްވާންޖެހެއޭ.ްއިްސލާމަކަށް ްވެްސްއިސްލާމަކަށް ްކަންތަކެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެެވސް ްވާ ްއިސްލާމަކަށް ްޭއަގއި ޖެހޭއިރުަގއި

ްކޮންމެވެސްް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްފެނުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުިރން ްތަންކޮޅެއް ްޖެހޭ،ްރައީސް. ްއެބަ ްފެންނަން ްހުރި. އެބަ

ްހަވާލުކުރި.ް ްނަމާދުކުރަން ްއިމާމަކަށް ްމުދިމު ްމިސްިކތުން ްވަަޑިއގަތްތަނާ ްނޭގުނު.ްްنحًداރަށަކަށް ُ ިކޔާކަށް
ްقُۡم هَُو هللّاٰ

ްފަހުންް ްޭއގެ ްރައީސެއްތޯ. ްކިހާވަރެްއގެ ްބަލަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްއެހެންވީމާ، ްއޮޅުވާލި. ްފަހަރު ތިންހަތަރު

ްނަމާުދް ްއަޞްރު ްވަަޑއިގެްނ ްއަށް ްފޯަކއިދޫ ްއަށް. ްފޯކައިދޫ ްރަށަކަްށ ްައޅުަގނުޑގެ ްަވޑަިއގެންނެިވ، އިހަކަށްދުވަހަުކ

ްއޭރުކުރެއްް ްއެނގުނީ ްމި ްމިހާރު ްވިސްނާލީމާ ްއޭރު ްދެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ُ  ވި.
ްއޮތީަމްްقُۡم هَُو هللّاٰ ްއޮޅިަފއި ވެސް

ްފަހުް ްނަމާދު ްއަޞްރު ްބޮުޑކުރަންެވގެން ްބައި ްދީނީ ްތަްނކޮޅެއް ްގެންދަްނވެގެން ްކުރިއަށް ްއެަބއި ްރަނަގޅަށް ތަންކޮޅެއް

ްަވޑަިއގަތީ.ް ްކޮށްފައި ްހަތަރުްސުންނަތް ްވާހަަކްވެސް ްބަލަންޖެހޭ.ްމިއީްސީރިއަސް ަރއީސް.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެން

ްޖެހޭ،ްމުއްޠަލިބުމެންް ްިވސްނަން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިއްބަާވއިރު ްބޭފުޅުން ްކަހަލަ ްމުއްޠަލިުބމެން ްއަމުދުން އެއް.ްއަދި

ނޑިޑޭަޓކަށްްނަަގިއެގންއުޅޭއިުރ،ްދީނޭް ިކޔަިއގެންްވާހަކަދަްއކާއިރުްކޮންގޮަތކަށްތޯްވަޙީދުްފަހަތުގަިއ،ްވަޙީދުްޢަދާލަތުގެްކެ

މިްވާހަކަްމިްދައްކަނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްފަހަރެއްގައިްެވދާނެ،ްފަހަރެއްގައިްވެދާނެ،ްުހދުްތާކިހާްއަޅާފައިްހުންނާތީް

ެއއީްޔަހޫދީންްްމުއްޠަލިބުމެންނަށްްއޮޅުނީްކަމަށް.ްއަޅުަގނޑަށްްފެނޭްހުދުްތާކިހާްއަޅަިއގެންްޔަހޫދީންްެވްސްއުޅޭްތަން.

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްައޅައިގެން ްތާކިހާ ްހުދު ްއަޅަިއގެން. ްފުއްކިބަިއަގިއ ްމިތާ ްއުޅެނީ ްޔަހޫދީން ްބޮޑެތި ްއެންމެ އުޅެނީ،

ްަފއްޅިތަުކގަިއްވަރަްށް ްތަނެްއްނުފެނޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމޮޅަްށްކުެރވޭ ްއެުކ،ްމާ ްފަރުވާތެރިކަމާ ްމާ ްނަމާދަކަށް ވަޙީދުގެ

ނޑުްހަމަްމުއްޠަލިބުްމިތާްސަޅިކޮށްްބުދުތަކަ ށްްއަތްިދއްޮކށްގެންްތިބޭްތަންްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްކުރިންް ްހަދައި، ްމީހަކަށް ްދީނީ ްއެހާ ްވަޙީދު ްރައީސް ްޕާޓީން ްޢަދާލަތު ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވާލަން ްހަމަ އިންނެވީމަ

ްވަ ްހަދައި، ްމީހަކަށް ްލާދީނީ ްނަޝީދު ްރައީސް ްވިސްނާފައިތޯ؟ްވެރިކަންކުެރްއވި ްކޮންގޮތަކުން ްހެދީ ްމީހަކަށް ްދީނީ ޙީދު

ްޤައުމުް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން. ްތި ްވިސްަނވާށޭ ްކަންތައްތަކާ ްމި ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްޢިމްރާނަށް ޝައިޚު

ްއެ ްއާއި ްބޭފުޅާ ްހުންެނވި ްއަކަށް ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްލާދީނީވެެގން. ްދަނީ ްމި ބޭފުާޅގެްްްމިހާރުއޭ

ނަޑއެޅިގެންްއެހެންްދީންތަކަށްް ނޑައެިޅގެންްފާޅުަގއިްދީނަށްްފުރައްސާރަކޮށް،ްކަ ދަރިކަނބަލުންނާއިްއެހެންްމީހުންނާްކަ

ްޢަދާލަތުް ްައޅުަގނޑުމެން ްިމއީ. ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކމެއް ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްާދއިރުަގއި އަޅުކަންކުރަމުން

ން.ްަޢދާލަތުްޕާޓީްއަށްްޮގވާލަންްބޭުނން،ްތިްބޭފުޅުންްމިކަމާްވިްސނަވަހަރޭ.ްރާއްޖެްއިންްދީންްޕާޓީްއަށްްގޮވާލަންްބޭނު

ްއެހެންް ްދަނީ ްމި ްރަސްީމގެކޮުޅަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްސީދާ ްކިހާވަަރކަްށތޯ. ހަވާލުކުެވގެންދާނީ

ްޕްރޮމޯޓުކުރަމު ްކަންތައް ްއެ ްއަޅުކަންކުރަމުން. ްމިސްކިތަށްޯތްދީންތަކަށް ްއަޅަިއގެން ްތާކިހަލެއް ް ްހުދު ްއެހެންވީމާ، ން.
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ްކަމެއްް ްބަލަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްިމއީ ްވަަޑއިގަންަނވަނީ، ްފަށްޅިއަށްޯތ ްައޅަިއގެން ްތާކިަހލެއް ްހުދު ވަަޑއިގަންަނވަނީ.

މަންފާްއެއްްކުރާްގޮތަްށްްޢިއްޒަތްތެރިްްރަީއސް.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނޑުްއަދިވެްސްމިްދަންނަވަނީްވަކިްމީހަކަށް،ްަވކި

ްއިސްލާމްް ްމިއީ ްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް ްހުއްދަކުރާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްހެދުމަކީ ްޤާނޫނެއް ވަކި

ްޚަރަދުކުރެވެންޖެހޭނީް ްފައިސާ ްދައުލަތުގެ ްމި ްވާތީ ްޤައުމަކަށް ްއިސްލާމް ްސައްތަ ްިއން ްަސއްތަ ްވާތީ، ޤައުމަކަށް

ްިއސް ނަޑއެިޅގެން ްޢިްއޒަތްތެިރްކަ ްޝުކުރިްއޔާ ްދަންނަވާަލން. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތަކަްށކަން ްކަހަލަ ްޚިލާފުނުވާ ލާމްދީނާ

ްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްصحبهوްآنهްوعهىްيحًدްسيدناްعهىްوانسالوްانصالةް.انعانًينްربްهللްانحًدް.انرحيىްانرحًنްهللاްبسى

ްހުންނެިވްأجًعين ްމަޤާމުގައި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްރި ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .

ްކަމެއް.ް ްތާއީދުކުރި ްއަުޅަގނޑުމެން ްކުރިންވެސް ްދިނުމަކީ ްއިނާޔަތްތަްއ ްދޭންޖެހޭ ްވަިކވުމަށްފަހުގައި ްމަޤާމުން ބޭފުޅަކަށް

ނުޑްތާއީދުކުރާނެްކަމެއް.ްއަދިްމިހާރުވެސްްާތއީދުކުރާނެްކަ މެއް.ްއަދިްމުސްތަޤްބަލުގަިއްވެސްްއިރާދާކުރެްއިވއްޔާްއަުޅގަ

ްއެއީް ްކުރީ ްނަމާދެއްތޯ ްއެހެން ްނޫނީ ްކުރީ، ްސުންނަތްތޯ ްދެން ްނަމާދެއްކޮށްގެން ްއެހެންނަމަވެސް ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްނަމާދަ ްައޞްރު ްކޮށްގެްނ، ްނަމާދެއް ްކަމެއް. ްނޭނގޭނެ ްނަމަވެްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޙަރާމްވި ްނަމާދުކުރުން ށްފަހުގައި

ްވާހަަކް ްއެ ްނަމާދުކުރީމާ ްހުންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމީހަކު ްހާލަތްތަކެއް ްކުރެވޭނެ ްނަމާދުތައް ްހުރޭ.ްއެ ްނަމާދުތަކެއް ކުރެވޭ

ްފުންމާލައްވަ ްުކަޑދޮރަކުން ްވަޙީދު ްަރއީސް ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްބަލަންޖެހޭ. ްެއބަ ްަދއްާކއިރު ިއގެންްއަޅުަގނޑުމެން

ްމިހާުރް ްއަދި ްތިމަންނަ ްނިމުނީމާ ްޖަމާޢަތްހަދާފައި ްމިސްިކތުގަިއ ްއެހެން، ްހަމަ ްއަދި ްވަަޑއިނުގަންނަާވ. ވުޟޫކުާރކަށް

ްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެއް ްއެނިގފަ ްއަދި ްކަމެއް ްވަަޑއިގެންެނވި ްފުންމާލައިގެން ްުކޑަދޮރަކުން ްކިޔާަފއި ްެގއްލިއްޖޭ ވުޟޫ

ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެީއްރައީސް. ްހާލަތެއް. ްގަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްހާލަތަކީ ްއޮތް ްމި ްޤައުމުގައި ނޑުމެން

ްއަިދް ްނޭނގިދާނެ. ްނަމާދުކުރަން ްބަރާބަރަށް ްމިއަދުެވސް ްެވސް ްޒުވާނުންނަށް ްގިނަ ްަވރަށް ްތެރެއިްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްކަމެއް. ްބިރުގަންނަ ްވަރަށް ްނަމާދުކުރުމަކީ ްއިމާމުވެ ްއިމާމުެވްްޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑު

ްއާޔަތްތައްް ްއެ ްއާޔަތްތަާކއި ްކިަޔވަންޖެހޭ ްއެއީ ްފަހަރު ްބަެއްއ ްބިރުގަނޭ. ްފަހަރުގައި ްފަހަރު ނަމާދުކުރަންކުރަންޖެހޭ

ކިަޔވަމުންދާއިރުަގއިްކުށެއްްެޖހިދާނެތީްހަމަްބިރުގަނޭ.ްއަޅުަގނޑުްހަމަްޔަޤީނުންްވެސްްބިރުގަނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއިމާމުވެް

ްއެއްްނަމާދުކުރުމަ ްޒިންމާ ްބޮޑު ްވަރަށް ްވެސް ްއަކީ ްމައުމޫމާ ްހުންނަ ްފަހަތުގައި ްއިމާމާ ްއަދި ްނޫން. ްކުޑަކަމެއް ކީ

ނަގަންޖެހޭްމީހެއް.ްޤުރުއާނުގެްއާޔަެތއްްނުބައިކޮށްްީކއްޖެްއޔާްއެއީްބުނެދޭންްއެނގޭވަުރގެްމީހެއްްމައުމޫމަކަށްްހުންނަންް

ކުންްއެބަްފެނޭްއެނޫންްގޮތަށްްވާްތަންްެވސް.ްބައެއްްފަހަރަށްްއިމާމާްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިހާރުްމިސްކިތްތަ

ްކަންތައްތަކެއްް ްމިހިރަ ްއާދޭ. ްވެސް ްތަން ްރަނގަޅުކޮށްދޭންޖެހޭ ްބޭފުޅަކު ްހުންނަ ްމާދުރުގައި ްފަހަތުން ްކީމަ، ކުށެއް
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ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްގަބޫުލުކރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހުރި. ްއެބަ ްމާނަައީކްމުޖްތަމަޢުގައި ްީމގެ ރައީސް.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުަރއްވާްބޭފުަޅކީ،ްކޮންމެްބޭފުޅަީކްބާޣީއަކަށްްވުމެއްްނޫން.ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުރަްއާވް

ްއެހެންމެް ްރައީސް.ްހަމަ ްނޫން.ްޢިްއޒަްތތެރި ްހިާމޔަތްނުދިނުމެއް ްަރއްކާތެރިކަާމއި ްިއނާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްބޭފުޅަކަށް ކޮންމެ

ވަަނ2111ްްއަހަުރގެްތާރީޚުަގއި،ްިއސްލާމީްތާރީޚެއްްއޮތްްޤައުމެްއގައިްފާުޅގައިްމިްދިޔަްތިންްައހަރުގެްތެރޭގައ951ްްި

ނޑުމެންް ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްހަމަ ްއެްއޗެއް. ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްެއއީ ްނެތް. ްބެހެއްިޓފައި ްބުދު ްނޫނީ އަހަރުަގއި

ް ްަބިއވަރު ްވިދާުޅވާހެންްތުހުމަތުކުރަމުންދާއިރުގައި ްއެ ްުހންނާނެ. ްވެސް ްވަޙީދުގެ ްރައީސް ްހުރި. ްއެބަ ކަންަތއްތައް

ްެއއްް ްނުކުރައްވާ ްވަޙީދު ްރައީސް ްއެހެންނަމަވެސް ްއިޞްލާޙުކުެރވެްނޖެހޭނެ. ްއެކަންތައް ްހުރެދާނެ. ްއެބަ ކަންތައްތަެކއް

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްދީނަށް. ްނުކުރާނަމޭ ްކަމެއް ްމި ްތިމަންނަ ްފާޅުަގއި ްއޮތް. ްއެބަ ްއެރިްކަމެއް ްމޫދަށް ްނަމާދުކުރީމާ ން

ްވާހަކަަދއްަކިއް ްވައްތަރަށް ްމި ްނޫނޭ ްކަމެއް ްކުރާ ްމީހުން ްދީނީ ްމިއީ ްގުުދެވގެން ްުކއްލިއަކަށް ްނިކުމެ އަތްދޮވެލަިއގެން

ްނޭނގޭނެ.ް ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްގޮެތއް ްއޮންނަ ްބޭފުޅެއްަގއި ްއެ ްޢަޤީދާ ްނުކުރަްއވާ. ްމަލާމާތެއް ްފުރައްސާރަކޮށް ދީނަށް

ްވާނަމަްފެންނަ ްކަމަށް ްމަލާމާތްނުކުރާ ްދީނަށް ްފުރައްސާރަކޮށް ްފާޅުަގއި ްއެނގޭނީ. ްކަންތައްތައް ްހުންނަ ން

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްަނޝީދު ްއުނަދގޫވާނެ. ްތަންކޮޅެއް ްޖަޖުކުރަން ްގޮތުން ްެބހޭ ްއެއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްފުރައްސާަރކޮށް، ްކަންތައްތަކަށް ްދީނީ ްފާޅުަގއި ްމިހެންގޮސްްއަހ9ްަގޯްސވެގެންދިަޔއީ ްާއއި ްވާހަކަ ްަކިއވެިނކުރާ ުރގައި

ްމިް ްޤާނޫނަށް ްމި ްކޮްނމެއަކަސް ްދިޔައިމަ. ްފުރަްއސާރަކުރަމުން ްކަންތައްތަކަށް ްދީނީ ްކަންަތއްތަކަްށ، ްބަިއވަރު އެތައް

ްރައީސްް ްފަދައިްނ ްވިދާުޅވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްތިމަރަފުށީ ްޖެހެނީ ްމި ްއިޞްލާުޙގެންނަން ްއަށް ްމާއްދާ

ްއެަބް ްއިޞްލާޙުކުރަން ްމާއްދާ ްމި ްޤާނޫނުގެ ްމި ްވާނަމަ ްކަަމށް ްދޭ ްަރއްކާތެރިކަން ްއިނާޔަތާއި ްހިމާޔަތާއި ްމި ނަޝީދަށް

ްކަމަށްް ްފުރިހަމަނުވާ ްދައުރެއް ްއަހަރުގެ ްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްތިން ްފުރިހަމަވުމުން ްދައުރު ްއޮތީ ްޤާނޫނުގައި ޖެހޭ.ްމިހާރު

ްވާނަމަ...

ް

ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްފެން ްފާޅުގައި ްކޮށްަލނީ ްމި ްފާހަގަ ްގޮތުަގއި ްމަްއސަލަެއއްެގ ްނިޒާމީ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްނެތޭްޢިއްޒަތްތެރި ނަން

ްކަންތައްތައްްް ްހުރި ްފެންނަން ްއަށް ްދުނިޔެ ްިވދާޅުވާތީވެ.ްމުޅި ްކަންތައްަތއް ްފާޅުގައިްނެތް ްމެންބަރުން ވިދާޅުވާތީ.ްަބއެއް
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ްހުިރް ްމިހެން ްވިޔަސް ްބަންޑާަރނަޔަކަ ްިވޔަސް،ްސިީރްސިރީ ްވަޙީދު ްފިދާ ްނުފެންނާތީވެ. ްފާުޅގައި ްބޭފުޅުންނަށް ބައެއް

ްއް.ްޝުކުރިއްާޔ.ފާޅުގައިްހުރިްކަންަތއްތަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރައްދުދެްއވުމަކަްށް ްވާަހކަފުޅަކަށް ްދައްކަވަމުންގެންދާ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ އާދެ!ްނިޒާމާ

ްބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއގަިއްފުރުޞަތުނޭރުވޭނެ.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއި

ް

ްފަރެސްމަތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބްްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްއެއަްށްތާއީދުކުރަނީ.ް އިނާޔަތާިއްރަްއކާތެރިކަންްދޭްކަމަށްްވާނަމަްޤާނޫނުެގްމިްާމއްދާްއިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭތީްައޅުގަ

ސްްމިްއިނާޔަތްްލިބިގެންދާނެ.ްއެހެންވިޔަސްްމިްދެްބޭފުޅުންްވެްސްއެހެންވީމާ،ްއޭގެްސަބަބުނުންްމިހާރުގެްރައީސަށްްވެ

ދައުރުްހަމަނުކޮށްްދާންޖެހިއްޖެއްޔާްދެްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްިމްއިނާޔަތާއިްހިމާޔަެތއްްނުލިޭބނެ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންް

ްމާ ްމި ްރައްކާެތރިކަންދޭންޖެހޭތީ ްހިމާޔަތާއި ްއިނާޔަތާއި ްބޭފުޅަކަށް ްއަޅުަގނުޑްކުރަްއވާފަިއވާ ްއިޞްލާޙުކުރަން އްދާ

ދަންނަވަން.ްއަޅުަގނޑުްވެސްްތާއީދުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްހަމަްއެހެންމެްފިދާްވަޙީދުްއެްކުރީްރަނގަޅުްކަެމކޭް

ްކޮންމެް ްއެއީ ްވަޙީދު ްފިދާ ްވާނަަމ ްކަމަށް ްއެއްޗެއް ްހުރި ްޔޫޓިއުބުަގިއ ްއެއީ ްނުބުނަން. ްައޅުަގނެޑްއ ްވެސް އެއްފަހަރު

ްދީންތައްްްސްޓަޑީ ްއެހެން ްކަލާނގެތަކާއި ްއެހެން ްކިތަންމެވަރަކަށް ްކުއްޖަުކ ްހުރި ްިއސްލާމްދީނުގައި ްކުިރޔަސް، އެއް

ްތަނަކަށްް ްހުރިހާ ްތިމަންނަ ްގޮުތގައި ްގަބޫލުކުރާ ްތިމަންނަ ްވާންޖެހޭނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްފަހު ްއެންމެ ްވެސް ސްޓަޑީކޮށްފައި

ްވެ ްބުދުތައް ްބެލީމޭ، ްވެސް ްފަްއޅިތައް ްދިޔައީމޭ، ްހަމައެކަނި ްގޮތުަގއި ްގަބޫލުކުރާ ްތިމަންނަ ްއެހެންނަމަވެސް هللاްސް.

ްއަކީ.ް ްވާހަކަ ްބުނަންޖެހޭ ްވިޔަސް ްވަޙީދު ްފިދާ ްއެއީ ްނެތޭ. ްއެއް ްކަލާނގެ ްއެހެން ްފިޔަވައި ްވަތަޢާލާ ސުބުޙާނަޙޫ

ްއެްއޗެއް ްޯގސް ްއެއީ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްބުނެފި ްބަހެއް ްއެނޫން ްައކީ. ްވާހަކަ ްބުނަންޖެހޭ ްވެސް ްދީނުންްއަޅުަގނޑު ްއެއީ .

ްބޭރުވެ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްއެހެްންޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް. ްތިބި ްއީމާްނވެެގން ްެއއްކަލަކަްށ ްެއއްަކއުންވަްނތަ، ީކ

ްސީދާް ްހަމަ ްވިދާުޅވަނީ ްއެ ްމުއްޠަލިބު ްއައްަޝއިޚް ްޝައިޚެްއ، ްބޮޑު ްމާ ްދެން ްނުހުންނާނެ. ކަލާނގެތަެކއް

ްޤައު ްމުސްލިމު ްނުެދއްކޭެނ ްއެއް ްވާހަކަ ްކަލާނގެތަެކއްގެ ްތަފާތު ްވާހަކަތަކެއް. ްޚިލާފު ްިމްޤާނޫނުއަސާސީއާ މެއްގެ

ްހަމަް ްދެންނެވީ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްޚިލާފުވާނެ. ްާޤނޫނުއަސާސީއާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ ްމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ

ްސާފުކޮށްްފިދާްވަޙީދަށްްވިޔަްސ،ްފިދާވާނެްވަޙީދަށްްިވޔަސް،ްވަޙީދަށްްމުއްޠަލިބުްފިދާވިޔަްސްއެްވާހަކަަތކެއް...

ް

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުއްޠަލިބު.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާްދާއިރާގެ

ނޑުްމިްދެންނެވީްކިަޔވާުކއް ޖަަކށްްސްޓަޑީކުެރވިދާނޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްމުސްލިމުްުކއްޖެްއެގްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ފިޔަވައިްއެހެންްކަލާނެގްއެއްްދުނިޔޭގައިްނުެވއޭ.ްއެްهللاްއެންމެްފަހުގެްބަހަކަށްްވާންޖެހޭނީްތިމަންނަގެްކަލާނގެްއަީކް

ްމީހަުކްބު ްފަހަރަކު ްނުދަންނަަވން،ްއެްއވެސް ނޑު ްދެންނެވީ.ްއަުޅގަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްރަނގަެޅކޭ.ްްބަސްބުނުމޭ ްއެއްެޗއް ނާ

ްވެސް،ް ްވަޙީުދެގްދަރިޔަކަށް ްއަދި ްވެސް ްނުބުނެވޭނެ.ްهللاްވަޙީދަކަށް ްއެއް ްވާހަކަ ްހުރި ްެއއް ްކަލާނގެ ްއެހެން ފިަޔވައި

ްއެހެންްބުނެފިްކަމަށްްވެއްޖެްއޔާްމުރުތައްދުވީ.ްމުތުތައްދުްެވއްޖެއްޔާ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތް ްދާއިރާގެ ްއަޅުަގނޑުވެލިދޫ ްވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް ްރިޔާސަތަށް ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދަންނަވަން.ްްތެރި އެދި

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްދިއްދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަމީރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްް

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްޝުކުރިއްޔާ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ިޢއްޒަތްތެރި

ްދީންތައްް ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްވީމަ. ްމުސްލިމަކަށް ްވެސް ްފުރިހަމަވަނީ ްޝަރުތު ްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއޮންނާނެ. ްނުވެސް ްއުސޫެލއް ްގަބޫލުކުރާ ްއިސްލާމްދީން ްޖެހޭްްދިރާސާކޮށްފައި ްއެބަ ްއެކަންކަން އެހެންވީާމ،
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ްރަޝީދުް ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްިވލުފުށީ ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ރަނގަޅުކުރަން.

ްބިލަީކްާޤނޫނުއަސާސީެގް ްމި ްބިެލްއ75ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއްއޮތް ްޚިލާފަށް ްެއްމަނިކުފާނު ްމާްއދާއާ ވަނަ

ްއިނ 75ްްގޭތޯ. ްބުނަނީ، ްމާއްާދަގއި ްމެންބަރަކު،75ްްވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްބުނަނީ، ްމި ްމާްއދާގައި ވަަނ

ްއަށްް ްމަންފާ ްލާބަޔާއި ްރައްޔިތުންގެ ްމަޞްލަޙަތާއި ްޤައުމީ ްޢަމަލުކުރަންވާނީ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ނުވަތަްއެްމީހަކާްޚާއްޞަްގުޅުމެއްްއޮތްްއެހެންްމީހެއްގެްޒާތީްްއިސްކަންީދގެންނޭ.ްއަދިްއެއްެވސްްމެންބަރަކުްއެްމީހަކު

ްސަރުކާރުގެް ްރަޝީދަކީ ްރިާޔޟު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންކޮށްގެންނުވާނޭ. ްމަޤާމުގެ ްކުރިއެރުވުމަށް މަޞްލަޙަތެއް

ޖެންޑާގައިްއެބަްއޮތްްތިންްފަރާތުން،ްވަޙީދުގެްފަރާތްޕުޅުންްބިލުްހުށަހަޅުއްވާްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.ްމިހާރުވެސްްމިްއެ

ބިލުްހުށަހަޅުއްވާފަ.ްއެހެންވީާމ،ްއެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކީްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްބިލުްހުށަހަޅާްމެންބަރުކަމަށްްވެފައި،ް

ްއެްމަނިކުފާުނގެ ްއިނާޔަތްްހޯަދއިދިނުމަށްްޓަކަިއްމިްބިލުްުހށަހެޅީމަްއެއީ ްއަށްްމި ްއަދިްމިހާރުގެްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވާހަކަތައްް ްމިފަދަ ްގިނައިން ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްއަދި ްދެކެން. ްައޅުަގނޑު ްގޮތުގައި ްބިލެއް ްއޮތް ްމަޞްލަޙަތު ޒާތީ

ތަކުރާރުކޮށްްދަްއކަވާަފއިްހުރިްބޭފުޅަކަށްްވީމަ،ްމިފަދަްބިލެްއްމިގޮތަށްްހުށަހެޅީތީްައޅުަގނުޑްހިތާމަކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެިރް

ްޤާނޫނުައސާސީެގް ްބިުލ128ްްރައީސް. ްމި ްވަންޏާ،ްއަދި ްަކމަށް ްހުށަހަޅާފަިއ ްއޮތީ ްމި ްބިލު ްމި ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޤާނޫީން ްކުށްވެރިނުވެ ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުަގއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްކޮބައިތޯ ްވަންޏާ ްކަމަްށ ްއޮތް އުފަންކުރަްއވާފައި

ްބެ ްކުްށވެރިނުިވކަން ްނަމަ. ްވަިކވެއްޖެ ްމަޤާމުން ްމަތިން ްަރއީސަްށްހަމަތަކުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްކާކުތޯ؟ ލީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނޫ ްއެީއ51ްްދަންނަވާލަން. ްމީހާ ްހުރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ްއޭރުގެ ްބުނަނީ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ރުްހުރިްއަލްމަރުޙޫމުްއިބްރާހީމްްނާޞިރު.ްއެްމަނިކުފާނަށްްހިމާޔަތާިއްރައްކާތެރިކަންދޭންޖެހޭނެްޤާނޫނުްހެދުމަކީްއެއީްއޭ

ްބުނޭް ްއެބަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެ ްހަމަ ްއަދި ްމައުމޫނު. ްރައީސް ްއެއީ ްކަމެއް. ްކުރަްއަވންޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޒިންާމް ްނުދިނުމުގެ ްޙައްެޤކޭ.ްއެކަން ްއަާސސީ ްދޭންޖެހެއޭ.ްެއއީ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއެހީތެރިކަން ްވަކީލެްއގެ ޤާނޫނީ

ނާނެ.ްއެއީްހަމަްއޭރުގެްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްހަމަްއެާއެއކުަގއި،ްހަމަްއެާއއެުކގަިއްއެަބްވެސްްއުފުލަންޖެހޭްމީހަކުްހުންް

ްެއް ްުއޅެނީ ްމި ްލިބޭކަން.ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަވަން ްާރއްޖޭެގްރަްއިޔތުންނަށް ްހަމަ ްއުޫސލުްވެސް ްޕެންޝަންދިނުމުގެ އޮތް

ްކޮންްޝަރީ ްތުހުމަތުގަިއްހިންގީ ްޒިންމާނެިގކަުމގެ ްަރއީސްްމައްސަލަތަކަށް ްމައްސަަލްބެލިތޯއޭ.ްެއކަމުަގއި ޢަތެއްތޯއޭ.ްއެ

ްިމް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެދން ްނޫންތޯއޭ. ްދެްއވީ ްއެހީތެރިކަން ްނޫންޯތއޭ. ްފުުރޞަތުދެއްވީ ްއެ ްވެސް މައުމޫނަށް

ްޖޭ.އެސް.ސީ ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިންގަމުންދާތަން. ްޝަރީޢަތް ްމައްޗަށް ްނަޝީދުގެ ްރައީސް .ޭއްފެނިގެންދަނީ

ްތަންް ްއުޅޭ ްޝަރީޢަތްކުރަން ްމީހުން ްއެ ްބެްނޗަކުން ްަކނޑައެޅި ްމީހުން ްކޯޓަކުން،ްއެ ްހެދި ްމީހުން ްތަނަކުްނ،ްެއ ކިޔާ

ްކޯޓުްން ްަހއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމެްއތޯ؟ ްކޮންކަހަލަ ްމިއީ ްފެންނަނީ. ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނުވަ ްރޫލިންތައް ްހުރި ްނެރެފައި ްއަމުރުަތއްްމިހާތަނަށް ްުކއްލި ްއަމުރުތައް، ްނެރެފަިއވާ ްމައްސަލަތަކުަގއި ްމިހާތަނަށް ތަ

ްނިންމާފަިއް ްވެސް ްމައްަސލައިަގއި ްހުށަހެޅި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއުސޫލުން ްކުރަްނވާ ްއެ ްގޮތުން ްއިދާރީ ްވަނީ ނެރެފައި
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ނުޑްހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭްޖޭ.ެއސް.ސީަގއިްއިން ނޑިޔާރުްޢަބްދުއޮތީ.ްެއކަމަކުްއަުޅގަ ޙަމީދުްهللاްނަވާްހަިއކޯޓުްފަ

ނޑައަާޅއިރު.ްއެއީްވަރަށްްރަނގަޅުްވާހަކަްެއއް.ްބެދޭމަޅިްކިޔާްމަޅިްއެއްް ވިދާޅުވީްވަރަށްްވިސްނަންޖެހޭނޭްމިްބެންޗުްކަ

ްނުފެންނާނޭ.ް ްއިނގޭތޯ.32ްްހުންނާނޭ.ްއެއެއް ްބެންޗު ްއުފެއްދި ްބޭފުޅ32ްުމިނެޓުން ްބެންޗު،ްއެ ްުއފެއްދި ންްމިނެޓުން

ްބޭފުާޅ،ް ްއެ ްވިދާޅުވަނީ ްމި ނޑަައޅުްއވާަފއި ްކަ ްައމިއްލަފުޅަށް. ްބޭފުޅުން ްއެ ނަޑއެީޅ ްކަ ްބެންުޗ ްއެ ްޯކޓުަގއި އުފެއްދި

ްޢަބްދު ނުޑްهللا ްއަުޅގަ ްއެނގޭނީ، ްބެދުނީމައޭ ްނޫނޭ. ްއެއްޗެއް ްހުންނަ ްފެންނަން ްއެއީ ްބެދޭމަޅި ްވިދާޅުވަނީ ޙަމީދު

މާ،ްއެްމަނިުކފާނުްވިދާޅުވީްުޖޑިޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަަނކަށްްބާރެްއްދަންނަވާނީްމިހާރުްމިްއޮތީްބެދިފައޭ.ްއެހެންވީ

ްމިް ްމިތަނުން ްވިދާުޅވަނީ ްއެ ްސޮިއކުރަްއވާފައި ްއަނެއްކާ ްމަނިކުފާުނ ްއެ ްވިދާޅުވެފައި ނޑައަާޅކަްށ. ްކަ ްބެންޗު ނުލިބެއޭ

ްޤާނޫނާ ްއޮތި ްމި ްނެރެފައި ްއަުމރު ްަވގުތީ ްމީގައި ްނުވަތަ ްހުށަހަޅައި ްހުށަހެޅީ، ްއިސްްްމައްސަލަ ްނުވަތަ ޚިލާފަށޭ.

ްއޮތީް ްޚިލާފަށްކަން ްއޮީތްޤާނޫނާ ްކުަރްއވާފައި ނޑިޔާރު ްޚިލާފަށޭ.ްއިްސްފަ ްޤާނޫނާ ްކުަރްއވާފަިއްއޮތީ ްމިކަން ނޑިޔާރު ފަ

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްހުށަހެޅީމަ ްމައްސަލަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ބަލާނީކީ

ްސަރވިސްް ްެއްްޖުޑިޝަލް ްާރއްޖޭގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްފަރާތްކަން. ްރައްދުާވ ްމަްއސަލަ ްމައްސަލަިއަގއި ްމި ކޮމިަޝނަކީ

ނޑިޔާުރެގް ްފަ ްއަނެއް ްޮގސް، ނޑިޔާރުން ްފަ ްތިބި ްބަލަން ްމައްސަަލއިަގއި ްެއ ްއަނެއްާކ ްފަރާތަށް ްރައްުދވާ މައްސަލަ

ްކުރަމު ްކަންަތެކއް ްހުރިހާ ްމި ްަގޑުބަޑުކޮށް ްމި ްހުށަހަޅަިއގެން ްވަންނަީންމައްސަލަ ްއެ ްއިން ްޖޭ.އެސް.ސީ ްގެންދަނީ ްމި ން

ނޑިޔާރުްމިއަދުްއެބަްޖެހޭްއިދާރީްމައްސަލަްއެއްްއޮތްތޯ،ް މިހާރުްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްމަްއސަލައިގެްތެރެއަށް.ްއުއްތަމަްފަ

ްހިނ ްތެރޭަގއި ްޖުޑިޝަރީގެ ްގޮތުން، ްއިދާރީ ްބާރު ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއޮންނާނެ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްނިންމަވަން. ގާްނެތްތޯ

ްއެް ްބާރުތައް ްލިބިގެންވާ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއަދި ްބާރު. ްހައްލުކުރުމުގެ ްމައްސަލަތައް ްހުރި ްގޮތުން ްއިދާރީ މައްސަލަތައް،

ްސަރވިސްް ްޖުޑިޝަލް ްނަގަިއގެން. ްހަތަރެސްފައިން ްނަގަިއ، ްއަތްމަްއޗަށް ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ތިއްބަވަނީ

ްސަލީމަކީ،ްައޅުަގނޑު ްއިންނަ ްަމއްޗަްށްްކޮމިޝަނުގައި ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްދަންނަވާނަން.ްސަލީމަކީ ްާވހަކަ ްމި މިއަދު

ްއިންނަް ްކޯުޓގެ ްއެްސުޕްރީމް ްލާފައި ްކޯޓަްށްގޮއްަސ،ްމައްސަލަ ްހިފައިގެންްސުޕްރީމް ްމަްއަސލަ ްކަމަށް ްޚިލާފުވި ހުވަޔާ

ްޢަބްދު ްޖަޖު ނޑިޔާރުންهللا ްފަ ްއެހެން ްތަނުގެ ްއެ ްނުކުންނަނިޮކށް ްތެރެއިން ްޮކޓަރި ްއެްސަޢީދުގެ ްފެނިގެން ނަށް

ްމިް ްނުބެލޭނެ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެއްކިާބެވ ްތަޢައްޞަބުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހާ. ްބޭރުކޮށްލި ްއެތަނުން މައްސަލަތައް

 މީހުންނަކަށެއް...

ް

 ބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމީހުންނަށްްް`. ްކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކން

ްއެއީް ްއެހެންނަމަވެސް ްދޭންޖެހޭނެ. ްވެސް ްރައްކާތެރިަކން ްހިމާޔަތްދޭންޖެހޭނެ. އިނާޔަތްދޭންޖެހޭނެ.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮްށފައިވާްފަރާތްތަކަށް.ްެއއީްބާީޣްއެްއގެްގޮުތގަިއްޤައުމުްފަާސދަކޮށްފައިްތިބިްފަރާތްތަކަކަށްް
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ްބިލުެގް ްެރކޭ ްައއީ ްނަން ްބިލުގެ ްމި ްފުރަތަމަ ްދަންނަވަނީ،ްއެންމެ ްމި ްއަޅުަގނުޑްމިހެން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނޫން.

ްއޭރުަގިއް ްކުެރވެމުންދިޔައިުރގައި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްބަހުސް ްބިލުގެ ްރެކޭ ްބިލު. ްރެކޭ ްމަޝްހޫރު ނަމުގަ.

ްލީޑަރު. ްބާޣީ ްަނއިބު،ްމިއަދުގެ ްކަމެއްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަށް ްތިމަންނަ ްޝިާފޒުއޭ ްވިދާޅުވީ ްގާުތގައި އަޅުަގނޑު

ްާއިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮތޭ ްއެބަ ްބިލުގައި ްބަހުސްކުރާ ްތި ްމިހާރު ްބޭފުޅުން ްތި ކޮށްލަދީބަލާށޭ.

ް ްދިރިުއޅެވޭނީ ްަގނުޑވަުރކޮޅުަގއި ްއެކަމަޑޭޝަުނގަިއ، ްބޭފުޅުންގެ ްކުރަްއވާ ްަނއިުބކަން 18ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްތިބީ ްތިމަންނަގެ ްދަރިންނަށޭ. ްދަށުގެ 18ްްއަހަރުން ްމަތީގެއޭ ްތިމަންނ3ްްައަހަރުން ްބަދަލުކޮށްލަދޭން ްވެސް.ްއެ ކުދިން

ް ްއެދެމޭ ްައކީ.18ްްއެބަ ްމައްސަަލ ްިމއީ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮތަށް. ްދިިރުއޅެވޭ ްވެސް ްކުދިންނަށް ްމަތީގެ އަހަރުން

މިއްލަްއަށްްބޭނުންވާްގޮތަށްްކަންކަންްކުރުން.ްމީހާގެްދަރިންްބޮޑެތިވީމާ،ްއެްއޭރުަގއިްވެސްްވިސްނުންފުޅުަގއިްހުރީްއަ

ްމިީއް ްބުނީ ްވެސް ްއޭރުަގއި ނޑުމެން ްެއގޮތަށް.ްއަުޅގަ ްބަދަލުކުރަންވީ ްޤާނޫނު ްބޭނުންވީމާ،ްއެ ްުއޅެން ްއެތަނުގައި ދަރިން

ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫނޭ. ްއެއްޗެއް ްހަދާ ްގޮަތކަްށ ްވަކި ްމީހަކަށް ްއަނެްއކޮޅު.ްވަކި ްއޭގެ ްފެންނަނީ ްމި އަދު

ްނިންމާއިރުް ްދޭން ްަރްއކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްޢިނާޔަތާއި ްމީހަކަްށ ްކޮށްފަިއވާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން އެއަްށވުރެ،

ްއެަބްހުރި.ް ްއޮޭވ.ްދައުރުތަެކއް ްޓާެމްއްއެބަ ްމަގާމަށ1ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެ ްއަހަރަށް އަހަރަށް،ްނޫނިއްާޔްދޮޅު

ގަދަބާރުންްއަރައިްަހވާލުވެހުްނނަްމީހަކަށްްވެސްްމިްޖެހެނީްމިކަންްބޭނުންވެގެންްއުޅޭްތަްންމިްފެންނަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްަވގުުތ ްމި ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްިމއީ ްނޫން. ްކަމެްއ ްގަބޫލުކުާރ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްިމއީ ރައީސް.

ްހިތު ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަުކ ްވާަހަކްއެްއވެސް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަމެްއ ްތާއީދުކުރާނެ ން

ްތަނުަގއިް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްައކީ ްނުކުާތ ްފާހަގަކުރެްއވި ްއެ ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދައްކާއިުރަގއި

ްހައިކޯުޓގެ ްުއސޫލުން ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްހައިކޯޓުން ްއެްއ. ްވާހަކަ ްނެރުނީމާ،ްްދައްކަންޖެހޭ ްއަމުރެއް ްަފނޑިޔާރު ިއސް

ްއަމުރުނެރުނީް ްހައިކޯޓުން ްހުށަހަޅާއިރުަގއި ްމައްސަލަ ްޖޭ.އެސް.ީސްއަށް ނޑިޔާރުން ްފަ ްތިްއބެވި ްދެން ްޯގސްެވގެން އެކަން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްަމއްސަލަެއއްަގ. ްބެންެޗއްގެ ްއެކުލަވާލި ްިއން ްޖޭ.އެސް.ސީ ްމައްސަލަެއއްަގ. ްގުޅޭ ްޖޭ.އެސް.ސީއާ ސީދާ

ްވާހަަކްރައީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެއް. ްވާހަަކ ްަދއްކަންޖެހޭ ްމިތަނުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ސް.

ނޑުމެންްގަބޫލުކުރަންޖެހޭްހައިކޯޓުގެްަފނޑިޔާރުންްނޫންަކންްއެކަންްކުރަންޖެހެނީ.ްެއް ދައްކާފައިްނިކުންަނއިރުަގއިްައޅުގަ

ް ްމި ްވަންޏާ ްކަަމށް ްއުޅޭ ްކަެމއް ްެއްކަންބޮޑުވާ ްީކއްެވގެންތޯ ްވާނެ. ްމަރުޙަލާތަކެއް ްއިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ ކަމުގައި

ްސޮިއކޮށްފަިއް ްބޭފުޅުން ްއަނެްއާކވެްސްއެ ްެއްމައްސަލަިއގައި ްކޯޓަށް ްހައި ްނުކުަރއްަވއި،ްސީދާ ްއެކަންކަން ފަރާތްތަކުން

ްހަލަ ްނިޒާުމ ްމި ްގޮތެއްަގއި ްިމފަދަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮނުވަނީ. ްމި ްތެރެއަްށްޕެޓިޝަންތައް ބޮލިކަމެއްގެ

ވައްޓާލަންދާއިުރަގއިްައޅުަގނުޑމެންްވިސްނަންޖެހޭްއެްހައިކޯުޓގެްބެންޗުންްކުިރްކަމަކާްހުެރްމުޅިްޤައުމުގެްޖުިޑޝަރީާއް

ްޢަބްދު ްޖެހުނީ. ްހިތާމަކުރަްންމި ްރައްޔިތުން ްޗިެޓއްްهللاްދޭތެރޭ ްހާޒިރުކުރަންެވގެން ްއޮފީހަށް ްފުލުސް ްބޭފުަޅކު ޤާީޟކިޔާ

ޤާޟީްކުށްވެިރވީކީްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްޗިޓުްހިފަިއގެންްހައިކޯޓުގެްއިސްތިޢުނާފުކުރީާމްهللاްއަދިްޢަބްދުފޮނުވީމާ،ް
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ހައިކޯޓުގެްއެްބެންޗުންްއެްާބތިލުކުރީ.ްއެްހިސާބުންްފެށިގެންްމުޅިްމިްޖިނާޢީްޢަދުލުގެްނިޒާމުގެްއެންމެްމުހިއްމުްއެއްް

ނޑުމެންްދައްކަންޖެހެނީ.ްދާއިރާްެއްއޮތީްަރއްޔިތުްނގެްކުރިމަތީގަިއްއަް ުގވެއްޓިފަ.ްިޢްއޒަތްތެރިްރައީްސ.ްމިްވާހަކަްައޅުގަ

ްވަިކް ްމިންވަރަކަށް ްވަކި ްވެސް ްދޭންޖެހޭނީ ްދިނަސް ްމަތިމަްއޗަށް ްރައްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްއިނާޔަާތއި އެހެންވީމާ،

ްވެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭފުޅުންނަށް. ްކަންކަްންކުރައްވާ ްތެރެއިން ްބޭފުޅާްއުސޫލެްއގެ ްހުންނެވި ްވަގުތު ްމި ިރކަމުަގިއ

ްވެްސ،ް ްއިނާޔަެތއް ްކިޔާފައި ްމީހެކޭ ްހުރި ްކޮށްަފއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމި ްެވސް ްހަމަގައިމު އަކީ

ްވެިރކަން ްގަބޫލެއްނުކުރަން. ްައޅުަގނެޑްއ ްކަމަކަށް ްމީހެއް ްދޭންޖެހޭ ްެވސް ްަރއްާކތެރިކަމެއް ްއަދި ްވެްސ ްހިމާޔަތެއް

ްއިންތިޚާެބއްް ްއޮތީ ްބަޣާވާތަކުން.ްވިސްުނންފުޅުގައި ްބޭނުންވަނީ ްދަމަހައްޓަން ްވެިރކަން ްބަޣާވާތަކުން.ްއެ ްއެހެރީ ހޯދާފައި

ްދުވަހަށްް ްއުމުރު ްހަދާފައި، ްނެތްކަމަށް ްވެއްެޓއް ްއަމާން ްާބއްަވއި، ްތެރޭގައި ްހަލަބޮލިކަމުގެ ްޤައުމު ްމުޅި ނުބާއްވާ،

ް ްޢަޒުމުަގއި ްތަނުަގިއްވެރިކަންކޮށްލުުމގެ ްމި ނޑުމެން ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްބާޣީ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުންނެވީ.ްއެއީ އެ

ްކާލިމާް ްއޭނަ ްގޮއްިސއޭ. ްތަނަކަށް ްމިވެނި ްއޭނަ ްކޮށްފިއޭ. ްކަމެްއ ްމިވެނި ްއޭނަ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްނަގާލަނީ ވަގުތުަތއް

ް ްވަދެފިއޭ. ްއަށް ްފައްޅި ްއޭނަ ްބަހަްއޓައިފިއޭ. ްބުދު ްއޭނަ ްބޭނުންްގެނެއްިސއޭ. ްވާހަކަދަްއކަން ްމިއީ ްތާކިހާ، ްހުދު އޭނަ

ްއަފްޣާނިސްތާނުގަ.ް ްތެރޭގަ. ްއެމެރިާކ ްބޮުޑވީ ްއުޅެ ްއޭނަ ްއޭނަ. ްއަކީ ްއޭނާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްނޫން، ކަންތަކެއް

ށީގެންވާީންތޯރާބޯރާްތެރޭގަ.ްއޭނައަކަށްްމިްދިވެހިރާއްޖޭގައިްމިްދިވެހިންްދިރިއުޅޭްވެއްޓެއްްކަަމކުނުދާނެ.ްއޭނަްއަށްްއެކަ

ްއޭނަް ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްކުރަންޏާ ްކަމެްއ ްދެންެވސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތް. ްއުޅުުނ ްެވސް ްކުރިން އޭނައަށް

 ޢަޒުލްކޮށް،ްބޭރުކޮށްްއޭނަގެްަވޒަނަށްްއޭނަްފޮނުވާލަންވީ.ްުޝކުރިއްޔާްވަރަށްްބޮޑަށް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހެޅުމަށްްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރިޔާސަ ްމަޖިލީހުގެ ްފަހަރު ްބައެއް ްނެގީ، ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ތުގަިއްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު.ްބާޣީްނާޒިމާއިް އިންނަވާްއެިކއެކިްބޭފުޅުންްަދއްކާްވާހަކަްއަނެއްްަބއިްބޭފުުޅންްނުދައްކަވާތީްޔަޤީންކޮށްލަްންއަުޅގަ

ްއެއީް ްނޫންތޯ؟ ްނުވަތަ ްއެޖެންޑާކުރާނެތޯ ްދުވަހު ްހޯމަ ްއަންަނ ްމި ްމައްސަލަ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްޖަމީލުގެ ބާޣީ

ްކެމްޕޭނަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްހަފްތާއޭ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްެދވަނަ ްއޮތީ ްވިދާުޅެވފައި ްދާން.ްއެހެންވީމާ،ްާނޒިމު ްދިމަދިމާލަށް ްއެކި ށް

ްޔަޤީންކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ް ްރިާޔސަތުން ްވޯޓެއް،ްެއއީ ްމުހިއްމު ްހަފްތާއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާ ްފުރަތަމަ ްވިދާޅުވީ ްފަހަރު އަނެއް
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ނާއިްގަާވއިދާްޚިލާފަށްްމިހާރުްމަސައްކަތަށްްއެބަްއަދިްހަމަްއެއާެއއްކޮށްްިސވިްލްސަރވިސްްކޮމިޝަނުގެްަރީއސްްޤާނޫ

ްޢައްޔަންކުރަނީ.ް ްމީހުން ްކޮމިަޝނަށް ްސަރވިްސ ްސިވިލް ްމަގާމަށް ްމީހުން ްމަޖިލީހުން ްރައީްސ. ްކުރީެގ ނުކުންނަވާ،

ްސާފު ްބޭނުން ްއަުޅަގނޑުމެން ްދޭތެރޭ ްމިކަންކަމާ ްމިހާރު ްވަިކކޮށްފަ. ްމީހަކު ްމުގުރުޖަހާފައި ްއޮތް ްއެބަ ވާން.ްމަޖިލީހުން

ްބޭނުންވޭް ްސާފުކޮށްލަން ްނެތްތޯ ްއޮތްތޯ ްމިކަން ްއެްއގައި ްޖަލްސާ ްއޮންނަ ްދެން ްނިމެންދާތީ. ްވެސް ްޖަލްސާ މިހާރު

ްސަރުކާރުް ްބާޣީ ްމިއީ. ްަވގުުތކޮޅެއް ްއިންތިޒާރުކުރަމުންދާ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްފަރާތުން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްކާމިޔާބާއިްނަޞްުރެގްގޮތުަގއިްއަތްެލވޭްަވގުތު.ްގަިއގައިްއެންމެްފަހުންްއަޅުަގނޑުމެންް
ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްހުަށހެޅުއްވީްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަަލްއެްއްނޫން.ްއެހެންނަމަވެްސްތިްވިދާުޅވިްމައްސަަލްވަނީް

ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްދުވަހުގެ ްގެންދެވިްްކުރީ ްބަލަހައްޓަމުން ްިރޔާަސތު ްވަގުތު ްއެ ްރައީސް، ނައިބު

ް ްވިދާުޅވެފަިއ ްަޖލްސާގަިއ ްވަނީ ްަރއީސް ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ްއޮންނާެނ8ްޢިއްޒަތްތެރި ްެނގުން ްވޯޓު ްއެ ގަިއ

ްސެ ްއަދި ްއެެޖންޑާ ްއެހެންނަމަވެސް ނޑަށް، ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްަކމަށް. ްއެޖެންޑާކުެރވޭނެ ްނުވޭ.ްކަމަށް. ޓެއް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންަކމުން ްވާހަކަ. ްއިޢުލާނުކުރެވިފަިއވާ ްއެކަން ްދަންނަވަނީ ްިމ ްައޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް

ނޑަްށްސާުފކޮށްދެވިއްެޖްކަމަށްްބަލަމުން،ް ނެންގެވީްިނޒާމާްބެހޭްމައްަސލަްއެްއްނޫން.ްއެހެންނަމަވެްސްމައްސަލަްއަުޅގަ

ްލިސް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތެއްްމިހާރު ްއަށް ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްއޮތީ ްމި ޓުަގއި

ްބަިއް ްއޮތީ.ްގާތްަގނޑަކަށް ްމި ްަކއިރިވެަފއި ްވަރަށް ްގަޑި ްނިންމައިލާ ްޖަލްސާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަރުވަން.ްއެހެންނަމަވެސް

ްެއއް ްނުވޭ ްހިެއްއ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެެހންކަމުން ްއޮތީ. ްމި ްއެހެންކަމުްންމިނިޓެއްހާއިރު ްދެއްކޭނެހެނެއް. ްއެްއ ްވާހަކަ ވެސް

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޖަލްސާ، ްމިއަދުގެ ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ދެން

ނޑުމެްންކުރިމަތީގަ. ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްވަރަށްްކުަޑކުޑަްަވގުތުކޮެޅއްްއޮތީްއަުޅގަ

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ްނިމެމުންދާތީވެ.ް ްޖަލްސާ ްމި ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްވީމަ ްބައިމިނެޓު ްރައީސް،ްައޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮުތަގއި ްމަނިކުފާނުގެްްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްގެ ްއިލްތިމާސްކުރަމޭ ބޮޑަށް

ނޑުމެންްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާމު،ްއެްޖަލްސާގައިްެއ8ްްވޯޓުްމިްއަންނަް ވަނަްދުވަހުްދެްބާޣީންްބޭރުކުރަންްލިބެން.ްއަޅުގަ

ްެއް ްޖަލްސާގަ. ްއަންނަ ްމި ްރެނދުލާނަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްސަރުކާރު ްބާޣީ ްމި ްސަރުކާރުން. ްދިވެހި ްބޭރުކުރާނަން ބާޣީން

ްހަކަްައޅުަގނޑުްދަންނަވާލަްންބޭނުންވަނީ.ވާ
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޫނން.ް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަިއ.9:11ްވާްހޯމަްދުވަހުގެްހެނދުނ2113ްްުއޭޕްރީލ8ްްްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްއޮންނާނީް

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. انعانًينްربްهلل وانحًد

____________ 


