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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ02ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ް.0223/2/26/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތް.ް-3.2އެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.0

ް

ްތުންްއަންގާްއެންގުން.ރިޔާސަް.4ް

ް

ްެކވުނ3ްޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން.ްް-4ނަންބަރުްްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ްބައްދަލުވުްނ.ްް-4.1 8ްްކޮމިޓީތަކުގެ 2113ްއެޕްރީލް ްކޮމިޓީތަކަކީ ްބޭްއވުނު ްކޮމިީޓ11:45ްްއިްނ9:35ްްގައި ްއެއް އަށް

ްމިނެޓުްކޮިމޓީގައިްހޭދަވެަފއިްވަނީ.5ްްއިާރއިްަގޑ1ްިއިްއޔެްބޭްއވިފައިްވަނީ.ްޖުމްލަް

ްހަމަޖެް-4.2 ްބާއްވަން ްމިއަދު ްކޮމިޓީަތއް 9:31ްް-4.2ހިފައިވާ ްކޮމިޓީ،ްކޮމިީޓްކޮޓަރި ްމާލިްއޔަތު ގަިއ9:31ްަގއި.2ްގައި

ް ްޮކޓަރި ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ 11:15ްަގއި.1ްއިޤްތިޞާދީ ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްސަލާމަތުގެ ްޤަުއމީ ަގިއ11:15ްަގއި.2ްަގއި

ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮިމޓީ، ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ ްމަްސއޫލިްއޔަތު 1ްސަރުކާރުގެ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ12:31ްަގއި. ގައި
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ްހޮއްެވވި ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްބިލު ްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ 2ްކޮމިޓީ، ްމިނިވަނ2:11ްްގައި. ަގއި

ްގައި.1ކޮޓަރިްްމުއައްސަސާަތކުގެްކަންތައްތަާކްބެހޭްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ްސުވާލު.ް-5ޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްށަހަޅާްކަންކަން.ްއެފަދަްކަމެއްްމިއަަދކުްނެތް.ޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުމަް-6ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމަޖިލީް-7ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްމެންބަރުް-7.1 ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން، ްޤާނޫނުްްސަރުކާރުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ރިޔާޟު

ދިވެހިރާއްޭޖގެްޓޫރިޒަމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުގެްފުަރތަމަްކިޔުންްއިއްވުން.ްޤާނޫނުް،99/2ްނަންބަރުް

ްދިވެހިާރއްޖޭެގްޓޫރިޒަމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލު.ް،99/2ްނަންބަރުް

ްޤާނޫުންް-7.2ްައއިޓަމުްއެޖެންޑާް-7.2 ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ވިލުފުށީ

ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފަިއވާްީމހަކަށްްދޭންޖެހޭްރައްކާތެރިކަާމއިްއިާނޔަތްތަކާްބެހޭްޤާނޫނަށްް،2119/9ްނަންބަރުް

ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފަިއވާް،2119/9ްނުްނަންބަރުްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިުލގެްފުރަތަމަްކިޔުންްއިްއވުން.ްޤާނޫް

ްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްރައްކާތެރިކަމާއިްއިނާޔަތްތަކާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލު.ް
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ްނަންބަރުްމާް-7.3 ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ވަށު

ްިއްއވުން.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް،2118/2ް ްިކޔުން ްފުރަތަމަ ްބިުލގެ ްޤާޫނނަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްބެހޭ ،2118/2ްވަޒީާފއާ

ްވަޒީާފއާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލު.

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްްއެޖެންޑާ ްކުށެއްްްކުރިންް-8އައިޓަމު ްއެފަދަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްކުށެއް ްބިލެްއެގ ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްްއެޖެންޑާ ްއިބްތިް-9އައިޓަމު ްބަހުސް. ްމެންް-9.1ދާއީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުކެލާ ްބަރު މަޢުޞޫމުްهللا

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 2113/5ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޤާނޫނަށްް، ްބާރުތަުކގެ ްއިމްތިާޔުޒތަކާއި ްމަޖިލީހުގެ ރަްއިޔތުންގެ

ވަނ2112ްްަަގއިްބޭްއވުނ2112ްުޑިސެމްބަރ18ްްުއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލު.ްމިްބިލުގެްފުރަތަމަްކިޔުންްިއއްވާަފއިްވަނީް

ވަނަްޖަލްސާަގއި.ްމިްބިލުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވައިެދްއާވނީްކެލާްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރ35ްްިގެްވަނަްަދއުރ3ްުއަހަރުގެް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢަބްދުهللا ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަޢުޞޫމު. ްެއއްްهللا ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. މަުޢޞޫމަށް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުް

ް ްަގވާއިުދގެ ްނެގީ ްމި ްއެްއ ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްއެޖެންޑާެގ42ްްއަޅުަގނޑު ްބުނަނީ ްޭއގައި ްދަށުްނ. ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްވީނަމަް ްކަމުަގއި ްއެްއޗެއް ްކުރަްއވަންޖެހޭ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްައކީ ްއެޖެންޑާ ްމަޖިލީހުންްވާހަކަ. ްމި ްމިއަދު ެވސް،

ްދެކޮޅަށްް ްމެންބަރާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ނޑައަުޅްއވާފަިއވާ، ްކަ ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
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ްއަްނގަިއ،ް ްކުރިން ްދުވަހެއް ްއެަތއް ްީމގެ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްއެޖެންޑާކުރާެނކަން ްއެއް ްމަްއސަލަ ްއޮތް ހުށަހަޅާފައި

ްމިއަުދގެ ނުޑްްއެހެންނަމަވެސް ްއަުޅގަ ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްަތއްޔާުރެވގެން ްއެކަްންނުފެންނާތީވެ،ްއެކަމަށް ްއިން އެޖެންޑާ

ްކުށަކަށްހެންް ްލިޔުމުގެ ްމިއީ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނެތީމަ ްފެންނަން ްއެޖެންޑާގައި ްމި ްއެހެންނަމަެވސް ްއައީ. ްތަނަށް މި

ްބޮޑަ ްވަރަށް ްސާފުކޮށްދިނުމަކީ ްމިަކން ްއެހެްނވީމާ، ްޢިްއޒަތްތެރިްވެގެންދާނީ. ްޝުކުރިއްޔާ ްކަމެްއ. ްއެދޭ ނޑު ްއަުޅގަ ށް

ްރައީސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ވަަނ42ްްވަަންމާއްދާެގްދަށުން.42ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްދެންެމްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަަލްެއއްްނެންގެވީްއެޖެންާޑގެް

ްއެްއަގއި ްޖަލްސާ ްކޮންމެ ްބުނަނީ،ްަމޖިލީހުގެ ް)ހ(ަގއި ްއެޖެންޑާްްމާއްދާގެ ްއެ ްއޮްނނަންވާނޭ.ްއަދި ްއެއް ވެްސްއެޖެންޑާ

ްއޭ.ް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްަކނަޑއަާޅނީ ްއެޖެންޑާ ްއެ ްއިޙްތިރާމުކުރަންވާނޭ. ްމެންބަރުން ްރައީސާއި ްމަޖިލީހުގެ އަށް

ްގަް ްމަޖިލީހުގެ ް"ނަަމވެސް" ްވިދާުޅވި ްފަހަތަށް ްއޭގެ ްނަންަގވަމުން ްނުކުތާ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު ވާއިަދކުްޢިއްޒަތްތެރި

ްުކޑަހުވަޫދް ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްބަލައެއްުނގަންނަން. ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއެހެންވީމާ، ނެތް.

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކުވނ3ްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު

ްހަމަެއއްގަ.ްރައީްސްނެްތްއާދެ!ް ްަރއީސަީކްެއއް ްރައީސާިއްނައިބު ްސިފަކޮށްފަިއްއޮންނަނީ ްރަީއސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ހާލަތެއްގައިްަރއީސްގެްހުރިހާްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއްްއަާދކުރަންްހުންނަްބޭފުޅަކީްނައިބުްރައީސްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަްށް

ްވަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޮންނަނީ. ްމަޖިލީހުގެްއެނގިފައި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްކުރީންސުރެ،ްކުރީ ރަށް

ނޑުމެންނަްށްއެޖެންޑާގެްނޯޓިސްްވަނީްޮފނުވިފަ.ްމިއަދަކީްހަމަްވިލުފުށީް މިްދެްދުވަހުގެްއެޖެންޑާްވަނީްފޮނުވިފަ.ްއަުޅގަ

ްޢިއް ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޖުޑީޝަލްްދާއިރާގެ ްއަދި ްމެންބަރު، ޒަތްތެިރ

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްނެތްކަމަށް ްއިތުބާރު ްމެންބަރުގެ ްހުންނަވާ ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތެއް ްިދޔަ ްބަދަުލވެގެން ްއެ ްއެހެންވީމާ ްފޮނުވާފަިއވާ، ނޯޓިސް

ްނަށްްއެނގެންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްގަބޫލުކުަރންްއިނގޭތޯ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.މެންބަރުން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް
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ްމަޖިލީހުގެް ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމުަގއި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން، ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްއެ ްމީގެ ްއެޖެންޑާ ްޖަލްާސގެ ްޚިލާފަށް.ްމިއަދުގެ ްޙަޤީޤަތާ ްވަނީ ްވިދާޅުވެަފއި ްކަމަށް ްފޮނުވާފައިާވ ްކުރިން ްުދވަހެއް ަތއް

މިއަދުގެްޖަލްާސގެްއެޖެންާޑްނެރެފައިްވަނީްއިްއޔެ.ްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއް،ްކާށިދޫްދާިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަުރް

ްޖާބިރު.هللاްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްްޖާބިރުهللاްބްދުކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަ

އާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންގެްމަޖިިލސްްހިނގަންޖެހޭނީްއަދިްހިންގަންޖެހޭްގޮތްްޤާނޫނުއަސާީސންް

ްމައްސަލަް ްއެ ްތަނަކުން ްއެްއެވސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްޯވޓުތަކާ ްނަގާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސާފު. ވަރަށް

ްޤާ ްހުންނަްނުބެލޭނެކަން ްލިޔެފައި ްހުދުން ްކަޅާއި ްސާފުކޮށް ްމިހާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްސާފު. ްވަރަށް ނޫނުއަސާސީގައި

ްމިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޯންނާނެ. ްއުސޫލެއް ްބަލަންޖެހޭނެ ްފޮުނއްަވިއގެން ްކޮމިޓީތަކަށް ްމުރާޖަޢާކޮށް، ްއަލުން މައްސަލަތައް

ނ ްަޑއެޅުމަށްފަހުގައިްއެއާްެބހޭްގޮތުން...ތަނުގައިްނެގޭނީްިސއްރުންނޭްއަޅުަގނޑުމެންްނަގަންޖެހޭްވޯުޓްކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްނޫން.ްިތްމައްސަލަްއިްއޔެްވަނީްއަޅުަގނޑުްނިންމާފަ.ްނިޒާމާްެބޭހް

ްމައްސަލަްއެްއ،ްވިލުފުށީްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިރޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު

ް ްަގވާއިުދގެ ްމި ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްދަށުން.172ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ށްްހުށަހަޅައިފިއްޔާްކަންްކުރަންޖެހޭނެްއޭަގއިްބުނަނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްމައްސަލަްއެއްްމަޖިލީހަ

ްގިނަް ްވަރަށް ްއޮންނަތާ ްލާފައި ްއެއް ްމައްސަލަ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާުރ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިތަނަށް ްމިހާރު އުސޫލު.

ް ްގޮުތން ްެވއްޖެ.ްއުސޫެލއް ްދުވަސ14ްްްދުވަސް ްމިހާ ްނިންމަންޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތެއް ްެއާއމެދު ްތެރޭަގއި ުދވަސް

ްވެްސްވެ ްބަލާއިރު ްއަށް ްތަޖުރިބާ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮތަކުންތޯ. ްކޮން ްއޮތީ ްބޭއްވިަފއި ްމަްއސަލަ ްއެ ްވެސް ގެންާދއިރު

ްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނުްވަރަށްްގިަންދުވަސްްވަންދެންްމަނިކުފާނުގެްމޭޒުކޮޅުމަީތގައި...
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްމައްސަ ްބެހޭ ްމެންބަރު،ްނިޒާމާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަވާއިުދގައި ްނޫން.ްމަޖިލީހުގެ ްއެއް ްމެދ14ްްުލަ ްއެކަމާ ްތެރޭަގއި ުދވަހުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްކުަޑހުވަދޫ ްއެއް ްބެހޭްމައްސަލަ ްބަޔާންވެފަްއެއްްނެތް.ްނިޒާމާ ނަޑއެިޅެގން ގޮތެއްްނިންމާކަށްްކަ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވނ3ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަ

ްފޯނުތަކަށްް ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތްތައް. ްތަފާތު ްޮއވޭ ްފޮނުވޭ ްނޯިޓސް ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ިމގޮތަްށްްއެސް.އެމް.އެސްްއެއްްފޮުނވާފައިވާނެްމަޖިލީހުގެްއިދާރީްމޭުޒންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްދެްދުވަހުގަިއްއެޖެންޑާ

ނޑުްމިްދެންނެވީ.ްމިްނޯޓިސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިފައިވާތީ.ްއެްނޯޓިސް...ކުރާ ްނެްކަމަށްްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވެްއަުޅގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްއިދާރާްއިންްނޯޓިސްްފޮނުވާފައިްއޮންނާނީްކުރަންްގަްސތުކުރާްކަމަށް.ްއެކަމަކުްިއއްޔެް

ްއޮން ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްނެރުނުއިރު ްއެެޖންޑާ ްިމއަދުގެ ްއިއްޔެ ްނެރެފަ. ްއެޖެންޑާ ްމިއަދުގެ ްމާއްދާގ42ްްެނާނީ ވަނަ

ްކެލާް ްައޅުަގނޑު ްއެކަމެއް. ްނެްތ ްއެޖެންާޑއަކު ނަޑއެޅިއިަރކު ްކަ ނޑަައޅަނީ. ްކަ ްެއޖެންޑާ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ދަށުން

هللاްމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްކެލާްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުމަޢުޞޫهللاްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްބިލުގެް ްގޯސްކޮށް.ްމި ްދެންނެވިފަިއްވަނީ ްތާރީޚު ްއިއްވާަފއިވާ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްބިލު.ްމި ްހުށަހަޅުއްވާ މައުޞޫމު

ވަނ11ްްަެގްފުރަތަމަްދައުރުގެްވަނަްއަހަރ2113ްްުގަިއްޭބއްވުުނ،2113ްމާރޗ26ްްްފުރަތަމަްކިޔުންްއިްއވާފަިއްަވނީް

ނޑުްކެލާްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްޖަލްސާގަ.ްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްްމަޢުޞޫމުهللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްައޅުަގނޑުްމިއަދުްމިްހުށަހަޅާ...

ް

 ްދެްއެކވުނ3ްރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްއް،ްވިލުފުށީނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެ
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟިްރަޝީދު

ް ްަގާވއިދުގެ ްމި ްރައީސް. 51ްްޢިއްޒަތްތެރި ްާއިއ ްމާއްދާ 49ްްވަނަ ްާއއި ްމާއްދާ ްހުރިހާްްވަނ51ްަވަނަ ްމި މާއްދާއާ،

މާއްދާތަކުަގއިްއެބަްޮއވޭ،ްނިާޒމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނަގަިއފިްނަމަ،ްމެންބަރަކުްނަގައިފިްކަމަށްްވަންޏާްއެއީްނިޒާމާް

ްބެހޭްމައްސަލައެއްތޯ،ްނޫންތޯްމަޖިލީހުގެްރައީސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްޢިއްޒަތްތެ ްނޫންކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ނޑަައޅަިއ،ްނިޒާމީ ްކަ ްވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްމައްސަލަިއަގއި ްނެންގެވި ްމެންބަރު ރި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއެއްްނޫން.ްކެލާ ްބެހޭްމައްސަލަ هللاްދަންނަވާފަ.ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްނިޒާމާ

ނޑުްފުުރޞަތުއަރުވަން. ްމަޢުޞޫމަށްްއަޅުގަ

ް

 ްހަކަދެްއކެވުނ3ްވާްމަޢުޞޫމުهللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ނޑުްމިއަދުްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާްބިލަކީްޤާނޫނުްނަންބަރު... ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުވި

ް ްގަވާއިުދގެ ްވާހަކަދަްއކަމުން،51ްްމަޖިލީހުގެ ްތެރޭގައި ްޖަލްސާއެއްެގ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާ. ަވނަ

ްޖަލްސާއެްއގެް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން، ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްވާހަކަެދއްކުމުަގިއްްމަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި

ްމާއްދާގެް ްއެ ްހަމަ ްަގވާއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ްބަޔާްނކޮށްފައިާވއިރު، ްކަންތައްތައް ްކޮްށެގންނުވާނެ ްގަވާއިުދގައި މަޖިލީހުގެ

ްކުރީަގިއް ްނެގުުމގެ ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްެއހެންނަމަވެސް ްއުސޫލު. ްނެގޭނެ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއޮތް ްއެބަ )ނ(ގައި

ްބުނެވޭނެްްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއެއީ ްކުީރގައި ްބުނުމުގެ ްެއއްެޗއް ްބުނަންއުޅޭ ރައީސަށް،ްއެ
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ްތާކުންްނުފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކުްނިޒާމީްމައްސަލަް ްއެްއވެސް ްމިްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެއް ޖާގަ

ްއަށް ްމައްސަލަ ްއެ ްވަންާޏ ްކަމަށް ްަނގައިފި ްެއއްތޯ،ްްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްެއއީ ްޖެހޭ ްއެބަ ްރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ

ްކުރަނީް ްމި ނޑު ްބުނަންޖެހޭނީްކީއްވެގެްނކަން.ްއަުޅގަ ްބުނަންޖެހޭނީ.ްއޭަގއި ނޫންތޯްވިދާޅުވެދެްއވަން.ްެއީއްނޫނެކޭްނޫން

ް ްމަޖިލީހުގައި ްމާއްާދއަާކްހަވާލީ،ްމި ްއޮތް ްާގވައިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ްބެޭހްސުވާލެްއްނޫން.ްމި ްއުސޫލުތަކާ ްޢާއްމު ިހނގާ

ް ްަގވާއިުދގެ ްއެހެންވީމާ، ްކުރަނީ. ްމި ްމިކަން ްޚިލާފަށޭ ްގަާވއިދާ ްމި ްނޫންނަމަ ްމިރައްދުުކރަނީ. ްުސވާލު ްމި 172ްގޮތުން

ްނެތްކަމުެގް ްއިތުބާރު ްމީހެއްގެ ްހުންނަ ްއަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއޮޭވ ްއެބަ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްޢަމަލުކުރާނެްޮގތް.ްއެކަންްކުިރއަށްްގެންދަންޖެހޭ...ްްްމައްސަލަިއގައިް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނެންގެީވ ްތިޔަ ްދެންމެ ްމެންބަރު ް ްޢިއްޒަތްތެިރ ް)ނ(ާއ51ްްްމަޖިލީހުގެ، ްާމއްދާެގ ވަނަ

ނުޑްރިޔާސަތުންްކަ ނޑަައޅަނީްެއީއްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްހަވާލާދެއްަވއިްނެްނގެވިްަމއްަސލައިގެްަޖވާބުަގއިްއަުޅގަ

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކަނޑަައޅަނީ ްމި ްކަމަށް.ްއެގޮތަށް ް)ރ(ެގްދަށުން.51ްނޫން ްމާއްދާގެ ްމާއްދާެގ51ްްްވަނަ ވަނަ

ށްް)ރ(ގައިްވަނީްނިޒާމީްމައްަސލަްއެއްްނެގުމުން،ްެއކަމުގެްސަބަބުްބަޔާންކޮށްނުދިނުމުގެްއިޚްތިޔާރުްމަޖިލީހުގެްރައީސަ

ް ްދާއިާރގ1ްެލިބިގެންެވއޭ. ްކެލާ ްއަޅުަގނޑު ްޖަވާބުނުދިނީ. ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްސުވާލުކުެރްއވީމާ،ްއަުޅގަ ްުސވާލުކުރުަމށް. .

ްމަޢުޞޫމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްްމަޢުޞޫމުهللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޢިއްޒަ ްޝުކުރިްއޔާ ްނަންބަރުްއާދެ! ްޤާނޫނު ްބިލަކީ ްހުށަހަޅާ ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިައދު ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ތްެތރި

2113/5ްް ްޤާނޫނަށް ްބާރުަތުކގެ ްއިމްތިާޔޒުތަކާއި ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ!1ްްަރއްޔިތުްނގެ ްބިލު. ްއިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ވަނަ

ްމަޖި ްރައްޔިތުްނގެ ްސަބަބަކީ، ްމައިަގނޑު ްހުށަހަޅާ ްިއޞްލާޙު ްމި ްހުރިހާްއަޅުަގނުޑ ްލިބޭ ްެމންބަރުންނަށް ލީހުގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ. ްކަމަށް ްއިމްތިާޔޒުތަކެްއ ްލިބެންވާެނ ްވަިކވުމަށްފަހު ްމެންބަރުކަުމން އިމްތިޔާޒުަތކަކީ

ނޑުްދެްއިޞްލާެޙއްްިމްޤާނޫނަށްްމިްހުށަހަޅަނީ.ްއެއީްމިްޤާނޫނުގެް ވަނަްާމއްދާގެް)ޅ(ްއުނިކުރުމަށް،ްއެްއ8ްްމައިގަ

ްއިޞްލާ ްއަދި 8ްްޙު. ްއުނިކުރުމަށް. ްވެސް ް)ކ( ްމާްއދާގެ ްރައްޔިތުންގ8ްްެވަނަ ްއޮންނަނީ ްމި ް)ޅ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހެލްތުް ްފަދަ ްއޮންނަ ްމެންބަުރންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްކޮްށފައިވާ ްމެންބަރުކަން މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެން،ްޑީ.އާުރ.ޕީްއިންްޤަބޫލުކުރާްގޮުތަގއިްއިންސުއަރެންސްްްސކީމެްއގެްދަށުންްބޭސްފަރުވާކޮށްދޭ ންވާެންއެވެ.ްއަުޅގަ

ްލިބުމަކީް ްއިމްތިޔާޒުތަެކއް ްއެަފދަ ްބޭފުޅުންނަށް ްކޮށްފައިވާ ްމެންބަރުންނަށް،ްމެންބަރުކަން ްނިމުމަށްފަހު ްދައުރު މަޖިލީހުގެ

ނުޑމެންްއިޞްލާޙުްމިްހުށަް ްހަމަހަމަކަމުގެްއުސޫލާްތަޢާރުޟުވާްކަމެއް.ްދެންްއަުޅގަ ްއެއީ ވަނ8ްްަހަޅާްއަނެއްްއަކުރަކީ
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މާއްދާގެް)ކ(.ްރަްއޔިތުންގެްަމޖިލީހުގެްމެންބަރުކަންްކޮށްފަިއވާްކޮންމެްމީހަކަށްްއޮފިޝަލްްޕާސްޕޯޓުްލިބޭނެްއިންތިޒާމުް

ްމަޖިލީހުގެް ްކަމަށް. ްއުނިކުރަންޖެހޭނެ ްމި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްަކމަށް ްމި ހަމަޖައސައިދޭންވާނޭ.

ދައުރުްނިމުމަށްފަހުްމެންބަރުންނަށްްއެފަދަްއިނާޔަެތއްްލިބުމަކީްެއއީްހަމަހަމަކަމުގެްުއސޫލާްތަފާތުްކަމެއްްކަމަށް.ްއާދެ!ް

ް ްބިލަީކ ްމި ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ްަރއީސް. 5ްްޢިއްޒަތްތެރި 2113ްމާރޗް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަހަރު ްމި ވޯުޓ39ްްގަިއ،

ްވަ ްހަފްތާ ްެއްއ ްފާސްވުމުން، ްހޯދައިގެން ްބޭްއވުމަށްފަހު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތަޞްދީޤުކުރެްއިވ12ްްންދެން މާރޗްަގއި

ްެއްއވެސްް ްސަރުކާރަކުްނ، ްއެްއވެްސ ްައއި. ްފާޑުކިޔުންތަްއ ްގިަނ ްވަރަްށ ްތަފާތު ްގޮތުން ްބެހޭ ްޤާނޫނާ ްމި ޤާނޫނެއް.

ލުކުަރންޖެހޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްރައީސަކުްމިްޤާނޫނަށްްތާއީުދނުކުރިްކަމަށްްބުނި.ްމިްމަޖިލީހުންްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫ

ްވަިކް ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަކީ ްނިޒާެމއްަގއި ްވަިކވެފަިއވާ ްާބރު ްތިން ްތާއީުދނުކޮށްފާނެކަން.ްއެއީ ްޤާނޫނަކަށް ްމިފަދަ އަކު

ްބޭފު ްހުންނަ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ްވަގުެތްއގައި ްލިބޭ ްއިމްތިޔާޒުތަކެއް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ޅަކުްބާރެއް.

ްޤާނޫނަށްް ްފާސްކުރެވިަފއިާވ ްމިހާުރ ނޑު، ްއަުޅގަ ްނޫން. ްކަެމްއ ްހައިރާންވާްނވީ ްތާއީދުކުުރމަކީ ްޤާނޫނަކަށް މިފަދަ

ްބޭނުން.ްއާދެ!ް ްދަންނަވާލަން ްާމއްދާ ްއެއް ްތާއީދުކުރާ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްނާަޅއި،ްއަޅުަގނޑުމެން ްިއޞްލާޙު އަޅުަގނޑުމެން

ުކގެްޤާނޫނަކީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާޒުތަުކގެްޤާނޫނު.ްމަޖިލީހުގެްތެރޭގައިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިމްިތޔާޒުތަ

ނޑ21ްްުހިނގާްކަންތައްތަކުންްރަްއޔިުތންނަށްްވެސްްއިމްތިޔާޒުަތކެއްްލިބިދޭ.ްއެގޮތުންްއެްޤާނޫނުގެް ވަނަްމާއްދާްއަުޅގަ

އްދާގެް)ހ(.ްމަޖިލީހުގެްބޭނުމަކަށްްނުވަތަްމަޖިލީހުގެްަވނަްމ21ްާދަންނަވައިލާނަން.ްހާޒިރުކުެރޭވްމީހުންގެްއިމްތިާޔޒު.ް

ްބާެރއްް ްޤާނޫނީ ްމަޢުލޫމާތެއްްދީގެން ްުނވަތަ ްަބޔާނެއް ްކޮމިީޓްއަށް ްއެ ްހާޒިރުކުރެޭވްމީހަުކްމަޖިލީހަށްްނުވަތަ ބޭނުމަކަށް

ްާބރުވެރުކުރު ްރަްއޔިތުން ްިމއީ ްުނކުރެވޭނޭ. ްސުވާެލއް ްމީހާއާ ްއެ ްފަރާަތުކން ްއެްއވެސް ްރަްއޔިތުންގެްލިބިފައިވާ މަކީ.

މަޖިލީހަށްްއައިސްްރައްޔިަތކުްމިްމަޖިލީހުގައިްދޭްއެްއވެސްްމަޢުލޫމާތަކާްގުޅިގެންްެއްއވެްސްޝަރްޢީްމުއައްސަާސއަކުންް

ް ްވަނީ. ްމި ނޑަައޅާފައި ްކަ ްބިލުގައި ްމި ްކަމަށް ްސުވާލުނުކުެރވޭނެ ްބޭފުޅާއާ ްއެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމާއްދާެގ21ްްއެކަމާ ވަނަ

)ހ(ަގއިްުބނެފައިވާްފަދަްބަޔާެނއްްުނވަތަްމަޢުލޫމާތެއްްދީގެންްއެފަދަްމީހެއްގެްމަްއޗަށްްދަޢުާވްެއްއް)ށ(.ްމިްމާއްދާެގް

ކޮށްގެންނުވާނޭ.ްއަދިްއެފަދަްމީހަކަށްްއެްއވެްސްބާވަެތއްެގްދައްެޗއްްްުނވަތަްއުނަދގުލެއްްކޮށްގެންނުވާނޭ.ްޢިއްޒަތްެތިރް

ްރަ ްބާރުވެރިކުރުމަކީ. ްރައްޔިތުން ްމިއީ ްމަޢުލޫމާތުެގްރައީސް. ްދެއްވާ ްވަޑަިއގެން، ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަށް ްއޔިތުންގެ

ް ްދެން ްނެތް. ްފަހަކު ްޤާނޫނަށް ްމި ްޖާގަ ްއަންނާނެ ްބިރުވެރިކަމެއް ްހިތަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްމާއްާދެގ21ްްސަބަބުން ވަނަ

ް ްނުވަތަ ްމީހަކު، ްހާޒިރުކުރެވޭ ްޖަވާބުދިނުމަށް ްސުވާލަކަށް ްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްއޮންނަނީ ްދޭް)ނ(ގައި ްބަޔާނެއް މަޖިލީހަށް

ްނުވަތަް ްލިޔުމެއް ްމަޖިލީހަށް ްނުވަަތ ްއަީކ، ްވާހަކަ ްދައްކާ ްއެްއގައި ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުގައި މީހަކު،

ްފަހުންް ްމެދު ްމީހަކާ ްދިން ްމަޢުލޫމާތެއް ްއެ ްމަޢުލޫމާތަކީ ްލިޔުމަކީްނުވަަތްދޭ ްހުށަހަޅާ ްހުށަހަޅަންޖެހޭްމީހަކު މަޢުލޫމާތެއް

ްިމއީްކުރެވިދާ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫނޭ. ްއެްއޗެްއ ްބޭުނންކުރެވިދާނެ ްދެޮކޅަށް ްއޭާނއާ ްއެްއގަިއ ްދަޢުވާ ްއެްއވެްސ ނެ

ްއިމްިތޔާޒުތަެކްއް ްވަރުގަދަ ްމިފަދަ ްތެެރއިން ްޤާނޫނުގެ ްއިމްިތޔާުޒގެ ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުގެ ްބާރުވެިރކުރުމަކީ. ރައްޔިތުން
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ްއެހެ ްވަނީ. ްިމ ްލިބިދީފައި ްދެންނެވިްރައްޔިތުންނަށް ްމި ްވަނީ ްމި ްފާްސކޮށްަފއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާޫނނު ްމި ންވީމާ،

ްސަބަބުތަކާްހެދި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ3ހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަ

ްތަންް ްގެންދާ ްއޮޅުވަމުން ްރައްޔިތުންަނށް ްއަބަދުވެސް ްއިްނ ްޑީ.އާރު.ޕީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވަނަްމާއްދާްއޭްވިދާޅުވެަފއިްދައްކާްވާހަކަްދިމަލެއް...11ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީ.ްމިހާރުވެސްްޤާނޫނުގެް

ް

3ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެ ްގެންދަވަނީ ްއެ ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްމެންބަރު ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާްބިލު.ްިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ް

ް

ްމަޢުޞޫމުްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްްهللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ވަނ21ްްަވަނަްާމްއދާްކަމަށްްބުނެފައި،21ްްއަުޅަގނޑުްކިޔަމުންްމިްދަނީްޤާނޫނުގެްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.

ނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ްމިއީްއަޅުަގނޑުމެްނ21ްްމާއްދާގެްއަކުރުަތއް.ް ވަަންމާއްދާްއިންްލިބިދޭްބާރުތަކެއްގެްވާހަކަްއަުޅގަ

ްސަބަ ްފާސްކުރި ްޤާނޫނު ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޫނން. ްއެއް ްމާއްދާ ްއެްއްއިޞްލާޙުކުރާ ްބަޔާންކުރަނީ. ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ބު

ްތިް ްއިޞްލާޙު ްދުވަހު ްއައި ްޖެހިގެން ްފާސްކޮށްފައި ްޤާޫނނު ްއެ ްޑީ.އާރު.ޕީން ްކީްއެވގެންތޯ ްސުވާލުކުިރ، ބޭފުޅަކު

ްސްމޫތުކޮްށް ްނިޒާމެއް ްއޮތް ްވަކިވެަފއި ްބާރު ްތިން ްމީ ްޤާނޫނަކީ ްމި ްފާސްކުރީ ްޤާނޫނު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހުށަހަޅަނީ.

ްޓަ ްކަންތައްތައްްގެންދިއުމަށް ްިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ްއެހެންނަމަވެސް ްވާތީ. ްޤާނޫނަަކށް ްބޭނުންާވ ްވެސް ްކޮންމެހެން ަކއި

ހުންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއިޞްާލޙުްމިްހުށަހެޅީ.ްމިްހުށަހެޅީްއިޞްލާޙުގެްއިތުރަށްްވެސްްިމްޤާނޫނަށްްއިތުރުްއިޞްލާޙުް

ްކޮމި ްނަމަ ްފެންނަ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއިޞްލާޙުތަްއްގެންނަން ްއެ ްބަހުސަށްފަހު ްމިއަުދގެ ްއަދި ްމަރުޙަލާގައި ޓީ

ްމާއްދާް ްދެ ްހުށަހެޅި ްއުނިުކރަން ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްުކރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަކަކޮޅު ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ގެނެވޭނެ.

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން.ްއަދިްްއުނިކުރެްއވުމުަގއިްމިްޢިްއޒަްތތެރިްމަޖިލީހުގެްފުރިހަމަްއެއްބާރުލެއްވުންްލިބޭނެްކަމަށްްައޅުގަ
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މިްޤާނޫނަށްްގެންނަންޖެހޭްއެހެނިހެންްއިޞްލާޙުތައްްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްގެނެސްދެްއވާނެްކަމަށްްެވސްްައޅުަގނޑުް

ްގްރޫޕުންް ްޕާލިމެންޓްރީ ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެާއއެކު އުއްމީދުކުރަން.ްއަދި

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ް ދެްއވީތީްއަޅުަގނޑަށް ްނިހާޔަތަށް ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ޑީ.އާރު.ޕީގެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ް ްބަހުސްކުރުމަށް ްބިލަށް 3ްްމި ްއަށް ްަވނީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްަކނަޑއެޅިފަިއްމި ްްމިނެޓު.7ްގަިޑ1ްްގަިޑއިރު 46ްޕީ.ޕީ.އެމަށް

5ްމިނެޓު.ްޤައުމީްޕާޓީްއަށ5ްްްމިނެޓު.ްޕީ.އޭްއަށ11ްްްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ35ްްްމިނެޓުއިރު.ްޑީ.އާރު.ޕީްއަށްް

ް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްކޮންމެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީައކަްށ ްވަކި ްއަދި ނޑ5ްްުމިނެޓު. ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

ް ްގެންދާނަން. ްޢިއްޒަތްތެިރްއަރުވަމުން ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްގަޮލޅު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ އެްނމެ

ްއަށް.ްްްްްهللاްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

ްް

ްްހަކަދެްއެކވުނ3ްވާهللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ްިޢއްޒަ ްދާއިރާގެ ްެކލާ ްފަރާތުން ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ ްެމންބަރު ްތްތެރި މަޢުޞޫމުްهللا

ްވެސްްް ްކިތަންމެވަަރކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަށް ްވާހަކަ ްދެއްެކވި ްެއ ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްިއޞްލާޙު ްއޮތް ްމި ހުށަހަޅުއްވާފަިއ

ްއޮީތް ްއުނދަގުލީ،ްމި ްތާއީުދކުރަން ްައޅުަގނޑަށް ްއެްއޗަކަށް ްއޮތް ްމި ްއިޞްލާޙުަގއި ްޙަޤީޤަތުގައި ތާއީދުކުރަން.ްއެކަަމކު

ްަރއްޔިތުްންވަރަ ްއިޞްލާޙަކީ. ްމި ްފެންނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑަށް ްގޮުތަގއި ްއޮޅުވާލުެމއް ްއޮުޅވައިލާ ްބޮޑަށް ށް

ްޝަކުވާކުރަމުންދިޔަީއް ްރަްއިޔތުން ްވެގެންދިޔައިމާ، ްޤާނޫނަށް ްބިލު ްއިމްތިޔާުޒގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޝަކުާވކުރަމުންދިޔައީ

ވަަންމާއްދާަގއިްހުިރްހުރިހާްއަކުރުތަަކކަށްްވެސ8ްްްއް.ްެއކަމަކުްަވނަްމާއްދާްއަށް.ްތެދުފުޅ8ްްެޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްހަމަް

ްރަްއޔިތުންެގް ްއޮތް ްއެބަ ްއިޞްލާޙުގައި ްމި ްހުށަހަޅާފައިވާ ްޑީ.އާރު.ޕީްނ ްއައި. ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ޝަކުވާަތއް

ްެގއްލޭްވާހަކަ.ްވަރަށްްރަނގަޅު.ްހެލްތުްއި ްޕާސްޕޯޓު ްވަކިވީމާ ްމެންބަރުކަމުން ްވާަހކަ.ްމަޖިލީހުގެ ްެގއްލޭ ްނޝުއަރެންސް

ްފެންނަް ްއަޅުަގނޑަށް ްަފރާތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއެކަމަކު ްާތއީދުކުަރން. ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުެވސް ްރަނގަޅު. ްވަރަށް ހަމަ

ްހުށަހަޅާފައިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙެއް. ްފުރިހަމަ ްމާ ްމިއަށްވުެރ ްއޮންނާނެ ްހުށަހަޅާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގޮތުަގއި

ްއޭރު ްމީހަކަށްްްއޮންނާނެ، ްނިންމާ ްދައުރު ްއެްއ ްއޮންނާނެ ްބުނެފައި ްޤާނޫނުގަިއ ްފާސްކުރި ައޅުަގނުޑމެން

ްމީހަކަށްް%31ްމުސާރައިެގް% ްދައިރުްނިންމާ 41ްްލިބުން.ްދެ ްވާހަަކ55ްްލިބުން.ްއަދި ްލިބޭ ްޕެންޝަން ްވީމާ އަހަރު

ްއިޞްލާ ްޤާނޫނަށް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަރާތުން ްއޮންނާނެ.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެސް ްހުރިހާްއެއް ްމި ްއޮންނާނެ ްހުށަަހޅާފައި ޙު

ްހެލްތުް ްހެދުން، ްގޮތް ްނުލިބޭ ްޕާސްޕޯޓު ްކަމަީކ ްއޮތް ްމި ްކޮށްފަިއ ްޑީ.އާރު.ޕީން ް ްޮގތަށް. ްއުނިވާ ްވެސް އަކުރުތަެކއް
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ްއޮތީ.ް ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްއިްޞލާޙު ްގޮތަކަށް ްފުރިހަމަނުވާ ްވަރަްށ ްއެހެންވީމާ، ްހެދުން. ްގޮްތ ްނުލިބޭ އިންޝުއަރެންސް

ޙުްހުށަހަޅާފައިްރައްޔިތުންގެްޝަކުވާަތކަށްްތިމަންނާމެންނަށްްއެޑްރެސްކުރެިވއްޖޭްބުނީމާްފުދޭވަރުގެްއިޞްލާޙެްއްއިޞްލާ

ނޫންްމިްއޮތީކީްކޮށްފަ.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުްަހމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުން،ްއަިއ.ޕީ.ޔޫގެްފަރާތުން،ްއިންޓަރް

ްވެސް ްފަާރތުން ްޔޫނިއަންގެ ްބޭފުޅުްނގެްްޕާލަމެންޓްރީ ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބިލަށް ްއިމްިތޔާޒު މި

ްވިދާުޅވަމުްން ްތަކުރާރުކޮށް ްެވސް ްއަިއއިރު ްޑްރާފްޓުކޮށްގެން ްބިލު ްމި ްވެސް ްބޭފުޅުން ްެއ ްލިބުނު. ްއެހީ ޓެކްނިކަލް

ްބިލަށްްނުލާށޭ.ްރައް ްތި ްއިނާޔަތްަތއް ނޑުމެންްގެންދިޔަީއްއިމްތިާޔޒުތަްއްބަހައްޓާށޭ.ްއެކަމަކު ްއަޅުގަ ޔިތުްނެގްމަޖިލީހުން

ްދާއިރާެގް ްކެލާ ްފާސްކުރީ. ްޤާނޫނު ްއެ ްއޭރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއއްކޮށްަފއި ްވެސް ްއިނާޔަތްަތއް ްނާހައި، ްބަސް އެ

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްެއްهللاްއިްއޒަތްތެރި ްބާރުވެރިކުރުވަްނެވގެން. ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްވިދާޅުވާހެން ްއެ ްވެސް މަޢުޞޫމު

ްއުނިކުރަންވެއްޖޭ.ްއެހެންވީާމ،ްިމްޤާނޫނަކަށްްވު ްއިނާޔަތްަތއް ނޑުމެންްއެންމެންްވެްސްމިްެއއްބަސްވަނީ މަށްފަހުްއަުޅގަ

ނޑުް ނޑުްާތއީދުކުރަްންބޭނުން.ްއެކަމަކުްއަުޅގަ ނޑުްމިްބިލުގައިްހުރިްކަންތަްއތަކަށްްއަުޅގަ ނޑަށް،ްއަުޅގަ ބިލަށްްއަޅުގަ

ޓިކުްއިޞްލާޙެކޭ.ްމިއަށްވުރެްފުރިހަމަވާންޖެހޭނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންްމިއީްވަރަށްްކޮސްޓެމެ

އަޅުަގނޑުްނިންމާލަމުންްއަދިްދަންނަވާލަންްބޭނުން.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންްއަޅުަގނޑުްހިތުންްއިޞްލާޙުްއަޅުަގނޑުމެްން

ްމި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްސިކުންުތ. ްތަޞްދީޤުކުރެއްވި ްހަމަ ްރައީސުލްހުމްހޫރިއްޔާ ްހަމަްލީ ްައޅުަގނޑުމެން ތާނގައި

ްއިޞްލާޙުކުރީ.ް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްސިކުންތުގައި ްއެ ްހަމަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްތިބެފައި، ްބަލަން ްީޓވީ ްތަން ތަޞްދީޤުކުރެއްވި

ްބިލުް ްއެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއިުވނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޚަބަރު ްލައިފިކަމުގެ ްއިޞްލާޙެއް ްފަރާތުން ޑީ.އާރު.ީޕގެ

ްއެޖެންޑާެގްތަޞްދީޤުކުނުރައްވަނީސް ްއިޞްލާޙު ްމި ްކިހިނެއްތޯޭއ ްބޭނުމީ ްޮއޅުންފިލުވައިލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ، .

ްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ް ނޑެއް ްައޅުގަ ްކަމަކަށް ްލެވޭނޭ ްއިޞްލާޙެއް ްބިލަކަށް ްނުވާ ްޤާނޫނަކަށް ްައއީ. ކުރިއަށް

ްެއއް ްޭއގެ ްތަޞްދީޤުނުކުރައްވަނީސް ްމި ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްއިޞްލާޙުްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބިލަށް ދުަވސްކުރިން

ްލީ.ް ްބިލެއް ްނުވާ ްޤާނޫނަކަށް ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްނައިބު ްބަންޑާަރ ްެއއްކަލަ ްއެހެންވީމާ، ްލިބުނީ. ްޚަބަރު ލައިފިކަމުގެ

އެފަދައިންްއެްބީަދއިންްމިްޮއތީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްއިޞްލާޙުތަކެއްްވެސްްޤަބޫލުކޮްށފަ.ްޤާނޫނަކަށްްނުވަނީސްްިމް

ައޅުަގނޑުްބޭނުްނވަނީްއޮޅުންފިލުވާލަންްއެމް.ޑީ.ޕީެގްފަރާތުންްހުށަހެޅިްވަރަށްްފުރިހަމަްއިޞްލާޙެއްްއޮންނާނެ.ްއެްްއޮތީ.

ްވެސްް ްނިންމާލުން ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްކަމަކަށް ްދެވަނަ ްބޭުނން. ްއޮޅުންފިލުވާލަން ްައޅުަގނޑު ްގޮެތއް އިޞްލާޙަށްވީ

ނޫނޭްމިްިއޞްލާޙެއް.ްމިްއިޞްލާޙުްފުިރހަމަވާނީްއެމް.ޑީ.ީޕގެްފަރާތުންްްތަކުރާރުކޮށްލަންްބޭނުމީްމިްއޮތީްފުރިހަމަްއެއް

ްވަނަްމާއްދާްއުނިކުރީމައޭ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.8ްްހުށަހެޅިްގޮތަށްްމުޅިް

ް

ްރިޔާސަތުންްްވާހަކަދެްއކެވުނ3ް
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ްދާއި ްކެލާ ްގޮތުަގއި ްމަޢުލޫމާތުދެއްވާ ްއަޅުަގނޑަށް ްސެކްރެޓޭރިއެޓުން ްޢަބްދުމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި هللاްާރގެ

ްފަހު.ް ްތާރީޚަށް ްބިލުްތަޞްދީޤުކުރެްއވުމުގެ ްއެ ްވަނީްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްފޮނުއްވާފައި ްމަޖިލީހަށްްއިޞްލާޙު މަޢުޞޫމު

ްޕާލަމެންޓް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވަނީ ްމިހާރު ްނުފެތޭތީ ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއިޞްލާޙުތައް ްހުށަހަޅުއްާވ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ރީްއަދި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްފޮނުއްވާފަިއ ްއަނބުރާ ގްރޫޕަށް

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރަށް.ް

ް

ްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވނ3ް

މަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާުޒގެްބިލެއްްނުަވތަްޤާނޫނަކަށްްވުމުންްއެކަމާްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްރައްޔިތުންގެ

ްމަޖިލީހުަގިއް ްމި ްގޮތަށް ްދޭހަވާ ްކަމަށް ްއަުޑއަްއސަަވއި،ްއެކަމަްށްއިޙްތިރާމުކުރަްއވާ ްަޝކުވާ ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތުން ގުޅޭ

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއެކަމަށް ްހަމަްވާހަކަދަްއކަމުންދާތީ ްވެސް ްައޅުަގނޑު ނަމަވެސް

ްހިތުަގިއް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމެދު ްއޚްލާޞްތެރިކަމާ ްހުރި ްކަންކަމުަގިއ ްމި ްވީތީވެ، ްމަޖިލީހަކަށް މަސައްކަތްކުރާ

ނޑުމެން... ްސުވާލުއުފެދޭީތވެްއެްވާހަކަްެވސްްދަންނަވާލަން.ްއެހެންްމިްދެންނެވިްކަމަކީްއަުޅގަ

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްރި

ްހޭްމައްސަލަްއެއް،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްނިޒާމާްބެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ3

ް ްފުރުޞަތަށް ްތަނުގައި ްމި ްހުށަހަޅަމުންދާއިރުގައި ްބިލު ްމިހާރު ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްރައީސް، އެދިްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންް ްައކީ.ްއަުޅގަ ްކަންނޭނޭގްއެއީ ްނޫން ްގޮތެއް ްޢަމަލުކުރާ ްމޭޒުން.ްމަޖިލީހުގައި ްއިދާރީ ްދޭހެން ްއެބަ ނޯޓުކުރަމުން

މިްތިބެނީްްބަލަހައްޓައިގެން.ްބިލުްހުށަހަޅާްނިމިގެންްއަދިްމައްސަލަްެއއްްިވޔަސް،ްޤަރާެރްއްވިޔަސްްހުށަހަޅާްނިމިގެްން

ް ްއެދުުމގެ ްފުރުޞަތަށް ްގެންދިަޔއިމަްރައީސް ްނަގަިއގެން ްނޯޓުތަްއ ްމޭޒުން ްއިދާރީ ްކުީރަގއި ފުރުޞަތުދިނުމުގެ

ްވެއްޖެ.ް ްދުވަސް ްހަތަރު ްދެތިން ްޝައްުކވާތާ ްއެކަން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުވާހެނެއް. ްއެންމެ ްހިއެއްނުވޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ނޑުްޭބނުންްމާދަމާްއަށްްވާހަކަެދއްުކމަށްްޓަކައިްނޯޓުހަ ދާފައިްދާން.ްއެކަންްޔަޤީންކުެރވިގެންްިމްއެހެންވެއްެޖއްޔާްއަުޅގަ

ްެއގޮތަށްް ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްނޯންނާނެ. ްއެއް ްވާހަކަ ްދައްާކނެ ްއިތުރަކަށް ްމިއަކަށް ްމޭޒަކުން ްއިދާރީ ްދެން ދެންނެވީ.

ްފުރުޞަތެއްްނަގައިފިންްެއއްަފހަރަކު.ް
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްއެކަމަކު ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްދަންނަވަން.ްްއާދެ! ްސަާމލުކަންދިނުމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަށް ްމޭުޒން އިދާރީ

ްމައްސަލަް ްނިޒާމާބެހޭ ްފުރުޞަތުއަުރވަން. ްގެންދިއުމަށް ްކުރިައށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.ްهللاްއެްއ،ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޢަބްދުއްރަހީމްްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމެންބަރުންނަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއަމިއްލަ ްޕާޓީތަކަށް.ްެއއަށްފަހުަގއި ްފުރަތައިނުން ްބަލަނީ ްމި ްފުރަތަމަ ފުރުޞަތުދިނުމުގައި

ްއެމް. ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނެިތއްޔާްރައީސް، ްމެންބަރަކު ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްފުރުޞަތުދިނުމަށްފަހުގައި ްއަށް ޑީ.ޕީ

ްލިބެންޖެހޭނީްޑީ.އާރު.ޕީްއަށް.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްުކޑަހުވަދޫް ްއަޅުަގނޑު ްގެންަދނީ. ްމި ްައޅުަގނޑު ްެއއްގޮތަށް ްލިސްޓާ ްއޮތް ްއަުތަގއި ްއަޅުަގނޑުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިްއޒަ ްބެހޭްދާއިރާގެ ްިނޒާމާ ްުފރުޞަތުއަރުވަން. ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްވާހަކަުފޅު ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ތްތެރި

ްމައްސަލަްއެްއ،ްތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ3ް

މިހާރުްމިްކަންކަންްތަންކޮޅެއްްޓްރާްނސްޕޭރަންޓުކޮށްްގެންދިޔައިމަްރަނގަޅުވާނެ.ްމިހާރުްދުވަހަކުްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ްވެސްްމިހާރުްލިސްޓުްސްކްރީަނށްްއެރުވުމެއްްވެސްްޯނވޭ.ްއެެހންވީމާ...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްޮކމްޕިއުޓަރު ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންގެ، ްޢިއްޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރި ްފެްނނަންހުންނާނެ. ްލިސްޓު ަގއި

ްކުޑަހުވަދޫްާދިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް މެންބަރުންްކޮމްޕިއުޓަރުންްބެއްލެވީމަްލިސްޓުްފެންނަންހުންނާނެ.ްއަޅުަގނޑު
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މެންބަރުްީއާވްއަޙްމަދުްއާމިރަށްްފުރުޞަތުައރުވަން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަަލްއެްއ،ްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިް

ްهللا.ޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުނ3ްهللاްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢީވާްޢަބްދު

ްފަރާތުންް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްވިދާޅުެވއްޖެ ްމަނިކުފާނު ްވާހަަކދެއްކުމުން ްދެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވާނީްއަނބުރާްފޮނު ްއިދާރީްއޮފީހުން،ްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙުތައް ްއަީއްސާުފކޮށްލާފައި ނޑުްމި ވާލަްއވާފަޭއ.ްއެަކމަކުްއަުޅގަ

ްއަނބުރާް ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްއެހެން ްހުށަހެޅި ްޤާނޫނަށް ްފަރާތުްންމި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްާސފުކޮށްފަ. ްއައީ އަޅުަގނުޑްވެްސްމި

ނޑުްހުށަ ނުޑގެްނަމުަގއިްއަުޅގަ ހެޅިްއިްޞލާޙުްއަނބުރާްފޮނުވައެއްނުލާ.ްފޮނުއްވައިެލްއވީ.ްްތެދުފުޅެއް.ްއެކަމަކުްއަުޅގަ

ް ްއޮންނާނީ ްިއޞްލާޙުަގއި 8ްއެ ްެއްް ްވާނީ. ްބަލައިގަނެަފއި ްއިޞްާލޙު ްއެ ްކަމަށް. ްއުނިކުރި ްެއއްކޮށް ްމާއްާދ ވަނަ

ްނެތް.ް ްއެއް ްލިބިފަ ްމަޢުލޫމާތު ްވެސް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްެވސް، ްއަކަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކަމަކަށް ްފޮނުވާލި ްއަނބުރާ އިޞްލާޙު

ްާޔ.ޝުކުރިއް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްރި

ްމަޢުލޫމާތުް ްއިތުރު ްބެހޭ ްއެއާ ްކަމަށް. ްފޮނުވިފައިވާނެ ްއަނބުރާ ްމަޢުލޫމާތުދެއްވަނީ ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްމޭޒުން އިދާރީ

ްޢަބްދު ްއީވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްގަޮލޅު ނޑު ްއަުޅގަ ްކުޑަުހވަދޫްهللاްސާފުކޮށްފައި ްއަރުވާނަން. އަށް

ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ްދާއިރާގެް

ް

ްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވނ3ްކު

ްހުށަހެޅިދުވަހާް ްއިޞްލާޙު ްިމ ްދުވަހާއި ްފާސްކުރި ްާޤނޫނު ްމި ްކަމަކީ ްދެންނެވި ްމި ްއެހެން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ!

ްޭބފު ްތާއީދުކުރެްއވި ްބިލަށް ްމި ްއަދި ްހުށަހެޅިގެންދިޔަްއަޅާބަލައިާލއިރުަގއި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލަށް ްމި ޅުންނާ،

ްނޫން.ް ްކަންތަކެއް ްހަނދާންނެތޭނެ ްައވަހަށް ްއެހާ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންކަމަީކ ްމި ްޮގތާ ްވޯޓުދެްއވި އިޞްލާޙުތަކަށް

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުންގެ ްޤަބޫލުކުަރން ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްތެެރއިން، ްއިމްތިޔާޒުަތކުގެ ްކަމަކީ ްމިދެންނެވި ހުެގްއެހެން

ްލިބެންޖެހޭނީް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަްނ ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބެންވާެނކަން. ްިއމްތިޔާޒުތަެކއް ްޚާއްޞަ މެންބަރުންނަށް

ްކަމަީކް ްދެންނެވި ްމި ްނެތް.ްއެހެން ްޤަބޫލެްއކުރެޭވކަށެއް ްއަޅުަގނަޑަކށެއް ްބޭރުގަިއްކަމަކަެށއް ޤާނޫނުއަސާސީެގްޙުދޫދުން

ްއަޅުގަް ްވެްސ ްހަމަަގއިމު ްއަޅުަގނޑަށް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއިޞްލާޙެއް، ްހުށަހެޅި ްބިލަށް ްމި ްމާއްާދެގ112ްްނޑު ވަނަ
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ްެއްމީހުންގެް ްާއއި ްހާޒިރީ ްވެްސްމެންބަރުންގެ ްއަކީ ްމުސާރަ ްމަޖިލީހުގެ ްައކީ،ްަރއްޔިތުްނގެ ްމުސާރަ ނަޑއަޅާ ްކަ ދަށުން

ްއެހެންނަމަ ނޑަެއޅުން. ްކަ ްކަމުަގއި ްއެއް ްމުސާރަ ްއުނިކުރެވޭނެ ްބަލައި ްވެްސްމަސްޢޫލިއްޔަތަށް ްއިޞްލާޙަކަށް ްއެ ެވސް

ތާއީދެއްްނުލިބުނު.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްޤާނޫނުްފާސްވިްދުވަހުްނޫންްނުވަތަްއެއަށްްޯވޓުދެްއވާފައިްއަެނއްްދުވަހުްެއއަްށް

ްައޅުަގނޑުމެްން ްނޫނޭ. ްމަސަްއކަތެއް ްއިޚްލާޞްތެރި ްެއހާ ްކުރެވެީނކީ ްއެ ްަދންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙުލީމާ

ްއަުޅަގނޑުްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްެވސް ްހަމަގައިމު ްމިންވަރަކަްށކަން ްކިހާ ްއޮތީ ްަޝުކވާ ްރަްއޔިތުންގެ ްދާއިރާެއއްަގއި ފުޅާ

ްނުހުންނާނޭ.ް ްމީހަކު ްެއނގޭނެ ްއެކަން ްޮބޑަށް ްައޅުަގނޑަށްވުރެ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްމި ްއެކަކަށް ދަންނަވާނީ

ްދަމައި ްމަގުމަތިން ްުސންނާފަތިކޮށް، ްތަަޅއި ްއަދި ްިމްމިހާރުވެސް ްައޅުަގނޑު ްއަދިެވސް ްހެދިަޔސް ްރޯނާގަންަނވާ ޫކއްތާ

އުޅެމުންދަނީްމަގުމަތީގައޭ.ްކޮީފްޓޭބަލްތަކުގައޭ.ްދޯނިފަހަރުތަކުގައޭ.ްަރއްޔިތުންގެްޚިޔާލުްވަަރށްްފުޅާްދާއިރާއެއްަގއިްހޯދޭް

ްރަްއޔި ްދަންނަވަނީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްއެހެން. ްވެސް ްުއޭޅނީ ްއަިދވެސް ްޚިޔާާލއިްމިންވަރުގަޭއ. ތުންގެ

ްހަމައެކަިން ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިުތންގެ ްމި ްއެަކކަށް ްގޮތް ްުހރި ްކަމުގައި ްމި ްަރއްޔިުތންގެްޝުޢޫރު ްވިންދާއި ރައްޔިތުންގެ

ްއެނގޭ.ް ްއަުޅަގނޑަށް ްއޮްތްގޮތް ްރައްޔިތުންގެްޝުޢޫރު ްގޮތުން ްގުޅޭ ނޑަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަމާ ްއަުޅގަ ްއެކަކޭ އެނގޭނެ

ްއަލުންްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ ްއުނިކުރުމަށްފަހު ްއެއްކޮށް،ްއެްއކޮށް ްޤާނޫނު ްމި ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްއޮތީ ްދަންނަވާހިތް ނޑު

ްތިބެގެްން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެދުން. ްބަޔަކު ްއެހެން ްނޫން ްމަޖިލިސް ްމި ްޤާނޫނެއް އިމްތިޔާުޒގެ

ނޑުމެންނަކަށްްހައްެލއް...ްއަޅުަގނޑުމެންްއަިމއްލަްއަށްްއަޅުަގނޑުމެންްއިމްތިާޔުޒގެްޤާނޫނެއް ްހެދީމާްއެކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމަޑަވެލީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވނ3ްްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލީްދާއި

ްެއްއްއާދެ ްވާހަކަ ްޚިލާފު ްޤާނޫނުައސާސީއާ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްިރއްޔާ !

ނުދެއްކޭނެ.ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއްވަނީްޤާނޫނުހެދުމުގެްބާރުްލިބިގެންވަނީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިް

ްހެދޭނެ.ްމަޖިލިސްނޫންްއެހެންްތަނަކުންްޤާނޫނެއްްނެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް
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ްގެންދިއުމަށްް ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްުކޑަހުވަދޫ އަޅުަގނޑު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުންްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއކެުވނ3ް

ްގަާވއިދު ްލިބޭ ްބާރު ނޑުމެންްއާދެ!ްޤާނޫނީ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއެންޑޯސްކުރަުމންދާކަން ްކޮމިޓީތަކުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވެސް ތައް

އެންމެންނަށްްއެނގޭްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާނީ،ްއަިދވެސްްއަުޅަގނޑުްހަމަްތަކުރާރުކޮށްްދަންނަވަން.ް

ް ްޕާޓީތަކާ ްައިއސް ްްސަިއޒަކަށް ްވަކި ްޕާީޓތައް ްމިތަނުަގއި ްެއއްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަހުލުވެިރ ްއޭތީ ްހެދީމާ ްޤާނޫނެްއ ބެހޭ

ނުވާނޭ.ްައޅުަގނޑުމެންެގްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާުޒގެްޤާނޫނުްވެސް،ްމިްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާުޒގެްޤާނޫނުްވެްސް

ްނެތޭ ްރައްޔިތުންނެއް ްބަލައިގަންނާނެ ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްޢަމަލުކުރަންފެށީމާ ްއެއަށް ްހަދާފައި ްމަޖިލީހުން ްއެީއްމި .

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްައކީ. ްވާަހކަ ްދަންނަާވ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެްނ75ްްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްއިމްތިޔާުޒް ްލިބިގެންވާ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްހަމަ ްއަދި ްބަޔާެވގެްނވޭ. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ

ް ްވަރ91ްަޤާނޫނުއަސާސީެގ ްއިން ްމާއްދާ ްދަންނަވަީންވަނަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްބަޔާންެވގެންވޭ. ްސާުފކޮށް ށް

ްަރއްޔިތުްނެގް ްދާއިރާެއއްަގއި ްފުޅާ ްވަރަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއަުޑއަހަނީ ްޝަުކވާ ްރައްިޔތުންގެ ްޝަުކވާ، ރައްޔިތުންެގ

ްއޮތީ ްަޝކުާވ ނޑު ްމަިއގަ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަެނކަތިކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްމިކަްނ ްއަުޑއަހާފައި ްޝަކުވާ ްޤާނޫުނގެ ވަނ8ްްަކީ

ނޑުްަޝކުވާްއޮތީްޖިނާޢީްކުށްތައްްކުރަމުންދާއިުރްވެސްްކުށުެގްވެށިންްމީހުްން މާއްދާއަކަށްްނޫން.ްަރއްޔިތުްނގެްމަިއގަ

ނުޑް ްއޮތްްްކަމެްއ.ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ ްގޮތުންްެވސް،ްމިއީްރައްޔިތުްނގެްވަރަްށްބޮޑަށްްޝަކުވާ ްބެހޭ ހައްޔަރުކުރުމާ

ްމުޅި ްެއއާެއއްކޮްށ،ްްދަންނަވާނީ ްހަމަ ްކަންބޮޑުާވްޤާނޫނެކޭ.ްއަދި ްއެކަމަީކްރައްޔިތުން ްބަލައިލާއިރުަގއި ްޫރހަށް ޤާނޫނުގެ

ްޤާނޫނެކޭ.ް ްކަންބޮުޑވާ ްވެސް ްފަރާތްތަކުން ްއެހެނިހެން ްައދި ްވެސް، ްފަރާތްތަކުން ްބަލަހައްޓާ ްއަމަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްޙަޤީޤަތަކީ ްަދންނަވަންޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަުރގަދަޔަްސ،ްްއެހެންކަމުން ްކިތަންމެ ްބާުރ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްތެރޭަގއޭ.ްެއް ްއިުމގެ ްބާރުގެ ްއެ ްކުރަންޖެހެނީ ްކަންތައްތައް ްައޅުަގނޑުމެން ްވަރުގަަދޔަސް ްކިތަންމެ ްބާރު ޤާނޫނުހެދުމުގެ

ްއެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއެ ްމަތީންނޭ. ްގޮުތގެ ްއެްއގޮތްާވ ްވިސްނުމާ ްރައްޔިތުންެގ ްކުރެވިދާެންބާރު ކަން

ްއައިމަް ްހިސާބަކަށް ްަވކި ްަސިއޒު ްހަދަިއ،ްޕާޓީތަުކގެ ްޕާޓީަތކެއް ްމިސާލަކަށްްސިޔާސީ ްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްިމައދު ކަމަކަށް

ްކުެރވެނީީކް ްއެ ްފާސްކުރީމާ ްބިލެއް ްތިބެގެން ްމިތާ ްގޮތަށް ްނުހެދޭ ްޕާޓީ ްމީހުންނަށް ްބޭނުންވާ ްހަދަން ްޕާޓީ މާދަމާ

ްބެހޭްޢަދްލުވެރިކަމެއްްނޫން.ް ްޤާނޫނާ ްއިމްތިޔާޒުގެ ްދާނެ.ްއަދި ްދާނެ.ްކޯޓަށްްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްދާންޖެހޭ އެކަްނކަމުގައި

ްދާނެ.ް ްކޯޓަށް ްފަާރތްތަކުންްވެސް ްއެހެން ްފިަޔވައި ްބަްނޑާަރްނައިބު ްއަދި ްފަރުދުންްވެސް ގޮތުންްެވސް،ްއަދިްްޢާއްމު

ގެންވާްަޙއްޤެއް.ްމިތަނުންްެއކުލަވާލިްނަމަވެސްްސުޕްރީްމްދިއުމުގެްފުރުޞަތުްއެބަްއޮތް.ްއެއީްކޮންމެްރަްއޔިތަކަށްްިލބި

ްެއީއް ްނޫން. ްކޯޓެްއ ްއޮތް ްއެކުަލަވއިލާފަިއ ްޓަކަިއ ްޤާއިމުކުުރމަށް ްޢަދްލުއިންޞާފު ްޕާީޓއަކަްށ ްަވކި ްއެީއ ކޯޓަކީ
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ކޯޓެްއ.ްއެހެންކަމުން،ްްދިވެހިރާއްޖޭގެްހުރިހާްރައްޔިުތންނަށްްޢަދްލުއިންޞާފުްޤާއިމުކުރުމަށްްޓަކައިްއެކުަލވައިލާފަިއްއޮތް

ްބާވަތުެގް ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްލިބިގެންވޭ. ްރައްޔިތަކަށްމެ ްކޮންމެ ްާބރު ްދިއުމުގެ ްކޯޓަށް ސުޕްރީމް

ްކިބައިްނ،ްރަްއޔިތުންެގް ްަރއްޔިުތންގެ ްފައިދާ ްކަންކަމުގެ ްކުރަންޖެހޭނީ ްއެކު ްއިްޚލާޞްތެރިކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަންކަން

ްއަް ްަރއްޔިތުްނގެްތެރޭގަިއ، ްރާއްޖެތެރޭގެ ްއަުޑ، ްވިދަުޅވަމުންދާ ްޭބފުޅުން ްަބެއއް ްއަުޑއިިވގެންދިޔަ ޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނާޖާިއޒުް ްފައިދާ ްއެކަުމގެ ްފައިާދ، ްނާޖާިއޒު ްެއކަމުގެ ްވާހަަކ، ްމަދު ްކުޅަނދު ްނުވަތަ ްވާހަކަ. ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ

ްގޮތުަގއި...

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްްރަޝީދުްގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވިލުފުށީްދާއިރާ

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ްއިމްތިާޔޒުގެްބިލަްށްކެލާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮްތް

އިޞްލާޙާްބެހޭްގޮތުން،ްއަުޅަގނޑުމެންްމިއަދުްމިތާނގައިްާވހަކަދައްާކއިރުަގއިްމިްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާުޒގެްމިްބިލާްގުޭޅް

ްހައްލެްއްްގޮތުން ްކަންބޮޑުވުންތަކަށް ްމި ްއެހެންކަމުން ްހުރި. ްއެބަ ްކަންބޮޑުވުންތަކެްއ ްބޮޑެތި ްަވރަށް ްތެރޭ ރައްޔިތުންގެ

ްފެނިގެންދަނީް ްމި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު ްކުރާ ްމަަސއްކަތްތަެކްއ ްގޮތުން ްސިާޔސީ ްަޓކައި ގެނެސްދިއުމަށް

ްއިޚްލާޞްތެރިކަ ްމިއީ ްހުށަހެޅިގެން. ްއެީއްއިޞްލާޙުތަކެއް ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރާ ްނިޔަތުަގއި ްހެޔޮ ްއޮެވގެން، މެއް

ްވާހަކަަދއްކާީތެވް ްމި ްކަންބޮޑުވީމަ، ްމިކަމާ ްއުޅެނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްބަލާއިރުގަ ްގޮަތށް ްއޮތް ްއެކުލަވާފައި ްބިލު ްމި ްދެން، ްކުރަންވެގެން. ްަކމެއް ްކޮންމެވެސް ްބިލުގައިްއަޅުަގނޑުމެން ްމި އި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްހަމަ ްމިއަދު ްެވސް ްދާކަން ްވާހަކަދަްއކަމުން ްމި ްފުޅާކޮްށ ްވަރަްށވުރެ ްއޮތް ްމި ްބާރުަތއް ްޙައްޤުތަކާއި ލިބިދޭ

ްވާހަކަް ްމި ްކަންބޮޑުެވގެން ްބަަޔުކ ްގޮތުން ްއޮތް ްއެކުަލަވއިލެވިފަިއ ްބިލު ްމި ްމިއަދު ްއަދި ްފާހަަގކުރަން. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ް ްމިްތަޞްދީޤުކުރިްދެއްކިކަުމގަިއްވީ ްޢަމަލުކުރުން،ްނޫންނަމަ ްމާއްދާތަްއްިކޔުމުގަިއްމިއަށް ްިމްބިލުގަިއްހުރި ނަަމވެސް

ްވުރެް ްމިންވަރަށް ްލިބޭ ްަޙއްުޤތައް ްލިބޭ ްބިލުން ްމި ްވާހަަކތަކަކީ ްބަެއއް ްދެކޭ ްމީހުން ްމެުދަގއި ްމިއާ ްފެށިގެން ދުވަހުން

ްއަޅުަގނޑުް ްމިއީ ްދައްކަނީ. ްވާހަކަ ްމި ްބޮޑުކޮްށގެން ްކަހަލަްވެސް ްއެކި ްމިކަމަކީ ްނޫން. ްއެއް ްވާހަކަ ްއާ މެންނަށް

ޖަމާޢަތްތައްްހަދައިގެންްއުޅުުންޅަްކުދިންކޮޅެއްްމަގުަމއްޗަށްްނުކުމެގެންްފުރަތަމަްހިންގިްޢަމަލެއް.ްއެްކުދިންކޮޅުްމިއަުދް

ްކޮންމެވެ ްކަންނޭނގެ. ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްޓްރާންސްޕޭރްންސީ ްދަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިކާޔްފެނިގެން ްނަެމއް ސް

ްފޮޓޯތަްއް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިއީ. ްކަމަކީ ްމި ްކަމެއް ްކުރި ްކުދިންކޮޅު ްމި ްއުޅޭ. ްއެބަ ްވެސް ޖަމާޢަތެއް

ްމިް ްފަހުން ްކުރީ.ްއޭގެ ްކަންތަްއތައް ްބަދަލުކޮށް،ްމި ްމީހުންގެްސޫރަ ްއެ ްއަށް ްަކހަލަްސިފަ ްހަރުކޮްށ،ްެއކި މަގުމަތީގައި

ްމީހު ްމެދުގައި ްމިްމަޖިލީހާ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްދެކެމުން.ްއެހެންނަމަވެސް ްޮގތްގޮތަށް ްތަފާތު ްއަންނަނީ ްމި ންގެްތެރޭގައި

ްަހއްލުކުރެވިދާނެ.ް ްއެކަމެއް ްވަްނޏާ ްކަމަށް ްޮއެވއްޖެ ްކަމެއް ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްތެރެއިން ްކަންަތއްތަުކެގ ްހުރި ބިލުގައި

ްކަހަލަްރައްޔިތުންެގްޙައްޤު ްވިދާުޅވާ ްތި ްމަޖިލީހަށްްއެހެންނަމަވެސް ްނޫންްރައްޔިތުންގެ ްއިމްތިާޔެޒއް ަތްއްނިގުޅަިއގަންނަ
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ްމިތާް ްމާދަމާ ްއަޅުަގނޑު ްައދި ްވީނަމަެވސް ްއޮތްކަުމގައި ްމަޖިލީހެއް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީކީ.ްރަްއޔިތުްނގެ ްމި ލިބިފައި

ްއަބުރު ްކަރާމާތި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދެމިއޮންނާނެ. ްމަޖިލިސް ްމި ްނަމަވެްސ ްވީ ނޑުމެންްްނެތްކަމުގައި އަުޅގަ

ްބައްޓަންކުަރންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްޤާނޫނު ްގޮތަށް ްހިފެހެއްޓޭނެ ހިފައްހައްޓަންޖެހޭނެ.ްއަދި

ހުށަހެޅިގެންްމިްއުޅޭްބިލުންްހަމައެކަނި،ްމީގެތެެރއިންްއިާނޔަތްތަކުެގްތެރެއިންްދެްަބއެްއްއުނކޮށްލުމަކުންްތިްވިދާުޅާވް

ްމިއަ ްއެްމައްސަލަ ްވީނަމަވެސް ްއޮތްކަމުަގއި ްއެ ްއަދި ްވީނަމަެވސް ްކަުމގައި ްބާތިލުކުރި ްއެ ްއަދި ްަހއްލެއްުނވޭ. ކުން

ވިދާޅުވާްގޮތަކަެށއްްނޫންްމިްބިލުންްކަންތައްތައްްކުެރވެނީކީ.ްމިހާރުްކުށުގެްވެށިންްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންް

ްދެއް ްމިއަދު ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގަިއްހައްޔަރުކުެރވޭ. ްދެއްކި ްމި ްޕްލޭކޮށްފައި ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްހެޔޮ ކީމަ

ނޑަށްްއެނގޭްމިްބިލުަގއިްއޮތީްޯކއްެޗއްަކން.ްދެންްޕެންޝަނުގެްވާަހކަްއެބަްދަްއކާ.ްައޅުަގނޑުމެްން ވީނަމަވެސް.ްއަުޅގަ

ް ްއަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްކޮްނމެ ްމަޖިލީހުގެ 2911ްްރައްޔިތުންގެ ްއެބަ ްެއއް ްރުިފޔާ ްމިހާރުްކޮންމެވެސް އުނިކުރަމުންދޭ

އަހަުރވީމަްމިއަދުްކޮންމެްރަްއޔިތަަކށްްއެބަްކަަށވަރުކޮށްދޭ.ްދެނ61ްްްއަހަރުވީމަ،65ްްމުސާރަްއިން.ްދެންްޕެންޝަނެއްް

އަހަރުްވީމަްެއްނުލިބޭނެްކަމަށްްކޮންބައެއްޯތްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއަޅުަގނަޑކަްށ55ްްވީމަ،61ްްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްް

ްނު ނޑަެއޅިގެންްޤަބޫލެއް ްއޮތީ،ްކަ ްބިުލގައި ްމި ްކަމަކަށް. ްޤަބޫލުކުރާނެ ްެއއްވެްސްމީހަކު ްކަމަކަށް ްހަމަެއއް ްެއއީ ކުރެޭވ

އަހަރަށްވުރެްމަްއަޗށްްދިޔައިމަްރަްއޔިތުންގެްމަިޖލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްއެްވިާދޅުވާްޕެންޝަންްލިބޭްގޮތަށް.55ްްއޮތީ،ް

މުންްމިްދަނީްމިްމަޖިލީހުންްހަމަްނިކުމެގެންްބޭރަށްްދޮރުންްފައިްބަހައްޓާްއެހެންނަމަވެސްްމިކަންްވެސްްވާހަކަދަްއކަވަ

ދުވަހުްއޭނަގެްއިމްތިާޔޒުްެވްސްލިބޭ.ްއޭނަްއަށްްމިްދެންނެވިްޕެންޝަނުގެްޙައްޤުްވެސްްިލބޭ.ްއެހެނެއްނޫންްމިްބިލުގެް

ްކުޑަ ްއުސޫލަކީ،ްމިތާ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮީތކީ.ްދެން ްމެންބަރުްކަންތައްތައް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ހުވަދޫ

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްގޮތަކީ ްކުރަންޖެހޭނެ ްކަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބަާލއިރު ްއަށް ްްޕރެކްޓިސް ްބެސްޓު ވާހަކަދެްއކެވިހެން

ްތެރޭް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެެހންތޯ ްއެހެންނަމަވެސް ްަކންތައް. ްއިމްތިޔާޒުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް ްކުރިއަށް ނިންމަންޖެހޭނީ

ްތަންތަނަށްްކަންތައް ްމީހުންގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނިންމައިފި ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްހުންނަނީ.ްމި ްހުންނަނީ.ްއެހެެނއްނޫން ތައް

ްކަންތައްް ްހަމައަކުން ްއެއް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއޮންނަންވާނީކީ. ްކަންތައްތައް ްއެ ްެއހެނެއްނޫން ްއެކަމަކު ްބާރުކުރޭ. ވަރަށް

ްއަ ްގޮތަށް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްެވސްްކުރަންޖެހެނީ. ްައޅުަގނޑުމެން ްކުރާއިރު، ްކަންތައް ްމަޖިލީހުން ނޑުމެްނ ުޅގަ

ްެދކެޭވއިުރގައިް ްވާހަކަ ްއިމްިތޔާުޒގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތަެކްއ ވިސްނަންޖެހޭ

ްބަހައްޓަން ްެވްސ ނޑުތަްއ ްމިންގަ ްސުލޫކީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްތެރޭގަިއ ްަރއްޔިތުްނގެ ްހަމަތަކެއް،ްއަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ

ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްމުޖުތަމަޢަކުން ްމި ްމިއަދު ްޤަޫބލުކުރަންޖެހޭ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެީއ ްހުންނަންޖެހޭނެ. އުސޫލުތަެކއް

ްއަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތަނަށް ްމި ްކީއްެވގެންތޯ؟ ްޤަބޫލުނުކުަރނީ ްއެ ްނުކުރޭ. ްޤަބޫލެއް ްމީހުންނެއް ކަންތައްތަެކއް

ްއިްއވަ ްބަޔާން ްބޭބޭފުޅުންްރިޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކިހިނެއްތޯ ްޙައްޤެއް. ްލިބޭ ްއިން ްޤާނޫނުއަާސސީ ްޙައްޤަކީ ްއައުމުގެ ން

މިތާނގައިްއުުޅއްވަނީ.ްދެންްވަރަށްްހަޑިްއުޅުއްވާްގޮތް.ްއެެހންނަމަވެސްްއެކަންްވެސްްއެަބްކުރޭތާ.ްއެކަމަކުްއިއްެޔަގއިް
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ނެވިްގޮތަްށްއެިކްކަހަލަްޯބޑުތަކާިއްބެނާތަކާިއްފޮޓޯތަކާިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނުނީްެއްބޭފުޅުންްމިްތަނުގަިއްމިްެދން

ްބައްލަވަަބއްލަވާ.ް ްނިކަން ްގޮތް ްއުުޅއްވާ ްމިތާނގައި ްހިފައިގެން ްއެްއޗެހި ްކާޑާ ްރަތް ްކާޑާއި ްރީނދޫ ނޑުތަާކއި ކަށިގަ

ްދެ ްމި ްމަޖިލީހާްދޭތެރޭްމީހުންގެ ްވާހަކަ،ްޫނނީ ްހަޑިހުތުރު ްބެހޭްގޮތުން ްމަޖިލީހާ ްގޮތަކަށްްއެހެންވީމާ،ްމި ްކަހަލަ ންނެވި

ވާހަކަދެްއކުމުގެްޖާގަލިބެނީ.ްދެންްހަމަްއިއްޔެަގއިްމިްތަނަށްްވަޑަިއގެންނެވީްޑިފެންސްްމިނިސްޓަރު.ްވަޑަިއގެންނެވީްެއް

ްމެޑެލްތަކެްއ،ް ްއޮންނަ ްދަރަޖަތަކެްއ،ްލިބިފައި ްއޮންނަ ްޙައްޤުަތކެްއ،ްލިބިފައި ްއޮންނަ ްލިބިފައި ްޤާނޫނަކުން މަނިކުފާނަށް

ް ްެއްއެއީ ްޝަރަފު ްެއ ްަތނެއްަގއި ްކޮންމެ ްވަަޑއިގަންަނވާ ްމަނިކުާފނު ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްެއއްެޗއް. ްލިޭބ ޤާނޫނަކުން

މަނިކުފާނަށްްލިބޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްބެޖެއްްހުރެގެން،ްނޫްނނަމަްނިޝާނެއްްއޮެވގެންްމަޖިލީހުގެްއެމް.ޑީ.ޕީްބޭބޭފުޅުންް

ނޑު ްިއއްެޔގަިއްއަުޅގަ ްދެން ްވެސް ްގޮތުން ްހިނާގްގޮތަްށްއުޅުނު ްމިކަން ްިމއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްލަދުގަތް. ްވަރަށް މެން

 ބަލާއިރު...

ް

 ޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

 ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްހުޅުހެންވޭރުްދާ

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ3

ްުކޑަހުވަދޫް ްއިޞްލާޙުަގއި، ްހުށަހެޅުއްވި ްފަހަރު ްކުރީ ްާއމިރު ްވަނީ ްމި ްމައްސަލައަކަށް ްނިޒާީމ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިވަރުްދާއިރާގެ ްއެންމެނަށް ްައއިސްގެްނ ްރުޅި ްެއކަމުެގ ްދެން ްނެިތގެން ްކާރުތަްއ ްޑިއުޓީފްީރ ންަބރު.

ްނޫންް ްބޭނުމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވޭ. ްއެބަ ްމައްސަލަައކަށް ްނިޒާމީ ްނޫން. ްރަނގަޅެއް ްއެހާ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ބޭލީމަ

ްޑިއުޓީފްރީކޮށްްކާރުަތކެއް...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްބެހޭ ްަރއްދުދެްއވުމަކަށްްްނިޒާމާ ްާވހަކައަކަށް ްގެންދަވާ ްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްެއއް މައްސަލަ

 ޢަބްދުއްރަޙީމު.ްهللاްފުރުޞަތެއްްނޭރުވޭނެ.ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު
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ް

 ވާހަކަދެްއކެވުނ3ްްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ވަނަްބާބުގައިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިިލސްްބަޔާންކޮށްފަިއވާްބާބުަގއ3ްްިޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ނޑަށްްފެންނަނީްޢިނާޔަތުގެްވާހަކަްާއއިްއިމްތިޔާުޒގެްވާ ހަކަްެވސްްބަޔާންކޮށްފަިއވާްތަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ް ްދަންނަވާލަންްކެރޭ،ްމިްއިމްތިޔާުޒގެ ްއަޅުަގނޑަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް ްބަލައިލީމަ ްއަށް ްމާއްދާ ްބަޔާންކޮްށފައިވާ ވާހަކަ

ްގޮތެްއަގއިް ްފުޅާ ްއެއަްށވުރެ ްއިމްތިޔާޒުަތކެއް ްއިތުރު ްވުެރ ްއިމްތިޔާޒުަތކަށް ްބަޔާްނކޮްށފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ޝަުނެގްވާހަަކްާއއިްހެލްތުްއިންޝުައރެންސްގެްވާހަކަްއެްއްނޫން.ްދެވިގެންުނވާނެްކަމަށް.ްއަުޅަގނޑުްމިްަދއްކަނީްޕެން

ްަޓކަިއް ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްެއ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމަސައްކަތަކާ ްކުރާ ްއޭނާ ްމެންބަރަކު ްމަިޖލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އިމްތިޔާަޒކީ

ްބޭނުންް ްފުރުޞަތުތައް ްިލބިގެންވާ ްއަށް ްއޭނަ ްޓަކައި ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްމަސައްކަތް ްއެ ްޤާނޫީންނޫނީ ްދީފައިވާ ހިފަންވެގެން

ްއިނާޔަތްތަްއް ްއެާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްއެގޮތަށް. ްިކޔެނީ ްނަން ްއެ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްނަމެއް. ްކިޭޔ ްައޅުަގނޑަްށ ރައްކާތެރިކަމަކަްށ

ްިވޔަސް،ް ްކާރުކަމުގައި ްޑިުއޓީފްރީ ްއަދި ްއިންޝުއަރެންސާ ްހެލްތު ްއާއި ްމުސާރަ ްޕެންޝަނާއި ްމާނަކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ްއެހެ ްކަމުަގއިްނުވަތަ ްގަލަން ްބޭނުންކުރާ ްނޫނިްއާޔ ްވިަޔސް، ްކަމުގައި ްސެންޓު ްޖަހާ ްވިޔަްސ، ްކަުމގައި ްެއއްެޗއް ން

ްރައްޔިތުްނގެް ްނުކުރަން، ްޤަޫބލެއް ްއަުޅަގނޑު ްތެރެއިން. ްއިާނޔަތްތަުކގެ ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާނީ ްހަމަ ްއެއީ ވިޔަސް

ކަަމކަށް.ްމެންބަރުކަމުގެްތެރޭަގއިްލިބެންޖެހޭްއިނާޔަތެއްްނުވަތަްްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަންްކުރީމާްއިނާޔަތެއްްލިބެންޖެހޭނެ

ްޤާނޫނުައސާސީަގިއް ްވެސް ނަޑއެޅުުމގައި ްކަ ްއެއް ްމުސާރަ ްެއ ްއަދި ްނޫން. ްއެއް ްމަްއސަލަ ްއޮތުމަކީ ްއެއް މުސާރަ

ނޑުމެންެގްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެކަބުނެފައިވާްގޮުތގެްމަތިންްކަްނކަންްކުރީމާްެއއީކީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ް މަކުްއަުޅގަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްހިސާބަކީ،ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއުޅޭ ްމި ްޮއޅިެގން ްނިޒާމު ްއުޅެނީ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމި ްއޮިޅގެން ނިޒާމު

ްއަނެްއާކް ްއޮޅުނީ. ްނިޒާމު ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްހިސާބުން ްދާ ްކޯޓަށް ްބަލަންވެގެން ްސަްއޙަކަން ްއެކަމުެގ ްކުރީމާ ކަމެއް

ްއުޅެ ްވެްސ،ްއަޅުަގނޑުމެންްމި ްއެހެންްޤާނޫނަކުންްެވސްްސުޕްރީމްްކޯޓަށް ްއިމްތިޔާޒުްޤާނޫނުްހަދަިއގެން،ްޫނނިއްޔާ ނީ

ނޑުމެންްމިްއުޅެނީްސާފުކޮށްދޭންވެގެންްބަލަްމިްމައްަސލައަކާްުގޅިގެންްތިްކޯުޓަގިއް ނޫނިއްޔާްހައިްކޯޓަށްްވެސްްައޅުގަ

އްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްކަމެއްްނިންމާފައިވާްގޮތާްގުޅިެގްންމައްސަލަްއެއްްނުހިންގޭނޭ.ްތިްކޯޓުގައިްމިްކަމާްގުިޅގެން،ްރަ

ްެއް ްއުޅެނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބުނަްނވެގެްނ ްނުހިންގޭނޭ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެ ްކޯޓުަގއި ތި

ްޢިއްޒަތް ްރަްއޔިތުްނނަށް. ްވެގެން ްާސފުކޮށްދޭން ްއެކަން ްއުޅެނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއޮތީމާ ްރައީްސ،ްއޮޅުންއަރާަފއި ތެރި

ްނިންމުމެއް.ް ްނިންމާ ްބާތިލުކުރީމާ. ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްކަމެއް ްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްިޔތުންގެ ްކަންބޮުޑވޭ ރައްޔިތުން

ްވަިކް ްބާތިލުކުރުމަކީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޚިލާފުވެއްޖެ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްބަެއއް ްޤާނޫނެއްަގއިވާ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެަކމަކު ްކަމެއް. ްކުރާ ްބާތިލުކުރީމާްްއުސޫލަކުން ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްނިންމުމެއް ްނިންމަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންނަށްްލިބިފައިވާްޚާއްޞަްއިމްތިޔާެޒއް.ްމިްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހަށްްލިބިފައިވާް ރައްޔިތުންްކަންބޮުޑވޭ.ްއެއީްައޅުގަ
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ްއަރަ ްކޯޓުްނ ްސުޕްރީމް ްއިމްތިޔާޒަށް ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްއަުޅަގނޑުމެންތޯްއިމްތިޔާެޒއް. ްޚިލާފުވީ ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ިއގަތީމާ

ް ްބޭފުޅުންތޯ؟ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްއެ ްއެބ88ްްަނުވަތަ ްބަލައިލީމަ ްބައެއްތޯ ްޮކން ްވަނީ ްޚިލާފުވެަފއި ްމާއްާދެގް)ށ(އާ ވަނަ

ް ްޯކޓުގެ ްރަނގަޅަްށ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސުޕްރީމް ްވަރަށް ްރަނގ7ްައެނގޭ ްޚިލާފުވެއްޖެަކން.ްވަރަށް ނިޑޔާރުން ްއެަބްފަ ޅަށް

ްހިސާބަށްް ނޑުމެންނާ ްޝަުކާވްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުން ްއުޅެނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ،ްދެން ްޚިލާުފވެއްޖެކަން. އެނގޭ

ކުރަނީްކީްއވެހޭްފަހުމީްނިކުްނނަނީްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުގެްރަީއސްެގްމަގާމަށް.ްކީްއވެހެއްޭޔްއެްތަނަށްްިނކުމެް

ްއެތާނގެ ްކީްއވެހެއްޔޭ ްިމއަދުްްއެހެރީ؟ ްކޮމިޝަނުގައި ްސަރިވސް ްޖުޑީޝަލް ްގޮސް ްހައިިސއްޔަތުްނ ރައީްސގެ

ްހުސްކަމެއްެގް ްޤާނޫނީ ްމިހާުރްވަނީ ްވެސް ްތަނުގައި ްދެ ްރަީއސް،ްއެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްަތނެއްގެ ްއެްއވެސް އިންނަވަނީ؟ްއެ

ްނި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލިބިފަ. ްގުޅިގެން ްއެކަމާ ްއޮތީ ްއެ ްވެސް ްލަފާ ްނައިބުގެ ްބަންޑާރަ ްނިންމުމެއްެގްތެރޭގަ. ންމާފައިވާ

މައްޗަށްްބިނާކޮށްްބަންޑާރަްނައިބުގެްލަފާްވެސްްލިބިފައިްަވނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޕެންޝަނަކީްއިނާޔަތެއް.ްހެލްތުް

ްނިޒާމުެގް ްޕެންޝަނުގެ ްދައުލަތުގެ ްލިބެންޖެހޭނީ ްހަމަ ްކުރީމާ ްމެންބަރުކަން ްިއނާޔަތެއް. ްވެސް އިންޝުއަރެންަސކީ

ްލިބެންޖެ ނޑުމެންނަށްްތެރެއިން ްއަޅުގަ ްލިބޭކަށްނުޖެހޭނެ. ްއެްއެޗއް ްއިތުރު ްއެއަްށވުެރ ްއިާނޔަތެއް. ްޕެންޝަނަކާއި ހޭ

ްޤާނޫނުަގިއް ްސިަފއިންގެ ްޕެންޝަނެއް، ްވަކި ްފުލުހުންނަށް ްޤާނޫނުގައި ްފުލުހުންގެ ްުއޅެނީ ްމި ްއަަރއިގެން މައްސަލަ

ް ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ނިޑޔާރުންނާ ްފަ ްޕެންޝަނެއް، ްވަކި ނަޑއަާޅްސިފައިންނަށް ްކަ ްޕެންޝަނެއް ްަވކި ނިޑޔާރުންނަށް ފަ

ްާއިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުބުނޭ ްއެްއގަިއ ްމާއްދާ ްެއްއވެސް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމި ހިސާބުގަ.

ްހަދަ ްޤާނޫނެއް ްކަމަކަށްްފަހުންނެއް.ްވަކިން ްދޭންޖެހޭނެ ްއިނާޔަތެއް ްމެނުވީ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ އިގެންްއޭނާގެްނައިބުކަން

ްނުލިބޭނެް ްފަރާތަކަށް ްެއއްވެްސ ްއެހެން ްއެކަނި. ްފަރާތަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްހަމައެކަނި ދޭންޖެހޭނީ

ްޕާސްޕޯުޓް ްއަށް ްއޭނަ ްއަދާކުރީމަ ްމަޤާމު ްދޭކަށްނުޖެހޭނެ. ްަފއިާސ ްއޭނައަށް ްއަދާކުރީމަ ްމަގާުމ ްެއއް. ްލާރި އެްއވެސް

ން،ްދައުލަތުެގްޢިއްޒަުތގެްޤާޫނނުގަިއވާްގޮތުގެްމަތިން،ްިޢްއޒަތެއްްލިިބއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްދޭކަށްނުޖެހޭނެ.ްއެހެންނެއްނޫ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއަންނާނެ. ްލިބިެގން ްހިމާޔަތެއް ްރައްކާތެރިކަމަކާއި ްހުރިހާ ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްޢިއްޒަތަކާ އެ

ްާޤނޫނުން ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޕެންޝަނުގެްްޢިއްޒަތްތެރި ްއުނިވާންޖެހޭ. ްއިނާޔަތްތަކެްއ ހުރިހާ

ްގޮުތަގއިް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްޤާނޫނުން ްއުިނވީމާ، ްކަންަތްއތައް ްމި ްއަދަދާ، ްއިންޝުއަެރންސުގެ ްހެލްތު އަދަދާއި

ްކިޔާަފއިް ްއިޞްލާޙުކުރީއޭ ްޤާނޫނުން ްއުޅެނީ ްއެ ްނޫން. ްއިޞްލާޙުގެނެވުނީކީ ްޤާނޫނަށް ްއެއީ ްއުނިވީމަ ޕާސްޕޯޓު

ްވެްސްރަ ްަގއިމު ްއެމް.ޑި.ޕީން. ްކުރާނީ ްމާދަން ްޑީ.އާރު.ޕީން. ްކުރަނީ ްމި ްމިކަން ްމިއަދު ްދޯކާދޭންެވގެން. އްޔިތުންނަށް

ްައޅުަގނުޑް ްއެހެްނވީމާ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްގެރެންޓީ ްެއއީ ްކަމެއް. ްމިކަހަލަ ްނުކުރާނެ ްޕާޓީއަކުން ޖުމްހޫރީ

ްފާ ްައޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވޭ ްބާރުަތކެްއްދަންނަވާލަން ްމަީތގަިއވާ ްއަްށްވުރެ ްޤާނޫނުައސާސީ ްމި ްބާުރތަކަކީ ސްކޮށްފަިއވާ

ްޤާނޫނުަގއިް ްއިމްތިާޔުޒގެ ްހިނގާށޭ. ްލާން ްދަށަށް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްމި ްބާރުތަކެއް ްހުރިާހ ްއެ ްވަންޏާ ކަމަށް

ކަްށްވުރެްފުޅާާވްކަމަށްްވަންާޏްބަޔާންކޮށްފަިއވާްގިނަްއިމްތިާޔޒުތަކަކީްޤާނޫުނއަސާސީްއިންްލިބިދީފައިްއޮތްްއިމްތިާޔޒުތަ
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ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއޭރުންނޭ ްހިނގާޭށ. ނަޑއަޅަން ްކަ ްއިޖުާރއަތްތައް ްއެ ްލާއިުރަގއި ްއެ ްހިނާގށޭ. ްލާން ްދަށަށް އެއަްށވުރެ

މިތާްކުރާްކަމަކާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމެންބަރުންްޮގވަިއގެންްޯކޓަށްްނުދެވޭނީ.ްިޢްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިއަުދގެް

ްޝަކު ްއަީކ،ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްެއ11ްްވާ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްގޮސް ްބަަޔކުމީހުން ްފަރާތުން ްަސރުކާރުގެ ްޮގވަިއގެން މެންބަރުން

ްމިް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްައީކ ްމައްސަަލ ްމި ްމައްސަލަ. ްެވއްދި ްުސވާލުއުަފއްދަން ްމެދުަގއި ްމެންބަރުކަމާ މީހުންގެ

އެއީްކީްއވެޯތްއެކަންްކުރަންްމިްޖެހެނީ.ްއެއީްއޭނާްވޯޓުދިންްގޮތަކުން،ްްމަޖިލީހުންްމިއަދުްބަލަންޖެހޭނެްކަމަކަށްްވާނެ.

ްދިޔައިމާ.ްމިް ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްޓަކައި ްެއޅުމަށް ްމެދުގަިއްފިޔަވަޅެއް ްއޭނައާ ްވާހަަކއެްއގެްސަބަބުން ްދެއްކި ްއޭނާ ނުވަތަ

ްތެ ްމަސައްކަުތގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްސަބަބުން ްކަމެއްގެ ްކުރި ްމެންބަރަކު ްއޭަންމަޖިލީހުގެ ްކަމެްއގައި ްކޮށްފައިވާ ޭރގައި

ްކަމަށްް ްޝަރުތުހަމަނުވާ ްއުޅެނީ ްމި ްލައިގެން ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްގެންގޮްސގެން ްބުނެފައި ްޚިލާފުީވއޭ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްރައްޔިތުންް ްމި ްހަމަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްވަކިކުރަން. ްމެންބަރުކަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހަދައިގެން

ް ްފެށިގެނ8ްްްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްކޯޓާ ްމަދަނީ ްއޮވޭ. ްއެބަ ްޙުކުމެއް ްކޯޓުެގ ްސުޕްރީމް ްމައްސަލަިއގައި މެންބަރުންގެ

ްމިހާރުް ްކީްއވެތޯ ްމިހާރަކު. ްބަލައެއްނުގަންނާަނމޭ ްބެލޭނީ. ްކޯޓަްށ ްސުޕްރީމް ްއައިަމއޭ ްއަންނާށޭ. ްބަލަމުން މައްސަލަ

ްފިނޭ ްބޭފުޅުންނަށްްމުސާރަްދެއްވާ ްއެ ްތިބި ްބޭބޭފުޅުންްސަރުކާރުަގއި ްމިނިސްޓްރީގެްސްޓޭްޓްމިނިސްޓަރުންނާ،ްމި ްނސް

ްވެސްް ްބަލައެއް ްތިބެނީ. ްނުުބނެ ްއެްއޗެކޭ ްމަްއޗަށް ްއޭގެ ްބަލައިގަނެފައި، ްއަވަހަށް ްީލމާ ްމައްސަލަ ގޮަވިއގެންގޮސް

ްޢަ ްއިސްމާޢީލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރީގެ ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްހަމަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ބްދުލްޙަމީދުގެްނުގަނެވެނީ

މައްސަލަްވެސްްހަމަްއައީްފެށީގެންްދަށުްކޯޓުތަކުން.ްދަށުްކޯޓުތަކުންްފެށިގެންްއައިސްްސުޕްރީމްްކޯޓާްހިސާބަށްްއައީ.ް

ްކޯޓުެގް ްއެ ްނޫން. ްތަނެއް ްހުންނަ ްބަލަިއގަންނަން ްގެްނގޮއްްސ ްެއއްެޗއް ްގެންދާހާ ްމީހަކު ްއެީއ ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ހަމަ

ްިޢއްޒަތް ްޢިއްޒަތް ްކަންކުރަްންޤަދަރާއި ްައވަހަށް ްތެެރއިން ްރައްޔިތުންގެ ްދަނީ ްމި ްނިުގޅަިއގަންނަމުން ްރައީސް. ތެިރ

ނޑުމެން،ް ބޭނުންވެފައިްތިބި،ްކެތްތެރިަކންްކޮޅުންލާފައިްތިބި،ްކެތްތެރިކަންްނެތްްބައެއްގެްސަބަބުން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއެބަްޖެހޭްިވސްނަން.ްމިްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްބަޔާ ވަނަްބާުބގައ3ްްިްނކުރާްރަްއޔިތުންްމަިޖލީހުގެްބާބު،ްއަޅުަގނޑުމެން

ްފުޅާކޮްށް ްއެއަްށވުރެ ްވާނީ. ްަބއްޓަންކޮށްފަިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުތައް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެންެގ، ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ވާ

ްކޮށްގެން ްެއކަން ްފުޅާކޮށް ްއެއަްށވުރެ ްުކރަން. ްއެކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްދަށްކޮްށ ްެއއަށްވުރެ ްހަމަްވެސް، ުނވާނެ.

ްވަޒީރުްނގެް ްއަދި ްާއއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކޯޓާއި ްސުޕްރީމް ްވިސްނަންޖެހޭ، ްވެސް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް އެާއއެްއކޮށް

ްއަންނާނީް ްބެލީމާ ްތަރުތީބަށް ްޤާނޫުނއަސާީސގައި ްއެއީ ްފަހުގައިކަން. ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިުތންގެ ްއަންނާނީ މަޖިލީސް

ް ްމަޖިލީސް ްއ1ްަރައްޔިތުންެގ ްބާބު.ްވަނަ ްމިނިވަްނކަމުގެ ްޙައްުޤތަކާއި ްއަސާީސ ްމިނިވަން ްދައުލަްތ، ްދިވެހި ށް.

ްވެސް.ް ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްއަްނނާނީ ްއެއަށްފަހުގައި ްދެން ްމަޖިލީހުން. ްރައްޔިތުންގެ ްައންނަނީ ްމި ްފެށިގެން އެއަށްފަހުަގއި

ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެެހންވީމާ، ްވެްސ. ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަންނާނީ ްވަިކވެަފއިާވްްއެއަށްފަހުަގއި ްބާރުތައް ްެއ ަރއީްސ،

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްފަހުމްވާން ްރައްޔިތުްނނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްގޮތް ްތަރުތީުބވެފަިއވާ ްބާރުތައް ްއެ ގޮތާއި
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އަޅުަގނޑުްިމއަދުްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުްމެންބަރަކަށްްވީމަްއެއްްނޫންްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްމިްވާހަކަްމިްަދއްކަނީކީ.ް

ްމިްމާދަ ްއިޙްތިރާމުކުރާނަން. ްޤަދަރާއި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްދަްއކާނަން، ްައޅުަގނޑު ްހުއްޓަސް ްަމގުމަތީަގއި ނޑު ްއަޅުގަ މާ

މަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްއަށްްހާޒިރުުކރެވޭްމީހަކާްުސވާލުކުރީމާްއޭަންތެދުބަހުންްޖަވާބުދޭންޖެހޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްހަމަް

ްހިފެހެއްޓުމަށް ްބާރު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވާހަކަދަްއކަމުންްްމި ްމަްއސަލައިަގއި ްިނޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްއިްއޔެަގއި ޓަކައި

ް ްދަންނަވާފައި،ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްވާނީ ްއަރިުހގައި ްރައީްސގެ ްޢަމަލުކޮށްދޭށޭ.85ްްޢިއްޒަތްތެރި ް)ށ(ްއަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

މިތަނަށްްވަނީމަްެއއީްަޤއުމީްސަލާމަތާްއެއީްމިްާރއްޖޭެގްޑިފެންސްްިމނިސްޓަރުްމިްތަނަށްްވަދެފަިއްއޭނަައކަށް،ްއޭނަް

ްއިތުބާުރް ްނެގޭ ްމަްއޗަށް ްއޭާނގެ ްއަދި ްވަނީ. ްސުާވލުކުރެވިފައި ްއޭނައާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްަޤއުމީ ްކަމެއްގަ. ބެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންވީމާ، ްވާތީ. ްކޮށްފައި ްއޭނާ ްޢަމަލެއް ްވާފަދަ ްނުރައްކާ ްސަލާމަތަށް ްޤަުއމީ ްނެގެނީ ްވޯޓު ނެތްކަމުގެ

ްކުރިއަްށް ްގޮތުަގއި ްބަހުސެއްގެ ްސިއްރު ްއަދިވެސް ްވާްނޖެހޭނީ ްބަހުސް ްއެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ްައޅުަގނޑު ރައީސް،

ްހާމަް ްާއއި ްޖަލްާސ ްސިއްރު ްައީކ ްމަްއސަލަ ްމިއަުދގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްބަހުސަކަށް. ގެންދެވޭނެ

ްައޅު ްމައްސަލަ. ްގޮުތގެ ްކަންކުރާ ްަޔއުމިްއޔާްޖަލްސާތަކުގައި ްކުރިކަމުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންކުރީމާ ްހާމަކޮށް ަގނޑުމެްނ

ނޑުމެންްކުާރްކަންތައްްފޮޓޯއިންނާއިްޓީ.ވީްއިންްބަލާފައި،ްއެްރިޕޯޓަރަށްްފެންނަްގޮތަކަށްްރިޕޯޓުކުރީމާް ނުބަލައި،ްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުމެ ްކޮބައިތޯ ްދުވަން. ްކޯޓުތަކަށް ްދަނީ ްހިފައިގެްންމި ްމައްސަލަ ްއެ ްމިތާނގަިއްދެން ނޑުމެން ްކުިރ،ްއަުޅގަ ން

ްވަޑަިއގެންނެވީމަނޫންތޯް ްޯކޓަށް ްހޯއްދަަވިއގެން ްަޔއުމިއްޔާަތއް ްއެ ްހުރި. ްއެބަ ްޔައުމިްއޔާ ްމިތާނގައި މަސައްކަތްކުރީމާ

ްމަްއޗަށްް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވާަހކަައކުން ްދައްކާ ްމިތާ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްކުެރވޭނީ. ްެއއް ްދަޢުވާ ްރަނަގޅު އޭަގއި

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްދަޢުވާނުކު ްއިން ްޤާނޫުނއަސާީސ ްއެއީ ްޮއންނަނީ، ްމި ްަބޔާންކޮށްފައި ްއިމްިތޔާުޒގައި ްކަމަށް ރެވޭނެ

ްިމް ްއިމްތިޔާެޒއް. ްލިބިގެންވާ ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްއަންނަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްއެީއ ްއިމްތިޔާެޒއް. ދީފައިވާ

ށްްއެްއިމްތިޔާޒުްލިބިގެްނވޭ.ްއެކަންްހަނދުމަނެތިގެންްމިްއުޅެނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްއައިްސްޖަވާބުދޭްކޮންމެްމީހަކަ

ްކޮރަޕްޝަާނިއް ްއޮތް ްތެރޭގައި ްމަޖިލީސް ްވަޒީރުްނގެ ްބޭފުޅުްނނަށް. ްތިއްެބވި ްދަށުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ހަމައެކަނި

ްއަޅުަގނޑުް ްމިއަދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާހަކަ ްޢަމަލުތަކުގެ ްހަޑިމުޑުދާރު ްއާއި ްދެއްކޭކަށް.ްފަސާދަ ްނެތް މެންނަކަށް

ްއެހާް ްކޮރަޕްޓު. ްއެހާ ްއޮތީ. ްހިސާބުަގިއ ްނިްއަވއިލާ ްވެސް ްޓީ.ީވ ްސިޓީންރޫމުތަކުން ްގޭެތރޭގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ދައްކައިފި

ް ްހިންގުމުގައި ްޖަރީމާ ްބޮޑު. ްމ1ްްިފަސާދަ ްމަޖިލީސް ްވަޒީރުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްދިޔައީ، ްއެ ްއަަރިއގެން ްއަށް ވަނަ

ްތާރީ ްގިަންވޭތުވެިދޔަ ްއެންމެ ްވައްކަން. ްގިނަ ްއެންމެ ްކުރީ ްމި ްމަޖިލީހުން ްވަޒީރުްނގެ ްކުރު ްއުމުރު ްއެންމެ ޚުގައި

ްތިއްބަްސް ްސަރުކާރުަގއި ްައޅުަގނޑުެމން ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްހިންގީ. ްމި ްޢަމަލުތައް ކޮރަޕްޝަނުގެ

ނޑުމެްންްފާޑުކިޔާނަން.ްއަދިްފާުޑކިަޔއިެގންްއެކަންްނުކުރެވޭްކަމަށްްަވންޏާ ނޑުމެންގެްމައްަސލަްއެއްްނެތްްއަުޅގަ އަޅުގަ

ްަރއްޔިތުްނގެް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއުޅެން. ްވެސް ްއިދިކޮުޅގައި ްއެނޭގ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއުޅޭކަށް. ްއިިދކޮުޅގައި ގޮސް
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ް ްިއރާދަކުރެއްިވއްޖެްއޔާ ްޓަަކއި. ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްއިދިކޮޅަށް ްސަރުކާރާ ްަވނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ެއގޮތުގެްމަޖިލީހަށް

ްމަތީގައިްދެމިހުންނާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްދަންނަވަން.ް ްއެދި ްއަޅުަގނޑު ްވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް ްރިޔާސަތަށް ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ް ްމަަސއްކަތް ނޑު ްއޮތީް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް`ްއަުޅގަ ްމި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންދާއިރުަގއި ކުިރއަށް

ްބަހުސްކުރުން. ްއިޞްާލޙަކަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޤާނޫނަށް ްބާރުތަުކގެ ްއިްމތިޔާޒުތަާކއި ްމަޖިލީހުގެ މިް ރައްޔިތުން

ރިްމެންބަރުްޙަސަންްޓަކައިްމިހާރުްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެްސްކުރުމަށްބަހު

 ލަޠީފަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުނ3ްްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްހިތަދޫްދެކުނު

ްބާރުތަކުެގްوبركاتهްهللاްتورحوްعليكنްسالملا.ްالرحينްالرحونްهللاްبسن ްއިމްތިޔާޒުތަާކއި ްމަޖިލީހުގެ .ްރައްޔިތުންގެ

ްިޢއްޒަް ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްޢަބްދުޤާނޫނަށް ްމެންބަރު ްެއއަްށްހުށަހަޅުްމަޢުޞޫމުهللاްތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙަށް އްވާފަިއވާ

ްޤާނޫނު ްބާރުތަކުގެ ްއިމްތިޔާާޒއި ްޙަޤީޤަތެއް، ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުގެްް،ތާއީދުކުރަން.

ްބާރުތަކުގެްޤާނޫނުްފާސްެވގެްންއައުމާމެންބަރުންގެްއި ގުިޅގެންްވަރަށްްްާފސްކުރެްއވުމާނުވަތަް،ްގުޅިގެންްްމްތިޔާޒުަތކާއި

ނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްވަނީޝުޢޫްގިނަްތަފާތު ް...ްާފޅުކުރަންްރުތަކެއްްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްމަޑުކޮށްލަ ްމެންބަރު ްމައްސަލަދެޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްހުށަހެޅުމަށްްއްވާ.ްނިޒާމާ ްމައްޗަންޮގޅީްއެއް ްދާއިރާގެްްޓަކައި ދެކުނު

ްއަރުަވން.ްރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުރިްމެންބަޢިއްޒަތްތެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްމައްޗަންޮގޅީ

ނޑުްނިޒާމީްމައްސަލަްމިްނެގީްވަރަށްްބޮޑުްނިޒާމަކަށްްވެގެން.ްއެހެްނވެްއެްކަންތައްތައްްޤަބޫލުކުރަްއވާ ެންއާދެ،ްއަުޅގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްތ.ްއަތޮޅުްވިލުފުށީަގއިްމިާހރުވެސްްއެްުއޅެނީްގޯިތްރަޖިސްޓްރީްނެތިގެން،ްއެްމީހުންް ކަމަށްްއަުޅގަ
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މުޒާހަރާކުރަމުންްއެްދަނީ.ްމިްއަންނަނީ،ްކުރިމަތިވަމުންްމިްއަންނަނީްވޯޓުގެްދުވަްސކޮޅު.ްއެްމީހުންްރަޖިސްޓްރީނުކޮށްް

ްތް.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންްނިޒާީމްނުކުތާްއެްއގެްގޮުތަގއިްއަުޅަގނޑު...ވޯޓުދެވޭނެްއެްއވެސްްގޮތެއްްނެް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްތިއީްމަޖިލީހުގައިްހިނގަމުންދާްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްނުވަތަްޤާނޫނަކާއިްަގާވއިދަކާްއެއްްނޫން.ްްމައްސަލަނިޒާމާްބެހޭް

ްމައްސަލަ ްވެސް ްމިްޚިލާފު ްއެހެންކަމުން، ްނޫން. ްއެްއްެއްއ ްއިތުރު ްޖެހެނީ ްމި ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއަދި ްވާހަކަ، ހާރު

ރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތެއްްއަރުވަން.ްއިަހވަންދޫްދާއިްމެންބަރަކަށްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ްއަށްްނިޒާާމްބެހޭްމައްސަލަްހުށަހެޅުމަށް.ްهللاްމަދުްޢަބްދުއަޙް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްްهللاމަދުްޢަބްދުދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްހަވަންދޫްއި

ނޑަށްްިމްވަނީްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހު ްންްފާސްކޮށްފައިްއޮންނައޮތުމާޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްިނޒާމީްމައްސަލައަކަްށްއަުޅގަ

ނ ްއަޅުގަ ްފާސްކުރިން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްކުރަމުންދާތީ. ްކަންކަން ްސީދާ ްދެކޮޅަށް ްއަހަރުެގ1023ްްޑުެމން ވަނަ

ްލަފާފުރުމަްބަޖެޓު ްމޮަޅދޫގެ ްފާސްކުރިއިރުގައި ްއޮތް ްހައުސިނ4ްްށް ްރުފިޔާ ްނަގަިއްްމިނިސްޓްރީންްމިލިއަން ްވަނީ އެ

ްމަޝްރޫޢުްްބޭނުންކޮށްލާފަ. ްބަނދަރުްއެ ްއިހަވަންދޫގައި ްމިއަދު ްހަދާފަ. ްއެއްަޗކަށް ްނެތް ްޖެއްސުންކޮށް،ްއެއީ ހެދުމަށް

ްގޯނާކޮށް ްއެމިނިސްްްހައުސިން، ްްޓަރު ްަރއްޔިތުންނަށް ްއިހަވަންޫދ ްެޖްއސުމަދަީނ ްސީދާ ްކުރަމުން.ްހަމަ ްކަންކަން ށް

ްއެހެންވީމާ ްކަންތައްތައް، ްކުރާ ްަމޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްައކީ. ްަމއްސަލަ ްނިޒާމީ ްމިއީ ްކުރުމަކީ ްކަންތައްަތއް ް،މިފަދަ

ިޚލާފަށްްކަންކަމެއްްނުކުރެވޭނެ.ްްނޫނުއަސާސީއާފާސްކޮށްފައިްއޮންނަްއޮތުމަކާްދެކޮޅަށްްހައުސިންްމިނިސްޓަރަށްްޤާްނޫނީ

ްކޮންްިމއަށްވުރެްޮބޑުްނިޒާމީްމައްސަލަ،ްވީމާއެހެން ްއޮްނނާނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއެްއްމިްޤަުއމުގައި ކަމެއްތޯްދެން

ްމައްސަލަްައދިްނުނިމޭްއިނގޭތޯ...އަޅުަގނޑުްިނޒާމީް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްމެންބަ ްބެހޭްމައްސަލަޢިއްޒަތްތެރި ްތިއީްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުއްީވ.ްމިްރު،ްޢިއްަޒތްތެރި ްތި ްމަޖިލީހުެގްްއެއް ަވގުތު

ްމައްސަލަްގައިޖަލްސާ ްވާހަްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން، ްވިާދޅުވީ. ްތި ްނޫން ނޑުްެއއް ްއަުޅގަ ކަދެްއކުމަށް

ްމެންބަރު،ްއަރުފުރުޞަތު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދެކުނުްވާފަިއވާ ްޢިއްްހިތަދޫ ްލަޠީފުދާއިރާގެ ްޙަސަން ްމެންބަރު ވާހަކަކޮޅުްްޒަތްތެރި

ްކުރިއަށްްގެްނގޮސްްނިންމާލުމަށް.ް
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ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުނ3ްްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްހިތަދޫްދެކުނު

ް ްބޭނުންވީ ްދަންނަވަްނ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުރައްޔިތުންގެ ްމީހަކަށް ްކޮށްފައިވާ ންގެްމެންބަރުކަން

ްއެވެ.ްމިް ްބޭްސފަރުވާކޮށްދޭންވާނެ ްދަށުން ްއިންޝުއަރެންސްްސްކީމެްއގެ ްހެލްތު ްފަދަ ްއޮންނަ ްމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ

ްއޮތީަމް ްމިހެން ްމާއްދާ ްމި ްބޭނުްނވަނީ، ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިޞްލާޙާ ްހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ ްއަށް މާއްދާ

ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްފުޅާކޮށް ްތިބިްްވަރަށް ްމިހާރު ްއެީއ ްޙަީޤޤަތުގައި ްދޭ. ްމިހާރުވެސް ްބަހުސްކުެރިވގެން ތެރޭަގއި

ްލިބޭ.ް ްއިންޝުއަރެންސް ްހެލްތު ްލިބޭ، ްއިނާޔަތް ްމީހުންނަށް ްއެ ްދަންދެން ްމައިންަބފައިންނަށް ްވެސް މެންބަރުންގެ

ްކިޔަް ްލިބިގެންދެއޭ ްއަށް ްޢާިއލާ ްމުޅި ްމީހުންގެ ްއެ ްވެސް ްވަކިވުމަށްފަހު ްދާއިުރްމެންބަރުކަމުން ްވާހަކަދަްއކަވަމުން އިެގން

ްފުާޅް ްެއއަށްވުެރ ްކިހިނެއްތޯ. ްއޮންނަނީ ްލިޔެކިޔުުމގަިއ ްވެސް. ްފަރާތްތަކުން ްހުރިހާ ްޖެހޭ ްއެބަ ްބައްލަވަން ޙަޤީޤަތް

ްހެލްތުް ްދެެކވެނީ. ްވާހަކަތަކެއް ްރައްދުކޮށް ްބަޔަކަށް ްދަނީ. ްވާހަކަދެކެވެމުން ްނުވަތަ ްބަހުސްކުރެވި، ދާއިރާެއއްަގއިތޯ

ޝުއަރެންސަށްްލިބޭްމިންވަރަކީްވެސްްޙަޤީޤަތުަގއިްއެްމީހާްއަށްްބޭރަށްްދާްކަމަށްްވެއްޖެއްޔާްވެސްްަބއެއްްމީހުްންއިން

ްލިބޭ.ްެއް ްއެބަ ްވެސް ްޓިކެޓު ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްއޮތީމަ ްާޕސްޕޯޓް ްއޮތީމަ،ްޑިޕްލޮމެޓިކު ްޕާްސޕޯޓު ްގޮުތގަިއްރަތް ޤަބޫލުކުރާ

ްދެ ްފައިސާ ްހަމަ ްތަނަކަށްްވެސް ްބޭނުން ްހާލަތެްއްމީހާ ްކުއްލި ްކުެރވޭ.ްއެކަމަކު ްއެބަ ްވެސް އްކުމަާކްނުލަިއްބޭސްފަރުވާ

ްއަށްް ްމީހާ ްއެ ްވެސް ްެތރެއިން ްޕެކޭުޖގެ ްއެ ްމިސާލަކަށް ްއިންޝުއަރެންްސގެ ްއެލައިޑް ްޫނނީ ްހާލަތެްއގައި މެދުވެރިވެއްޖެ

ސްްޯނންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްހުރިހާްޓިކެޓެއްްވެސްްނުލިބޭނެ.ްއެްމީހާްއަށްްފައިސާނުދީްބޭސްފަރުވާކުެރވޭނެްގޮެތއްްވެ

ްބޭސްކޮށްގެންް ްތަނުން ްއެ ްމީހާ ްއެ ްމިސާލަކަށް ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްވާހަކަދައްކަްނޖެހޭ ްބަލާފައި ކަމެއް

ްހާލަތަކީ.ްއެކަމަ ްލިބިދާނެ.ްމިއީ ްލާރިކޮޅެއް ްބިލަކަށް ްހުށަހަޅާ ްގޮތަށް ްފުރިހަމަވާ ްލިޔެކިޔުމެއް ްހުރިހާ ްމީހާ ްއެ ކުްއައިސް

ްވިސްނައިދޭްން ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްކަންބޮުޑވާ ްބޮޑުޮކށްލައިގެން ްއެއަށްވުރެ ްހާލަތު އެ

ްއެް ްފަރާތްތަކުން ްއިސް ްހަމަ ްގިނަ، ްތިއްެބވި ްތެރޭގައި ްސަރުާކރު ްކަންބޮުޑވަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްވާނެ. ްއެކަން ފަށައިފިއްޔާ

ްއަް ްޙަޤީޤަުތގައި ްދައްަކވާތީ. ްދަންނަވަންްވާހަކަފުޅު ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރުވެސް ްނޫން. ްއެއްެޗއް ްބޭނުން ޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަދިް ްހުއްޓަސް، ްރަތްކުލަ ްޭއަގއި ްނޫން. ްއެއްޗެއް ްބޭނުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޕާސްޕޯޓަކީ ްޑިޕްލޮމެޓިކު ބޭނުންވޭ،ްހަމަ

ްކުރާ ްއެއިން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހުއްޓަސް ްކުލައެއް ްކޮންމެ ްއަދި ްހުއްޓަސް ްނެތް.ްްފެހިކުލަ ްބޭނުމެއް އެއްވެސް

ްއެހެންވީމާ،ް ްބޭނުމެއް. ްވަކި ްއޮތުމުގެ ްއެ ްނެތުމަށްފަހު ްމެންބަރުކަމުގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކޮަބއިތޯ އެހެންވެއްެޖއްޔާ

ްގޮތުަގއިް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޭެގއިތުރަށް ްއަދި ްުއވާަލން. ްމާއްދާ ްއެ ްތާއީދުކުރަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްއިނާޔަތްތަްއ،ްމިސާ ްގޮތުން ްއޮންނަ ްމިހާރު ްދޫކޮށްލީމަ ްމެންބަރުކަން ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަިކ55ްްލަކަށް ވީމަ،

އެއްްދައުރަށްްވެއްެޖއްޔާްވަިކްޕަސަންޓެއް،ްދެްދައުރުްެވްއޖެއްޔާްނުވަތަްެއއަްށވުރެްގިަންވެއްޖެްއޔާްަވކިްޕަސަންޓެްއް

ނޑަ ްމިންގަ ްމަރުޙަލާއަކަށް،ްދެ ްއޮތްއޮތުން،ްދެ ްއޮންނަ ްމިހާރުްމި ްގޮތުަގއި ނުޑްޤަބޫލުކުރާ ްއޮތުން.ްއަުޅގަ ްއޮންނަ ަކށް
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ްއޭގެތެެރއިންް ްލަން. ްއެބަ ްެއއްެޗްއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސްކީމަށް ްޕެންޝަން ްރިޓަޔަރމަންޓް ްްސކީމަށް، އިންޝުއަރެންސް

ންުޝއަރެންސެްއ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބޭނެ.ްެއކަމަކުްމިހާރުްޤާނޫނުްބުނާްގޮތުންްކަމަށްްވެއްެޖއްޔާްއޭގެްެއއްވެްސްއި

ްމީހާް ްއެ ްނަގައިފިއްޔާ. ްޕެކޭޖު ްއިންޝުއަރެންސް ްބުނާ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްމީހާ ްއެ ްނުލިބޭނެ ްއިނާޔަެތއް އެްއވެސް

ްކަމެްއް ްއޮތް ް ްއެއްކޮށް ްޝަރުތުތަކަާކ ްގިނަ ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްނުލިބޭނެ. ްވެސް ްހިނަގއްޖެއްޔާ ވަޒީާފއަކަށް

ްވާހަކަދައްް ްއޮުޅވާަލއިގެން ްމަސައްކަތްކުެރވެމުްންއަޅުަގނޑުމެން ްނަގާލުމުގެ ްމަޞްލަޙަތު ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ކަިއ،ްއަުޅގަ

ްޖެހޭ،ް ްއެބަ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްފާހަގަކުާރ ްއެކު ްހިތާމައާ ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ދާކަން

ނޑު ްއަޅުގަ ްހުންނާނެ. ްެވސް ްމަްއސަލަތައް ްޤާނޫނުތަކުގައި ްފާސްކުރާ ްވެސް ްބަަޔކަްށްމަޖިލީހުން ްއަނެއް މެްންއެއްބަަޔކު

މައްސަލަތައްްބޮޑުްކަންަތއްތަްއްއެްމީހަކުްހުށަހަޅާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްހުށަހެޅީމަ،ްއެްކަންަތްއތައް،ްއެްމީހާްއަށްްފެންނަް

އެހެްންްކަންތައްތައްްއެްމީހާްހުށަހަޅާނީ.ްދެންްއެހެންްބޭފުޅުންްތާއީދުކުރަްއވަިއގެންްއެްކަންަތއްތަްއްނިންމަވާފައި،ްއަދި

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްކިަޔއި، ްެއކަްއޗެއް ނޑުމެން ްހުށަހަޅައިގެްންއަުޅގަ ްއެ ްފެނިދާނެ. ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްެއއަށްވުެރ ބޭފުޅަކަށް

ްކުރަން.ް ްމަސައްކަތްތަކެއް ްފުރިހަމަކުރަން ްއިތުރަށް ްވަގުތަށްވުރެ ްހެދޭ ްޤާނޫނުތައް ްހަދާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ އެބަ

ތުގެްމަރުޙަލާްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއިމްތިޔާޒާްެބހޭްކޮމިޓީންްމިްބިލުްދިޔައިަމްއެހެންވީމާ،ްމިީއްެއްމަސައްކަް

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްކުެރއްވުމަކީ ްމަސައްކަްތތަކެއް ްޓަަކއި ްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ްއިތުރަށް ްބިލު މި

ް ްމެްނބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް ްުކރިއަށް ްޙައްޤުަގއި، ްަރއްކާތެިރކޮށްދިނުމުގެްމެންބަރުންގެ ްކަންަތއްތައް އިމްތިާޔޒާިއ

ްއެް ްޤަބޫލުކުރާތީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކުރައްވަންޖެހޭނެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްދައުރުެގ ްމި މަސައްކަތް

ނޑުމެންްއެބަްެޖހޭްއަޅުަގނޑުމެންގެްތެޭރގަް އިްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަށްްއަުޅަގނޑުްއިލްތިމާްސކުރަން.ްޙަޤީަޤތުގައިްއަުޅގަ

ްއިމްތިޔާޒުެގް ްމަޖިލީހުގެ ްމިސާލަކަށް ްނިންމަން. ްނިންމުންތައް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހަރު ްބަެއއް ްހުއްަޓސް މައްސަލަތަކެއް

ްމަޑުމަޑުްނ،ް ްގެނެްސ، ްއިޞްާލޙުތައް ްގެންނަންޖެހޭ ްއެއަްށ ްނިންމާފައި ްނިންމީ. ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ

ްއަޅުަގނޑު ްރަނގަޅުކުރަމުން ްކުރަންވާީންމަޑުމަޑުން ްކަންތައްތައް ްވިޔަްސްއެ ްކަމެއް ްކޮންމެ ްއެއީ ްގެންދަންޖެހޭނެ. މެން

ނޑުްމިްބިލަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްާތއީދުކުރާްވާަހކަްދަންނަވަމުން،ްމިްބިލަށްްހުރިހާްބޭފުޅުންގެް އެގޮތަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުގެްވާަހކަކޮޅުްނި ް.وبركاتهްهللاްتورحوްعليكنްسالمالو ންމާލަން.ވެސްްތާއީދުލިބޭނެްކަމަށްްުއްއމީދުކުރަމުންްއަޅުގަ

 

 ްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްްރިޔާސަތުން

ްކުރީަގއިް ްފުރުޞަތުއެރުވުުމގެ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރު ނޑު ްއަޅުގަ ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްސަލާމަ ްޤައުމީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދަންނަވާލަން ްބަދަލެއް ްައއި ްކޮމިޓީއަކަށް ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީގައި ތުގެ

ްދާއިާރގެް ްއަލިފުށީ ްއަށް ްކޮިމޓީ ްެއ ްބަދަލުަގއި ްލަޠީފުގެ ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ހިތަދޫ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްަމދުްނާޝިޒުްހަމަޖެއްސުމަށްްެއދިްޑީ.އާރު.ޕީްޕާލިމެންޓްރީްުގރޫޕުންްސިޓީްފޮނުވާފައިްވާތީ
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ް ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ 12ްްރައްޔިތުންގެ ްމާއްދާގެ ްކުރުމަށ1ްްވަނަ ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްމަތީން ްގޮުތގެ ް)ނ(ގަިއވާ ގެ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްއޮތީ ްމި ްއަރުވަން ްފުރުޞަތެްއ ނޑު ްއަޅުގަ ްެއއަށްފަހު ްއާދެ! އިޢުލާންކުރަން.

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފަށް.ް

 

 ްވާހަކަދެއްކެވުނ3ްްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްދެކުްގަލޮޅު

ްބިލަށްް ްމި ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުާރްގޮތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްރައީސް.ްއެންމެ އާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅި ންްމާލޭ،ްދެންްޙަޤީޤަތުގައިްވާހަކަދެެކވިގެންުނވާނެ.ްއެހެންްމިްދެންނެވީްދާދިްފަހުންްއަޅުގަ

ްކަމަށް.ްެއކަމަުކް ްދަށުން ްމިނިސްޓްރީގެ ްެއޑިޔުޭކޝަން ްހިންގާނީ ްޕްރީސްކޫލުތައް ްަކއުންސިލުތަުކގަިއްހިމެނޭ ްިސޓީ އެއީ

ްމެންބަރުން،ްކޮޅަށްް ްއަށްްނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތެރޭގައި ްމިްމަޖިލިސް ްދުަވހު ްއެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްބަހުސްކޮށްލުމުެގްތެދުވެ ްބިލަށް ްެއ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހިލާ ްހަމަ ްަވޑަިއގެން ްކުރިމައްޗަށް ްިރޔާސަތު ަވޑަިއގެން،

ްމަޞްލަޙަުތް ްޒާތީ ްއެއީ ްއެކަމަކު ްނުހަދާށޭ. ްތިހެން ްއާދޭސްކުިރން ްދުވަހު ްއެ ްއަުޅަގނޑު ްނުދެއްވި. ފުރުޞަތެއް

ދަރުސާްހިންގާއިރުަގއިްއެްމަދަރުސާގެްތެރޭަގއިްޕްރީސްކޫލެްއްއެުކވެލިފައިްއޮތްްކަމެއްްކަމަްށްބުނެ،ްނޫންނަމަްގަލޮޅުްމަ

ްތަނުގައިް ްމި ްހިލާ ްހަމަ ްދުވަހު ްބުނެ،ްއެ ްކަމަށް ްއޮްތްކަމެއް ްއެކުލެވިފައި ްޒާީތްމަޞްލަޙަތު ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެއީ ހުރީތީ

ްއިުރކޮޅަކު ްދުްއވައިލާފައި ްވަގުުތކޮޅު ްބަހުސްގެ ްއިބްތިދާއީ ްފުރުޞަތުނުދިން. ްއެހެންްބަހުސްކޮށްލުމުގެ ްއެޖެންާޑގައި ން

ްބުނެލާނެް ްފަހުބަސް ްއެހީ. ްވޯޓަްށ ްއައިއިުރގައި ްމަޖިލީހަށް ްައޅުަގނޑު ްުދވަހު ްއައި ްޖެހިެގން ްޮގއްސަ، އައިޓަމަކަްށ

ްލިބުނު.ް ްފުރުޞަތު ްބަހުސްކޮށްލަން ްބިލަށް ްއެ ްވެސް ްމެންބަރަކު ްއެންމެ ްނެތް ްމަޖިލީހުގައި ްނުދޭ.ްމި ްވެސް ފުރުޞަތު

ްައޅު ްިމއަދު ްވާހަކަ.ްއެކަމަކު ްއިމްތިޔާޒުތަުކގެ ްއަހަރެމެންގެ ްދައްކަނީ ްމި ްއަެނއްާކެވސް ްތިބެގެން ްމިތާ ަގނޑުެމން

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްފުުރޞަތުލިބިފައި، ްދައްކަން ްވާހަކަތައް ްމި ްމިހެން ްވާހަކަ. ްއިނާޔަތްތަކުގެ ްލިބެންޖެހޭ އަހަރެމެންނަށް

ް ްކަމެްއގަިއ ްއޮތް ްކަންބޮޑުވުެމއް ްރައްޔިތުންގެ ްމާލޭގެ ްބަހުސްނުކުރެވުނުްތަނަށް ްއެއަށް ްހުށަހެޅީމަ ްބިލެއް ްތަނަށް މި

ްކަންތައްތަކާް ްހިނގާ ްމި ްމިޮގތަށް ްއެހެންވީާމ، ްކަެމއް. ްކަންބޮޑުވާ ްއެކަމާ ްހިތާމަކޮށް، ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަކީ މައްސަލަ

ްސަމާލުކަންދެއްް ްވެސް ްރިޔާސަތުން ްއެހެންމެ ްއަދި ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ްމަޖިލީުހން، ްރައްޔިތުންގެ ވުމަީކްދޭތެރޭ

ްފާހަގަކުރީ.ް ްމި ްމިކަން ްގޮތުގައި ްކަމެްއގެ ްަވރަށްްސީރިއަސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެުދމެއް.ްމިއީ ްބޮޑު ްވަރަށް އަޅުަގނުޑގެ

ްލާމަރުކަޒީް ްހަމަ ްކުރިންވެސް ްމީގެ ްނޫން. ްއަޅުަގނެޑއް ްހުށަހެޅީ ްހަމައެކަނި ްބިލުތައް ްއެފަދަ ްދެންނެވީ ްމި އެހެންވީމާ،

ްހަނދާންވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙެްއްްޤާނޫނަށް ްވެސް ްލަޠީފު ްޙަސަން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ގޮތުން

ްލާް ްވެސް ްވޯޓު ްތަނުގައި ްބަހުސްކޮށް،ްމި ްގޮތަށް.ްހަމަ ްބާްއވާ ްއިންތިޚާބުތައް ްކަުއންސިލުގެ ްސިޓީ ްއަލުން ހުށަހެޅުއްވި

ްމައްސަލަތަ ްހުރި ްދާއިރާތަކުަގއި ްއެ ްހަމަ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްޤަރާރުތައްްނިންމި. ްމަޖިލީހަށް ްުގޅިގެން ކާ

ްމަދަރުސާގެް ްގަލޮޅު ްސްކޫލެއް، ްހިމެނޭ ްވެސް ްދާއިރާަގއި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެަކމަކު ްހުރި. ްއެބަ ވައްދާފައި
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ްަބއިވަުރް ްއެތައް ްމަސައްކަތްކުރި ްޓަަކއި ްގެނައުމަށް ްހިސާަބށް ްއެ ްސްކޫލު ްއަދި ްދަރިވަރުންާނ މުވަްއޒަފުންނާއި

ްކަން ްއެކަމަްށްރައްޔިތުންެގ ްއޮތީމަ ްއެކަމަށް ްކަންބޮުޑވުން ްރަްއޔިތުންގެ ްމާޭލގެ ްމުޅި ްޖުމްލަކޮށް ްެއކީަގއި، ބޮުޑވުމާ

ްއެް ްފުރުޞަތުނުލިބި،ްއެއީ ްމަޝްވަރާކޮށްލަން ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަނުން ްމި ްގެަނއީތީ އިޞްލާޙެއް

ްމިއީް ްބުނީ ްިއނގިލިދިއްކޮށްަފއި ްދިމާލަށް ނޑާ ްއަުޅގަ ްބަހުެސއްްްދުވަހު ްިމއަކަށް ްކަމެކޭ. ްއޮްތ ްމަޞްލަޙަތު ްޒާތީ ކަލޭގެ

ްލިބެންޖެހޭް ްއަހަރެމެންނަށް ްއަކީ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ްތިބެގެން ްމިތާ ްއަނެްއކާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ނުކުރެވޭނޭ.ްއެކަމަކު

ްޭދތެ ްމިކަމާ ްވާހަކައޭ. ްއިނާޔަތްތަކުގެ ްލިބެންޖެހޭ ްއަަހރެމެންނަށް ްވާހަަކއޭ. ްކަންޮބޑުވޭ.ްއިމްތިޔާޒުަތކުގެ ްއަޅުަގނޑު ރޭ

ްބޭނުން،ް ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބަލައިލާއިރު ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްބިލުގައި ްމި އާދެ!

ްނުދިންް ްނުދޭ. ްވޯޓެއް ްިމއަކަށް ްދުވަހު ްއެ ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ްޕާޓީ ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްއަދި ްވެސް އަޅުަގނޑު

ް ްހަމަ ްބިލުަގިއްސަބަބުތަކަކީ ްެއ ްމާއްދާތައް ްމިހިރަ ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙު،ްިއޞްލާޙުކުރަން ްބައެއް ްފެންނަ ްމި މިއަދު

ހިމެނިފައިްހުރީމަ.ްއެްދުވަހުްއަޅުަގނޑުމެންްއެްބިލުްފާސްނުކުރިްނަމަްމިއަދުްމިްއިޞްލާޙުްމިއަދުްކުރާކަށްްނުވެސްް

ްމަ ްރަްއޔިތުންެގ ްބޭނުން، ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށްްޖެހުނީސް. ްތަނެއް ްލިބެންޖެހޭ ްއިމްތިޔާޒުތަެކްއ ޖިލީހަކީ

ްމިއަދުް ްވާަހކަ ްއެ ްއެކަމަކު ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްތަނެއް ްލިބެންޖެހޭނެ ްބާުރތަކެއް ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްރައް ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްވެފައ. ްބަޔަކަށް ްޒިންމާދާރު ނޑުމެންނަކީ ްައޅުގަ ްދައްކަްނވީ ްމެދުަގިއްއަޅުަގނޑުމެން ޔިތުންގެ

ްަރއްޔިތުންނަްށް ްބައެްއކަން ްމަސަްއކަތްުކރާ ްިއޙްތިރާމުކޮށްގެން ްއަނެަކކަށް އިތުބާރުއުފައްަދއިގެްންމަސަްއކަތްކުރާ،ްެއކަކު

ްމިތަންްޖަގަޑާކޮށްލާަފއި،ް ްމުޅި ްަވޑަިއގެންނެިވްދުވަހު ްިއއްެވވުމަށް ްބަޔާން ްރިާޔސީ ހާމަކޮށްދީފަ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ނޑުމެންްމިްބިލުްފާސްކުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްރަްއޔިތުންގެްކަންޮބުޑވުންްއޮންނާނެ.ްރަްއޔިތުންެގްޖެހިގެ ންްއައިްުދވަހުްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްކަންކަން ްިމ ްަދއްކާނެ. ްވާހަކަތައް ްއެ ްމީޑިާޔަގިއ ްދިއްކުރާނެ. ްިދމާލަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ އިނގިލި

ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރަްންޤަބޫލުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަދިްއެކަންްެއގޮތަ ށްްނިންމިއިުރގަިއްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިްެވސްްއަުޅގަ

ްނޫންނަމަް ްބާރުތަކެްއ، ްވަުރގަދަ ްމާ ްވުރެ ްބާރުތަކަށް ްލިބެންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހުިރ. ްއެބަ ްކަންތައްތަެކއް ދަތި

ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހުރި ްނިގުޅަިއގަނެވިަފއި ްިކބައިން ްމީސްމީހުންގެ ްދުވަހުްްޙައްޤުތަކެއް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ޤަބޫލުކުަރން.

ްޤަބޫލުކުާރް ްއަޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަތުގައި ްނިންމުމަކީ ްނިންމުނު ްތަނުގައި ްމި ްނިންމުން، ްނިންމުނު ްއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގޮތުަގއިްއެންމެްރަނގަޅުްނިންމުމެއްްނޫން.ްމިްމަޖިލިސްްތެރޭގައިްމަޖިލީހުގެްމުދަލަށްްގެްއލުންދީ،ްހެއްދެވިްނުހެއްދެވި

ްއޮންނަނީް ްމި ްޤާނޫނުގައި ްފާސްުކރާ ްމި ްުދވަހު ްައއި ްޖެހިގެން ްސަކަރާތެއްޖަހާފައި ްުހރިހާ ްޮގަވއި، ްމިތާތެރޭަގއި އަށް

ްކަރާމާތަށްް ްނޫންނަމަ ްކަމެއް، ްއަންަނ ްއުނިކަމެއް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިަތކު ްާޢއްމު ްވަަޑިއގަންނަވާ ްއަޑުއެހުމަށް މަޖިލިސް

ްކަމަ ްކޮށްިފ ްކަެމއް ްފަދަ ްމިްގެއްލުްނވާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްުދވަހު ްކުރީ ްޭއގެ ްއެކަމަުކ ްޖޫިރމަނާ. ްމީހާ ްއެ ްވާނަމަ ށް

ްޭއެގް ްވަްއޓައިލާފަިއ ްބިްނމައްޗަށް ްަނގާ ްދިދަ ްޤައުމީ ްތަން. ނޑުކޮށްލާ ނޑުފު ްފު ްސިްސޓަމުތައް ްކޮމްޕިއުޓަރު ފެންނަނީ

އްްމަޖިލިސްްމެންބަރުންްގޮސްްއިށީންނެިވްމައްޗަށްްކޮޅަްށއަރާްތަން.ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއިންނަވާްޮގނޑިކޮުޅަގއިްބައެް
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ްމިއަްށް ްޤަބޫލުކުރަންވާނެ ްައޅުަގނުޑމެން ްކަްނކުރީމަ ްމިގޮތަށް ްދުވަުހ ްއަިއ ްޖެހިގެން ްކޮށްަފއި ްކަންކަން ްމިހެން ތަން.

ްވާހަކަތަް ްއެ ްމީޑިާޔގަިއ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްހުންނާނެ. ްޝަުކވާ ްރައްޔިތުްނގެ ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްއަންނާނެ. ްއްފާޑުކިޔުން

ްރައްޔިތުްނެގް ްދަންނަވަނީ ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެދެނީ، ްެވސް ްމިއަދު ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ދައްކާނެ.

މަޖިލީހަށްްއިމްތިޔާޒުތަކެްއްލިބެންޖެހޭކަންްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުުކރަން.ްހަމަްވަރުގަދަްއިމްތިޔާުޒތަކެއްްލިބެންޖެހޭނެްކަމަްށް

ްމިއަދުް ްއެކަމަކު ްއިތުބާުރްްޤަބޫލުކުރަން. ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަްއޔިތުންނަށް ްދައްކަންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ އެ

ްމިް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނޫނީ ްލިބިދިނުމަށްފަހުގައޭ. ްރައްޔިތުންނަށް ްޔަޤީންކަން ްއެ ހޯދައިދިނުމަށްފަހު.

ްކަން ްމި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޮށްެގން ްގޮތަށް ްބާރުތަެކްއްމަސައްކަތްކުރާ ްޓަކައި، ްހޯދުމަށް ތައްތަެކްއ

ހޯދުމަށްްޓަކައިްވާހަކަދަްއކާްަކމަށްްވާނަމަްއެއީްއެންމެްރަނގަޅުްގޮެތއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްކުރިއަށްްއޮތްތަުކަގއިްެވްސް

ް ްތަފާތުވާ ްބަލަންވީ.ްޚިޔާލު ްމަސައްކަތްކުެރވޭތޯ ްކިަޔއިގެްނ،ްއެއްްިވސްނުމެއްަގއި ްއެަކއްެޗއް ކަންތައްތަްއްއަޅުަގނޑުމެން

ްެއކަމަުކް ްހުއްޓާލީ. ްމަޖިލިސް ްދިަޔއިމަ ްހިސާަބކަށް ްވަކި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަނުގައި ްމި ްވެްސ ްިއއްޔެ އަންނާނެ.

ްނިމުނީމަކަންް ްވޯޓުަލއި ްިދޔައިމަަކން، ްހަމައަށް ްވޯޓާ ްއަބަުދެވސް ްދަނީ ްނިމިގެން ްކަންކަން ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ް ްއެނގޭ. ްއެަބ ްުދވަސްދުވަުހްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަނެއްަބއި ްކާމިޔާުބވާނެ. ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދުަވސްދުވަހު އެއްަބއި

ްރައްޔިތުްން ްދުވަހު ްއެ ްލިބުނީ. ްއެ ްބަޔަކަށް ްގަަދވާ ްުދވަހަކު ްއެ ްނޫނޭ. ްއެއް ްއެީއްމައްސަލަ ްކާމިޔާބުވާނެ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް

ގޮތަކަށްްމިތާްތެޭރްހަމަްހިތްހަމަނުޖެހޭްކޮންމެްބޭނުންވާްގޮތަކީްއެއީްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންވާެނ.ްއެްނޫންް

ްދެންނެވިހެންް ްމި ްެއއް. ްމަްއސަލަ ްޮބޑު ްވަރަށް ްއެއީ ްާވނަމަ ްކަމަށް ްމަސަްއކަތްކުރާ ްހުއްޓައިލާަފއި ްމަޖިލިސް ފަހަރަކު

ތެއްްނުލިބިްއަޅުަގނޑުްމިތަނަށްްހުށަހެޅިްބިލު،ްޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްއެއަށްްބަުހސްކޮށްލާނެްފުރުޞަ

ްކޮށްލިް ްދައްަކއިގެްނ ްނުބައިނުަލފާކަން ްދައްަކއިގެްނ، ްގަަދބާރު ްެއއް. ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްަހމަ ްއެއީ ްބޭރުކޮށްލީމަ މިތަނުން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކުެރވިދާނެ. ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްއެކަންކަން ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑަްށ ްގޮތަށް ކަމެއް

ްެއކަްނކަން ްވެސް ްނިމުނީނޫންތޯ.ްްއެކަނިމަިއއެކަނި ްހުއްޓިހުރީމަ ްއަަރއި ްކުރިމަީތގައި ްތިތާ ްގޮސް ްހަމަ ްމިތަނުން ކުރަން

ްމިއަުދް ްނުކުރެވޭނެ. ްމިތާކު ްއަބަަދކު ްއެހެނެއްނޫނޭ. ްއެކަަމކު ްކުރުމަކީ. ްއެކަން ްމިހާރު ްކަމެކޭ ްފަސޭހަ ވަރަށް

ޖިލީހުގައިްނުކުރާްކަމެއްްޙަޤީޤަތުގަިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްމަޖިލިސްްތެރޭގައިްާވވަރަށްްތިްސަކަރާތްްޖެހިއްޖެ.ްމިްމަ

ދެންްނޯންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްއެކަންަތއްތައްްކޮށްްނިންމާފައި،ްއަލުންްައޅުަގނޑުެމންްއާްޢަޒުމެްއގަިއްއެބަްޖެޭހް

ްއެީކގަިއްވެްސްމަސައްކަްތކުރަ ްއެމް.ޑީ.ީޕއާ ްތަފާތު ްިޚޔާލު ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްޭއރުން ްފަށަިއގަންނަން. ންޖެހޭްމަސައްކަތް

ްވާހަކަކޮޅުް ްހަމަ ްއެކީގައިްމަސައްކަްތުކރާނަންްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނުޑގެ ްމީހުންނާ ްއެ ްައޅުަގނޑުމެން ގަީޑގައި

ްއެހެންވީމާ،ް ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްަތެކއް ްކަންޮބޑުވާ ްމީގައި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ނިންމާލުމުގެ

ްއޮތް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ނޑުްްމިއަދު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމައްސަލަ ްދެ ްއުނިވާންޖެހޭނެ ްއޭގެން ްހަަމ ްވެސް ްއަކީ ްމައްސަލަ ދެ
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ްކަންތައްތަެކއްް ްހުރި ްރަްއޔިތުންެގްކަންޮބޑުވުން ްބޮޑެތި ްވަަރށް ްބިލުަގއި ްމި ްއޭެގއިތުރަްށްވެްސްހަމަ ޤަބޫލުކުރަން.ްއަދި

ނޑުްޤަބޫުލކުރަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް ްހުރިްކަމަށްްއަޅުގަ

 

 ްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްރިޔާސަތުންް

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގްްއެއްްޝުކުރިއްޔާ ްދެކުނު ްމައްޗަްނގޮޅީ ްޓަކައި ހުށަހެޅުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުަވން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

 ްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްރުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަްމައްޗަންޮގޅީ

ްބެހޭް ްއެއްޗާ ްމެންބަރުްދެންމެްވިދާޅުވި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްއަޚް،ްގަޮލޅު ްރަީއސް.ްއަޅުަގނުޑގެ ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެ ްބިލެއް ްބޭފުޅާްވަރަްށްރަނގަޅު ްއެ ްބޭުފޅާްވިދާޅުވީ ްެނގީ.ްއެ ްއެއް ްމިްނިޒާމީްމައްސަލަ ނޑު ްއަުޅގަ ޅީމޭ.ްގޮތުން

ްރަނގަޅު،ްތެދުފުޅެްއ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްބޭފުޅާްހުށަހަޅުްއާވދައިްއެްބޭފުޅާްލަންޑަނުަގއިްުހރީްއިނގޭތޯ.ް

 

 ްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްްރިޔާސަތުން

ްގެންިދއުންް ްކުރިއަްށ ްވާހަކަކޮޅު ްއެ ްފުރުޞަތުަގއި ްލިބޭ ްމެންބަރަްށ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.ްނިޒާމާްރަނގަޅުވާނެ .ްމިހާރުްއަުޅގަ

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްޓަކައިްހުޅުހެންވޭރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ3ްމޫސާްމަނިކުގެްމެންބަުރްދާއިރާހުޅުހެންވޭރުް

ްނަންބޯޑުް ްމީދަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްވަީނ ްމި ްމައްސަލައަކަށް ްނިޒާީމ ްދެކެވެމުންދާއިރު ްވާަހކަ ްއިމްތިޔާޒުގެ މަޖިލީހުގެ

ްބޭނުންވޭ.ް ްއެަބ ްބަލައިލަން ްުކޑަޮކށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއްތޯ ްކުިރ ްކާކު ްެއއީ ްބަޔަކު. ްކޮންމެެވސް ްވާެނ ބިންދައިލާފައި

ްހަމަްއެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހީވާތީ ްމިތާ ްގުޯދގުދޯޮގވާހެން ްކަމެއްތޯ. ްއުޅޭ ްކޮށްގެން ްކޮންބަޔަކު ްެއީއ ްނޫނިއްޔާ މް.ޑީ.ޕީންތޯ،

ްޝައްުކވެގެންްމިްުއޅެނީ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްް
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ްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްނޫން،ްިމްަވގުތުްޖަލްސާަގއިްހިނގަުމންދާްގުޅޭ ގޮތަކުންްނޫންްިތްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާ

ް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިާހރު ްއެހެންކަމުން، ްޢަލީްވިދާޅުީވ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ޮތއްޫޑ

ްވަޙީދަށް.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ3ް

ްއާދެ!ޝުކުރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްއްާޔ ްއިހުށަހެޅިްމިއަދު ްމި ްއުޅޭެންފައިވާ ްމަޖިލީހުގައި ްަރްއޔިތުންގެ ޞްލާޙަކީ

ް ްއުޅޭ ްފާސްކުރީްްމީހުން،މެޑަލްޖަހަން ްޤާނޫނު ްއިްމތިޔާުޒގެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއެހެންވީމާ، ްއޮުޅވާލަން. ރައްޔިތުންނަށް

އްޔަތަކީްމަޖިލީހުގެްއަޣްލަބިްުނވާނެ.ްމިނަމަްއެއަށްްވޯޓުަލއިގެންްޑީ.އާރް.ީޕގެްވޯޓާްެވސްްއެްއޮކށް.ްއެހާްގޯސްްޤާނޫނެއް

ްޙަމު ްވަޙީދު ްމިޙައްމަދު ްއެހެްނވީމާ، ްއަޣްލަިބއްޔަތު. ްސަރުކާރުގެ ްމަނިކު ްވިޔަސްްްސަން ްގޯސްކޮށް މަޖިލީހުން

ްޒިންމާނަގަންޖެހޭްފާސްކޮށްފައި ްޤާނޫނެއްގެ ްކޮންމެ ްތިބިްކޯލިޝަނުން.ްމިއީްއޮތް ްާތއީދުކޮށްެގން ނީްމިއަދުގެްސަރުކާރަށް

ްޙަޤީޤަތަކީ.ްއެހެންވީާމ،ްއި ްޤާނޫނަކަސްމިއަދުގެ ްމިް،މްތިާޔުޒގެ ްރާއްޭޖގަިއްމިއަދު ްޤާނޫނަކަސް ްްއެހެން ވަަނ17ްްއޮތް

ްމަޖި ްރައްޔިތުންގެ ްއަޣ77ްްލީހުގެ ްސާފު ްކީއްކުރަންތޯމެންބަރުންގެ ްމ41ްެް.ލަބިއްޔަތު ްނިސްބަތްވަނީްއެތަެކއް ންބަރުން

ްބަޣާވާތް ްސަރުާކރު ްތިބި ްގޮތުގަކޮށްގެން ްމެންބަރުންގެ ްއެހެންވީދިފާޢުކުރާ ްމަޖި. ްެއކްސްެޓއިންމާ،ްމި ް،ކުރިޔަސްްލީހުގައި

ްއަޔަސް،ްވޯޓުނުލިޔަ ްމިތަނަށް ްރައްޔިތުންެގްްްސ،ްވޯޓުިލޔަސް ްޒިންމާ ްފުރިހަމަ ްއެއްެޗްއގެ ްފާސްވާ ްމިމަޖިލީހުން ނަަޔސް

ގޮތް.ްްއޮތްކުރިމަތީގައިްއުފުލަންޖެހޭނީްމިހާރުްސަރުކާރަށްްތާއީދުކޮށްގެްންތިބިްކޯލިޝަނުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީްމިކަންްް

ނޑުމެންނަކީްއަޅުަގނޑުމެންްއުޅޭްމައްސަލަްއަށްްދެންްމި ެއއްވެސްްާހލެއްަގއިްމީހަކުްރުހޭްގޮތަކަްށްްބަލައިާލއިރުްައޅުގަ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްޮގތަކަށް. ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަދއްކާީނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްމީހުންނެއް ްވާހަކަދަްއކާ މިތާ

ްޢިއްޒަޤަބޫލުކުރެވޭްބަެއއްްކަ ްއަުޅަގނޑުްހިއްސާްންކަން ރިނބިދޫްބަޖެޓަށްްްކޮށްލަންްބޭނުން.ްދ.ްއަތޮޅުތްތެރިްރިޔާސަތާ

ްބޮޑު.ްދ.ްވުރެ ްޚަރަދު ްދުވަހުގެ ްޖެނެރަލެއްެގްއަހަރު ްވުރެއަތޮްސިފައިްނގެ ްރައްިޔތުންނަށް ްރިނބިދޫ ް.ްދަންނަވަންތޯްޅު

ްރިޕޯޓުް ްޮއޑިޓް ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަްއޔިތުންެގ ްބަލައިލީމާ ްތައް ްަވޒީރެްއެގްމަޖިލީހުގެ ްވުރެ ްއަށް ްމުސާރަ މެންބަރެއްގެ

ްްފޯނުބިލު ްމިހިރަބޮޑު. ްރިޢާޔަތްޙަޤީޤަްދަންނަވަންތޯ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއއްވެްސްތްތަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ.

ްމަޖިލީް ްރަްއޔިތުންގެ ްެއއްޗެްހާލެއްގަިއ ްއިނާޔަތްތަކާ ްލިބެންޖެހޭ ްމެންބަރުންނަށް ނޫން.ްްވެސްްްނީކީްތާއީދުކުރަްށްްއްސަހުގެ

ކަމުގެްވެްއޓެްއްހަމަހަމަްއުޅެނީްހަމަހަމަކަމުގެްއުސޫލެއް،ްެވސްްނޫން.ްމައްސަލައަކަށްްެވގެންްމިްނުކުރަނީކީއަދިްތާއީދު

ްރަްއޔިތެްއގެްނެތީމަ. ްކޮންމެ ްރާްއޖޭގެ ްވާނެ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްައއި.ޑީްއަޅުަގނޑުމެން ްރުފިާޔ1ްްާކޑަކީ ަލއްކަ

ދިނީމަްއޭތިްކަަޑޭއްންނަށްްއިނާޔަތްލާފައިްމެންބަރުޣާވާތްކޮްށގެންްައއިސްްއެްަކނަޑއިބަްހެންނަމަެވސްކަމުގަިއްހަދާފަ.ްއެ

ްޢާއްމުްރައްޔިތު ްަހޖަމްކުރާނީ ްއޭތި ްކަޑަ.ްކިހިނެއްތޯ ްަވރަށް ްަރއީސް.ްއޭތި ްރަްއޔިތުޢިއްޒަތްތެރި މީހާްގޮސްްމީހާ.ްޢާއްމު

ްމި ްއައި.ޖީއިނަންނަންޖެހެްއޭ.ޑީ.ކޭަގއި ްހުމާ. ްހޭގަް.އެމް.އެޗުްނީ ްެއއްކަަލްއި ްއަށް ްމެންބަރުމީހާ ްނެތް. ްމީހަކު ނައްތާނެ
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ްއެއިންޝުއަ ްތެރެއިން ްއުސޫލެއްގެ ްމިއޮންނަ ްވެސް ްއެންެމންނަށް ްކަަޑވަނީ. ްއޭތި ްއެހެންވީމާ، ްލިބޭ. މީހަކަްށްްރެންސް

ް ްއެްއޗެއް ްއޯކޭޙައްޤުވާ ްމީތި ްއެންްލިބެންޏާ ްމެންބަރަކީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެންވީމާ، ްމިވާނެ. ްމީހެއް. ް،ތަނުގައިްމެ

ް ްމަޖިލީހުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރަކު ްހަނގުރާމަިމއަދު ްކަަމކީ ްކުރުަމށްވުރެްކުރާ ްކަމެއް.ްްެއއް ނުރައްކާތެރި

ްއަޚް ްމިއަޑޮްކަޓރްް،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަުގގަްފްރާޝީމް ްޙައްުޤގެ ްދޫކޮށްދިޔައީ ްއިންތިޚާބުކޮްށގެންްދުނިޔެ ްރައްޔިތުން .

ްމަސަ ްބުރަ ްނުހަނު ްޕްރޮގްރާމުއްކަތް ްީޓވީ ްދުވާލު ްމާލަމުރެާޔއި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްބޭުރގަިއްތަާކއި ްއޭގެ ގަޔާއި

ްއެކުރަމުން ްތަފާތުވިޔަސް ްޚިޔާލު ްގޮތުން ްސިޔާސީ ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތެްއްްބޭފުޅާްދިޔައިރު. ްބުރަ ްވަރަށް އަކީ

.ްއެހެންވީމާ،ްއަިދް.ްކަތިވަިޅެއއްގެްމިޔަމަްއޗަށްްއެރީތުެގްއަގުބޭފުޅާްކުރެއްވިްމަސައްކަްކުރެްއވިްބޭފުޅެއް.ްކޮބައިތޯްއެް

ްވަދެސޯޝަ ްމީޑިޔާ ްލް ްސިވިލް ްޯވޓުތިބިގެްނ ްޤައުމެްއގައިްސަރވަންޓުންގެ ްކޮންމެ ްބޭނުންވިޔަސް ްކުރަން ްކަމެއް ްހޯދަން

ްއުޫސލުތަކަކާ ްަވކި ްއޮންނާނެ ްމަްއިވެސް ްޚާއްޞަ ްކުީރގެ ްގޯހަކީ ްމީގެ ްޙަޤީަޤތުގައި މިކަންްް.ޖިލީސްހަމަތަކެއް.

ްމަޖި ްނިންމަންރައްޔިތުންގެ ްމިކަން ްމެންަބރުން ްއިްނސާނަކުްްލީހުގެ ްމީެގްގޯހަކީ.ްކޮންމެ ްހަވާލުކުރީތީ އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްއެް ްއެްްވެސް ްކަމުަގއި ްޣާފިލުވެގެންދާނެްމީހެއްގެ ްރައްޔިތުްނެގްމީހާ ްމި ްއެްއވެްސްހާލެއްގަިއ ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު .

ް ްދީފަިއްމެންބ77ްަމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްނެތިން. ްއަުޅވާކަށް ްބްލޭމެއް ްއެްއވެސް ްމީގެ ްބޮލުގައި ރުންގެ

ް ްކުރާނެ. ްކަންތައް ްމެންބަރުން ްދަށުން ްބާރެްއގެ ްދެކޭްއެހެންނަމަވެސްއޮތް ނޑު ްމެންބަރުްންްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުން ގޮުތގައި

ްވޯޓުންްް.ޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ ްކަމެއް ްކުރާ ްމެްނބަރުން ްދިމާލަށް.ްްއަދި ްމެންބަރަކާ ްއެ ްަދއްކާެނ ްނިކުމެ ރައްޔިތުން

ްހަމަ ްދުސްތޫރީ ްނިާޒމުގެއެހެންވީމާ، ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްސުްަތކަށާއި ްބަލާއިުރ ނޑަްށ ްކޮންއޮިނގަ ްކޯޓުެގ މެްޕްރީމް

ްދާކަށް ްކާރުަގއި ނޑިޔާެރއް ްއެފަ ްދާންްނުޖެހޭ. ްކާރުގައި ްކުބޭްޖެހެންޏާމުްމީހުން ްއެމް.ޕީ ްއިންތިް،ހަމަ ޖަހާފައިްްއެމް.ޕީ

ނޑުްބެހިފައިދާންޖެހޭނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިރާއްޖޭ ދަރަޖަތައްްބެހިފައިްއޮތްްް،ގޮުތންްއޮތްްގެްދުސްތޫރީްއޮނިގަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނަްގޮތުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމެންބަރުންނަކީްް،އިބުއާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ އެއަށްފަހު

ނޑުްއެްއެވސްްހާލެއްަގއިްއެމް.ޕީްކުބޭްޖަހަންްކޮންމެހެންްގޮވާލަނީީކްްދިވެހިްދައުލަތުގެ މަތީްދަރަޖަެއއްގެްަބއެްއ.ްއަުޅގަ

ްމިްއުޅޭްާވހަކަްނޫން.ްދަންނަވަންްމި ޕްރީމްްއުޅެނީްއޮނިަގނުޑގައިްާސފުކަމެއްްނެތީމައޭ.ްސުްއަކީްމައްސަލަްޖެހިގެން

ް 7ްްކޯޓުގެ ްކީްއވެތޯ ްއެރެންޏާ ްކާަރށް ްއެ ްކޮބައިތޯމީހުންނަށް ްނެތީ. ްކާުރ ްެވސް ްމީހުންނަށް ްކޯޓުގެ އުސޫެލއް.ްްަހއި

ްއެހެނެއްނޫން،ްސު ްމައްސަލަަތއް ްޯކުޓގެ ްޕްރީމް ްއެއޮތް ްތަންކޮޅެއް ްދެންްްމީހުންނާްމީހުން ްކާރެއް. ްމިތަނުން ަގާޔވީމަ

ްމައްސަލަ ްމީެގ ްދާތީ ްކަންތައްތައް ްއެހެން ްކާރު. ްބަަޔކަށް ްްއަނެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ގޮތުަގިއްްދެކޭއަކީ.

ްކަމެއް ްވުރެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކުރުމަށް ްއަޢުްހަމަްއެހެންްއަުޅަގނޑުމެން ްއެންމެ ްޭއގެ ްކުރިއްޔާ ްބޮޑުވާނީ.ްްބަޔަކު ލާކަން

ްހަދާނީްގޯސް.ްއެީއްމިއަދު އޮތީްްއިރުްމިެވސްްއިޞްލާޙުލީްްއަޅުަގނޑުމެންނާްކުރަްންހަާވލުވީމަްދެންްއިޞްލާޙުިލޔަސް

ނޑާލަންްޕާސްޕޯޓު ްދައުލަތަށްއޮް.ކަ ްޕާސްޕޯޓަކުންތޯ ްމައްސަލަރަބުްފިަޝލް ްދިނުމަކީ ްޕާސްޕޯެޓއް ްނޫނޭ.ްްބޮޑުވަނީ. ެއއް

ްމައްސަލަ ްއެއީ ްދެންޏާ ްބައިތުލްމާލު ްއެހެންވީމާ،ްދައުލަތުގެ ްމައްސަލަްއަކީ. ްނެތީމަ ްއުސޫލެއް ް.އަކީްހަމަހަމަކަމުގެ
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ްމަޖިލީހު ްރަްއޔިތުންގެ ްދެޭކގޮތުަގއި ްމެންބަރުންނަށްއަޅުަގނޑު ްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްއިމްތިޔާޒުތަކަކާްްގެ ްބާރުތަކެއް އި

ްޤަބޫލެއް ްޖަްއަޅުަގނުޑ ްކުރިމަތީަގއި ްރައްޔިތުންެގ ްހަންްވާބުދާރީނުކުރަން ްވަުރގެ ްަރއްޔިތުްނގެްްނުކުރެޭވ ްބަޔަކަށް ތުނި

ްރިްރައީސް.ޖެހޭނެ.ްޝުކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެތަނަށްްފާޑުވެސްްކިޔެންްމިމެންބަރުންްވާންޖެހޭނެްކަމަކަށް.ްްމަޖިލީހުގެ

ް

ްއިރުްވާހަކަދެްއކެުވނ3ްރުްމުޙައްމަދުްޒުބަދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަ

ްއިމްތިޔާޒުަތކާއިް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްޢަަލއިކުމް. ްައއްސަލާމް .`

ްޤާ ްއަމާޒުވެފަިއވާ ްއަށް ްއިްނތިހާ ްފާޑުކިޔުންަތއް ްބައެްއގެ ްގިނަ ްޤާނޫނަކީ ްމިބާރުތަކުގެ ޤާނޫނުގައިްްނޫނެއް.

ްއަްހުރިްކުރަންޖެހޭްމާއްދާތަެކއްްއެބަްއިޞްލާޙު ނުޑްެވސްްޤަބޫލުކުރަން.ްާއދެ!ކަމަށްްޚުދު އެގޮތުްންކެލާްާދއިރާެގްްުޅގަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދެްއިޞްލާޙުްްމަޢުޞޫމުްهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮޑަށްްބަލައިގަެނވޭ ްވަރަށް ްދެްއިޞްލާޙަކީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ްއަ ްޤަބޫލުކުރާކަމުގައި ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ ްދަންނަވަން. ނޑު ްމަޖިލީހުެގްްުޅގަ ްރަްއޔިތުންގެ ގޮުތަގއި

ްހު ްލިބޭ ްމެންބަރުމެންބަރުންނަށް ްއިމްތިޔާޒުަތކަކީ ްލިބެންާވނެރިހާ ްވަކިވުމަށްފަހު ްކަމަށްްްަކމުން އިމްތިޔާޒުަތކެއް

ރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާޒުތަާކއިްބާރުތަުކެގ2113/15ްްނުކުރެވޭތީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްޤާނޫނުްނަންބަރުްޤަބޫލު

ްޢި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްޢަބްދުޤާނޫނަށް ްމެންބަރު ްްމިް،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާްްމަޢުޞޫމުهللاްއްޒަތްތެރި ްމާއްދާެގ8ްްޤާނޫނުގެ ވަނަ

ް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީުދކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއުިނކުރުމަށް ް)ކ( ްއަދި ްރައީސް.)ޅ( ނުޑްއަޅުްްޢިއްޒަްތތެރި ގަ

ްދާނެްކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ްެވސްްހުށަހެޅިގެންްްޤާނޫނަށްްމިފަދަްއިޞްލާޙުތައްްކުރިއަށްްޮއތްްތަނުގައިްއުއްމީދުކުރަނީްމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ނުޑމެންގެްކުރިމަތީގައިްބަހުސްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްމިހާހިސާބުންްއަޅު ތުންގެްގެންދާްރައްޔިްކުަރމުންްމިގަ

ނޑައެޅިަފިއވާްކުގެްޤާނޫނަށްބާުރތަްއިމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާޒުތަކާް ނޑައެޅިަފއިވާްަވގުތުްނިމިގެންްްއިބްތިދާޢީ،ްކަ ބަހުސަށްްކަ

ްމި ްދެން ްދިޔައީ. ްވާހަކަްއެ ްބިލަށް ްއެދިަވަޑއިގަންަނވާ ްފުރުޞަތުއެރުވޭނީްދެއްކުމަށް ްެމންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރެވޭްގޮތެްއގެްަމތިން.ްއެޖެންޑާްލުބިްދެންްމިް،ކުެރވިގެންްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްމި ްދާން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަްއެއަށްފަހު ްއެޖެންޑާ ްޖެހެނީ ްްއަށް.11ްއިޓަމު ްއައިޓަމު ްމ11ިއެޖެންޑާ ްނުނިމިްަގއި ރިްހުްްއޮތީ

ް ްހުށަހ11.1ެމަސައްކަތް. ްދަށުްނ ްމިގެ ްްޅިފައި ްްދާއިރާގެްވިުލފުށީވަީނ ްރަޝީދުްޟުރިޔާްމެންބަރުިޢއްޒަތްތެިރ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Raeesul%20jumhooriyaa%20kan%20kohfaivaa%20meehunge%20musaaraige%20bill%20islah(2).pdf
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ްރައްކާތެރިކަމާއިްދޭންޖެހޭްކަށްްމީހަްކޮށްފައިވާްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާކަނ1002/2ްްްނަންބަރުްޤާނޫނުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްޓަކައިްމިހާރުްވަގުތުްބާކީްއޮތްްްދެއްކުމަށްބިލަށްްވާހަކަްމިް.ްއާދެ!ބިލުްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެނަށްްޤާނޫްބެހޭްނާޔަތްތަކާއި

ްދަންނަަވއި ްލާގޮތް ްއަށް 24ްްނަން.ްއެމް.ީޑ.ޕީ ް.ްޑީ.އާރުމިނެޓ25ްުމިނެޓު.ްޕީ.ޕީ.ެއމަށް ްއަށް .ްޖުމްހޫީރްމިނެޓ12ްު.ޕީ

.ްވަގުތުްވެސްްވަނީްބޭނުންކުރައްަވއިްނިމިފަް.ްޤައުމީްޕާޓީގެމިނެޓ5ްުގެްވަގުތުްވަނީްމިހާރުްހަމަވެފަ.ްޕީ.އޭްއަށްްޕާޓީ

ްޢިއްޒަ ްނިސްބަްތވެަވަޑއިނުގަންނަާވ ްޕާީޓއަކަށް ްމެންބަރަވަކި ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްެމންބަރުންނަށް ކަށްްތްތެރި

ނޑުްމިމިނެޓ5ްު ްނޑުެމންްކުރިމަތީގަިއވާްލިސްޓަްށ،ދަނީްއަުޅގަްގެްފުރުޞަތެއްްއަރުވަމުންްގެންދެވޭނެ.ްމިހާރުްައޅުގަ

ްް.ޓަކައިްވާހަކަދެއްކުމަށްްބިލަށްްްމި ްފުރުޞަތެއް ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދާއިްމިްއެހެންކަމުން، ްމަޑަވެލި ރާެގްއަރުވަނީ

ްމުޙައް ްމެންބަރު ްނިޒާމާޢިއްޒަތްތެރި ްނާޒިމަށް. ްމައްސަލަްމަދު ްދާއިާރެގްްހުށަހަޅުމަށްްް،އެއްްްބެހޭ ްކުޑަުހވަދޫ ޓަކައި

ްއަރުވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރަށްްފުރުޞަތު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވނ3ްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދު

ްރައީސް. ްނިޒާމާްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަްއަުޅަގނޑު ްމިްބެހޭ ްމިްއެއް ްމަސައްކަތްތަްއ،ްނެގީ ބަހުސްެގްްމަޖިލީހުގައި

ްހިނގަންޖެހޭނެ ްމަސައްކަްތކުރިޔަސް ްމިތާ ްކޮމިޓީތަކުގެްްމަރުޙަލާގައި ްއެހެންކަމުން، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްއެދޭް ްމިމަސައްކަތް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުހިނގާތީ ްގޮަތކަށް ްމައްސަލަްްވޭ ްީމގެ ްކޮބައިތޯއޭ ްއެހެންވީމާ ްހުސްކޮށް. ްތިބެނީ

ްގޮތެްއްއަންަގވާފައިްއޮތީޯތއޭ؟ްރިޔާސަތުންްވަކިް؟އަކީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

އެްއްްއިްހިނގަމުންދާްމައްސަލަވަގުތުްމަޖިލީހުގެްޖަލްާސގަްެއއްްނޫން.ްެއއީްމިްބެހޭްމައްސަލަްހުށަހެޅުއްވީްނިޒާމާްތި

ނޑަށްްމިހާްނޫންްތި ެގްއަުރވާަފއިވާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުފުރުޞަތުދެއްކުުމގެްރުްވާހަކަހުށަހެޅުއްވީ.ްއެހެންަކމުން،ްއަުޅގަ

ްއަރުވަން.ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްގެްނގޮސްްިނންމާލުމަށްްފުރުޞަތު

ް

ްކަދެްއކެުވނ3ްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަްމަޑަވެލީ

ްމީހަ ްކަންކޮށްފަިއވާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއި`. ްދޭންޖެހޭ ނާޔަތްތަކާިއްކަްށ

ް ްހުށަހެޅިގެންރައްކާތެރިކަުމގެ ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމިް،ޤާނޫނަށް ްފެނިގެން ްސަރުކާރާްއަޅުަގނޑަށް ްމިހާރު ްދިޔައީ

ްހު ްހުހަވާލުެވގެން ްއަިއސް ްއިންނެވި،ްބަޣާާވތަކުން ްމީހަކަށް ނަޑއެޅުމަށްރި ްކަ ްއުސޫލެއް ްދޭނެ ްވަރަްށްްނާޔަތްތައް ޓަަކއި

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Raeesul%20jumhooriyaa%20kan%20kohfaivaa%20meehunge%20musaaraige%20bill%20islah(2).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Raeesul%20jumhooriyaa%20kan%20kohfaivaa%20meehunge%20musaaraige%20bill%20islah(2).pdf
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ްމި ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާްބާރުލާފައި ްހަމަ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްމިްޢިއްޒަތްތެިރ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެްްތަން ްއްފެންނަނީ.

ހަމަްދެވަނަްފަހަރަށްްވެސްްއެކަހަަލްމެންބަރުންްއެްއިޞްލާޙެއްްބޭރުކޮށްފި.ްއެންމެހައިްފަހަރުްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެް

ްރޫ ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްގެުނވަިއގެން ްއިޞްލާެޙއް ްޒާތަކަށް ްމިްހު، ްބޭރުން ްއިމުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ އަދި

ނޑަމަސައްކަތް ްައޅުގަ ްތަން ްމިކުރަމުންދާ ްަޞރީޙަފެންްށް ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެބަނަނީ. ްލިޔެފައި ވޭ.ްްކޮށް

ްކޮ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްމީހެްއެގ ްއެބަްދައުރުްށފައިވާ ނޑައެޅިަފއި ްމަޤާމުްްކަ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުރި.

ނޑަެއޅިފައިްއެބަް.ވޭްޤާނޫނުއަސާސީގައިްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެބަް،އޮތްްމްްއެބަރއަދާކުރާްދައުރުްއަދިްއޭނާގެްޓާ ވޭ.ްްކަ

ްއުލެްއ...ްްމިތާނަގއިްާވހަކަދެއްކޭނެްމާޙަތެރިްރައީސްްިޢްއޒަތްްނަމަްއޭނާގެ،ްވަނީްކަމަށްވުރެްމަދުއަހަރުްބަޔަށ2ްްްއެއީް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްމެންބަރު ްވާަހކަޢިއްޒަތްތެރި ްތިއްބެިވްން، ްދެން ްއިތުރު ްެއހެން ްހަމަ ްއަދި ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްގެންދާ ދައްކަމުން

ް ްޢަމަލުތައް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްދަތިނުވާ ްވެސް ްދަންނަވައްޓުނުބެހެމެންބަރުންނަށް ްމިހާރުްމަށް ްއެހެންކަމުން، ން.

ނޑުްުފރުޞަތު މިްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްވާހަކަކޮުޅްކުިރައށްްގެންޮގސްްނިންމާލުމަށްްްަފއިވާްއަރުވާވާހަކަދެްއކުމަށްްއަުޅގަ

ް.ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ

ް

ްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވނ3ްްމަޑަވެލީ

ްރަޢިއްޒަތްތެ ްއީރި ްނެގުމަށްްމިްސ، ްމަްއސަލަ ްނިޒާމީ ްަހޅޭްތަނުގައި ްމީހަކު ްވަކި ްޢިްއޒަތްތެިރްޓަކައި އްލަާވއިުރގައި

ްބުނޭރައީސް،ްހަނު ްގަާވއިދުަގއި ްކަންބޮުޑވޭ.ްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަްއިންނަވާތީ ދައްކަމުންްމަޖިލީހުގަިއްމެންބަރަކު

ޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްްވާހަކަްދައްަކންްއެބަްއެހެންވީމާ،ްއެކަމެއްްކަމަށް.ްވާހަކަދެއްކުމަކީްމަނާްްދާއިރުްހުރަސްއެޅޭްގޮތަށް

ްއެކަން ްއެބަހުއްުޓވަންްރައީސް ްއުނދަގޫ ްވަރަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިްޖެހޭނެ. ްްވޭ ްއުނދަޫގވަމުންތަނުގައި ް.ދާތީވެއެގޮތަށް

ްެއކަން ްއެހެންނޫނީ،ްްއެހެންވެ ްވާހަކަހުއްުޓވެންޖެހޭނެ. ނޑަަކށް ްނުދެއްްްއަުޅގަ ްއެހެް.ކޭނެެއއް ްފުރުޞަތު ންްއަޅުަގނޑު

ްއުެލއްްލިބެންދެން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްވަގުަތކަށްްބަދަލުކޮށްލަން،ްރަނގަޅުްމާޙަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްމާޙަޢިއްޒަތް ްރަނގަޅު ްމިހާރު ްމެންބަރު ްނިޒާމާތެރި ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްކަމަށް ްއޮތް ްްއުލެއް ްބެހޭ ބެހޭްްނިޒާމާމައްސަލަ،

ް ްއޮތް ްނަގަން ްގަާވއިދުން ްމައްސަލަ ްގޮތަށް ްމެންބަރުން ްއެއްްއެދިވަޑަިއގެންނެވީޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ މަ

ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެހެންކަމުން، ްވަދައްކަްދެވޭނެ. ްކަމަށް ްބޭނުންފުޅު ްން ްމި ްިވއްޔާ ފުރުޞަުތްވަނީ

ް ްއެބަ ް)ވަގުތުްއަޅުަގނޑު ްއަުރވަން. ްވާކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރު ްފުރުޞަތުޢިްއޒަތްތެރި ްނިންމާލުމަށް ް.އަރުވަނީހަކަކޮޅު
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ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްމެންބަރު.ްމިހާުރްއަުޅގަ ްމޫސާްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްހުޅުހެންވޭރު ައރުވަނީ

ްމަނިކަށް.

ް

ްްނ3ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވު

ްރަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ!ޝުކުރިއްާޔ ްަރއްޔިްީއސް. ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްބަތުންެގ ްތަފާތު ްޤާނޫނުތަކަށް ދަލުތައްްހުރި

ްމަސައްކަތް ްއެބަގެނައުމަށް ްދޭްކުރަމުްނ .ް ްއިރުއަރާއިރު ްހެނދުނު ްއަތުން ްއެްއ ްދައުލަތުގެްްމިއެއްބަޔަކު ކިޔަނީ

ްތި ްއިމްތިމަޤާމުތަކުގައި ްމީހުންނަށް ްބި ްކަމެއް ްދޭނެ ްމިޔާޒު ްއަނެއްކޮޅުން ްދޭންީވއޭ.ްްނެތޭ. ްއިމްތިޔާޒު ކިޔަނީ

ްއިމްތިޔާޒުރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްމީހަކަށް ްކޮށްފައިވާ ްތެދުވެޔާކަން ްއެންމެން ްކޮށްފަިއާވްް،ދޭްނވީމަ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ނޑުމެންނަށްްމިްވާހަކަންފަޅީކުރީްދަުޅވާފައިްވާހަކަދައްކަނީ.ްީމގެްއަހަކަށްްއިމްތިޔާޒުދިނުމުގެްަވއިމީ ދެކެވުނީްގައިްއަުޅގަ

ްމެންބަރަކަ ްމަޖިލީހުގެ ްއިމްތިޔާެޒއްރައްޔިތުންގެ ްކަމެއްްށް ްރައްޔިތުްނެގްްދޭނެ ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ނެތޭ.

ނަންޖެހޭްސަބަބަކީްތިޔާޒުްއޮންމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްއިމްެގްަރއްޔިތުންލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްވެސްްއަދި،ްއާދެ!ްމަޖި

ްއިމްިތޔާޒު ްއަްށްވެސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަރއީސް.ްައދި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއީ.ްމިއީ ޢާއްމުކޮްށްްއޮންނަންޖެހޭްސަބަބަކީ

ްތެރޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބުނީމަ، ްއެްއޗެ ްމީހަކު ްަހމަ ްަގއި ްކޮންމެ ްމީހަކު ްވާހަކަަދއްަކއިގަންނަނީ.ްޮކންމެ ްެއކަމާ ވެްސ

ް ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްވެސް ްއިނޭދ ްައމިއްލަ ްއިމްތިާޔޒު ްމީހެއްގެ ްއެ ްއަށް ްިއންނަނީ. ްބަވަށާޖެހިފައި ކަހަލަްްއެއްއެއީ

ްމި ްމަްދުވަސްތައް ްގޭތެރޭ ްފާހަގަކުެރވިެގންދޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދުަވސްތަނުގައި ްއަންނަ ްބޮޑުވެގެން ްދުވަހުްއްސަލަ

.ްހުރިްއެކަންްހިނގާފަްވެްސްއެބަްމްހޫރިއްޔާްއޮފީހުގައިްހަމަްރައީުސލްޖުް.ވެސްްމިތާްއެތެޭރގައިްއެްކަންކަންްހިނގާކަން

ްއެހެންވީ ްއުސޫލުތަެކއް ްމައިތިިރކުރެވޭނެ ްމާ، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްމީހަކަށްކޮންމެ ްހަދަންޖެހޭނެ. ްކޮށްފަިއާވްވެސް ން

ްއި ްދޭންވާ ްމީހަކަށް ްނާޔަާތއި ްކަންކަން، ްެއ ްއިނާޔައަދި ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްކަންކަންްރައްޔިތުްނެގ ްމި ތްދިނުމާ

ް ްދިޔައީ ްރ16ްަހަމަޖެހިގެން ްަވނަ ްދިޔަ ްއެނިގެގން ްައޅުަގނޑަށް ްތެރޭގަ. ްމަޖިލީހުގެ ްގޮުތގައިްއްޔިތުންެގ ުނވަތަް،

ްކޮމިޓީެއްއގައިް ްއެ ްމިްއަޅުަގނޑު ްދިޔައިރުގައި ްބައްޓަންކުރެިވގެންްހިމެނިގެން ްޤާނޫނު ްއޭރުެގްދެންނެވި ދިޔައީ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްމައުމޫނު ްހުންނެިވ ްަމޤާމުގައި ްހެޔޮވަރުކޮްށ ްޮބަޑށް ހިގެންދިޔަްފެވަރަށް

ްއެހެން ްގޮުތގަ. ްމައްސަލަކޯޓެއް ްްިވޔަްސ ްނަޝީުދ ްރައީސް ްއެއަށްފަހުގައި ްނޫން. ްއެއް ހަވާލުވެަވޑަިއގެންްވެރިކަމާ

ްއެްަގާވިއދުްއޮތް.ްހުން ްގެނެވުނު.ްއެކަމަްއިޞްލާޙުތަެކއްއެއަށްްްއަދިްޮއތް.ްނުވަތަްއެްޤާނޫނުނެވިއިރުްވެސް ުކްވެސް

ނޑުމެންނަށްްމިްއަުޑއިވެނީްަރއީސްްނަޝީދަށްްވީމާްއެްމަނިކުފާނަކަށްްެސކިުއރިޓީްވެސް ެދވޭކަށްްނެތް.ްްމިއަދުްއަުޅގަ

ްމި ްހާޒިރުކުރާއިރު ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއޮފީހަށް ްފުލުސް ްނެތް. ްގެންދެވޭކަށް ްޙަްތަނަކަށް ްބުގެންދަނީ ނާހެންްޤީޤަތުގައި

ް ްގެްނދާހެންޖަނަވާރު ްެއއް ްސިންގާ ްއުޅޭ ްފިލަިއެގން ްްއެންމެްކޮއްަޓކުން ްއައިސް، ްގެންދަނީ. ވެދާނެްވަާށލައިގެން

ްއި ްއޮންނަ ްދޭން ްއަށް ްމީހާ ްބޮޑުކަމުން ްމުހިއްމުކަމާއި ްމީހާގެ ްކަމަށްފަހަރުގައި ްވަރުގަދައީ ްަކންކަން .ްނާޔަތްތަކާއި



39 

 

ްއަތް ްޯނވޭ.ދަށައެމް.ޑީ.އެްފގެ ްވެސް ްވަޙީްްކު ްިއޞްލާޙަކީ ްއޮތް ްމިހުށަހެޅިފައި ްަވގުތު ްމި ދުްދެން

ްބޭނުންފު ްވަޙީދަށް ްފެް،ބޭނުންވާްޅުވެވަަޑިއގަންނަަވއިގެްނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެއްވަން ްެއކަމަުކްެއވެްސ ްދެއްވާފަިއ ންނަނީ.

ްއެބަވަޙީ ްވިދާުޅވާން ްވަީންިވއްޤީޤަތަށްްބުނާްކަޖެހޭްދެތިންހަތަރުްމީހުން،ްޙަްދުްަކއިރީަގއި ޔާްިމއަދުްމާމަކިޔާަފއިްމަށް

ްނެރެ ްވެސް ްމީހުން ްތިބި ނޑުދަރިންބަލަން ްޭރގަ ްނުިކޔަގެން ްއެއްޗެހި ްދިމާލަށް ްމަޖިލީހާ ްމި ްއެކަމަށްދާހަތަރުދަމު ްބަލާށޭ.

ްއެއްޗެހިްޓަކައި ްދިމާލަށް ްއަޅުަގނުޑމެންނާ ްތިންކިކޮންމެހެން ްއެތާނގައި ްބޭނުމިއްޔާ ްއެހާޔަްނ ްތިބެގެން ްމީހުން ްަހތަރު

ްގޮތަ ްނުޮކށްހުތުރު ްެއކަން ްމެންބަރުންގެް،ކަށް ްހުރިހާ ްތިބި ްއެމް.ޑީ.ީޕގަިއ ްސުްނޫނިއްޔާ ްހިފަިއގެން ޕްރީމްްމައްސަލަ

ް ްއިމްތިޔާޒުކޯޓެއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމަކު ްމަޖިލީހުންނުވަެނއް ްރައްޔިތުންގެ ްޓަކައިްްދީފާނަމޭ. ްހާސިލުކުރުމަށް ކަންކަން

ް ްހަޭޅއްލަަވިއގަނެގެން ްެއގޮތަށް ްކަންަކންްމިއަކީްނިކުތަކަސްްްތަންތަނަށްއަދި ްެއގޮތަށް ްނޫންކައަދި ްމަޖިލީހެއް ންްކުރާ

ް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑާއެނގޭނެ. ްމިްއިއަުޅގަ ްްތިބޭފުާޅާއ ްތިބިން ްމަޖިލީހުގައ16ްްިތަނުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހުގައިް.ވެސް ްރައްިޔތުންގެ ނޑުމެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަުޅގަ ްއަދި ްވެްައށްްވެސް އިމްތިޔާޒުތަެކްއްސް

ް ްޭއގެކުީރގައި ނަޑއެިޅގެންދިޔައީ. ްވެްސްއެކަ ްނާޞިރު ްއިބްރާހީމް ްނިމިގެްނ ްކޮށް ްރައީސްކަން ްނޯޭވ. ްޤާނޫެނއް ްއވެސް

ްގެންނަން ްއަށް ްއަުޅަގނޑުމެރާއްޖެ ްެއކަމަކު ނޑު. ްހަށިގަ ްފަހުން ްމަރުވި ްރައީސްކަންކުރާްޖެހުނީ ްދެން ްނިންމީ ްއޭރު ން

ްމީހަކުްވެސްްނިމިގެން،ްހެ ްުއޅެ،ްގޮތުޔޮ ްތަނުގައި ްމި ްރާވާފަިއްްމިްަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮެތއް ްމައިތިރިެވވޭނެ ތަނުގައި

ް،ޤާނޫނެއްްހެދީ.ްއެްޤާނޫނުގެްދަށުންްބޭނުންްހިފައިގެންްއެދިަޔްބާރުމިނުގައިްގޮސްްބަޣާވާތްްވެސްްމައުމޫނަށްްގެނެވުނީް

ްފެ ްމަންޒަރު ްމީގެ ްގޮތަކަށް ްއެކަހަލަ ްދެން ްއޮޅުމަކުން. ްމިދެން ްފެންނަނީްްނިގެން ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ދަނީ.

ްއިމްިތޔާޒުދޭން.ް ްަހޅޭއްނުލަވާ ްނެރެގެން ްބަޔަކު ްވަކި ްޓަަކިއ ްކުރުމަށް ްކަމެއް ްބޭނުންފުޅުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑަށްްފެނޭްނެތްްކަންތައް ވެސްްމިއަށްްްބޭނުންފުޅުވެވަަޑިއގަންނަވާފައިްއޮތީްވަރަށްްގިނަްކަންތަެކއްްއެބަްހުރި.ްއަޅުގަ

ްފާދިރީންނާއިް ްތިބި ްތަންތަނުގައި ްޕްރެކްޓިސްކުރުމާ، ްމިތާ ްދީންތައް ްއެހެން ްމަނާކުރަންވީ. ްކަމެއް ްއެންމެ ލާން.

ްވެިރކަމުންް ްއުސޫލުތަކުްނ ްރިެވތި ްިއސްލާމީ ްނުކޮށް، ްކަންަތްއތައް ްެއ ްގެނެްސގެން ްމިތަނަށް ްވެރިންނާ ފައްޅިތަުކގެ

އްްދެްއވަިއގެންްުއޅެންވީ.ްސަބްމެރީނެއްްމިްތަނަށްްއަޅުަގނޑުމެންްފޯރާްކަމަށްްވަނީްވަިކވެަވޑަިއގަތީމަްބޭނުންވާްެއއްޗެް

ްދައްކާް ްއެބަ ްވަރަށް ްވާހަކަ ްއިމްތިޔާޒުެގ ްގޮތަށް. ްއުޅޭނެ ްރަނގަޅަްށ ްބައިންދަންވީ. ްދީފައި ްވެސް ްސަބްމެރީނެއް ވިްއޔާ

ްމީހަ ްއެ ްވެްސ ްމީހަުކ ްކޮންމެ ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްިމއަދު ްަގއިބާރުދޫވީމަްއިނގޭތޯ. ްދުވަްސވެ، ްއުމުރުްނ ުކ

ކޮށްފައިްއޮތްްވަޒީފާެއްއގެްބަަދލުގަިއްއެްމީހަކަްށްެއއްެޗއްްިލބެންޖެހޭކަން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގަިއް

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ. ްއޮތީ ްއިމްތިާޔޒެއް ްއެންމެ ްބޭނުންވާ ްފާސްކޮށްލަން ްދައުރަކ2ްަފާސްކޮށްލަންޏާ ްށްވަނަ

ްވާހަަކް ްހުރިހާ ްމި ްއިޞްލާޙު. ްއެ ްލައިފާނަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްތުރުތުރުއަޅަިއގަންނާނެ. ްހަމަ ްޔަޤީްނ ްނުލެވޭނޭ. ކުރިމައްެޗއް

ްދަތުރުކުރެވިަފއި،ްހަމަް ްހިފަިއގެން ްޕާސްޕޯޓް ްޮއވެފައި،ްރަތް ްބޮޑުކޮށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްލިބޭ ްމިތަނުން ްދަްއކަނީ ްމި އެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވެސްްަހމަްބަޣާވާތެއްްކޮްށގެންްނަމަެވސްްއެްަމގާމަށްްއަަރއިގެްންހުރިހާްއެއްެޗއްްބޭނުންކުެރވޭ.ް
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ްރީތިް ްހަމަ ްބޭނުންނުކުރާ. ްއެަކން ްއުޅެނީ ްމިތާ ްކާކުތޯ ްޓަކައި. ްމަޖަލަށް ްއުފަލާއި ްދުނިޔެވީ ްހަމަ ްޖެހެނީ ްމި ހުންނަން

ްއުޅޭ ްއެބަ ްވެސް ްފިރިހެނުން ްބޭނުންވާ ްހިތާާވން ްފެންނައިރަށް ްނޫނެކޭްކުއްޖަކު ްއައިސް ްތަނަށް ްމި ްއެކަމަކު .

އަންހެނުންނަކީްވަރަށްްވިޔާނުާދްބައެކޭ.ްބުނާއިުރގަިއްހަމަްޖުމްލަކޮށްްމިްއުޅެނީްަވކިްބަަޔުކްހަމަްފިރިހެނުންނަށްްވެސްް

ްއަން ްގިނައިން ްހަަމްތިބީ ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްބަލާިއރު ްރަޢުޔަށް ްޢާއްމުކޮށް ްަހމަ ްުއޅޭ.ްެއކަމަކު ހެނުންްފާރަލައިގެން

ްހަމަް ްޓަަކއި ްމަގާމަށް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްހަޅޭއްލަަވއިފާނެ. ްހަމަ ްއެކަަމކު ްބޭނުން، ްރައްޓެހިވާްނ ްހަމަ ކުދިންނާ

އަނގަތެޅޭީތވެ،ްވަރަށްްނުބައިްބައެކޭ،ްއަންހެނުންްކަމަކުނުދާނޭ.ްހަމަްތަނަކުންްފެންނައިރަށްްކުދިްސިޓީްވެސްްފޮނުވާ.ް

ްއެސް.ެއމް.އެސް ްފޮނުވާ. ްވެސް ްފެންނަނީްްނޯޓު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެްނީވމާ، ްވަނީ. ްމި ްކަމެއް ްެއކަހަލަ ްފޮުނވާ. ވެސް

ްތަނުގަ.ް ްމި ްއުޅެނީނު ްމި ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްޮއންނާނެނޫންތޯ. ްއެްއެޗއް ްއޮތް ްއެ ްހުްއޓާލަން. ްމިތާ ްވާހަކަ އިމްތިޔާުޒގެ

ނޑުމެންްުއޅުނީްއިމްތިޔާަޒާކްނުލައި.ްއެކަމަކުްއަ ނޑުެގްވާހަކަްއަކީްެއކަކުްެވސްްމިއޮތްހުރިހާްދުވަހުްވެސްްއަުޅގަ ުޅގަ

ް ްނުވާނެ ްތެރޭަގިއ2ްްބޭނުމެއް ްދައުރު ްމި ްއެަކމަކު ްނިމުނީއޭ. ްވީމަ ްއެްއދައުރު ްތަނަށް، ްމި ްދައުރަކަށް ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްެއއްެވސްްކަމެއް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްއަޅުގަް ްޖެހެނީ ްމި ްުފރުޞަތުއަރުވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްވާހަކަދައްކަްންއާދެ! ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ްލިސްޓުްނ ނުޑގެ

ްާދއިރާެގް ްގައްދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން ްމެންބަރަކަށް. ްިޢއްޒަތްެތރި އެދިަވޑަިއގަންނެވި

ްިޢއްޒަ ްދާއިރާގެ ްާކށިދޫ ްފުރުޞަތުއަުރވާނަން ްއަުޅަގނޑު ްެއއަށްފަހު ްއާދަމަށް. ްޒާހިުރ ްމެންބަރު ތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްމީހަކަްށްهللا ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއޮތީ ްމި ްކުރިމަީތގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޖާބިރަށް.

ްކަމަްށް ްބޭނުންނުވާ ްވާހަަކދައްކަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްޤާނޫނު. ްބެހޭ ްއިާނޔަތްތަކާ ްރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ

ިއފި.ްއެހެންކަމުންްއަޅުަގނޑުްިމހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްކާށިދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްވިދާޅުެވ،ްިއޝާރާތްކޮށްލަްއވަ

ްޖާބިރަށް.ްهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްއެްއޗެ ްކޮންމެވެސް ްކަމުގައި ްމި ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްދުަވހެއްަގއި ްކުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަަވއިލާފަިއްއާދެ! އް

ވަނަްފަހަރަށްްއަޅުަގނޑުްިމއަދުްފުރުޞަތަށްްއެދުނީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިމްތިާޔޒުްމަްއސަލަިއަގިއ2ްްއޮންނާނީ.ް

ްގޮްތް ްދޭ ްމި ްފުރުޞަތު ްމޭޒުްނ ްއިދާރީ ްމިހާރު ްފުރުޞަތު ްެއ ްއެހެންނަމަވެސް ްމައްސަަލިއގަ. ްދިޔަ ހުށަހެޅިގެން

ްނު ްސާފެއް ްޖެހޭ.ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެބަ ްސާފުވާން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްކުޑަކޮށް ްއޭތި ްއެހެންވީާމ، ނޑަކަށް. ްއަޅުގަ ޭވ

ްބައިް ްޖެހެނީތޯ.ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެްންއެދެން ްކުރިން ްދުވަސް ްނިންމަވަނީތޯ،ްދެތިން ްއަމިއްލައަމިއްަލްއަށް ްމޭޒުން އިދާރީ
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މްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފަިއވާްބޭފުޅުންނަށްްއިމްތިޔާޒުޭދްރަނގަޅު.ްދެންްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްމިްވާހަކަދައްކަނީްަރއީސުލްޖު

ވާހަކަ.ްއަދިްމިހާރުްހުރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކަށްްއިމްތިޔާޒުްހޯދަންްއުޅޭްވާހަކަ.ްިމް

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަކަްށްކަމުގައިްަދއްކާލަންޖެހޭްވާހަކަްއެއްްއެބަްއޮތް.ްމިހާރުްހުރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފުރަތަމަްރަ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްިއންތިޚާބަކުން ްގޮތުން ްއެްއގޮތްވާ ްޤާނޫނާ ްބޭފުޅަކަށް ްކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކން ނުވޭ.

ްގޮަތކީ.ް ްއޮންނަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެއީ ްޖެހެނީ. ްމި ްއިމްތިޔާޒުޭދން ްއަކަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ްކަް ްނެތް ްނައިުބްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއިޞްލާޙުކުރަން. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖެހެނީ ްއުފައްަދންޏާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މެއް

ްޤާނޫުނއަސާީސގެް ްއިމްިތޔާޒުތައް ްރައީްސގެ ްނައިބު ްލިބެންޖެހޭނީ. ްއިމްތިޔާޒު ްބޭފުަޅކަށް ްހުންނަވާ ރައީސަކަށް

ްރައީސުްލޖު ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްރާއްޖޭެގ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއޮތް. ްއެބަ ްނައިބަުކްބައްޓަންކޮށްފައި މްހޫރިއްޔާއަާކއި

ްދުރުކުރުވައި،ްނައިުބް ްމަޤާމުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބުނޭ.ްއެހެްނވެްއޖެއްޔާ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްކަމަށް ހުންނަންޖެހޭނެ

ްީމް ްތިމަންނާ ްސަރުކާރެްއގައި ްއުފައްދާ ްތެެރއިން ްބަޣާވާތުގެ ްެއ ްބަޣާވާތެއްކޮްށ، ްއެއްބާރުލުްނނުދީ، ްދޭންޖެހޭ ރައީސް

ޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުާރްމީހެކޭްބުނެ،ްއަމިއްލަްއަށްްއެހެންްބުނުމަކުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށްްުނވާނެ.ްެއީއްރައީސުލް

ްކްލައިމެްއް ްއޭނާއަކަށް ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްގޮތް ްޢަމަލުކޮށްފައިވާ ްމަނިކު ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަުދ ްގޮތުން މިސާލެއްގެ

ްއަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްދެްންްނުކުރެވޭނެ ްއެކަެމއް. ްދެވޭނެ ްނުވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއިމްތިޔާޒުތަެކއް. އޮންނަންވާ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންެގ ްދަްއަކނީ. ްމި ްވާހަކަ ްއިމްތިޔާުޒގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިމްތިޔާޒު. ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ އޮތީ

ނޑިޔާރުމަނިކުފާނަށްްމެންބަރުންނަށްްއޮންނަންޖެހޭްއިމްތިޔާޒު.ްައޅުަގނޑުްމިްދައްކަނީްހުސްްއިމް ތިޔާޒުްވާހަކަ.ްއަދިްފަ

ްބަަޔކަށްް ްއަނެއް ްއެއްަބޔަކު ްއެހެންވީމާ، ް ްވާހަކަ. ްއިްމތިޔާޒު ްދަްއކަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިމްތިޔާޒު. އޮންނަންޖެހޭ

ްމަޖި ްބައްޓަންކުރާ ްޤާނޫނުތައް ްހަމަޖައްސައިދިނުމުަގއި ްކަންކަން ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއަދި ްމީ.ްއިމްތިޔާޒުދިނުމުަގއި ލީހަކީ

މިްމަޖިލީހުންްމިްދެނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުރާްމީހަކަށްްވެސްްއިމްިތޔާޒު.ްހަމަެއއާެއކުްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއިމްތިޔާުޒްއޮންނަނީ. ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްހަމައެާއއެކު ްއިމްތިޔާުޒ. ްެވސް ްމީހަކަށް ްކުރާ މެންބަރުކަން

ކަށްްމިްމަޖިލީހުގެްއިމްތިާޔޒާްޖެހުނީމަްމިްކަންތައްްކުރަނީ.ްއިރުއިުރކޮޅާްއެޔަށްްބަދަލުތައްްގެނެސް،ްހަމަްކުޅޭކުޅޭްގޮތަ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގަިއ ްމި ްވިސްނާލަންވީނޫންތޯ ްރައްޔިތުން ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ، ްރައްޔިތުން އެީއކީ

ތިޔާޒުްނަގަނީ.ްަގއިމުްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފައިްތިބޭްމެންބަރުންތޯްއިމްތިޔާޒުްނަގަނީ.ްދެންްތިބިްމީހުންތޯްއިމް

ްއަކުް ްރާއްޖެ ްމި ްތާރީޚެއް ްނުހިނގާ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްނަންގަވާ.ްމި ްއެބަ ްބަރާބަރަށް ްއިމްތިޔާޒު މީހުން

ްއަ ްއެހެންވެއްޖެްއޔާ ްއޮތް. ްމަޖިލިސް ްހަމަ ްރާއްޖޭަގއި ްދުވަހަކު ްއޮތްހާ ްމިރާއްޖެ ްދިޔައިުރްނޯންނާނެ. ްހަމައަށް ދާ

ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއް ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްއިމްތިޔާޒު ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްމެންބަރަކަށްމ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްނުވެސް ްއަދި ްދިޔައީ. ްމި ްއިމްތިޔާޒުނުލިބި ްވެސް ްމިންވަރަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްޕްރޮމޯޓު ްކަމަށްްހަމައެކަނި ްމަޖިލިސް ްޚިދުމަތްކުރާ ްރައްޔިތުންނަށް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންެގ ްރާއްޖޭގެ ްދަނީ ްމި ވެގެން
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ްކަމަށް.ް ްނަގަމުންދާ ްމަޖިލިސް ްމެންބަރުންނާއި ްަމޖިލީހުގެ ްއެ ްއެްއޗެްއ ްބޮޑު ްމާ ްމަޖިލީހުަގއި ްއެ ވާއިުރ،

ޔިތުންްފިކުރެއްްނުުކރޭްކިހާވަރެްއގެްއިމްތިޔާުޒެގްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެްއގޮތަކަްށވެސްްފިކުރެއްްނުކުރަން،ްރާްއޖޭގެްރައް

ްއަށް.ް ްޖުޑިޝަރީ ްމާނައަކީ ްމުއައްސަސާތަކަށް. ްތިބި ްދެން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުރަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޚަރަދެއްކަން

ްއެހެނިހެ ްއަދި ްބޭފުޅުންނަށާ، ްތިބި ްކޮށްފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކން ްތަްނތަނަށް. ްހުރި ްދެންވެސް ްެވސްްމާނައަކީ ން

ްޖެހުނީ.ް ްމި ްޚަރަދުކުރަން ްބޮުޑ ްކޯްއޗެއްތޯ ްކޮންބަޔަކަށް، ްއެނގޭނީ ްނޫންތޯ ްހަދާލީމަ ްހިސާބުކިތާބު ްއެ ބޭފުޅުންނަށް.

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއެހެންީވމާ،ްފާހަގަކުރެވެމުންްމިްދަނީްވަކިްގޮތަކަށްްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހާްބަޔަކުްޖައްސަިއގެްނ،ް

ްޖައް ްމަޖިލީހާ ްރައްޔިތުްނގެްރައްޔިތުންގެ ްކަމަށް. ްޖައްސާލީ ްރައްޔިތުންނާ ްސީދާ ްބަލަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ާސލީމަ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންވީމާ، ްތިބެދާނެ. ްބަޔަކު ްއެހެން ްމާދަމާ ްތިއްބަސް، ްއަޅުަގނުޑމެން ްމިއަދު މަޖިލީހުގައި

ނ ްއަޅުގަ ްވަނީ ްމި ްނަތީޖާއަކަށް ްނެތުމުގެ ްފުރުޞަތުތައް ްގެރެންޓީްއޮންނަންޖެހޭ ްނެތް ްވެސް ނޑުަގއި ްވޯޓުގަ ްލާ ޑުމެން

ްގޮތަަކށެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާްދަށުް ްެއއްެޗްއގެ ްތަންފީޛުކުރެވޭނެ ްނިންމާްނިންމުމަކީްވެސް ްލާފައި ްވޯޓުަގނޑު ްއެލާ އެއް

ް ްކީއްކުރަންހެްއޔޭ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްކަންތައްތަްއ ްަމޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަށް ވަޙީދަށްްދަރަޖަ

ްއޮތްް ްމިހާރު ްނޫން ްކަމެއް ްކުެރޭވނެ ްއެއީީކ ްބޭނުންވޭ. ްައޅުަގނޑުެމން ްޖަވާުބ ްސުވާލަށް ްއެ ްދޭންޖެހެނީ. އިމްތިޔާުޒ

ްމީހަކަށް،ް ްކުރާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންވީާމ، ްނޫނިއްޔާ. ްބަދަލުކޮށްެގން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއު ްައންނަންޖެހޭ ްއަންނަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ްތަރުތީބުން ްވޭ.ްއެ ްއެބަ ްތަރުތީބު ްޤާނޫނީ ްގަާވއިދުތަކާއި ސޫލުތަކާއި

މީހަކަށޭްއެްފުރުޞަތުްއޮންނާނީ.ްއެްތަރުތީބުންްނޫންްގޮތަކަށްްއަންނަްމީހަކަށްްއޮންނާނީްވަރަށްްދިގުްމުއްދަތުގެްޖަލުް

ްނެ ްއެއްވެްސްއިމްތިޔާޒެއް ްމަނިކަށްދާނީ ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްއެީއްޙުކުމެއް. ްއޭނާ ްއެއީ ްޖަލަށް. ްސީދާ ްހަމަ ތި،

ްއުސޫލަކަށްްނޫން.ްައޅުަގނޑުް ްއޮތް ްތަރުތީބުކޮށްަފއި ްޤާޫނނުގައި ްހުރީ ްައއިސް ްވެރިކަމަށް ްމީހެއް.ްއޭނާ ްކުރި ބާޣާވާތެއް

ނޑުްބުނެގެންްވާްގޮެތއްްނޫން.ްއެ އީްމިހެންްބުނީމަްއޭނަްކަންބޮޑުާވނެްކަމެއްްނެތް.ްއެކަންްވާީންއެހެން.ްއެއީްއަުޅގަ

ްއިްއޔެަގއިް ްއަށް ްއޭނާ ްއަިއްއސަ، ްނާޒިމު ްފޭރިގެން ނިޑ ްތަޅުދަ ްބަޑިގުދަނުގެ ްުބނޭ ްއެބަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްސަލާމަތްވެއްޖެްއޔާްމާދަންްެވސްްސަލާމަތް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ް ްއޮތީ ްބާކީ ްއަްށ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމިހާރު ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިހާރ3ްުޝުކުރިއްޔާ ްމިްްމިނެޓު. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްއަރުވަނީްހެންވޭރުްދެކުނުްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްާޙމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ް

ް

ްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުނ3ްއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްްހެންވޭރުްދެކުނުްދާ
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ްމިހާ ްއާދެ! ްޝުކުރިްއޔާ. ްފުރުޞަތުތޯ؟ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނަށްްޝުކުރިއްާޔ ްމި ްހުށަހަޅާފައި، ުރ

ނޑަށްްމިްފެންނަނީްޤާނޫނެއްްނޫނ3ްްްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްއިޞްލާޙަކީް ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްބަދަލުުކރަންްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ

ްއޮީތް ްމި ްވަނީ.ްމިހާރު ްމި ްކަންކަން ްތެޭރގައި ްހާލަތެއްގެ ްޚާްއޞަ ްއޮތް ްދިމާވެފައި ްރާއްެޖްއަށް ްއަކީ.ްމިހާރު މައްސަލަ

ްއަކުެރްއްބަޣާވާތެ ްއަށް ް)ރ( ްމާއްދާގެ ްއެ ްބަދަލުނުކޮށް، ްމާއްދާ ްއެ ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންީވމާ، ްތެރޭގަ. ްއގެ

ްހުށަހެޅުމަކީ.ް ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެީއ ްއެހެންވީމާ، ްަކނޑަެއޅުން. ްއުސޫލެއް ްޢަމަލުކުރާނެ ްހާލަތެއްަގއި ްާޚއްޞަ އިތުރުކޮށް،

ް ްމި ްސްޓޭޖުގައި ްޮކމިޓީ ްއުއްމީދުކުރަން ްޝުކުިރއްާޔްއަޅުަގނޑު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކަމަށް. ްވިސްނާނެ ހުށަހެޅުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްއޮތްް ްބާކީ ްއަށް. ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަުތ ނޑު ްއަޅުގަ މިހާރު

ްމަށް.ްމިނެޓުކޮޅުްބޭނުންކުރެއްވު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުނ3ްްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަންދޫް

ްމިހާރު.ް ްނޭނގުނޭ ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ްގޮތް ްދޭ ްއެްއޗެހި ްފުރުޞަތުތަކާ ްތި ްދެން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއިންނައިރުގ8ްްަހެނދުނު ްހަތަރުދަމު ްދުވާލު ްއެިދގެން ްފުރުޞަެތއް ްއައިސް ްމިތަނަށް ްފުރުޞަެތްއްޖަހާއިރު ްވެސް އި

ްވަނަްމާއްދާަގއިްވަރަށްްސާުފޮކށްްލިޔެފައިްމިްއޮތީ...117ްލިބެނީކީްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްފުރުޞަތަ ްފުރަތަމަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްކުީރގައި ްވާހަކަދެއްކުމުގެ ްމެންބަރު ކަށްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގައިް ްހަމަ ްމިހާތަނަށް ްގެންދަނީ. ްއިސްކަންދެމުން ްފުރަތަމަ ްމެންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްެތރި އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ްއެއީ.ްއެހެންކަމުންްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްފުރުޞަތަކަށްްއެދިވަަޑއިގެންަފއިްއޮތީް ވަނ2ްްަކަންކުރަމުންްއަންނަްއުސޫލު

ްޢަބްދުލްޣަ ްޙާމިދު ްހުށަހެޅުއްވީްފުރުޞަތަކަށް. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭފުޅާ، ްއެ ްފުުރޞަތުއެރުވީ ނޑު ްއަޅުގަ ފޫރަށް

ްމިް ްބޭނުންކުރުމަށް ްމިނެޓުކޮޅު ްބާކީ ްމެންބަރަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެހެންކަމުން ްވާތީ. ްކަމަށް ްފުރުޞަތު ފުރަތަމަ

ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ.

ް
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ްވާހަކަދެއްެކވުނ3ްްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްއެދެންްފު ްފުރުޞަތަށް ްއެްފުރުޞަތ2:31ްްުރަތަމަ ްއެދުނީމާ ްފުރުޞަތަށް ްފުރަތަމަ ްއަިއއްސަ ްޮއވެަފއި ްގޭަގއި ވަންދެން

ވަނަްމާއްދާަގިއ117ްްލިބޭްގޮތަށްްއޮންނައޮތުންްކަމުނުދާްވާހަކަްމިްދަންނަވަނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނުައސާސީގެް

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްއޮޭތ، ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ނޑަައޅާފަ. ްކަ ްދައުރު ްމީހެއްގެ ްުކރާ ްމާއްާދގ117ްްެރިއްޔާކަން ވަނަ

ްދައުެރއްް ްބޭނުމަށް ް)ހ(ގެ ްމާއްާދެގ ްއެ ްބަލާނީ، ްކަމަށް ްދައުެރްއ ްއޮޭތ ްއެަބ ްބުނެފައި ްތަފްސީލުކޮްށ ްވަރަްށ )ށ(ގަިއ

ް ްމުއްދަތު ްއޮންނަ ްބާކީ ްބަލާނީ ްއޭ.ްއާނ!ްގިަނއިްއޔ3ްާކަމަށް ްދުވަހަށްވުެރްމަދިއްޔާ ްޭއެގްްއަހަރު އޭ.ްއެހެންެވއްޖެްއޔާ

ްޣައްދާުރް ްއަރައިހުންނެވި، ްވެރިކަމަށް ްގަދަބާރުން ްމިހިރަ ްމިހާރު ްއިޞްލާުޙގައި ްއުޅޭ ްލައިގެން ްމި ްމިހާރު މާނައަކީ

ްމިް ްހުށަހެޅިޔަކަްސްާޤނޫނުއަސާސީާއްޚިލާފަކަށް ްބިލެއް ްއިމްތިާޔޒާިއްއިނާޔަާތްދޭން ްަމނިކަށް މުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަން

ްެރވޭނެްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްޝުކުިރއްޔާ.ކަމެއްްނުކު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަލްސ31ްްާމިހާހިސާބުން ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްއަުރވަން. ްހުސްވަގުުތކޮެޅއް މިނެޓުެގ

ްޖަހާއިރު.11ްމަސައްކަތްްކުިރއަށްދާނީް

ް

ް]އަށ11:14ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅ3ުް[

ް

ްްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްރިޔާ

.`ްް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްފަށަނީ. ްމި ްގެްނދަން ްކުިރއަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުިރ11.1ްްހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު ނުނިމި

ްޤާނޫުން ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްިވލުފުށީ ްތެރެއިން މަސައްކަތްތަުކގެ

މްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފަިއވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްރައްކާތެރިކަމާއިްއިނާޔަތްތަކާްބެހޭްޤާނޫނަށްްރައީސުލްޖ2119/9ްްުނަންބަރުް

ްވަަޑއިގެްން ްަވގުތު ްމި ްެމންބަރަކު ްއެިދވަަޑއިގެންފަިއްއޮްތްެއއްެވސް ްަބހުސް.ްފުރުޞަތަކަށް ްބިުލގެ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްފަހު ްގަސްުތކުރަނީ ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންކަމުން ްނެތް. ްބުނުމުެގްމާލަމަކު ްފަހުބަސް ްައރުވަން. ްފުރުޞަތު ްބުނުމުގެ ބަސް

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ،ްއާދެ!ްއުނގޫފާރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްިބލު ްބަލާއިރު ފުރުޞަތުއަރުވަން

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީން.ް

ް

3ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީންްވާހަކަދެއްެކވުންްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެ



45 

 

ޝުކުރިްއޔާްް.اللهم صل على رسولك سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلمް.العالمينްربްهللްالحمد`.ް

ްޢިއްޒަ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްވިލުފުށީ ްއާދެ! ްރަީއސް. 2002/2ްތްތެރި

ްރަްއކާ ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަްށ ްކޮްށފައިވާ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްޤާނޫނަށް ްބެޭހ ްއިނާޔަތްަތކާ ތެރިކަމާއި

ްޖެހުނީް ްމި ްތާއީދުކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްާއދެ! ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްތާއީުދކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަށް

ްޤާނޫނުއަސާ ްވާހަކަ ްދޭންޖެހޭނެކަމުގެ ްއިނާޔަތެއް ްމީހަކަށް ްކޮްށފައިވާ ްބަޔާންކުރަްއވާފަިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ސީަގއި

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްބަޔާންކުރަްއވާަފއި ްއޮތް. 121ްްއެބަ ްމާއްދާގަ. ްޮއވޭ،121ްްވަނަ ްއެބަ ްމާއްދާގައި ވަަނ

ްނަމަް ްވަިކވެއްެޖ ްމަގާމުން ްއެ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްކުްށވެރިނުެވ ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްވެރި ްމަތީ ްއެންމެ ްމާލީްދައުލަތުގެ ްރައްކާތެިރކަމާއި ްއެކަީށެގންވާ ްޤަދަރާއި ްޢިއްޒަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ަކންކޮށްފައިވާ

ްހެދިގެންދިޔަް ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ްއެގޮތުން ްއެހެންވެ، ްކަމަށް. ްޙައްުޤވާެނ ްމީހަކަށް ްއެ ްއިނާަޔތްތައް ްއެހެނިހެން އިނާޔަތާއި

އޮތީ.ްއޮތްއިުރގަިއްބަޔާންކުަރއްވާަފިއްމިްއޮންނަނީްެއއްްދައުރަްށްޤާނޫނެއްގަިއްެއްވާހަަކ،ްއެކަްންބަޔާންކުރަްއވާފަިއްމިް

ްއަާދކުރަްއވައިިފް ްދައުުރ ްގިނަ ްއެއަްށވުރެ ްުނވަތަ ްދައުރު ްެއްއ ްމަޤާމު، ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުެގ ްދައުުރ ްގިނަ ވުރެ

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްލިބޭނެ ްއިނާޔަތް ްއެ ްރަޝީދުްބޭފުޅަކަށް ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ރި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންް ްއޮންނަނީ ްމި ްވިދާޅުވެފައި ްކަމަށް ްސަބަބެއް ްހުށަހެޅުއްވި ްއިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ކޮށްފައިާވްފަރާތަކަށްްލިބެންެޖހޭްއިނާޔަތްތަާކއިްަރއްކާތެރިަކމަކީްކުްށވެރިނުވެްއެްަމގާމުްއަދާކޮށްފަިއވާްކޮންމެްމީހަކަށްް

ްކަަމކަށްްލިބު ްާތއީދުކުރާ ްއެއަށް ްރޫުހ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްކަމަކީ ްއެ ްދެން ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ްކަމަށް ްއެްއޗެއް ްޙައްޤުވާ ން

ްއެހެންވީާމ،ް ްއޮތީ. ްމި ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެދިަވޑަިއެގން، ްކޮށްދެއްވުމަށް ްިމގޮަތށް ްއިޞްލާޙު ްމި ވާތީެވ،

ްވާ ްތާއީދުކުރެވޭ ްއިޞްލާޙަްށ ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްއަޅުަގނޑަށް ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްދެން ްދަންނަވާލަން. ަހކަ

ްމިގޮތަށްް ްއިޞްލާޙު ްމި ްއިޞްލާެޙއް. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޓަކަިއ ްއިނާޔަަތކަށް ްދެއްވާ ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަ ކުރަްއވާފައި

ް ްވަންޏާމު، ްކަމަށް ްވާ ްކަމަށް ްއިޞްލާެޙއް ްފާސްެވގެންދާނެ ްއިޞްލާަޙކީ ްމި ްއަދި ްމަޖިލީހުެގްހުށަހެޅި، ރައްޔިތުްނގެ

ޢިއްޒަތްތެރިްއެންމެްމެންބަރުންްތާއީދުކުރަްއވަިއ،ްފާސްކުރެިވގެންދާނެްއިޞްލާޙެއްްކަމުަގިއވާްކަމަށްްވަންޏާމުްހަމަްމިް

ްއެީއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްކަމަށް ްއަންނަންޖެހޭނެ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ޙުކުމް

ްއެނޫންވެސްްމިހާތަނަށްްހެދިފައިވާްއެކަންްޤާ ްގަާވއިދުަގއިްުނވަތަްއަދި ނޫނުއަސާީސަގއިްުނވަތަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެ

ްވާނަމަ.ް ްކަމަށް ްވާ ްހިމަނުްއވާފައި ްވާހަކަތަެކއް ްފަދަ ްހިމެނޭ ްރޫހު ްެއ ްުނވަތަ ްަބޔާންޮކށްފައި، ްެއގޮތަށް ޤާނޫނެއްގަިއ

ހުރިްމީހަކުްކުްށވެރިނުެވ،ްޤާނޫނީްހަމަތަކުގެްމަތިންްއެްމަގާމުންްވަިކވެއްޖެްްއެގޮތުންްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްމަގާމުަގއި

ް ނަޑއަުޅއްވާަފއިާވ ްކަ ްދޭން ްމަހަކު ްކޮންމެ ްގޮުތގަިއ ްއިނާޔަތެްއގެ ްމާލީ ްގޮތަްށ00ްްނަމަ ްލިބޭނެ ްރުފިޔާ ާހސް

ްރަ ްދަންނަވަން.ްސަބަބަކީ ްކަމުގައި ްކަެމއް ްއެދޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމަގާމަީކްހަމަޖައްސައިދެްއވުން އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ

ްވަަރްށ1ްް ްަމގާމެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްެއްމަގާމަކީ ްވިަޔސް ްަކމުގައި ްމަގާެމއް ްއަދާކުަރްއވާ ްުމއްދަތަކަށް ދައުރަށްވުެރްކުރު
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ިކާވްބޮޑުްމަސްއޫިލއްޔަާތއިްޒިންމާްއޮންނަްމަގާމެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްކޮންމެހެންްލާޒިމެއްްނޫންްއެފަދަްމީހަކަށްްމަގާމުންްވަް

އަަހރުްދުވަހުގެްމުއްދަތަށްްވެރިަކންކުރައްވާަފއިްހުރިްބޭފުޅަކަށ0ްްްދުވަހަކުންްއިނާޔަތެއްްދޭއިުރަގއިްއެްމީހާްއަކީްއެއީް

ް ްަހވާލުކުެރވ1ްްޭވާކަށް. ްމީހާއާ ްއެ ްޙަޤީޤަުތގައި ްިވޔަސް ްކަމުަގއި ްވެރިކަްނކުރެްއިވ ްމުއްދަތަށް ްުދވަހުެގ އަހަރު

ްއަކީް ްޒިންމާ ްގޮުތަގިއްްމަސްއޫލިއްޔަާތއި ްހެޮޔ ްރަނގަޅު ްވާީތވެ، ްކަމަށް ްޒިންމާ ްމަސްޫއލިއްޔަތާިއ ްޮބޑެތި ްވަރަށް އެީއ

ްމަސަްއކަތްކުަރއްވާެނ.ް ްއަދާކުރަްއވަން ްވާޖިބު ްމަްސއޫލިއްޔަާތއި ްަމގާމުގެ ްމި ްވެސް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްހިތުން އަޅުަގނުޑ

ްވިޔަް ްމުއްދަަތކަށް ްިދގު ްުމއްދަތަކަްށްވިޔަްސ،ްއަދި ްޒިންމާ.އެހެންވީމާ،ްކުރު ްަމސްއޫލިްއޔަތާއި ެއއީްްސް،ްއަދާކުރެްއވި

ްމަގާމުް ްދަންނަވާހެން ްމި ްބަާލއިރުަގއި ްއެގޮތުން ްބަާލއިރުަގއި، ްއެގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްކަމެްއ. ްމިންވަރެްއގެ ްއެއް ހަމަ

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަްއަދަދަކަްށްްމުއްދަތުްހަމަވުމަށްފަހުގައިްދެްއވާްއިާނޔަތްތަކެްއްހަމަްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްހަމަްކަ

ނޑުްޤަބޫލުުކރާްވާހަކަްދަންނަވަމުންްވަިކެވލަން.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ލިބިދިނުންްއެއީްހަމަޖެހޭްއުސޫލެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ނުޑްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއާދެ!ްމިހާރުްފުރުޞަތަކަށްްއެދިވަަޑިއގެންފައިްއޮތްްމެންބަ ރަކުްނެތުމުންްއަޅުގަ

ްބިލުް ްމި ްބަާލއިރު، ްފުރުޞަުތއަރުވަން ްއެރުވުުމގެ ްަފހުބަސް ްފުރުޞަުތއަރުވަން. ްއެުރވުމުގެ ްފަހުބަސް ގަސްތުކުރަނީ

ްމިހާހިސާބުންްމިް ްބަހުސް ްބިުލގެ ނޑު ްމާލަމުަގއިްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްވަަޑއިގެން ްަވުގތު ްމި ްމެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި

ްދުގެްވޯޓަށްްއެުހމުގެްަވގުތުަގއިްމިްބިލުްބަލަިއގަތުމަށްްފެނޭތޯްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެ.ްނިންމާލީ.ްމިއަ

11.2-ްް ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްމެންބަރުްްއަށް.11.2ްދަނީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ހިތަދޫ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްލަޠީފު 2111/4ްޙަސަން ްބިުލެގްާޢއިލާ، ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ އާ

ބަހުސްްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށް.ްމިްބިލަށްްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުަމށްްއެދިަވޑަިއގެންފައިްއޮތްްެއއްވެްސްމެންބަރަކުްމިްަވގުތުް

ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްގެންދަނީ ްމި ްބަހުސްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނެތް. ްމާލަމަކު ޢިްއޒަތްތެިރްްވަަޑއިގެން

ް ްނަންަބރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްލަޠީފު ްޙަސަން 2111/4ްމެންބަރު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެް، ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ޢާއިާލއާ

ްބިލަށް.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިްބރާހީމްްއަމީނަށް.ް

ް

ްރާހީމްްއަމީންްވާހަކަދެއްެކވުނ3ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބް

ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ް ްމެްނބަރުން. ްިޢއްޒަތްތެރި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި `ްޝުކުިރއްޔާ

ްއިޞްލާޙު،ް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްލަޠީފު ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްހިތަޫދ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނު ްްއާދެ! 2111/4ްނަންބަރު ،ް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްއިޞްލާަޙކީ، ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ވަަނ72ްްޢާއިާލއާ

ްދަށުންް ްޤާނޫނުގެ ްވަނީ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްއިޞްލާޙުކުރަން ްމާއްދާ ްއެ ްއިޞްލާޙުކުރުން. މާއްދާ
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ްކަންތައް ްބުނާ ްޤާނޫނުގައި ްިމ ްގަވާއިދުތަކާއި ްފެމިލީްހަދަންޖެހޭ ްހިންގާނީ ްހަދައި ްަގވާއިުދތައް ްޓަކައި ްކުރުމަށް ަތއް

ްކޯޓަކުންް ްފެމިލީ ްޚިޔާލަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްަވނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއިޞްލާޙުުކރެއްވުމަށް ްއެގޮތަށް ކޯޓުންނޭ

ް ްހެދުމަށް ްހަދަނީކީ. ްގަާވއިދުތައް ްއެ ްނޫނޭ ްކޯޓަކުން ްފެމިލީ ްބުރަވެެވނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެދެވިގެންވާ،ްނޫނޭ. އެންމެ

ްައކީް ްވުޒާާރ ްއެ ްއެގޮތުން ްކަމަށް. ްއިްނ ްުވޒާރާ ްބެހޭ ްެއކަމަކާ ްބުަރެވވެނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަުމގަިއ ްތަެނއް އެކަީށގެންވާ

މިއަދުގެްވާހަކަ،ްމިއަދުްދަންަނވާްކަމަްށްވަންޏާްމިނިސްޓްރީްއޮފްްޖެންޑަރްފެމިލީްއެްނޑްްހިއުމަންްރައިޓްސްްކަމުަގިއް

ޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްސަބަބަކީްޢާއިލާއާްބެހޭްވުޒާރާްއަކީްއެީއ.ްޢާއްމުކޮށްްއެކަމާްބެހޭްވުޒާރާްއިންްއަޅުަގނޑަށްްއަް

ނޑުްހިތުންްޢާއްމުކޮށްްޕްރެކްިޓސްކުރެވެމުންްއަންނަްގޮަތކީ.ް އެކަމަކާްބެހޭްަގވާއިދުތަްއްހެދުން،ްެއއީްމިހާތަނަށްްއަުޅގަ

ްބުރަ ްބޮޑަށް ްއަޅުަގނަޑށް ްެއއީ ްތާއީދުކުާރްއެހެންވީމާ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްާލޙަކީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތް. ވެވޭ

ްއޮންނަނީް ްބަޔާންކުރަްއވާފަިއ ްޤާނޫުނގަިއ ްއޮތް ްހެދިފައި ްޤާނޫނުަގއި،ްމިހާރު ްހިތުން ްއަުޅަގނޑު އިޞްލާޙެއް.ްސަބަބަކީ

ނޑައަުޅްއާވްފަރާތަކުންނޭްގަާވއިދުތަްއް ހަދައި،ްއެްަގާވއިދުތައްްހަދާނީ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޢަްއޔަްނކުރަްއވާްނުވަތަްކަ

ްހެދުްން ްަގވާއިދު ްބޭނުންވާ ްހެދޭ،ްޤާނޫނަށް ްަގވާިއދު،ްކަންކަމަށް ްއިން ްވުޒާރާ ްބެހޭ އެހެންވީމާ،ްއެގޮތަްށވުރެ،ްއެަކމަކާ

ްެއއީް ްއިޞްލާޙުކުރުން ްފެންނާތީވެ، ްކަމަށް ްގޮތް ްޕްރެްކޓިސްކުރާ ްޢާއްމުކޮށް ްއޮތް ްފެންނަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެއީ

ްވުޒާާރ،ްއަޅު ްބެހޭ ްއެކަމާ ްަބދަލުގައި ްކޯުޓގެ ްފެމިލީ ްއިޞްލާޙުޮކށްލާއިރުަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްތާއީދުކުާރ ަގނުޑ

ްކަމަށްް ްހަދަންޖެހޭ ްގަާވއިދު ްމި ްއިން ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްއެންޑް ްފެމިލީ ްޖެންޑަރ ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ މިސާލަކަށް

ބެހޭްވުާޒރާްއިންްަގވާއިދުްހަދާއިުރަގިއްޢާއްމުކޮށްްކުރަްއވާނެްކަެމްއްްއަޅުަގނޑަްށްބުރަެވވެނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްެއކަމަކާ

އެީއ،ްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްކުަރްއވާއިރުްެވސްްކުރައްވާްކަެމއްްއެއީ.ްއޭަރކުްއެްކުރަްއވާްމަސައްކަަތާކް

ް ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްއެގޮތުން ްލަފާހޯއްދެވުން. ްގެންނަަވއިގެްނ ްމާހިރުން ްެއީއްގުޅޭ ްލަފާހޯއްދެވުން ކޮިމޝަނުގެ

ްއެް ްހަމަ ްވެސް ްއެއް ްލަފަ ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ްލިބެން ްކޯުޓން ްފެމިލީ ްއޭރުން ްކަމެއް. ްކުެރވިދާެނ ްހިތުން އަޅުަގނޑު

ްާތއީދުކުރާނެް ްބޮޑަށް ނޑު ްައޅުގަ ްެއއީ ްގެެނވުން ްިމްއިޞްލާޙު ްމަތީން ްލިބިގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތުގެ ބޭފުޅުންނަށް

ްގައިްދަންަނވަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ްގޮތެއްްކަމުް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްފަހުބަސްް ްއަދި ްނެތް. ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެދިވަޑަިއގަންނަވާ ްމިހާރު ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހު ްބިލު ްބަލާއިރު، ްއަުރވަްނ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުްއވިްބުނުމުގެ ްބިލު ްއާދެ! ްވެްސ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ށަހެޅުްއިވ

ނޑުްމިހާރުްފަހުބަސްްއެރުވުމުގެްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްވަަޑއިގެންފި.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފަށް.ް

ް
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ްވާހަކަދެއްެކވުނ3ްއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްދާހިތަދޫްދެކުނުް

ްވަރަޙްމަތު ްއިޞްލާޙު،ްهللاް`ްއައްސަލާމްޢަލައިކުްމ ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ވަބަރަކާތުހޫ.

ހުރިހާްޙަޤީޤަތުގައިްއެީއްއެްއިޞްލާުޙގައިްވާްގޮތުންްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްާޢއިލާއާްބެހޭްޤާނޫނަްށ،ްޭއގެްދަށުންްހެދޭް

ްަވގުތުް ްމި ްެއއީ ްއޮތުން ްއޮންަނ ްފަރާތަކަށް ްަކނޑައަުޅއްާވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބާރުަތްއ ްހެދުމުގެ ގަާވއިދެއް

ްތަޢާރުޟުވާް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއެްއކޮށް،ްއަދި ްުނކުރެވޭނެތީއާ ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްގޮތުން ނަޑއެޅިަފިއވާ ްކަ ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްއެ ްޤަބޫލުުކރެވޭތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިހާތަނަށްްކަމަށް ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅީ. ްައޅުަގނޑު ިއޞްލާޙު

ްިއޞްލާޙުް ްއެ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްވާހަކަފުުޅގައި ްެމންބަރުންގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްވެސް ްގޮުތގައި ްއަުޑިއވުނު އަޅުަގނޑަށް

ރި.ްއެްގަާވއިދުްހަދަންޖެހޭނީްފެމިލީްގެންނަންޖެހޭްކަމަށްްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ.ްއެހެންނަމަވެސްްތަާފތުްޚިޔާލުތަކެއްްއެބަްހު

ްކައުންސިލަްށް ްޖުޑީޝަލް ްުނވަތަ ްޖުޑިޝަީރގެ ްބޭފުޅުން ްަބއި ްއަެނއް ްވިދާުޅވާއިުރ، ްބޭފުުޅން ްބަެއއް ްކަމަށް ކޯޓުން

ްދަށުްން ްނިންމުމެްއގެ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްވަނީ ްމިހާރު ްކައުްނސިލު ްޖުޑީޝަލް ްެއކަމަކު ްވިދާުޅވި. ްވާަހކަ ްދެްއވާ ބާރުތައް

ް ްސަރިވްސްއެއާ ްޖުޑީޝަލް ްވިދާުޅވަނީ ްބޭފުޅުން ްއަނެއްބައި ްމިސާލަކަށް ްދެން ްބާޠިލުކުރަްއވާފަ. ްމާއްދާަތއް ގުޅޭ

ްހެދުމުގެް ްަގވާއިދު ްއޮންނަންވާނީ،ްއެ ްބާރުތައް ްއެ ްބޭފުާޅްވިދާޅުވީ ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ްކަމަށް.ްދެންްދެންމެ ކޮމިޝަނުން

ްކަމަށް ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްޖެންޑަރ ްދޭންވީ ްވެސްްބާރުތައް ްތެެރއިން ްޚިޔާލުތަކުގެ ްތަފާތު ްކޮންމެއަކަސް ްދެން .

ްކަެމއްކަންް ްމުހިއްމު ްގެަނއުމަކީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްޤާނޫނަށް ްމި ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްއެްއޗަީކ ްެނގޭ އަޅުަގނޑަށް

ްޢިއްް ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްސަބަބަށް ްކަމަށް.ްއެހެންީވމާ،ްއެ ްކަމަށް.ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ ްހުރިހާްދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ޒަތްތެރި

މެންބަރުންނަށް،ްމިްބިލަށްްވާހަކަފުޅުދެއްެކވިްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްޝުކުރުއަދާކުރަން.ްަޙޤީޤަތުގައިްމިްބިލުްބަަލއިގަެނ،ް

ް ްލާޒިމުކަމެއް. ްވަރަށް ްމިަވގުތަށް ްގެނައުމަކީ ްއިޞްލާޙު ްގަވާއިދަށ2118ްްްމި ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްފެށިގެްނ ްއަހަރުން ވަނަ

ްއިޞްލާޙެް ްގޮތުންްއެްއވެސް ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްަވގުތު ްމި ްވެގެންިދޔައީ ްނަތީޖާއަކަށް ްނުގެނެވުމުގެ ްއޮތީ. ްމި ްނުގެނެވި އް

ދިމާވާްއެިކއެކިްމައްސަލަަތއް،ްކުދިންނާްގުޅޭްގޮތުންްދިމާާވްމައްސަލަތައް،ްވަރިަކއިވެންާޏްބެހޭްގޮތުންްދިމާވާްއެކިެއކިް

ްގެން ްގަާވއިދަށް ްޓަކައި ްހައްލުކުރުމަށް ްޭއގެްމައްސަލަތައް ްނުގެނެވޭ. ްކޯޓަކަށް ްފެމިލީ ްއިޞްލާެޙއް ްއެއްެވސް ނަންެޖހޭ

ްޝަރްޢީް ްމަްއޗަށް، ްނިންމުންތަކުގެ ްނިންމޭ ްގޮްތގޮތަށް ްެއކި ްހައްުލކުރަން ްމައްސަލަތައް ްެއ ްެވގެންދަނީ ނަތީޖާއަކަށް

ްރިޢާޔަތްކުރައްވަންެޖހިވަޑައިް ްބޭުފޅުންނަށް ްއެ ްމައްޗަށް ްނިންމުންތަކުގެ ްނިންމޭ ްތަންްމަރުޙަލާގައި ްއަންނަ ގެން

ްޚިދުމަތްތަކުންް ްއަސާސީ ްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްނުވަތަ ްޚިދުމަތްތައް، ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންަނށް ލަސްވަމުންދަނީ.

ްުނގެނެވުުމގެް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްރަނގަޅު ްގަވާއިދަށް ްބެހޭ ްޢާއިލާާއ ްގޮަތކަށް ްކަހަލަ ްމަޙްރޫމްވާ ްފަހަރު ްބަެއއް ވެސް

ްކަ ްޤާޟީެގްސަބަބުން ްިއސް ްކޯޓުގެ ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްމަޢުލޫމާތު ްއެ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްހުރި. ްއެބަ ްދިމާވެފައި ންތައްތަެކއް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްތެރެިއން. ްމަސައްކަެތއްެގ ްެގންދިޔަ ްކުެރވެމުން ްމިތާނގައި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްލިބުނު، ފަރާތުން

ނޫނަށްްގެނެވޭްއިޞްލާޙުްކޮމިޓީްމަރުޙަލާްނިމިގެންްގެނެވޭެންޤަބޫލުކުރަނީްވަރަށްްއަވަސްްފުރުޞަތެއްގެްތެރޭަގއިްމިްޤާ
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ްއެް ްބޭފުޅުން ްކޮމިޓީއެްއގެ ްދާ ްބިލު ްއަދި ްކަމަށް. ްހަމަޖައްސަވައިދެްއވާެނ ްމެންބަުރން ްޢިއްޒަތްތެރި ގޮތް

ްޤާނޫނަ ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްދިއުމަކީ ްނިމިގެން ްައވަްސކޮށް ްގެނެވޭްމަސައްކަތްކޮށްެދއްަވއި ށް

ްއިޞްލާޙަްށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަޓކަިއ ްެއްސަބަބަށް ްފުރިހަމަެވގެންދާނެ. ްއަވަްސކޮށް ްރައްޔިުތންނަށް ްޚިދުމަތް އިޞްލާޙުެގ

ްއެް ްވާތީ ްކަމަށް ްކަމެއް ްެއދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމަސައްކަްތޮކށްދެއްވުމަކީ ްައަވސްކޮށްދެްއވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަީކ،

ނުޑގެްބިލުގެްބަހުސްގެްފަހުގެްަމރުޙަލާްނިންމާލުމުގެްފުރުޞަތާއިްޝަރަފުްލިބިގަންނަމުން.ްވާހަކަްދަންނަވަމުންްއަޅުް ގަ

ްވަބަަރކާތުހޫ.هللاްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްބިލުގެްއިބްތިދާޢީްބަހުްސގެްަމރުޙަލާ މިްނިމުނީ.ްމިއަދުެގްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިްހިސާބުންްމި

ްވޯޓަށްްއެހުމުގެްަވގުތުަގއިްމިްބިލުްބަލައިގަތުމަށްްވޯޓަށްްއެުހންްއޮންނާނެ.ް

ްއެޖެންް-11.3 ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްނަންބަރު ްދާއިރާގެްއ11.3ްަޑާ ްތުލުސްދޫ ްފަރާތުން، ްސަރުކާުރގެ ށް.

ްޖިން ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްއާދަމް ްރޮަޒިއނާ ްމެންބަރު ްބަހުސްްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލުެގ ްހުއްޓުވުުމގެ ްފުރައްސާރަކުރުްނ ސީ

ްިތއްބެިވް ްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްފުރުޞަތަށް ްދުވަހު ްބަހުސްކުރެވުނު ްފަހުން ްއެންމެ ްިބލަށް ްމި ްގެންދިއުމަށް. ކުރިއަށް

ްބި ްމި ްބޭނުންވޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނެތް. ްމާލަމަކު ްަވޑަިއގެން ްަވގުތު ްމި ްމެންބަރަކު ްެއްއެވސް ްތެރެއިން ލަށްްމެންބަރުންގެ

ްދާއިރާެގް ްއުނގޫފާރު ްއާދެ! ްބަލައިލަން. ްއިންތޯ ްެމންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްެވސް ްބޭނުންފުުޅވާ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުނ3ްްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީން

ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި .ްالسالم عليكن`.

ްއާދަމްް ްރޮޒައިނާ ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުލުސްޫދ ްފަރާތުން، ްސަުރކާރުގެ ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުގެްަބއެއްްޚި ޔާލުްފާޅުކޮށްލާނަން.ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޖިންސީްފުރައްސާރަކުރުންްހުއްޓުވުުމގެްބިލާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަ

ްހަމައަށްް ްބާބާ ްދެވަނަ ްބިލުގެ ްއެ ްފުރައްސާރަކުރުން ްޖިންސީ ްނިމި، ްތަޢާރަފު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބިލު ްމި އާދެ!

ްނިންމާފައިް ްބާބު ްދެވަނަ ްހަމަ ްއަދި ްހުއްޓުވުން. ްފުރައްސާރަކުރުން ްޖިންސީ ްާމޙައުލުަގއި ްަވޒީފާގެ ގޮސްލާއިުރަގއި،

މަރުކަޒުތަުކގައިްޖިންސީްުފރައްސާރަކުރުންްހުއްުޓވުން.ްެއއީްމިްބިލުގައިްއަޅުަގނޑަްށް،ްވަނަްބާބަށްްދާއިރ3ްްުއަނެއްކާް

ްހިތުންް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްކޮންގޮތަކަށްކަން. ްމާނަކުރަނީ ްމަރުކަޒު ްމާނަ، ްބަސްތަކުގެ ްމި ްދެން ފެންނަ،

ްތަންތަނުގެ ްހުރިހާ ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ްދެން ްއެއީ ްމާޙައުލުތައް ްިމްްވަޒީާފގެ ްކޮންމެއަކަސް ްދެން ްސިފަުކރެވޭ. ގޮތަށް

ްތަންތަންް ްގޮތުަގއި ްދެކޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްތަންކޮެޅްއްހަނިވޭ.ްމިސާލަކަށް ްައޅުަގނޑަށް ްއޮތްިއރުގައި ްބަޔާންކޮށްފައި ތަންތަން
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ްފުރައްސާރަކު ްވެްސްޖިންސީ ްތަނެްއަގއި ްކޮންމެ ްދިިރއުޅޭ ްއިންސާނުން ްޙަޤީޤަތަކީ ްެއްއ ްއެނގޭ ރުންްބަޔާންކުރާއިުރގައި

ްއުޅޭނެ.ް ްވެސް ނުޑގައި ްއުޭޅނެ.ްކަ ްހިކިފަސްތާނގައި ްއިްނސާނުން ްކަމެްއކަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮތުން ްހިނަގއިފާނެ އެއީ

ްނޫން.ް ްއެއް ްވާހަކަ ްއުދުހޭ ްއުދުހޭހެން ްދޫނިސޫފާސޫފި ްދެންނެީވ ްމި ްުއޅޭނެ. ްވެސް ްވަިއގައި ްއެހެންމެ އަދިހަމަ

ްކަ ްާއއި ްމަތިންދާބޯޓުގަ ްހަމަ ްހިނގާފަާޔއިްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް ްހަމައެހެންމެްއެއްގަުމގައި ްއަދި ްާއއި ްބޯޓުފަހަރުގަ ނޑު

ްފުރައްސާރަކުރުންް ްޖިންސީ ްެވސް ްތަނެއްގައި ްހުރިހާ ްއުޅޭ ްއިންސާނުން ްއެހެންވީމާ، ްއުޭޅނެ. ްއުޅަނދުތަުކަގއި އެިކއެކި

ް ްހިމަނައިލާއިރުަގއި ްަބއިތަެކްއ ްއެގޮތުން ްއޮންނާނެ. ްއޮންނަންވެއްެޖއްޔާ ނުޑެގްހިންގުން ްއަުޅގަ ްލަފަައކީ، ނޑުގެ އަުޅގަ

ްެއއްކަަލް ްއޭރުްނ ްގެެނވިދާނެ. ްިކޔާފަިއ ްމާޙައުޭލ ްމަސައްކަުތގެ ްގެނެވިދާނެ. ްވާހަކަ ްގޯތިގެޮދރުގެ ްމިސާަލކަށް ޚިޔާލަކީ،

ްތަންކޮޅެއްް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދެން ްހިމެނިގެންދާނެ. ްއެްއޗެއް ްހުރިހާ ްމާޙައުލާ، ްވަޒީފާގެ ްމަރުކަޒުަތކާިއ ްމަސައްކަތްކުރާ

ްއޯޕަންް ްެއކިެއކި ްހިނގާލުމާ،ްއަދި ްާއއި ްމުޒާހަރާ ްއޭގެތެރޭަގިއްއެކިެއކި ްހިމެނިދާނެ. ްމާޙައުުލތައް ްއެއްެވއުޅުުމގެ ތަފާތު

ްދޭ.ް ްއެބަ ްއޮންނަމުން ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްމިހާރު ްއެއްޗެހި ްޖަލްސާތަކާ ްބޮޑެތި ްއޮންނަ ްމި އޭރިއާތަުކަގއި

މެްދަތުރުފަތުރުްވެސްްހިމަނާލެވިދާނެްވަކިން،ްްސަރަހަްއދު،ްތަންތަނުގެްގޮތުގަ.ްދެންްފެންނަމުންދޭ.ްދެންްހަމަްއެހެން

ްކުިޅވަރުކުޅުުމގެް ްއޭގެއިތުރުން ްހަމަ ްދެން ްގޮތަށް. ްހިމެނޭ ްތަނެއް ްހުރިހާ ްއެ ްވަާޔ، ނާޑއި ްކަ ްެއްއގަމާއި އޭގެތެޭރގައި

ްމާ ްއެ ްގޮތަކަށް ްހިމެނޭ ްބޮޑަށް ްމާޙަުއލުތައް ްެއކިެއކި ްބަޔާންކުރެވިދާނެ.ްމާޙައުލުތަކާއި ްތަންތަން ްެއިކ ްގޮުތގައި ޙައުލުގެ

ްއަދިް ްއާއި ްގޯިޅގޯޅި ްަމުގމަގާއި ްމިސާލަކަށް ްތެރޭގަިއ، ްތަންތަނުގެ ްޢާއްމު ްތަންތަން. ްޢާއްމު ްއޭެގއިތުރުން ދެން

ްއެްތަންތަންްސިފަކުެރވިދާނެ.ްެއގޮތުންް މިްކަްނކަްންއެނޫންވެސްްާޢއްމުކޮށްްމީހުންްހޭލަމޭލަވެއުޅޭްތަންތަނުެގްޮގތުގައި

ްސުރުޚީް ްދެ ނޑު ްމައިގަ ްވާހަކަ ްތަންތަނުގެ ްއޮންނާނެ ްހިނުގމަށް ްއެކަން ްޢަމަލު ްފުރައްސާރަކުރުމުގެ ހިނގަން،ްޖިންސީ

ްފެނޭ.ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްފުޅާކުރެވިދާެނ ްއެއަްށވުރެ ްެއކަން ްފާހަގަކުރެވޭތީެވ، ްގެނެވިަފއިާވަކން ްދަށުން އެްއގެ

ްއެއްް ްލަަފ ްެއއް ްއެީއ ްއިތުރުންްއެހެންވީމާ، ްތަންތާނގެ ްބައެއް ްއިްސވެދެންނެވި ްއެހެންމެ ްހަަމ ްދެން ްޚިޔާެލއް. .

ްތަނެއް.ްރާއްެޖް ްިހނގައިފާނެ ްފުރައްސާރަކުރުން ްޖިންސީ ްއެީއްވެްސްހަމަ ްބޭރު ްއިން ްާރްއޖެ ްއިްންނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ

ްބޭނުންތަުކގަިއްދަ ްެއިކއެކި ްރަްއޔިތުން ްހަމަ ްރާއްޖޭގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްބޭރަށް ްހަމަްއިން ްއަދި ްއުޅޭނެ. ްގޮސް ތުރުފަތުރު

އެހެންމެްއެކިއެކިްބޭނުންތަކަްށްޓަކައިްނުވަތަްދެމެހެއްޓެނިިވްގޮތެްއގައިްކުދިންނަށްްތައުީލމުްހާސިލުކޮށްދިނުމަށްްވިޔަސްް

ްޤައުމުތަުކގަ ްއެކި ްބޭރު ްިއން ްރާއްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދުނިޭޔެގ ްބައިވަރު. ްހަމަ ްެވސް ްމީހުންތައް ްދިރިއުޅޭ ިއްވެސް

ްދިވެހިންގެް ްދިރިުއޅެމުންދާ ްބޭނުންތަުކަގއި ްދިރިުއެޅމުންދާ،ްއެިކއެކި ްބޭުރަގއި ްއިން އުޅެމުންދޭ.ްައޅުަގނޑުމެންެގްރާއްޖެ

ްއެްމީހުންނަށްްވެސްްހަމަްއެްދިމާާވް ތެރޭގައިްވެސްްހަމަްޖިންސީްފުރައްސާރަކުރުންްހިނގާނެ.ްެއހެންްހިނގައިފިއްޔާ

ްއޮންނަ ްވެސް ްގޮތް ްބެލޭނެ ްެއްމައްސަލަ ްައކީ ްވާހަކަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވެސް.ްއެގޮތުން ްގޮތްތަކެއް ންޖެހޭނެ.ްހުށަހެޅޭނެ

ްއަނެްއކާް ްެއއީ ްދެން ްވެސް. ްމެދުވެިރކޮށްލާފަިއ ްެއއް ްއެމްބަސީ ްހުންނަ ްއެ ްޤައުމެްއގެ ްެއ ްހުށަހެޅިދާނެ މައްސަލަތައް

ްއެއްް ްފާހަގަކުެރޭވ،ްކޮމިޓީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބިލުގައި ްމި ްދެން ްިޚޔާލު. ްެއްއަނެއް ްޮއވޭ. ްއެބަ ްބަާޔންކުރައްވާަފއި ްވާހަކަ ގެ
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ްމިް ްއުފައްދަން ްކޮމިޓީ ްކަމަީކ،ްމި ްހުރި.ްއެއް ްއެބަ ްހިތަށްައރާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްފާޑުފާުޑްއެްއޗެހި ްގޮތުން ްުގޅޭ ކޮމިޓީއާ

ްތަންތާނގަ ްގިނަވާ ްމީހުން ްއަދަދަކަްށވުރެ ްވަކި ްތަންތާނގަ. ްގިނަވާ ްމީހުން ްއަދަދަކަށްވުރެ ްވަކި ްމީހުން ްއެްޖެހެނީ .

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްކަމުަގއި 11ްްއަދަދެއް ްތަނެއްގަިއ11ްްމީހުން. ްކޮންމެ ްއުޅޭ ްމުވައްަޒފުން ްގިނަ ްވުރެ މުވަްއަޒފުންނަށް

ވެސްްއޮނަހިރިްއަދަދެއްްހިމެނޭ،ްއޮނަހިރިްއަދަދަކަށްްބޭފުޅުންްހިމެނޭ،ްމެންބަރުންްހިމެނޭްކޮމިޓީްއެއް.ްއެއީްޖިންސީް

މިޓީ.ްއެްނަމުަގއިްކޮމިޓީްއެްއްހަދަންޖެހޭްކަމަށްްމިްބިލުގަިއްއެަބްޮއވޭ.ްދެންްމިހާރުްފުރައްސާރަކުރުންްހުއްުޓވުުމެގްކޮ

ް ްސުވާލުއުފެދޭ ްއަނެއްާކ ްހިސާބުން ްޖިންސ11ްްީއެ ްތަނެްއގަިއ ްއުޭޅ ްމުަވއްޒަފުްނ ްމަދުން މީހުންނަށްވުރެ

ްކޮންތާ ްހަދާނީ. ްިކހިނެއްބާއޭ ްއަެނއްާކ ްމީހުން ްއެ ްހިނގައިިފއްޔާ ްުސވާލެްއްފުރައްސާރަކުރުމެއް ްއެީއ ްދާނީ. ްބާއޭ ކަްށ

އުފެދޭ.ްއެހެންެވއްޖެްއޔާްއެްީމހުންނަށްްވެސްްއެަބްޖެހޭްޮކންމެވެސްްގޮެތއްްއޮންނަން.ްެއްމީހުންްހިމަނައިލެވެންްއެަބް

ްއެް ްއޮންނަންޖެހޭ ްއެބަ ްއެއް ްކޮމިޓީ ްކޮންމެވެސް ްހުއްޓުވުމުގެ ްފުރައްސާރަކުރުން ްޖިންސީ ްދަންނަވާހެން ްމި ޖެހޭ.

ްޖިންސީްބޭފުޅުންނަ ްބަލާއިރު ްބާވަތަށް ްމައްސަލައިެގ ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދެން ްހުށަހެޅޭނެ. ްމައްސަލަ ްގޮސް ްވެސް ށް

ްނުވަަތް ްނަޒަރަކުން ްޮގތްގޮތުން، ްއެކިއެކި ްއެހެން ްއޮންނަނީ ްމި ްމާނަކުރައްވާަފއި ްބިލުގައި ްމި ފުރައްސާރަކުރުން

ްމީހަ ްގޮތްގޮތުން ްއެކަހަލަ ްހަރަާކތަކުން ްުނވަތަ ްާބވަުތެގްއިޝާރާތަކުން، ްފެތޭ ްއަށް ްދާއިރާ ްކިޔާ ްމި ްޖިންސީއޭ ކަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޢާއްމުކޮށް، ްމިއީ ްބަލާއިރުަގއި ްެއގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަނީ. ްމި ްސިފަކުރައްވާަފއި ްހިންގުމަށް ޢަމަލެއް

ްގޮ ްމައްސަލަެއްއގެ ްޮބޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްޢާއްމުކޮށް ްއެހެންނަމަވެްސ ްނޫނެކޭ. ްއެއް ްމައްސަލަ ްމި ުތގައިްނުދަންނަވަން

ް ްކޮންމެ ްހިތަށްއަރަނީ، ްހިތަށްައރާފައި ްުނވެދާނޭ ްފަހަރެއްގައި ްކަމަކަށް ްގުނާ ްވުެރ11ްްމުޖުތަމަޢުގައި ުމވަްއޒަފުންނަށް

ްވެްސްހަމަް ްއެއީ ްބާަވއޭ. ްމުހިއްުމ ްއަނެްއކާ ްހެދުން ްއެއް ްކޮމިޓީ ްމީެގ ްތަނެއްަގއި ްޮކންމެ ްުއޅޭ ްުމވަްއޒަފުން ގިނައިން

ްހިތަށްއަރާ ްސުވާލެއް. ްްއުފެދޭ ްހަމަ ްކޮމިޓީ، ްއެހެންނަމަވެސް ްމުވަްއޒަފުނ11ްްްއެްއޗެއް. ްގިނަ ްވުރެ މުވަްއޒަފުންނަށް

ނުވަތަްހަމަްކޮންމެްތަނެއްގަިއްވެސްްކޮމިޓީްއެއްްއުފެއްދުްންއެައކުްނެތްްމައްސަލަްެއއް.ްއެއީްހަމަްކުެރވިދާނެްކަމެއް.ް

ްއިްސވެދެ ްކަމަކީ،ްހަމަ ްއަނެއް ްފާހަގަކޮށްެލވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެކަނިްދެން ްވާހަކަ ްހޮވަންޖެހޭ ްރަީއަސކު ްކޮމިީޓގައި ންނެވި

ްެއއީް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފާހަަގުކރައްވާ ްއެހެން ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްފާހަގަކޮށްލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން

ްމުހި ްއެހާ ްަހމަ ްނައިބަުކްހުންނެވުން ްނުވަތަ ްރަީއސަކު ްހުންނަާވްގޮތަށްމެ،ްަނއިބު އްމު.ްސަބަބަީކްކޮމިޓީގަިއްރައީަސކު

ްއަދަދާް ްއުޅޭ ްހުންނާނީ.ްމުވަްއޒަފުން ްވަުރވަރުެގްކޮމިޓީ ްެއކި ްއަކީ،ްާޢއްމުކޮށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްބާއްާވއިރުަގއި ްމީޓިން ކޮމިޓީ

ްުޗއްޓީަގއިް ްވަގުތުތަުކަގއި ްއެޓެންޑުނުކުެރްއޭވ ްރައީސަށް ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނާނީ. ްޮބޑުުކޑަމިން ްކޮމިޓީގެ ްގޮަތކަށް ގުޅޭ

ްވަގުތު ްދިމާވާނީްހުންނަވާ ްފުރައްސާރަކުރުމެއް ްެއއް، ްމައްސަލަ ްއެޓެްނުޑކުރެްއވޭނެ. ްވެސް ްރައީސަށް ްނަިއބު ތަުކަގއި

ްއެކީް ްފަސޭހަކަމާ ްވަރަށް ްއެހަމަ ްނޭނގޭނެ. ްބުނާކަށް ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ްކަެމއް ްަގޑިެއްއގައި ްކޮން ކޮންދުވަހެްއގެ

ް ްގަޑިެއއްަގއި ްކޮންމެ ްދުވަހެްއގެ ްކޮންމެ ްހަމަ ްރައީސަކާްކުއްލިައކަށް، ްނައިބު ްެއހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްހިނގައިފާނެ ވެސް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެކަން ްދެން ްވާނެ. ްކަމަކަށް ްބޭނުން ްއެހަމަ ްވެސް ްހުރުމަކީ ްއެއް ްސެކްރެޓަރީ ްއެހެންމެ ްހަމަ އަދި
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ްކޮމިޓީ ްމި ްބޭފުޅުންނޭ ްއެޗް.އާރުެގ ްވޭ ްއެބަ ްަބޔާންކުރަްއވާފައި ްބިލުގައި ްެއހެންމެ، ްހަމަ ްއަދި ަގިއްފާހަގަކޮށްލަން.

ްިމް ްއެީކަގއި ްހަމައެއާެއކު ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްހަނދާންވަނީ. ްަވގުތަށް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްގޮތަކަށް ްއެކަހަލަ ހިމެނޭނީ.

ްމަަސއްކަްތކުރަްއާވް ްއެްއގައި ްމުައއްސަާސ ްއެ ްނުވަތަ ްއޮފީހެްއގަިއ ްއެ ްޮއވޭ ްއެބަ ްބަޔާްނކުރަްއވާފައި ބިލުގައި

ްބޭފުޅު ްކޮންމެވެސް ްތެރެއިން ްއަނެްއާކްއިސްވެރިްނގެ ްއެެހންވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ ްއުުޅއްވަންޖެހޭނީ. ްކޮމިޓީގައި ްއެ ންތަކެޭކ

ހިތަށްއަރާްއެްއޗަކީްހަމައެކަިންއެޗް.އާރުންްމިްކޮމިޓީްއަށްްބޭފުޅުންްނަންގަވާްކަމަށްްވަްނޏާމު،ްނަންގަވަންޖެހޭްކަމަށްް

ގެްބޭފުޅުންނޭްއުުޅްއވަންޖެހޭނީ.ްއަނެްއކާްއެހެްންވިދާޅުވެަފއި،ްއަނެްއކާްއެްމުައއްސަސާްއެްއަގއިްުއޅޭްވެރިންްފެންވަރު

ވިދާޅުވާްކަމަށްްވަންޏާްެވސްްކޮންމެވެސްްވަރެްއގެްއަަރއިރުެމއްްއެބަްއާދެއޭ.ްދެންްޭއަގއިްއަޅުަގނޑުްހިތުންްއެްކޮމިޓީް

ންްނެންެގުވންްނަންގަާވއިރުަގއިްމުޅިްމުައްއސަސާްއިން،ްމުޅިްުމއައްަސސާގެްވެރިންގެްތެެރއިންްއެްކޮމިޓީްއަށްްބޭފުޅު

ްކޮމިީޓް ްއެިކއެކި ްނަގާއިރު، ްމިހެން ްކޮމިޓީ ްޢާއްމުކޮށް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދެން ްފެނޭ. ްައޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ރަނގަޅުވާނެ

ނަގާއިުރގަިއްނުވަތަްއެިކއެިކްމަގާމުތަކަށްްމީހުންްނަގާއިުރަގއި،ްވަރަށްްާޢއްމުްެއއްެޗއްްެއއީ،ްކޮންމެވެސްްމިްނވަރަކަށްް

ް ްޢާއްމުކޮށް ްރަްއޔިތުންގެްނުވަތަ ްއަދި ްނެންެގވިޔަްސ، ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ްމިސާލަކަށް ްޝަރުތުތަކެއް. ްހުރޭ އެބަ

ްޖިންީސް ްއަީކ ްމައްސަލަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްަޝރުތުތަކެއް. ްހުރޭ ްއެބަ ްނެންގެިވޔަސް ްމެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ

ކޮމިޓީްއެއްްަނާގއިރުަގއިްހަމަްޝަރުތުތަކެއްްްފުރައްސާރަކުރުމުގެްމައްސަަލައކަށްްވަންޏާްމައްސަލަްހުއްޓުުވމަށްްޓަކައި

ްޖިންސީް ްކޮންމެހެންވެސް ްތެޭރަގިއ ްޝަރުތުތަުކގެ ްއެ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްމުހިއްމުަކމަށް ްވަރަށް ހިމެނުން

ްބޭފުޅުންނަްށް ްރަނގަޅު ްގޮތުްނ ްއަޚްލާީޤ ްނުވަތަ ްޑިސިޕްިލން ްދެންނެީވ ްމި ްކަންތައްަތއް، ފުރައްސާރަކުރުމުެގ

ްވާހަަކވާހަކަްއިސްކަންެދވެންޖެ ްއެފަދަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޮއެވއްޖެ ްޝަރުތުތަކެއް ްއެހެްނވީމާ، ްހީވަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ހޭހެން

ްކަމަށްް ްކަެމއް ްބޭނުން ްވަރަށް ްއެީއްެވސް ްއޮތުން ްެލވިާދނެ.ްއެހެންވީމާ،ްކޮންމެއަަކްސްޝަރުތު ްވެސް ްހިމަނައި އޭަގއި

ްބަޔާ ްބިުލގަިއ ްކޮމިޓީ، ްކޮންމެއަަކސް ްފެނޭ. ްދެންްއަޅުަގނޑަށް ްމިްނވަރު. ްއުފައްދާ ްކޮިމޓީ ްއޮންނަ ްއެ ްނކުރަްއވާފައި

ްއޭރުންެވްސް ްބުރަވެޭވ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްރެޑިއުްސކޮށްލެވިދާނެ ްތަންކޮޅެއް ްހަމަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ބޭނުންވެލައްވާ

ްެއކިއެް ްދައްކަްނވެްއޖެއްޔާ، ްވާހަކަ ްމުއަްއަސސާތަކުގެ ްެއކިެއކި ްސަރުކާރުގެ ްމިސާލަކަށް ްދާއިރާތަުކެގްހަމަޖެހިދާނޭ. ކި

ްއަތޮޅުތަުކގެް ްނޫނީ ްދެން ްގޮތަށް. ްއޮންނަ ްކޮމިޓީ ްެއކަިނ ްވުޒާާރަގއި ްދާއިރާގެ ްއެ ވާހަކަދަްއކަންެވއްޖެއްާޔ

ްދެންް ްހެދިދާނޭ. ްވެސް ްގޮަތކަށް ްއޮންނަ ްކޮމިޓީ ްޮއފީހުގައި ްއަތޮޅު ްއަތޮޅެްއގެ ްކޮންމެ ްއެ ވާހަކަދަްއކަންެވއްޖެއްޔާ

ހާްބޮޑުްޚަރަދުަތކެއްްނުދާްކަމެއްްކަމަށްްވަންޏާމު،ްުނވަަތްކޮންމެހެންްބޭނުންްކަމެއްްއެހެންނަމަވެސްްެއްކަމަީކްެއީއްއެ

ްެއްއް ްކޮމިޓީ ްވެސް ްެއއްަގއި ްމުއައްސަާސ ްކޮންމެ ްހަމަ ްފަދައިްނ ްއިްސވެދެންނެވި ނުޑ ްއަުޅގަ ްވަންޏާމު، ކަމަށް

ނޑުްވާހަަކކޮޅުްނިންމައިލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިް ްއްޒަތްތެރިްރައީސް.ބޭއްވިދާނެ.ްމިްހިސާބުންްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުނ3ްްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު
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ނޑުްފުރުަޞތަކަށްްމިްއެދުނީްތުލުސްދޫްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުް އާދެ!ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްައަވސްކު ްމަސައްކަތް ްވޭ ްއެބަ ްހުށަހަޅުްއވާަފއި ްއާދަމް ްަހއްދަަވއިެގންްރޮޒައިނާ ްއެއް ްކޮމިޓީ ްާޚްއޞަ ްވަކި ްޓަކައި ރުމަށް

ްޝުކުރިއްާޔް ްގޮތުން. ްތާއީދުކޮށްލުމުގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ްއެހެންވީާމ، ްވިސްނުންފުޅެއް. ްގެންދިއުމުެގ ްކޮމިޓީއަކަށް އެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ3ްމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމު

ނޑިވަުޅގަިއްޝުކުރިއް ްދަ ްމި ްހަލާކުަވމުންދާ ްފޭރާން ްއިޖްތިމާޢީ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ާޔ

ްބިލަކީް ްވާ ްމި ްހުށަހަޅުއްަވއިފައި ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްެވސް ްވަރަށް ނޑިވަެޅްއގަިއ، ްދަ ްމުހިއްމު ްވެސް ްިމްްވަރަށް ްއެހެން ްބިެލކޭ. ްހުށަހަާޅފައިވާ ްވަގުެތްއގައި މުހިއްމު

ނޑުމެންްޖިންސީްފުރައްސާރަކުާރްވާހަަކްދައްކާްކޮންމެްފަހަރަކުްައޅުަގނޑުމެންނަށްްހަމަްކުއްިލއަކަްށްް ދަންނަވަނީްއަުޅގަ

ްހުށަހަ ްދިފާޢުކޮށްދިނުމަށް ްއަންހެންބޭފުޅުން ްމިއީ ްދަނީ ްމި ްވިސްިނެގން ްނުވަަތްފުރަތަމައިނުންވެސް ްބިލެކޭ. ޅާފައިވާ

ްބިލެކޭ.ް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްދިފާޢުކޮށްދިުނމަށް ްސަރވަންޓުން ްިސވިލް ްއަދާކުރަމުންދާ ްވަޒީފާ ްސަރުކާުރގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވަރަްށް ްވެސް ްދާއިރާއަކަށް ްހުރިހާ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްބަލައިލާއިރުގައި ްބިލަށް ްމުޅި ްގޮތެއްގައި ްޖުމްލަ އެހެންނަމަވެސް

ްއަމާޒު ްޙަޤީޤަތުގައިްބޮޑަށް ްވަގުތު. ްމި ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްބިލެއް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ކުެރވިގެން

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްބިލުން ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދަނޑިަވޅުަގއި ްދާ ްމި ްހަލާކުވަމުން ްފޭރާން ްއިޖްތިމާޢީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެްނގެްަވޒީފާ އަާދކުރާްމާޙައުލުގައިްދިާމވާްމިކަހަލަްަކންތައްތަކަށްްނުވަތަްޖިންސީްްއަމާޒުކުެރވިފައިްއެބަްޮއވޭްއަުޅގަ

ްމިސާލަކަށްް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެްނނަމަވެސް ްފޯކަސްކުެރވިފަ. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ފުރައްސާރަކުރުމަށް

ްކަންބޮޑުވާ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް ްދޭތެރޭގައި ްފަރާތްތަކާ ްހިނގާަފއިދާ ނިސްބަތަކަށް،ްއަންހެންބޭފުޅަުކްްމަގުމަތީގައި

ްހިނގާަފއިް ްގޮތަކަށް ްބުާންކަހަލަ ްފާޑަކަށޭ ްއަންހެންދުޅާ ްތަންކޮެޅއް ްފިރިހެނެއް ްވިަޔްސ،ްނުވަތަ ްދިޔަކަުމގައި ހިނގާފައި

ްމީހަކާް ްއެ ްވިސްނުމުގައި ްނުަވތަ ްނިޔަތުަގއި، ްފުރައްސާރުކުރުމުގެ ްޖިންސީ ްއަށް ްއޭނަ ްވީނަަމވެސް ްކަމުގައި ދިޔަ

ްދިމާކޮށް ްޚިލާފަށްް، ްއާދަޔާ ްފެންނަމުން ްމިހާރު ްމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ހަޅޭއްލަވާ

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކޮށްލަން. ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ދާކަން

ްމާޙަ ްަމސައްކަުތގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމުޅިްޙަޤީޤަތަކީ ްވެްސްހަމަ ްބުނާއިރު ްމިހެން ްއަުޅަގނޑުމެން،ްޚާްއޞަކޮށް އުުލގައި

ްއޮްތް ްއަމާޒުކޮްށގެން ްއަންހެންބޭފުޅުންނަށް ްދަނީ ްމި ްފޯކަްސވެގެން ްފުރަތަމައިނުންވެސް ްވެްސ ްބުނާއިރު ްވާހަަކ ބިލުގެ

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅައިދެއްވަމުން ްބިލު ްމި ްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް ްެވްސްބިލެއް ްފަހަރެއްަގއި ވިދާޅުވި،ްމިއީ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫނޭ. ްބިލެއް ްހުށަހެޅުނު ްހަމައެކަނި ްއަމާޒުކޮށްގެން ްބޭފުޅުންނަށް އަންހެން

ްތަންކޮެޅްއް ްފެންނައިރުގައި ްމިހާރަށް ްތަންކޮޅެއް ްބޭފުޅުންނަކީ ްއަންހެން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ
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ތިކޮށް،ްބަެއއްްކަހަލަްމާޙައުލުތަކުަގއި،ްބަެއއްްކަހަލަްތަންތަނުގައިްފެންނަމުންދާްފަރާތްތައްްކަމަށްްވާތީެވ،ްބޮޑަްށްނިކަމެ

ްވެްސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްައޅުަގނޑުމެން، ްދަންނަވައިެލވެނީ. ްވާހަކަަތއް ްަބއެއް ްއަާމޒުކޮށް ްފަރާތްތަކަށް އެ

ް ްވާހަކަ ްތަނެްއެގ ްއަޑުއަހާ ނޑަްށްޢާއްމުކޮށް ްއަުޅގަ ްގޯނާކުރުން ްފުރައްސާރަކުރުން، ްޖިންސީ ދަންނަވައިލާނަން.

ނަޑއެިޅގެންްނުބުނެވޭނެްއެްހިސާބުންްކޮމްޕްލެއިނެއްްނުދާތީވެ،ްނުވަތަްަމއްސަލަްެއއްްނުދާތީވެްމިއީްމިްތަނެއްަގއިް ކަ

ނޑުްތަކުާރރުކޮށްްއެިކއެކިްފަރާތްތަ ުކގެްަކއިރިންްއަުޑއަހަމުންދާްވާހަަކްޢާއްމުކޮށްްހިނގާްކަމެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްަވގުތުް ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްވާހަަކ ްތަނެއްެގ ްައޑުއަހަމުންދާ ްފަރާތުން ްމީސްމީހުންގެ ްއަދާުކރާ ްަވޒީފާ ްއެތާނގައި އެއް.

ްކަމަކަށްް ްަވކި ްއަޅުަގނޑު ްއަނެްއކާެވސް ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބުނުމަށްފަހު ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްދަންނަވައިލާނަން.ްއަުޅގަ

ްަދއްކަމުންދާނޭ.ް ްއަޅުަގނޑު ްޗެނަލަކުން ްއެ ްނުވަތަ ްޓީީވއަކުްނ ްވެސް ްހަތަރުދަމު ްމިއަދު ޕޯޓްރެއިޓްކޮްށގެން

ްތަފާުތް ްހުރި ްއެބަ ްިދމާވެގެން ނޑާ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްބޭފުޅުން ްއަންހެން ްގިނަ ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ްތަުނގައި ްއެ އެހެންނަމަވެސް

ްކައި ްގޮތުން. ްެބހޭ ްމިކަމާ ްޗެނަެލއްްކޮމްޕްލެއިންކޮށްފައި ްީޓވީ ްފަރާތެއް، ްހިންގާ ްޗެނަެލއް ްރޭިޑއޯ ްަބއިންދަިއގެން، ރީ

ްތަނުަގިއް ްހިންގާ ްޑޮކްޓަރްއުއްޗު.ްދިޓީވީ ްބަހުރުވައިްންދަންނަވާްނަމަ ްޢާއްމު ްފަރާތެއް،ްޑޮކްޓަެރއް.ްއަޅުަގނޑު ހިންގާ

ނިމިގެންްނިމޭއިރަށްްއެްކުއްޖަކުްއެްއިނދެގެންްއެްތަނުގެްޕްރެޒެންޓަރުންްޕްރެޒެންޓުކޮށްްނިމިގެން،ްނުވަތަްޚަބަރުކިޔާް

ްގޯްސް ްއެިކއެިކ ްގޮތަށް ްނޭނގޭ ްފުރައްސާަރކުރަމުން، ްގޮްތގޮތަށް ްތަފާތު ްއިނެދގެން ްގެނެްސގެން ްސައިޭމޒަކަށް އިންނަ

ްވާަހކަް ްދައްކަމުންދާ ްތަުކރާރުކޮށް ްވާހަކަަތއް ްފާޑުގެ ްބޭނުންނޫން ްއަުޑއަހަން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ވާހަކަތަްއ،

ްއެްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދަންނަވަނީ ްމި ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަުޑއިވެމުންދޭ. ްފަރާތުން ްމުވައްޒަފުންގެ އެތާނެގ

އަުޑއިވެމުންދެއޭްހަމައެކަނިްަދންނަވައިލާފައިްައޅުަގނޑުމެންްނިންމާލާކަށްްބޭނުމެއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނާނެް

ްބޭފުޅުން،ް ްއަންހެން ްމިސާލަކަށް ްމޫނުތައް. ްފެންނަ ްވިޔަްސ،ްރޭޑިޯއްޗެނަލެްއްިވޔަސް.ްޢާއްމުކޮށް އެީއްޓީީވްޗެނަެލއް

ްވާހަކަތަުކެގް ްމި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްުނފެންނާނެ. ްފަރާެތއް ްއަނެއްާކވެްސްއެ ްމަސްދުވަހު ްއަންނަ ޖެހިގެން

ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ްތަނުގަިއ ްމި ްފަރާތެއް ްެއއްެވސް ްމުއްދަތަކަށް ްގިނަ ްމާ ްާވކަން. ްއެބަ ތަނެްއްްޙަޤީޤަތެއް

ްކަންޮބޑުވާންޖެޭހް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅުން. ްއަންހެން ްޚާއްޞަކޮށް ްނުފެންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްއެް ްވާހަކަ ްމި ްކަންނޭނގެ ްކަންބޮުޑޭވ ްފަހަރެއްަގއި ްފަރާްތތައް ްއުޅޭ ްަވޒީފާަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއެއް. މައްސަލަ

ްއެީއްއޭނަ ްފޯރުކޮށްދޭން. ްއެބަްހިސާބަކަށް ްވެސް ްހިމާޔަތްކޮށްދިނުން ްއެހެންވީމާ،ްވަޒީފާ ްދޭ. ްެއބަ ްގެއްިލގެން ްަވޒީފާ ގެ

އޮންނަންޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެންެގްމިްބިލުަގއިްލިޔެފަ.ްިމކަހަލަްކަމެްއގަިއްކޮމްޕްލެއިންކުާރްމީހ،ްނުވަތަްމަްއސަލަޖައްާސް

ްހަދައި ްއެބަ ްގޮެތއް ްކޮންމެވެސް ްސަާލމަތްވާނެ ްކަންތައްތަކުން ްމި ްދަންަނވާނީްމީހާ ނޑު ްއަުޅގަ ދޭންޖެހޭ.ްއެހެންނޫނިއްޔާ

ްޮބޑަްށް ްވަރަށް ްތެޭރގަިއ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިީއ ްނުހުއްޓޭނޭ. ްތެޭރގަިއ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަެކއް މިކަހަލަ

ްގެނެސް ްބޭފުޅުން،ްޚާއްޞަކޮށް ްއަންހެން ްދަންނަވާނީ.ްމަަސއްަކތްކުރަންއުޅޭ ނޑު ްއަުޅގަ ގެްނ،ްއަށަގެންފަިއވާްަސގާފަތެކޭ

ްމުޖުތަމަޢެއްގަިއް ްޢާއްމު ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ، ްގޯްސ ްފާޑުފާޑުގެ ްތަފާތު ްަބއިންދަިއގެން ކައިީރގައި



55 

 

ްކެރޭް ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްފުރައްސާރަުކރުމޭ ްޖިންސީ ްގޮްތގޮތުްންހަމަ ްދައްަކއި،ްެއކި ްވާަހކަ ްކަހަލަ ދައްކަިއގެންނުވާނެ

ްއެ ްދަްއކަވަމުްނދާކަން. ްވާހަކަތައް ްކޮމިީޓްކަހަލަ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާލަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ހެންވީމާ،

ްފަރާތްތަްއް ްޖައްސާ ްމައްސަލަ ްސަލާމަތްކޮށްދޭނެ،ްްމި ްފަރާތްތައް ްއެފަދަ ްބަހުސްކުރަމުންދާއިރު ްބިލަށް ސްޓޭޖުގަިއ،ްމި

ްބިލުގައި ްމި ްވެސް ްމަގެއް ްސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ްފަރާތްތައް ްހުށަހަޅާ ްމައްސަލަ ްއެަބްްނުވަތަ ނަޑއަޅާފައި ްކަ އަުޅަގނޑުމެން

ްއެނގޭް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިށީްނނައިރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަަކދައްކާފައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި އޮންނަންޖެހޭ.

ނުޑގެްއެހެންްފަރާތެއްްގެނެްސގެންްމިްވާހަކަަތއްްތަކުރާރުކޮށްްދައްކަމުންްީޓވީް ްހަމަްތަކުރާރުކޮށްްމިްވާހަކަތައްްއަުޅގަ

ްޖެހިލުންވެގެންނުވާނެ.ް ްައޅުަގނުޑމެން ްގޮުތގަިއ ްަޤބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްދާނެ ޗެނަލުން

ްދިފާޢުގަިއް ްރައްޔިތުންގެ ްބައެއް.ްައޅުަގނުޑމެން ްތިބި ްހޮވާފައި ްމިތަނަށް ްތަމްސީލުކުރަން ްރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްބުނަންޖެ ްަބސް ްދައްކަންޖެހޭނެ. ްފަރާތަކަށްްވާހަކަތަްއ ްވަކި ްުބނަންޖެހެނީ ްބަހެއް ްބުނަންޖެހޭ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ހޭނެ.

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްބުނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްޖެހިލުމެއްނުވެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވީނަމަވެސް ްކަމަށް އަމާޒުކޮްށގެން

ކޮންމެވެްސްގޯސްްވާހަކަްއެއްްީޓވީަގިއްްފަހަރެއްގައިްޖެހިލުންވެދާނެްމިކަހަލަްވާހަކަްެއއްްދައްކަން.ްއޭނައާްބެހޭްގޮތުން

ްއެހެންނަމަވެްސް ްދަްއކަމުންދިއުން. ްތަކުރާރުކޮށް ްއަރުވައި ްކަނަށް ްފޮޓޯ ްމީހެއްގެ ްއެ ްހަތަރުދަމު ްނުވަތަ ދައްކަިއ،

ްމުވަްއޒަފުންގެް ްތިބި ްަވޒީފާއަާދޮކށްފައި ްއެތާނަގއި ްއިނގޭތޯ، ްފެންނަން ްރެކޯޑުތަކުން ްހުިރ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއުޅެފަިއްއަދަ ްަވޒީފާަގއި ްެއތާނގައި ްބޭފުޅުން ްއަންހެން ްކިތައް ްތިބީ. ްބަދަލުވެފައި ްއަްނހެނުންތޯ ްކިަތއް ްމިހާރު ދާއި

ނޑުމެްން ނޑުމެންްކޮމިޓީްސްޓޭޖުގައިްބަލަިއ،ްއަުޅގަ ނިޑގެންްހިނގައްޖެއްތޯްމިަކހަލަްފުރައްސާރަކޮށްގެން.ްމިއީްއަޅުގަ ކެ

ްމިފަދަްފަރާތްތައްްގެނެސް، ްއަށް ްކަހަލަްބޭފުޅުންގެްްކޮމިޓީ ްދެވިދާނެ ްޕްރޮފެޝަނަލްްޚިޔާލުްވެސް ްބިލާްބެހޭްގޮތުން މި

ނޑުެމންގެްކޮމިޓީްސްޓޭޖުގައިްމިް ނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑުެމންްއުއްމީދުކުރަނީްއަުޅގަ ވާހަކަްއަުޅގަ

ްގުޅޭ ްމިއާ ްފަރާތްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްވިސްނަިއ، ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްދޭތެރޭ ްބެހޭްްބިލާ ްމިއާ ްގެނެސްގެްނ، ފަރާތްތަކެއް

ްކަންތައްތަްއްހުއްުޓވޭނީް ްގެނެްސގެްންމި ްކޮމިީޓްއަށް ްފަރާތްތަްއްވެސް ްކުރާ ްކަންތައްތައް މަޢުލޫމާތުތައްްސާފުކޮށް،ްމި

ްކިހިނެއްތޯްބަލައިްއަުޅަގނޑުެމންްއެބަްމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުްނ3ްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީދުްކޮމަންޑޫްދާއިރާގެ

ްޖިންސީް ްދާ ްމި ްބަހުްސކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްވަރަށްް ްއާދަމަށް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްަޓކައި ްކަމަށް ްުހށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ްބިލު ފުރައްސާރަކުރުމުގެ

ްރައްކާތެިރކުރުމަށްްޝުކުރުދަންނަވަން ްޙައްޤުތައް ްޚާއްޞަކޮށް ްބޭފުޅުންގެ ްއަންެހން ްކުޑަކުދިންނާއި ްއަކީ ްއެކަމަާނ .

ނޑުްކުޑަކޮށްްކަންބޮުޑޭވް މަސައްކަތްކުރާްބޭފުޅެއް.ްއެެހންނަމަވެސްްސަރުކާރުންްހުށަހެޅުއްވިްބިލެއްްކަމަށްްއޮތީމާްއަޅުގަ

ްމަޢުލޫމާތުްލިބޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްބޮޑުެވގެންްްއެކަމުގަ.ްއެއީ ްއެންމެ ްަކންތައްތައް ްފުރައްސާރަކުރުމުގެ ގޮތުންްޖިންސީ
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ނޑުމެންގެްަސރުކާރުގެްއޮފީސްތަުކގަ.ްއެހެްނނަމަވެސްްމިހާރުވެސްްމިފަދަ،ްމިހާރުވެސްްހަދަންްމިްއުޅޭް މިްދަނީްއަޅުގަ

ްަމނާ ްވަނީ ްކަންތައްަތއް ްމި ްޤާނޫނުތަަކުކން ްގިނަ ްވަރަްށ ްނަމަެވސް ްއޮތް ްނުހެދި ްމިގޮތަށް.ްޤާނޫނުން ްއެގޮްތ ކުރެވިފަ.

އަޅުަގނޑުްދަންނަވަންްމިްއުޭޅްވާހަކަްައކީްމިްބިލުަގއިްބޮަޑށްްމިްއޮތީްއަމިއްލަްކުންފުިނތަކާއިްއޮފީސްަތކުގެްވާހަަކ،ް

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަކީ ްވާހަަކ ްއުޅޭ ްދަންނަވަން ްއަުޅަގނޑު ްދެން ްބޮޑަށް. ްވުރެ ްމުައއްސަސާަތކަްށ ސަރުކާރުގެ

ްބާަވއޭ.ްމިސާލަކަްށްއަޅުަގނޑުމެ ްމަނާކުރެވޭ ްކަންތައްތައް ްމި ްހަދައިގެން ްޤާނޫނެއް ްހަދައިގެން،ްމިފަދަ ްބިލެއް ްމިފަދަ ން

ްކަންތަްއް ްހިނގައިދިޔަ ްއިހަށްދުވަހު ްތެރޭަގއި ްސަރވިްސގެ ްިސވިްލ ްމުއައްަސސާ، ްބޮޑު ްއެންމެ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި މި

ނޑުމެން ްޖެހޭ.ްއަުޅގަ ްެއބަ ްވިސްނާލަން ްެއއްްްއަޅުަގނޑުމެން ްތެޭރގަިއްކޮމިޓީ ްއޮީފހެއްގެ ްކޮންމެ ްބުނަނީ ްމި ްބިލުން މި

ްމައްސަަލް ްހިނގި ްތެރޭގައި ްސަރވިސް ްސިވިލް ްއިހަްށދުވަހު ްވާަހކަ. ްބަލާ ްަމއްސަލަ ްކޮމިޓީން ްއެ ހަދައިގެން،

ލޯރްއިންްއެކަންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްކޮމިީޓއަކުންްބަލައި،ްިފޔަވަުޅއަޅަންްއަންަގއި،ްމިްރަްއޔިތުންގެްަމޖިލީހުގެްފް

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްދެންމެ ްދެން ްއޮފީހުގަ. ްގޮސް ްއިންނަވަނީ ްއެ ްއަދިވެސް ްވެސް، ްއެްނގީމަ ްފިޔަވަުޅއަޅަން ފާސްކޮށް

ްއަީކް ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭރުކޮށްފިއޭ.ްރަނގަޅު.ްއެހެންނަމަވެސް ްގަދަކަމުން ްމިހާރު މަޢުލޫމާތުލިބިއްޖެ

ްއަޅުް ްރައީްސ، ްކަންތައްްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބޮޑަށް ްވުރެ ްައށް ްސެްކޓަރ ްޕްރަިއވެޓް ްއޮފީސްަތކާއި ްކުިދކުދި ަގނޑުމެންގެ

ްކަންތައްތަކަްށް ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްތެރޭަގއޭ. ްމުއައްސަސާ ްބޮޑު ްއެންމެ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްދަނީ ްމި ހިނގަމުން

ްރަ ްއަންގާއިުރގަިއ، ްފިޔަވަޅުައޅަން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްކޮމިޓީތަކުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަޖިލީހުގެ އްޔިތުްނގެ

ްމިއީ.ް ްޤާނޫނުތަކެއްތޯ ްހަދާ ްކީއްކުރަްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެދން ްނުވާނޭ. ްއެކަމެްއ ްއަންގަނީ ްއެ ްކޯޓުތަކުން އަންާގއިރުަގއި

ްަވގުތެ ްއެތައް ްހިތަށްއަރަީންމިތާނގައި ްފިުކރަކީ.ްއަޅުަގނޑު ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ.ްމިއީ ްޤާނޫނުތަކެއްތޯ ްހަދާ އްްކީއްކުރަން

ްއެހެންވީމާ،ް ްނެތޭ. ްއަެގއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްނެތޭ. ްއަެގއް ްކަހަލަ ްެއއްވެސް ްޤާނޫނުތަކުަގއި ްހަދާ ްމި ދުއްވާަލއި

ްޤާނޫނުތައްް ްއެ ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ްމިހާރުވެސް ްޤާނޫނު ްއަީކ ްވާަހކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވާލަން ްހަަމ ްައޅުަގނޑު އަޅުަގނަޑކަށް

ް ްޤާނޫނުތައް ްމީހުން،ްއެ ްތިބޭ ްބޮޑަށްްތަންފީޛުކުރަން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއަޅައެއްނުަލއޭ.ްދެން ްއެކަމަކަށް ްމީހުން ްތިބޭ ބަލަން

ްިކޔާފަިއް ްރޫޅާށޭ ްމުޒާހަރާ ްެވސް ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްތިބި ްާފޅުގަިއްޔުނިފޯމްއަަޅިއގެން ްހަމަ ފެންނަނީ،ްއަޅުަގނޑު

ްޯގނާ ްޖިންސީ ްގޯނާކުރޭ، ްއެބަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއަންހެން ްަބެއއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހުރިްވެސް ްފެންނަން ްމިއީ .

ްމިފަދަް ްސަރުކާރުން ްކީްއެވެގންތޯއޭ ްއެހެންވީމާ، ްހެދިފަ. ްޤާނޫނުތަެކްއ ްހުރި ްއެބަ ްވެސް ްކަުމގައި ްމި މަންޒަރުތަކެއް.

ްތަންފީޛުކުެރވެންޖެހޭް ްކަންަތއްތައް، ްމަނާކުރެވެންޖެހޭ ްޤާނޫނުތަުކން ްހުރި ްކުރިން ްޭއެގ ްހުށަހަޅާއިުރގައި ބިލެއް

.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްސަރުކާރުންްމިްބިލުްހުށަހެޅުމުގެްމަޤްޞަދަކީްއެްބޭފުޅުންްމިކަހަލަްކަންތައްތައްްކަންތައްތައްްނުކުރަނީ

ްއަނެއްާކވެސްް ްސަރުކާރުން ްއެނގޭތީ، ްއެންމެންނަށް ްކުރާކަން ްމިކަން ްމުއައްސަސާަތކުން ްއެކި ްސަރުކާރުގެ ކުރަމުން،

ްދަްއކައިް ްެއއް ްވާަހކަ ްއެކަހަލަ ްއުޅެމޭ. ްމިކަމާ ްހިެއއްނުޭވްްތިމަންނަމެން ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްމީ. ްަދއްކާލުން ްއެއް ބަހަނާ

ްެއގޮތްް ްޓީވީަތކުންނާއި ްބިެލއްހެނެއް. ްލާ ްބޭނުންވެގެން ްބޭފުުޅން ްތިބި ްހިންގަން ްމިއަދު ްސަުރކާުރ ްޙަޤީޤަތުަގއި މިއީކީ
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ްއަ ްޝަކުވާ ްގޯނާކުރަމުންދާކަމާ،ްއޭގެ ްޖިންސީ ްމުއައްސަސާަތކުން ްއެކި ްފެންނާތީްސަރުކާރުގެ ްވެްސްމިގޮތުން ްކުރިން ށް

ްކަހަލަް ްރޮޒައިނާ ްިހތާމަކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްދައްކާލީ. ްއެއް ްބަހަނާ ްއިތުރު ްަދއްކާތީ ްވާހަކަ ްއެ ފިޔަވަޅުނޭޅޭީތ،

ްބޭފުޅަކުްމިްބިލުްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅީމަ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 ްކަދެއްެކވުނ3ްވާހަދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުް

ްބިުލް ްމި ްހުށަހެޅުއްިވ ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތުލުސްދޫ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

އަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމުޖުތަމަޢުގެްމިްވަގުުތގެްހާލަތަށާްއަދިްރާއްޖޭގެްޖިންސީްގޯނާކުރުމުގެްކަންތައްަތއްްހުރިްގޮތަށްް

ްމު ްވަރަށް ްމިްބަލާއިރު ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްބިލު ްމި ްކަމަނާ ްއެ ްދެކެމޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްބިލެއް ހިއްމު

ްއެް ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހަމަ ނޑު ްއޮތީާމ،ްއަުޅގަ ްޮގތުގައި ްބިލެއް ްހުށަހަޅުއްވާ ްަފރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްމިހާރުގެ އޮތީ

ްޖި ްސަުރކާރުންނޭ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަްނ ްއަށް ްެއްކަމަނާ ްުލއިދީ، ްމައްސަލަތަުކގައި ްގޯނާކުރުމުެގ ންސީ

މައްސަލަތަކަށްްހިތްވަރުީދ،ްެއްކަންތައްަތއްްކުަރްއވާފައިްުހރިކަންްރޮަޒއިނާްއަްށްއެންމެްބޮޑަށްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް

ްކަންތައް ްހިނަގިއދިޔަ ްެއއް ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްމިފަދަ ްފަހުން ްއެްއގަިއްދާދި ްކޮމިޓީ ނޑުމެންގެ ްއެކަްންއެީއްއަުޅގަ ަތކުަގއި

ްގޮުތަގއިް ްހެކީްނގެ ްހާޒިރުކުރި ްއަދި ްގޮތާ، ްއޮތް ްަކންތައްތައް ްއެ ްމާަޙއުލުަގއި ްއެ ްެއއަށްފަުހގަިއ ްގޮާތ، ނިމިގެންދިޔަ

ްތިބިް ްގޯނާކޮށްފައި ްތިިބ،ްނުވަތަ ްބެހިފައި ްއަނެއްކާ ްތެޭރގަިއްވެސް ްކުދިންގެ ްހާޒިރުވި ްޓަކައި ްހެކިބަސްދިނުމަށް ނުވަތަ

ްތިބިކަން. ްެއްއްްކުދިން ްމުވަްއޒަފުން، ްތަނުގެ ްއެހެްނވީމާ، ްޙަޤީޤަތެއް. ްއޮތް ްފެންނަން ްއެއީ ްކަމަކީ ްމި އެހެންވީމާ،

ްއެއް.ް ްަމއްސަލަ ްވެސް ްހިނގުމަކީ ްކަންތައްަތކެއް ްކަހަލަ ްފުރައްސާަރކުުރން ްޖިންސީ ްުމވަްއޒަަފކަށް ްއަނެއް މުވަްއޒަފަކު

މެްއްދީގެންްބަލަންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދެކެނީްއެްތަނުގެްއެކަންކަންްބަލަންޖެހޭނެ.ްއަދިްއެއަްށވުރެްބޮޑަށްްއިްސކަ

އިސްވެރިްނގެްގޮުތަގއިްތިއްބަާވްބޭފުޅުންްއެފަދަްކަންތައްތައްްކުރުން.ްއެފަދަްކަމެއްްއިސްްަފރާތްތަކުންްކުރީމަްމުހިއްމުް

ްނުރަް ްވަރަށް ްއޭަގއި ްދަންނަވަނީ ްމި ްވާހަކަ ްބަލަންޖެހޭނެ ްައޅުަގނޑު ްގޮތުަގއި ްހުރީމަ.ްކަމެއްގެ ްކަންތައްތަެކއް ްއކާތެރި

ސިއްރިޔާުތގައިްފޮރުަވިއގެން،ްނުވަތަްއެނޫންްގޮތްގޮަތކުންްެއްނޫންްއަނިޔާތަކެއް،ްޖިސްމާނީްއަނިޔާތަކެއްްލިބޭްގޮތަކަްށް

ްޢާއްމުް ްހިނާގކަން ްއެކަންކަން ްތަންތާނގައި ްއެފަދަ ްލިބޭ.ްބަެއްއްފަހަރު ްއެބަ ްހިނގުމުެގްފުރުޞަތު ްކަންަތއްތައް ވެސް

ްެވްސްމު ްކަަމކަށް ްއެނގޭ ްއެަކން ްއެނގުނީމާ ްއެކަން ްވެރިްނނަށް ްތަންތާނެގ ްއެ ްއަދި ްއެނގޭ. ްނުވެސް ޖްތަމަޢަކަށް

ްބޭފުޅުންެގް ްއެ ްވަޒީާފއަށާއި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްެއއީ ްޮފރުވަިއގެން. ްއެކަންކަން ްތިއްބަވަނީ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަދި ނަހަދާ.

ްދިމާވެދާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްނުވަތަ ްރަީއސް.ްޕްރޮމޯޝަނަށާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައްލަވަިއގެން. ްހާލަތަކަށް ްކަހަލަ ްއެހެން ނެ

ްގިނަް ްވަރަށް ްޕްރެކްޓިކަލީ ްބިުލން ްމި ްފާހަގަކުރެވޭ ްއެބަ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްކިަޔއިލާއިރު ްއަޅުަގނޑު ްބިލު ްމި އެހެންކަމުން،

މަރުޙަާލގައިްބަދަލުތަެކއްްގެންނަން.ްމައްސަލަތައްްރަނަގޅުކުެރވޭެންގޮތަކަށްްމިްބިލުަގއިްކަންަތްއތައްްއެބަްޖެހޭްކޮމިޓީް

ްސަބަުބންް ްފިަޔވަެޅއްެގ ްއަޅާ ްެއ ްބެލުމަށްފަހުަގއި ްއެއް ްމަްއސަލަ ްފުރައްސާރަކުރާ ްޖިންީސ ްގޮެތްއގައި ޚާއްޞަ
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ސަރުކާރަކުންްެއކަންްތަންފީުޛކުރުމުގައިްފަހަތަށްްޖެހިގެންުނވާނެކަންްއެބަްއެނގެންޖެހޭްމިްބިލުން.ްހަމަްއެއާއެުކަގއި،ް

ްޖިންީސްޖުޑީޝަ ްއިސްކަމެްއްދޭންވާނީ ްއެންމެ ްބެލުމުަގއި ްވެްސްމަްއސަލަތައް ްފަރާތަކުން ްއެނޫން ްނުވަތަ ރީގަިއްެވސް

ްއެް ްިވސްނަިއގެންކަން ްމަގަކަށް ްސަލާމަތްވާނެ ްއިން ްއަނިޔާ ްއެ ްއަށް ްމީހާ ްލިބޭ ްައނިޔާ ްއޭަގއި ފުރައްސާރަކުރުމުން

އެއާއެުކގަިއ،ްވަޒީާފއެްއަގއިްހުންނަްއެންމެްއިސްްފަރާތް،ްއެއީްއެްްބިލުގައިްއޮތުމަކީްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްއަދިްހަމަ

ްގޮތެްއގަިއް ްމުހިއްމު ްއޭަގއި ްއެީއ ްފަރާތް ްލިބޭ ްއަނިޔާ ްބަދަލުގައި ްބެލުމުގެ ްފަރާތްކަމަށް ްހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ވަޒީާފގައި

ްބިުލގަިއްއެަބްއޮްނނަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތް ްމި ްފަރާތްކަމުގައި ްނުކުތާަތކަށްްހިމާޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްދެންނެވި ްރައީްސ.ްމި ތެރި

ބަލާއިރުްކޮމިޓީްމަރުޙަލާަގއިްިމކަހަލަްބައިވަުރްބަދަލުތަކެްއްެގނެސްގެންްމެނުވީްމިފަދަްއަނިޔާތަކަކުންްާޢއްމުްމުޖްތަމަޢުް

ްބަދަލެ ްހިނގާްގޮތެއް ްކަންތައްަތއް ްމާޙައުލުަގއި ްވަޒީާފގެ ްގޮތެްއަގއި ްޚާއްޞަ އްނުކުރެވޭެނ.ްސަލާމަތެއްްނުކުރެވޭނެ.ްއަދި

ްއަދިް ްއޮްނނަްޤާނޫނެއްްގެނައުމަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށްްބިލެްއގެްސިފައިަގއިްނުވަތަްޤާނޫެނއްެގްސިފައިަގއިްލިެޔވިފައި

އެކަންކަންްރަނގަުޅެވގެންދާނެްކަމަކަށްްއަޅުަގނެޑއްްނުދެކެން.ްމިކަންކަންްއެބަްވާންޖެހޭްއޮފީސްތަކުަގއިްއެނގޭްގޮތަްށް

ްކަމެއްްނޫންކަާމ،ްލިޔެވިފަ.ްޖަލުތަ ްކުެރވޭނެ ްއަިނޔާކުރުަމކީ ްޖަލުތަކުގައި ްއޮންނަްނޖެހޭ ްއެބަ ްއަނިޔާކުާރއިރު ްވެސް ުކގައި

ްހުންނަންޖެހޭް ްއެބަ ްިލޔުންތައް ްކުްށވެިރވާނެކަމުގެ ްވެސް ްފަރާތެްއ ްއެނޫން ްއަދި ްއާއި ްމީހާ ްއަމުުރކުރާ އަނިޔާކުރުމަށް

ްވަންނައިރު ްއޮފީސްތަކަށް ްއެގޮތަށް ްއެނޫންްްފެންނަން.ްހަމަ ްއަދި ްވެސް ްމީހުން ްހޯދަންދާ ްޚިދުމަތް ވެްސ،ްއޮފީސްތަކަށް

ފަރާތްތަކުންްވެސްްއެްއޮފީސްތަކުަގއިްމަސައްކަުތގައިްތިއްަބވާްއަންހެންްބޭކަނބަލުންނަށާ،ްޚާއްޞަކޮށްްދެންްއަންހެންް

ްހިތްހަމަނުޖެް ްހާލަތްތަކުގައި ްއެފަަދ ްއެހެންވީމާ، ްކުރިމަތިވާނީ. ްމިކަން ްކަންތައްތަުކެގްބޭކަނބަލުންނަށް ްކުރާ ހިގެން

ްދާް ްޚިދުމަތްހޯދަން ްެއހެންވީމާ، ްބަލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްކަމަށް ްހިނގައިފާނެ ްކަންތައްތަްއ ްނޭދެޭވ ްމިފަދަ ސަބަބުންވެސް

ްޚާއްަޞކޮްށް ްޓަކަިއ، ްރައްކާތެިރވުމަށް ްކަންކަމުން ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްފަރާތްތަކުން ްއުޅޭ ްވަޒީާފގައި ފަރާތްތަކުންނާއި

ްޕްރޮ ްގޮތްތަކަށްްއެެވއަރނަސް ްހުންނާނެ ްފެްނނަން ްތަްއޔާރުކުެރވިފައި ްމެސެުޖތައް ްާޚއްޞަކޮށް ްއަދި ގްރާމުަތކެްއ،

ްޤާނޫނަކަށްް ްބިލު ްމި ްނުވަތަ ްްފާސްކުރެވުމަށްފަހުގައި ްޤާނޫނު ްރައީސް.ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުންނަން. ްރޭވިަފއި އެކަންކަން

ނޑުމެންްކޮންމެވެސްްތަ ެނއްަގއިްމިްބިލުްފޮރޮވާފައިްާބްއވަިއގެން،ްުނވަތަްމިްޤާނޫނުްވުމަށްފަހުގައިްއޭގެްފަުހގައިްައޅުގަ

ްމިއާއެކުަގިއް ްހަމަ ްއަދި ްނުދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްލިބޭނެ ްހައްލެއް ްމިަކމަށް ްއޮތުމަކުން ބާއްަވއިގެން

ްހަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތް. ްއެަބ ްެވސް ްކަމެއް ްެއހެން ްބަލަންޖެހޭ ްއެބަ ްތެރޭގަިއ ްމާޙައުުލެގ ްބިލާްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްމި މަ

ްހުންނަް ްއަުޅވާފައި ްކެމެރާތައް ްސީ.ސީ.ޓީވީ ްގޮތުން ްމިސާލެއްެގ ްދަންނަވާލަފާނަން. ްކަމެއް ްއެހެން ގުޅުންހުރި

ްާޚއްޞަޮކށްް ްކެމެރާތައް، ްުހންނަ ްތަންތާނގައި ްބޮޑެތި ްއެކަަހލަ ްނުވަަތ ްކަހަލަ، ްއޮީފސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްކުދިން ްއަންހެން ްހިނގަމުންދާ ްއިނގޭތޯ.ްމަގުމަތީގައި ްފެންނާނެ ްތަން ްމޫުވކުރަމުންދާ ްކެމެރާތައް ްއެ ނަށް

ްދެންް ްކުރަމުންދަނިކޮށް. ްެއގޮަތށް ްއެކަން ްދުށީމު ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރީ. ްފެނިފައި ްމަންަޒރު ްއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހިނގަ ްކަމެއް.ްއެކަމަުކ،ްމަގުން ްކޮންބަަޔާކްދިމާލަށް ްެއްބައްަލވަނީ ްެއްމަންޒަރު ްނޭނޭ ްކުދިންނާްއަޅުަގނަޑކަށް މުންދާ
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ްއެކަންް ްއެނގޭ ްއެބަ ްފެނުނީމާ ްމަންޒަރު ްމޫވުކުރަމުންދާ ްކެމެރާ ްއެ ްދިމާލަށް ްބޭކަނބަލުންނާ ްއަންހެން ްނުވަތަ ދިމާލަށް

ްހިސާބަކަށްް ްކޮން ްނިުކމެގެންދާނީ ްމަންޒަރުތައް ްއެ ްިހސާބުން ްއެ ްދެން ްބޭނުމެއްގަިއކަން. ްކަހަލަ ްކޮންމެެވސް އެކުރަނީ

ްއެހެންވީ ްނޭނގޭ. ްސީދާްކަމެއް ްތެޭރގަިއ ްއެްއގެ ްފިާހރަ ްވަޒީާފއަދާކުރާ ްނުވަތަ ްތެޭރގަިއ، ްއޮފީހެއްގެ ްކޮންމެހެން މާ،

ްކުރާް ްިނޔަތުަގއި ްކުރުމުގެ ްެއއް ްފުރައްސާރަ ްޖިންސީ ްފުަރއްާސރަ، ްނުވަތަ ްގޮތުަގއި ްއަނިާޔެގ ްޖިސްމާނީ ފިޒިކަލީ

ނޫންްގޮތަކުންްކުރާްަކމަކުންތޯްހަމައެކަނިްޖިންސީްކަންތައްތަްއ،ްނުވަތަްދައްަކއިެގންްހުރެްނުވަތަްފޮޓޯއަކުންްނުވަތަްއެ

ްރިކޯޑުކުރުެމއްް ްރިކޯޑުކުރާ ްސަބަބުން، ްކަމެއްގެ ްކުރާ ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބަލާނީ. ފުރައްސާރަކުރުމަކަށް

ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްވިސްނާލަ ން.ްއަދިްހަމަްޢާއްމުކުރުމުގެްސަބަބުންްދެންްނިކުންނަްނަތީޖާއަކަށްްވަނީްކޯޗެއްތޯ؟ްއަުޅގަ

އެާއއެުކގައިްރަސްމީްބޭނުމަކަްށްޓަކައިްކުރާްބަެއއްްކަހަލަްމަސައްކަތްަތއްްރަސްމީްބޭނުންްނޫންްގޮތަކަށްްބޭނުންކުރަންް

ްފަރާތްތަކުގެް ްދަންނަާވްނަމަ،ްބައެއް ްގޮތުން ްކަންތައްތަެކްއ.ްމިސާލެއްގެ ްހިނގައިދާނެ ްކަމަށް ްމި ްވެސް ްއެއީ ފެށުމުން

ްމަ ްޕްަރއިެވޓު ްތަނުންްބައެއް ްަވޒީފާއަދާކުާރ ްމީަހކު ްއެ ްއޮފީހަކުންނާިއ ްއެ ްގޮެތްއގައި ްޚާްއޞަ ޢުލޫމާތުތަކަކީ

ްމަޢުލޫމާތަށްް ްޕްރަިއވެޓު ްޭއނާގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާން ްމަޢުލޫމާތުތަކަށް ްހުންނަްނޖެހޭ ރައްކާތެރިކުެރވިފައި

ްއެނޫންްގޮތަކަށްް އެކިްފަރާތްތަކުގެްމެދުަގއިްލިބޭްގޮތްްވުމަކީްވެސްްހަމަްްރައްކާތެރިކަެމއްްނެތި،ްޢާއްމުުކރެވި،ްނުވަތަ

ްމިް ްގޮތްތަެކއް.ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްދަންަނވަން ްއޮންނާނެ ްފުރުޞަތު ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްގޮތަުކން ްއެހެން ްމެުދގައި އޭނާއާ

ްގޮތެްއގަް ްނާޖާއިޒު ްމެދުގައި ްއޭނައާ ްލިބުނީމާ ްގޮތަކަށް ްނުކަސިޔާރު ްމަޢުލޫމާތު ްމީހެއްގެ ްޖިންސީްއުޅެނީ އި

ފުރައްސާރަކުރުމުގެްފުރުޞަތުްހުޅުވިގެންދާނޭ.ްެއކަންކަންްެއބަްޖެހޭްފޮރުވަން.ްއެހެންވީމާ،ްހަމަްއެގޮތަށްްމިްދެންނެވިް

ްރިކޯޑުތަުކގަިއް ްހުންނަ ްތަންތަނުގައި ްހޮސްޕިޓަލް ްނުވަތަ ްތަންތަނުގަިއ ްހިންގާ ްމަސައްކަތްތައް ްމެޑިކަލް މަޢުލޫމާތަކީ

ނެވިްބޭނުމަކަށްްޓަކަިއްނުވަތަްމިްނޫންްބޭނުމަކަށްްވެސްްީލކުެވެގން،ްނުވަތަްއެނޫންްގޮތަކަްށްމަޢުލޫމާތަކީްވެސްްމިދެން

ނުޑްމަޢުލޫމާތުްމިްދަންނަވަނީްމީހަކާްގުޅޭްގޮތުންްލިބިފައިާވް ވެސްްދެިވގެްނވާނެްމަޢުލޫމާތެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްވެސް ްބިރުދައްކަިއގެން ްހާމަކޮށްފާނެކަމުގެ ްއެހެންވީމާ،ްްމަޢުލޫމާތެއް ްއޮވެދާނެ. ްފުުރޞަތު ްކުރުމުގެ ްކަންތައްތައް މިަފދަ

ްކަންތައްތަްއް ްއެފަދަ ްކުެށއްކަމަށާ، ްެއއީ ްވެސް ްކަންތައްތަކަކީ ްއެފަދަ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ އެކަމުންވެސް

ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްމަސައްކަތް ްޖަްއސާލުމަށް ްދުރަށް ްނިޔަތް ްގޮތަށްްްކުރުމުގެ ްދެންނެވި މި

ްހުންނަންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްފަރާތްތަކެއް ްތަންފީޛުކުރާނެ ްމިކަން ްއެުކަގއި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްރޭވިގެންާދއިރު މިކަންކަން

ްއިނގޭތޯ،ްައޅުަގނޑުމެންް ްފަރާެތއް ްމަދު ްވަރަށް ްޭއގެތެރެއިން ްބަދުނާމުވެ،ްއޭނާ ްމުްޖތަމަޢަށް ްމުޅި ްމީހާ ްއެ ކޮންމެހެން

ރިވާންޖެހޭްއަންހެންބޭކަނބަލުންގެްތެރެއިންްވަރަށްްކެރިވަަޑއިަވޑަިއގަްނނަވާްވަރަށްްމަދުްފަރާތްތެއްްމިއަދުްއެބަްފަޚުރުވެ

މިްމައްސަލަތައްްކަމާްބެހޭްފަރާތްތަކާްހަމައަށްްގެންނަނީ.ްއެްގެނައުމުންްމުޖްތަމަޢުންްއެްމައްސަލަތައްްބަލައިުނގަންނަް

ްގޮތުންްއަޅާްިފޔަ ްއަދިްއެނޫންްގޮަތކުންްކަމަށްްވަންޏާ،ްއަދިްކަމާުގޅޭ ްއަިދްޝަރުޢީްނިޒާމުގެްތެރެއިންްވެސް ަވޅުތައް

ްދުވަހަކަށްް ްދުވަހެއް ްދާނީ ްމިކަންކަން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހިމާޔަތްނުކޮށްދެވޭ ްއެ ްއަދި ްރައްކާތެރިނުކޮށްެދިވ ްއެ ވެސް
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ްޖިންސީގޯ ްކުަޑކުދިންނަށް ްިމހާރުވެސް ްބައްަލވައިަލއްވާ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނެްއްގޯްސވެގެން. ނާކުރުމުގެ

ްހާލަތަށްް ްޢާއްމު ްކޮބައިޯތްމުޖަތަޢުގެ ްހެދީ.ްމިއަދު ްލައިގެން ްެއއަށް ްއަދަބުތައް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްހެދި ްމިތާ އަޅުަގނޑުމެން

ވިސްނައިާލއިރުްކުަޑކުދިންނާްބެހުމުގެްމައްސަލަ،ްއެްޤާނޫުންއުފަންވުމަށްވުރެްމިހާރުްމާްގިނަްއިނގޭތޯ.ްއެްޤާނޫނުަގިއް

ބައެއްްކަހަލަްކަންތައްތައްްކުރަންްބުނެފަ.ްައޅުަގނޑަށްްހީވަނީްމިްވާހަކަްަދްއކާއިރުްެއއަށްްއަލިއަުޅވާލުމަީކްްއެބަްހުރި

ްގޮތުންްއެްޤާނޫނުތައްްއުފަންވުމާްހިސާބުންްފެށިގެންްއޮންނާނެް މުހިއްމުްކަމެއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދެކެން.ްމިސާލެއްގެ

ވެބްަސއިުޓގެްޛަީރޢާްއިންްއެްމަޢުލޫމާތުތައް،ްެއކަހަލަްނުކަސިޔާުރްމީހުންެގް،ްބުނެފައި،ްެއސް.އެމް.އެްސގެްަޛރީޢާްއިން

މަޢުލޫމާތުތައްްހޯދޭނެްގޮތެއްްއޮންނަންވާނޭ.ްޢިއްޒަތްތރިްަރއީސް.ްގެސްޓުަހއުެސއްްހިފަންދާްމީހާްދިޔައިމާ،ްއެްމީހާގެް

ްވެބްސަް ްފަރާތެއްގެ ްފަދަ ްއެ ްބެހޭ ްކަމާ ްސަުރކާރުގެ ްބަލައިލާފަިއ ްއެްއްއަިއޑީކާުޑ ްެއސް.އެމް.އެސް ްުނވަތަ އިޓަކަށް

ްހުރިް ްކަމެއްގައި ްއެކަހަލަ ްހުރި،ްނުވަތަ ްބައްެޔއް ްއެކަހަލަ ްނުވަތަ ްބެހޭ ްކުޑަކުދިންނާ ްއެކަަހލަ ްއަކީ ްއޭނަ ފޮނުވައިލީމާ

ްމިއަ ްެއކަމަކު ްއޮންނާނެ. ްބުނެފައި ްޤާނޫނުގައި ްކަމަށް ްޤާއިމުކުރަންޖެޭހނެ ްނިޒާމު ްއެ ްގޮތަށް ްއެނގޭނެ ާދްމީހެއްގެކަން

ްހޯދަންް ްމީހަކު ްޓަކައި ްގެްނގުުޅމަށް ްގެެއއްަގއި ްވެސް ްމިއަދު ްއަކީ ްނަތީޖާ ްއާޚީރު ްނުކުރެވޭ. ްވެސް ހަމައަކަށް

ްހަވާލުކުރަންް ްބަލަން ްުކަޑކުއްޖަކު ްެއއީ ްފޮނުވާަލއިގެން ްއެއް ްއެސް.އެމް.އެސް ްމަޢުލޫމާތު ްމީހާގެ ްއަންނަ އިޢުލާނުކޮށްލީމަ

ްނުވަތަ ްމީހެއްތޯ ްއެކަށީގެްނވާ ްކަމެްއެގްްއެންމެ ްކުޑަުކޑަ،ްސިމްޕަލް ްވަރަށް ްމިއީ ްނެތް. ްނިޒާމެއް ްދެނެގެނެވޭނެ ނޫންތޯ

ްފަރާތްތަަކކުން،ް ްއޮތް ްނިަޔތްތަކެއް ްނުކުރުުމގެ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްއެހެްނވީމާ، ްދައްކަނީ. ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަ

ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނުކުެރވޭނެ ްއެކަްނކަން ްދައުލަތުން ްާޚއްޞަކޮށް ްއަދި ް ްމިީއްްނުވަތަ ްހަދައި، ްޤާނޫނުތަކެއް މިފަދަ

ހަމައެކަނިްއަލަމާރީގެްތެޭރގަިއްނުވަތަްތަނެއްަގއިްބަހައްޓާްގޮތަކަށްްގެންދާގެންދިއުމަކަށްްއަޅުަގނެޑއްްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ް

ްލި ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްދިމާވާ ްހާލަތްތަކުގައި ްއެފަދަ ްނަފާ ްމިކަމުގެ ްވާންޖެހޭނީ ްމިކަން ްބަދަލުަގއި ބޭނެްއޭގެ

ްމައްސަލަތަްއް ްއެ ްފުރައްާސރަކުރުމުން ްތެރޭަގއި ްމާޙައުލުގެ ްާޢއްމު ްމިއާއެކުގައި ްހަމަ ްައދި ްވުން. ްއެކަން ގޮތްގޮަތކަށް

ހުށަހެޅޭނެްވަކިްކަހަލަްފަސޭހަްނިޒާމުތަކެއްްއެބަްއޮންނަންޖެހޭްރައީސް.ްހަމަްމިއާއެކުަގއިްމިްދެންނެވީްމީހަކުްއެްމީހާް

ްފުރައްސާރަކުރި ްޖިންސީ ްޮގއްަސްްއަށް ްފަރާތްތަކަށް ްއެހެން ްނުވަތަ ްގުޅުންހުރި ްއެއާ ްހަމަ ްއަށް ްބުނެފައި،ްއޭނާ ކަމަށް

ްފަސޭހައިންް ްއެއަށްވުރެ ްނުވެާދނެ. ްއުސޫލުކަމަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއޮންނައޮތުމަކީ ްހުށަހަޅަން ްއެއް މައްސަލަ

އެސްްެއއްްފޮނުވަިއގެންްނުވަތަްއެނޫންވެްސްފޯނުކޮށްލައިގެންްނުވަތަްގުޅޭްނަންބަރަކަށްްގުޅާލައިގެންްނުަވތަްއެސް.އެމް.

ްމިއާއެުކގަިއް ްހަމަ ްއަދި ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއޮތުމަކީ ްމެކޭނިޒަމެއް ްހުށަހެޅޭނެ ްމައްސަލަަތއް ްއެ ގޮތަކުން

ްމިކަންް ްެއކު ްފަސޭަހކަމާ ްތަޢާރުފުވެ، ްިމގޮތަށް ްކަންކަން ްމިފަަދ ްއޮތް. ްއެބަ ްވެްސ ްކަެމްއ ްއެހެން ވިސްނަންޖެހޭ

ްދުްއވާލުމަށްްކުރެވެން ްޢިއްޒަތް ްއަުބރާއި ްމީހުންގެ ްގޮތެްއގައި ްނާޖާއިޒު ްމީހުންގެ ްނަގައިގެްނ، ްއެްޑވާންޭޓޖު ްމީގެ ފެށީމާ

ޓަކައިްމަސަްއކަތްތަެކއްްކޮށްާފނެްކަމަށްްޓަކައިްެވސްްއަޅަްނޖެހޭްފިޔަވަޅުތަކެއްްވެސްްހުްނނާނެ.ްއެކަންކަމަށްްވެސްްމިް

ްޢިއްޒަތް ްފަރުވާދެވެންޖެހޭނެ ްެއްއްޤާނޫނުން ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅޭ ްހާލަތެއްަގއި ްއެފަދަ ްެއހެންވީމާ، ްރަީއސް. ތެރި
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ްއަިދް ްބެލެވުމަށްފަހުގައި ްބާވަތަށް ްމައްސަލަިއގެ ްހިސާބުން،ްއެ ްރުޖޫޢަވުމާ ްައސްލަށް ްމައްސަަލއިގެ ބެލުމަށްފަހުގައި،ްއެ

ްެއކަށީގެންނުާވްގޮ ްެއއީ ްބެލުމަށްފަހުގައި ްމަޢުލޫމާތަށް ްހެކިތަކާއި ްއަބުުރްލިބެންހުރި ްމީހެްއގެ ްހުށަަހޅާފައި،ްހަމަ ެތއްަގއި

ްވެސްް ްމެދުގައި ްފަރާތާ ްުހށަހެޅި ްަމއްސަލަ ްއެ ްވަންޏާ ްއެްއްަކމަށް ްއޮްތްމައްސަލަ ްހުށަަހޅާފައި ްޓަަކއި ނިގުޅަިއގަތުމަށް

ްދެ ް ްވާހަކަތަެކއް ްވިސްނުމެްއަގއި ްނުކުރުމުގެ ްއެކަްނކަން ްއަދި ްނަސޭހަތްތެރިވުމާ ްގޮތަކަށް ްއެނޫން ްޖެހޭ ެކވެން.ްއެބަ

ނޑެއްްނުދެކެން.ް އެހެންވީމާ،ްމިްދެންނެވިްނުކުތާތައްްމިްބިލުގެްްތެރޭގައިްމުޅިންްފުރިހަމަވެފައިްހުރިްކަމަކަށްްއަޅުގަ

ްދެންނެިވް ްމި ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިީޓެގ ްވެގެންދާނީ ްޤާނޫނަކަށް ްުނވަތަ ްވާނީ ްބިލަކަށް ްޕްރެޓިކަލް ްބިލު ްމި އެހެންކަމުން،

ްމުހި ްވަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްނުކުތާތަކަށް ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ްގެނެްސގެންކަުމގައި ްބަދަލުަތއް ްއެ ްގޮުތގައި ްކަމެއްގެ އްމު

ްގޮތުންް ްގުޅޭ ްމިކަމާ ނޑު ްައޅުގަ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްއެަބްހުރި. ްވެސް ްވާހަކަތައް ްވަރަްށްގިނަ ނޑުގެ ރައީސް،ްއަުޅގަ

ް ްވެސް ްލިޔުމުން ްއަޅުަގނޑު ްމައުލޫމާތު ްހިއްސާކުރަންޖެހޭ ްފުރުޞަތަްށްއިތުރަށް ްދަންނަވަމުން،ްދެއްވި ްވާހަކަ ފޮނުވާނެ

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުދަންނަަވން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުނ3ް

ްފުރައްސާރަކުރު ްޖިންސީ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްތުލުސްޫދް`. ް ްޓަަކއި ްހުްއޓުވުމަށް ން

ނޑުްވެސްްދެކޭްގޮުތގައިްވަރަށްްމުހިއްމުްބިެލއް.ް ދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްމިްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްބިަލކީްއަުޅގަ

ްެވްސް ްމުޖްތަމަޢުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅގަ ްކަންތައްތަކަކީ ްމި ްފުރައްސާރަކުރުން ްިޖންސީ ްޖިންސީގޯނާކުރުން، އާދެ!

ްހަމައެކަނިްޒަމާނު ނޑުމެންނަށް ްއާދަތަކެްއ.ްއާދެ!ްއަޅުގަ ްނުރަނގަޅު ްނޭދެވޭ،ްވަރަށް ްވަރަށް ްއަންނަ ްހިނގަމުން އްސުރެ

ްމީހުންް ްބޮޑެތި ްޚާއްޞަކޮށް ްވެްސ، ްރަށްތަކުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްފެންނަމުންދޭ ނޑުމެނަށް ްައޅުގަ ްނޫން. ްއެއް އޮފީސްތަުކގަ

ްބޮޑެ ްއަދި ްކުޑަުކދިންނަށާ ްހަމަ ްނޫން. ްބައެއްްއެކަންޏެއް ްނޭދެވޭ ްފަދަ ްދެންނެވި ްމި ްވެސް ްކުދިންނަށް ްއަންނަ ތިވަމުން

ްއެނޫންް ްއަދި ްވިޔަސް ްސްކޫލުތަްއކަމުަގއި ްފަހަރަށް ްަބެއއް ްެއއީ ްކުރަމުންދާކަން. ްފަރާތްތަކުްނ ްަބއެއް ކަންތައް

ސްްހިނގަމުންްއަންަންތަންތާނގައިްވެސްްހިނގަމުްންއަންނަްކަންތައްަތއް.ްއަދިްީކއްކުރަންތޯްބަެއއްްގޭބިސީތަުކަގއިްވެް

ްއަލިއަުޅަވއިލެވިފަ.ް ްކަންަތއްތަކަށް ްމި ްއޮތް ްއެބަ ްފުާޅކޮށް ްފުޭދވަރަކަށް ްބިލުގައި ްމި ްއެހެންވީމާ، ކަންތައްތައް.

ްގޭގޭގަިއ،ް ްފަހަރަށް ްގިނަ ްވެގެންދަނީ ްކަމަކަށް ްޢާއްމު ްއެންމެ ްމީގެ ްގޮތުަގއި ްދެކޭ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްގާތްތިމާގެްޒަމާނުއްސުރެ ްނޫނީ ްމީހުން، ްޢާއިާލެގ ްގޮތުން ްއޮތް ްދިިރުއޅުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނަކީ

ްރަށްރަށަށް،ްއަދިް ްބޮޑެތި ްރަށްރަށުން ްކުދި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްފުރުޞަތުތައް ްތަޢުލީމުގެ ްގޮތެއްަގއި ްޚާއްޞަ މީސްމީހުން،

ްގުޅުން ްޢާއިލާއާ ްފަދަ ްދެންނެވި ްމި ްހިޖުރަކޮށްގެން ްއަށް ްމާލެ ްއުޅެމުންދާނެ.ްޚާއްޞަކޮށް ްގެއެްއަގއި ްއެ ްކުދިން ހުންނަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްހަމަްފެނިްތަޖުރިބާކުރެވިފައިްހުރިްކަންަތއްތައް.ްމިހެންްއުޭޅއުޅުމުގެްެތރޭގައިްވަރަށްްގިނަްފަހަރަށްް

ްއެކަންތަކަ ްއެހެންަކމުން، ްއާދެ! ްދިމާވަމުންދާކަން. ްކުދިންނަށް ްގޯނާކުރުންތައް ްނޭދެވޭ ްކަހަލަ ްހައްލެއްްމިދަންނަވާ ށް
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ނޑުްދެޭކްގޮތުަގއިްމިްބިލުްބަލަިއގަނެ،ް ހޯދައިދިނުމަށްްޓަކައިްމިފަދަްމުހިއްމުްބިލެއްްހުށަހެޅި،ްްަބހުސްކުރެވި،ްއަުޅގަ

ޤާނޫނަކަށްްވެސްްެވގެންދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމީަގއިްއަުޅަގނޑުްކުރިންްދަންނަވާލިހެންްމިްހުރިހާްކަމަކަށްްރަނގަޅަށްް

ްގޮެތއްަގއިްްއަލިއަުޅވާެލވިފައި ްއާދައިގެ ްއެްއްކަމެްއ،ްފުރަތަމަ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްމީަގއި ްގޮތުަގއި ނުޑްދެކޭ ްައުޅގަ ނެތީމަ

ްމަްއޗަށްް ްއެއަްށވުރެ ްފެިށގެންދަނީ.ްގޮްސްފަހުން ްފަަދްކަންތައް ްމިދެންނެވި ްސަބަބުން ްވާހަަކިއގެ ްދެކެވޭ ބަހުން،ްނޫނީ

ްކަންތައް ްބޮޑެތިްނޭދެވޭ ްހަމަ ްދަމުންގޮސް ްބެލުމުގެްއެކަންތައް ްބަެއްއގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްހިނގަމުންދޭ.ްހިނގަމުންދާއިރު ތައް

ްއެް ްފަހަރަށް ްގިނަ ްކަންތައްތަކަށް، ްދިމާވާ ްކުޑަކުދިންނަށް ްތިޭބ ްޚާއްޞަކޮށް ްވަކިން، ްމައިންބަފައިންނާ ްއަދި ދަށުގައި،

ްފަ ްގިަނ ްނޫނީ ްނުހޯދިގެން، ްކުދިންނަްށ ްެއ ްގޮތްތަްއ ްަރއްކާެތިވވެޭވނެ ނޑުމެްނގެްކަންތައްތަކުން ްއަުޅގަ ހަރަށް

ްނުކުރުމުެގް ްހިއްސާކުރަން ްކަންތައްތައް ްއެކަހަލަ ްކުދިންނަށް ްގިނަ ްގޮތުން ްއޮންނަ ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ މުޖްތަމަޢުގައި

ްއިްސކޮށްް ްޢާއިލާތަކުަގއި ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްފަހަރަށް ްގިނަ ްިވޔަްސ ްހިއްސާކުރިކަމުަގއި ްފަހަރަށް ްބައެއް ްއަދި ސަބަބުން

ްބޭފު ްނޫން.ްތިއްބަވާ ްެއކަންޏެއް ްޢާއިލާތައް ްއާދެ! ްނުދޭ. ްސަމާލުކަމެއް ްދޭންޖެހޭ ްަކންތައްތަކަށް ްއެ ޅުން

ްކަންތަްއް ްފަދަ ްދެންނެވި ްމި ްވެސް ްޤައުމުތަކުަގއި ްެއހެން ްއަިދ ްނޫން ްރާއްޖެ ްެފނޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތަނެއް ްއެ ްނޫނީ ްމީހުން، ްމަސައްކަްތކުރާ ްއޮފީެހއްަގއި ްއެ ްމީހުންނަށްްހިނގަމުންދާއިރުގައި ްމަަސއްކަތްކުރަމުންދާ ގައި

ްލެވެްލގަިއް ްިއސް ްތަންކޮޅެއް ްއެއަްށވުެރ ްނޫނީ ްެލވެލެްއގަިއ، ްެއއް ްމުވަްއޒަފަކާ ްއެ ްދިާމވެެގން ްކަންތައްތައް އެފަދަ

ްކަންތައްް ްއެ ްސަބަބުން ްއަަޅއިނުލުމުގެ ްއެކަމަށް ްދެންެނވުމުން ްވާހަކަ ްއެ ްއަރިހުަގއި ްބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރއްވާ

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާެންގޯހު ްހިނގާފަ. ްެވސް ްހާދިސާތައް ްދެރަ ްވަރަށް ްނޭެދވޭ، ްވަރަށް ްުހރި ްއެބަ ްގޮއްަސ ންގޯހަށް

ްއެާހް ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންތަކާ ްެއކަހަލަ ްއަދި ްދިރާސާކުރެވި، ްކަންތައްތައް ްެއކަހަލަ ްއެާހވަރަށް ްރާއްޭޖގައި އަޅުަގނޑުމެން

ކަންްކުރެވިަފއިްނެތްކަމުގައިްވިޔަސްްބަެއްއްޤައުމުތަކުގައިްއެްކަންތައްްގިނަްޢާއްމުންނަށްްއެނގޭނެްފަދަްގޮތްތަކަށްްއެ

ްއާބާދީތަްއް ްޮބޑެތި ްޤައުުމތަކުަގއި، ްއެހެން ްޚާއްަޞކޮށް ްފެންނަމުންދޭ، ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ހިނގަމުންދޭ.

ްބޮޑެތި.ްބައެް ްގުިޅގެްންދިމާވާ ްހާދިސާތަކާ ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްޤައުމުތަުކގައި ްވެްސްއޮންނަ ްއަށް ްފުރާނަ ްހަމަ ްފަހަރަށް އް

ނޑުމެންގެްމުޖްތަމަޢަކީްކުޑަްމުޖްތަމަޢަކަށްް ގެއްލުްނވާްފަދަްހާދިސާތައްްވެސްްދިމާވެފައިްއެބަްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއެްދި ްއެފަދަްޝަުކވާތައް ްގޮތަކީ ްކަހަލަްކަންތައްތަެކއްްދިމާވުުމންްގިނަްފަހަރަށްްވާ ާމާވްވެފައި،ްކުރިންްމިްދެންނެވި

ްގޮސް،ް ްޢާއްމުވެ ްކަންތައް ްއެ ްދިމާވޭ ްއެބަ ްފަހަރަށް ްބައެއް ްހިއްސާކުރުމުން ްމީހުންނާ ްއެހެން ްވާހަކަ ކަންތައްތަުކގެ

އެންމެްފަހުންްއެްމީހަކަށްްނަފްސާނީްގޮތުންްގެއްލުންލިބޭްފަދަްކަންތައްތަކަށްްވެސްްދިމާވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނުޑް

ްަކންތަ ްމިދެންނެވި ްގޮތުަގއި ްކަމުަގިއްދެކޭ ްއޮފީހެއް ްމަަސއްކަތްކުރާ ްހިއްސާކުރެވޭ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއެ ްދިމާެވގެން އްތައް

ްފަރާތްތަކުންް ްޒިންމާނަގަންޖެހޭ ްއެ ްއަޑުއަހާފައި ްޮގތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްވިޔަސް ްކަުމގަިއ ްސްކޫެލއް ވިޔަްސ،

ްއެކަށީގެން ްހަމަ ްދެވެްނޖެހޭނެ ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްއެފަަދ ްނަމަ ްބިލުންްޒިންމާނުނަގައިފި ްމި ްއަދަބެއް ްަހރުކަށި ވާ

ްމަަސއްކަތްކުެރޭވއިރުަގއިް ްކޮމިީޓގައި ްވެގެންދާއިުރ، ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްގޮުތަގއި ްދެކޭ އަޅުަގނޑު
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ްއުަފއްދާފައިް ްކޮމިޓީތަކެްއ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއަދި ްެއއީ ްޮބޑަށް. ްވަރަށްވުެރ ްއޮތް ްމި ްިމހާރު ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ

ްމުއައްސަާސއެްއގައި ްއެާހވަރަށްްްކޮންމެ ްކަންތައްތައް ްއެކަަހލަ ްބޭފުޅުންނަށް ްބައެއް ްކަމަުކ ްއޮެތއް ްއެއް ކޮމިޓީ

ހިއްސާކުރާކަްށްކެިރވަަޑއިނުަގންނަވާ.ްއެހެްނވީމާ،ކެިރވަަޑއިެގންްއެްވާހަކަތަްއްދެެކވުނީމަްބައެއްްފަހަރަށްްގިނަްފަހަރަްށް

ކުރެވުނީމަްއެްމީހެްއގެްވަީޒފާްއަށްްވެސްްބުރުއަރާްގޮްތްމިްއޮންނަނީްއޭގެްނޭދެވޭްައސަރުކޮށްފަ.ްއެްވާހަކަތައްްހިްއސާ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއެބަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްގެއްލުން ްލިބޭ ްމީހަކަށް ްއެ ްވަންޏާ ްަކމަށް ްއެއް ްޢާއިލާ ްއަދި ދިމާވޭ.

ވާނީްއަުޅަގނޑުްދެޭކްްފެންނަމުންދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްދެންނެވިްކަންތައްތަކުންްަރއްާކތެރިކުރެވޭނެްގޮަތކަށްްއެންމެްބޮޑަށް

ްނާޅައިިފް ްފިޔަވަޅުތައް ްއަަޅންޖެހޭ ްެއކަމަށް ްވެސް ްފަާރތްތަކުން ްހިއްސާކުރެވޭ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއެ ްމިދަންނަވާހެން ގޮތުަގއި

ްމުހިއްމުް ްވަރަށް ްހަމަ ްބިލަކީ ްމި ްއާދެ!ްކޮންމެއަކަސް ްއޮންނަންޖެހޭ. ްއަދަބުތަކެއް ްހަރުކަށި ްދޭންޖެހޭ ްބަޔަކަށް ްއެ ނަމަ

ްކަންތަްއްްބިލަކަށް ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ްދެންނެވިހެން ްމި ްކުރިން ްބިުލގައި ްމި ްބަލައިގަނެ، ްބިލު ްމި ވާތީ

އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހުްޤާނޫނަކަށްްވެގެންދިއުންްެއއީްއަުޅަގނޑުްވެސްްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭްކަމެއް.ްއާދެ!ްބަެއއްްފަހަރަށްް

ލުތަކުަގއި،ްރީޖަނަލްްލެވެލްގައިްނޫނީްއަތޮޅުތަކުގެްލެވެްލގަިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދިމާވެފައިްއެބަްހުރިްމިސާލަކަށްްސްކޫ

ްދަތުރުކޮށްފަ.ް ްތަންތަނަށް ްއެެހން ްމުދައްރިސުން ްއެއްކޮށް ްދަރިވަރުންނާ ްހުރި ްއެބަ ްވެސް ްމުބާރާތްތަކަށް ްބަެއއް ބޭއްވޭ

ްކަންތަްއ،ްމިާސލަ ްބަެއއް ްނޭދެވޭ ްވަރަށް ްހަމަ ްހުރި ްއެބަ ްެވސް ްއުޭޅއުޅުމުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންްއެހެންގޮސް ްމިހާރު ކަށް

ްމަންޒަރުަތއްް ްނޭދެވޭ ްކަހަލަ ްބަެއއް ްފޯނުން ްފޯނުތައް. ްމޯބަިއލް ްއޮޭވ ްއެބަ ްއަތުަގއި ްބޭބޭފުުޅން ްގިނަ ްޢާއްމުކޮށް ހަމަ

ްއޭަގް ްގިނަްފަހަރަށްްއެބަްހުރިްކުދިންނަށްްބިރުދައްކަިއ،ްއަދިްގޮސް ވީިޑއޯކޮށް،ްއެްބޭނުންކޮްށގެންްވެސްްހަމަްވަރަށް

ްވަރަ ްކޮންމެވެްސްހަމަ ްބިލުގެ ްމި ްވެސް ްކަންތައްތަކަކީ ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްފުރައްސާރަކުރެވިފަ. ްޖިންސީ ްބޮޑަށް ށް

ނޑުް ގޮތަކަށްްހިމެނިގެންްއެފަދަްަކންތަކަށްްވެސްްެއޑްރެސްކުެރޭވނެްގޮތަކަށްްނިމެންޖެހޭނެްކަންތައްތައްްކަުމގައިްއަުޅގަ

 ތެރިްަރީއސް.ްްދެކެނީ.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތް

ް

 މަޑަވެލީްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވނ3ް

`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްޖިންސީްފުރައްސާރަކުރުމުެގްބިލެްއގެްނަމުގައިްސަުރކާރުްފަރާތުންް

ްދާދިް ްެއއީ ްކަންބޮޑުވޭ. ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްުއޅޭތީ ްހުށަހަޅުއްވަިއގެން ްބިލު ްރައްޔިތުްނެގްމި ްކަެމއް ްބާވަތުގެ ްމި ފަހުން

ްއަދިް ްދެކޮޅަށް، ްނިންމުމަކާ ްނިންމި ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްސަރުކާރުން، ްނިންމެވީމަ މަޖިލީހުން

ްމިްބިލުގަިއވާްހުރިހާްކަމެްއެގްއަސްލުްކަމަށްްޖިންސީްފުަރއްސާރަކުރުުމގެްނިޔަތާ،ްއަިދް ޚާއްޞަކޮށްްމުިޅ،ްޢާއްމުކޮށް

ްެއްްއެ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްދާއިރާއެްއގައި ްފުޅާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްއަދި ްކަމެއް. ްޮއތް ްކޮށްަފއި މަގުސަުދގައި

ްދޭތެަރިއް ްނިޔަތާ ްފޮނުވީމާ ްސަރުކާުރން ްބިލު ްބަލައިނުގަނެ،ްމި ްސަރުކާރުން ްނިންމިނިންމުމެއް ްބަލަިއ،ްއަިދ މައްސަލަ

ްރައީސް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއުފެދޭ. ްއެބަ ްމުޖުތަމަޢުްސުވާލު ްއަދި ްގޯނާކުރުން ްޖިންސީ ްއަދި ްފުަރއްސާރަކުރުން ްޖިންސީ .
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ްރައްޔިތުްނެގް ްަޤބޫލެއްނުކުރަން ްައޅުަގނޑު ްހައްލުކުެރވޭނީކީ ްކަންތައްަތއް ްނުރަނގަޅު ްއުޭޅ ްމި ްޢާއްުމކޮށް ތެރޭގައި

ްއުނގެނެމުންދާއިރުގައި ްޢިލްމު ްޅަފަުތގައި ްކަމަކީ ްއެ ްކަމެއް. ްޤާނޫނަކުން ްހެދޭ ްތަރުބިއްޔަުތްްމަޖިލީހުން ްކުއްާޖގެ ވެސް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްަކންތައްތައް. ްކުެރވޭނެ ްބަހައްޓަިއގެން ްވިސްނުްނ ްފެންވަރެއްަގއި ްޤަުއމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތެރޭގައި

ްިރވެިތް ްމާތްވެގެންވާ ްއިސްާލމްދީނުގެ ްދާއިރުގައި ްތަރުބިއްަޔތުކުރަމުން ްދަރިން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ވިސްނަން

ް ްމުސްލިމުންކަމުަގއި،ްއުސޫލުތަކާ، ްސައްތަ ްއިްނ ްަސއްތަ ްައކީ ްރާއްޖެ ްމިތިބީ ްއެންމެންމެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ އަދި

ްޤަބޫލުކޮށްގެންް ްކަމަށް ްމުސްިލމުން ްއަދި ްމާޙައުލެްއގަ. ްދިިރުއޅޭ ްގޮުތގައި ްމުސްލިމުންގެ ްދަރިންނަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނުކޮށް، ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމެްއްްތިބިއިރުަގއި ްލިޔުނަކަސް ްހުދުން ްކަޅާއި ޤާނޫނުގައި

ްވެސްް ްމާއްދާތަކުން ްހުރިހާ ްހުރި ްބިލުގެ ްރައީސް.ްމި ްނުކުރެވޭ.ްޢިއްޒަްތތެރި ްޙަޤީޤަތުގަިއްހާސިލެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގޮތްގޮތަ ްއެިކއެކި ްޤާނޫނުަގިއ ްގޮތަކަށް ްނުކުރެވޭނެ ްެއކަން ްކުރުމުން ްއެކަން ްމީހުްނ ްދޭހަވަނީ ްކޮމިޓީްއަޅުަގނޑަށް ށް

ްނޫްން ްކަމަށް. ްކުރެވޭނެ ްެއަކން ްނިޒާމުތެެރއިން ްޮކމީޓީތަކުގެ ްއެ ްއެކުަލވައިަލއިގެން ްކޮމިޓީަތކެއް ްއަދި ހައްދަވަިއގެން،

ްގޮެތްއް ްއޮންނަ ްއެކަން ްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްުނކުރެވޭނެ.ްއަުޅގަ އެކަމެއް

ްއޮޅުންފިލުވަ ްތެރޭަގއިްކުދިންނަށް ްއުސޫލުތަުކގެ ްމަތިވެރި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްލޯބިޖެއްސުން.ްއަދި އިދިުނން.ްއިސްލާމްދީނަށް

ްނުދަންނަވަންް ނޑު ްހުރަސްއެޅިގެންާދނެ.ްއަޅުގަ ްމަގުފަހިވުމަށް ްކުރަން ްމިކަން ްކުރުމަށް،ްއަދި ްމިކަން ްހިނދަކު ހުންނަހާ

ްމާތް ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްެއކޭ. ްނުކުރެވޭނެ ްހިނދަކުްްކުށެއް ްއުފެދޭހާ ްތެރޭގައި ްހިތުގެ ްއޭނާގެ މަގުސަދު

މިކަހަލަްކުށްތަކަށްްއަަރިއގަތުމަކީ،ްއަދިްއަަރއިގަންނަންްދަިތވެގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުމެންްކުރަންޖެހޭްކަމަކީ،ް

ްދިރުވަިއ، ްތަރުބިއްޔަތު ްއިސްލާމީ ްކުދިންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރޭގައި ްމަންހަޖުގެ ްގޮތަކަށްްްތަޢުލީމީ އާލާކުެރވޭނެ

ްއަދިް ްހެދިޔަސް، ްޤާނޫނު ްކިތަންމެވަރަކަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބައްޓަންކުރުން. ްސިޔާސަތުަތއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްުނކުރެވޭނެ.ް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއެއް ްނަތީޖާ ްއެދެވޭ ްޙަޤީީޤ ްއެކަމަކުން ްދިޔަޔަސް ްފަރުމާކުރަމުން ޤާނޫނުތައް

ްދު ްީމގެ ްރައީސް. ނޑުމެްންޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްބިލެއް ްއެތައް ްޒާތުގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެްސ ްކުީރގައި ވަސްކޮެޅއް

ްއުމުރުފުރައަކަްށް ްވަކި ްޚާއްަޞކޮށް ްގޯނާކުރުން، ްޖިންސީ ްކުޑަކުދިންނަށް ްއަދި ްރަނގަޅުކުެރުވނުތޯ؟ ފަސްކޮށްފީމު.

ްހާސި ްނަތީޖާ ްފާސްކޮށްފީމު. ްބިލެއް ްމިތަނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ނަޑއެިޅގެން ނޑަްށްކަ ްއަޅުގަ ްނުވޭ. ލުކުރެވުނުތޯ؟

ްކުށްް ްތަން.ްއެ ްވެގެންދިޔަ ްމީހުންނަށް ްއެ ްޙުކުމްތަކެއް ްޖެހި،ްބޮޑެތި ްމަޅީަގއި ްއެކަމުަގއި ްބަަޔކު ްއެތައް ފެނިގެންދިޔައީ

ްކުދިންނަް ްބޭނުންކުރާ ްްޑރަގު ްޑްަރގުެގ،ްބާރުގަދަ ްނުފެނުނު.ްހަމައެާއއެީކގައި ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްތަނެއް ށްްއިޞްލާޙުވި

ް ްއޮތް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަެމްއ25ްްވެސް ްހުރި. ްއެބަ ްކަންަތްއތައް ްޒާުތގެ ްމި ްއަދި ްޖަލަށްލުން. އަހަރަށް

ްދުނިޔޭެގް ްފެނިގެންދިޔައީ ްމި ްއައިއްސަ ްފަހުން ްއެންމެ ްކުރަމުން. ްދަނީ ްފަރާތްތަކުން ްއެތެެރކުރާ ްއެ ހައްލެއްނުކުެރވުނު.

ްބަޔަ ްހިންގާ ްޖަރީމާ ްބޮޑެިތ ްައއިސްްފެންވަރުގެ ްއެތެރެކޮްށގެން ްޑްރަގު ްތެެރއަށް ްހަންަގނުޑގެ ްޖަނަވާރުަތކުގެ ްއަދި ުކ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްފެންނަނީ. ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ްއެތެރެކުރަމުންދާ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއަދި ްތަން. ްވައްދަމުންދާ މިތަނަށް



65 

 

އަދިްޅަފަތުަގިއްޢިލްމުްއުނގެޭނއިރުަގއިްއެްްޙަޤީޤީްމިްކަމުެގްހައްލަކަށްްާވނީްއިންސާނާްރަނަގޅަށްްތަުރބިއްޔަތުކުރުން.

ްހިތުަގިއް ްުކއްޖާ ްއެ ްއުސޫުލތައް ްިރވެތި ްއިސްާލމްދީނުގައިވާ ްއަދި ްތަރުބިއްޔަތުދިނުން. ްއިސްލާމީ ކުއްޖާއަށް

ްޤަބޫެލްއް ްޚުދު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަިދ ްުނކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަކަްށ ްއެެހން ްނޫން ްެއ އަށަގެންެނވުން.

ްކީރިތިްވެ ްއަދި ްިއސްލާމްދީނުގައި ްމާތްވެގެްނވާ ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްކުެރވޭނެކަން. ްކަންތައްތަކެއް ްމިކަހަލަ ްނުކުރެވޭ ސް

ނޑުމެންްއެްދޭތީގައިްނުހިފަިއ،ްصلى هللا عليه وسلنޤުރުއާނުގެްޞަރީޙަްނަސްލުްންއަދިްރަސޫލުް ގެްސުންނަތުންްއަުޅގަ

ްހު ްކަޅާއި ްހިފައިގެްނ، ްއެއްޗެީހގައި ްނުކުރެވޭނެ.ްއެހެން ްހައްލެއް ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްލިޔެގެން ްޤާނޫނު ދުން

ްެއއީް ްއޮތް. ްއެބަ ްމާއްދާ ްެއއް ްކަންޮބޑުވާ ްވަރަށް ނޑު ްައުޅގަ ްތެރޭަގއި ްމާއްދާެއްއގެ ްބިލުގެ ްމި ްރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެކުަލވައިލުން،ް ްމާއްދާ.17ްްކޮމިޓީ ްކޮމިީޓގ17ްެަވނަ ްވޭ ްއެބަ ްމާއްާދެގް)ރ(ގައި ްއޮންނަްނވާނީްްވަނަ އަޣްލަބިއްޔަތު

ްަވިކް ްގޮތަކަށް ްަވކި ްބިލުގައި ްމި ްބިރުވެރިކަމެްއ. ްވަރަށް ްކަމެއް. ްނުރައްކާތެރި ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށޭ. އަންހެން

ްޤާނޫނުއަސާީސއާް ްލިޔުީނމާ،ްއެީއ ްމާއްާދއެްއގަިއ ްބިލުގެ ްކަމަްށ ްއޮންނަްނވާނެ ްއަްޣލަބިއްޔަތު ްނިސްބަތްކޮށް ޖިންސިކަށް

ްއިސް ްއޮތްްއަދި ްމި ްފިރިހެނުންނަށް ްއަންހެނުންނާއި ްހަމަހަމަކަމާ، ްއޮތް ްމި ްއިސްލާމްދީނުގައި ްއަދި ްޝަރީޢަތާ ލާމީ

ޖިންސުގެްތަފާތުކުރުންްނެތި،ްކަންތައްތައްްމުޅިންްމިްބިލުންްނެތިވެގެންދާނެްކަމެއް.ްމުޅިްބިލުްގެއްލިގެންދާނެްކަމެއް.ް

ް ްކަމެއް ްކުެރވިގެްނވާނެ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްއަތްމަްއޗަށް،ްމިއީކީ ްކަނބަލުންގެ ްއަންހެްނ ްގޮެތއްަގއި ްޚާއްޞަ ްއަދި ނޫން.

ްގޮތަކަށްް ްބާރުވެރިކުުރވާނެ ްގޮަތަކށް ްވަކި ްބޭފުޅުންނަށް ްފިރިހެން ްނުވަތަ ްފިރިހެނުންނަށް ްުނވަތަ ްގޮތަކަށް ްަވކި އަދި

ްއަދި ްވެސް، ްއަންހެނުންނަށް ްމިއީ ްއަކީ ްރާއްޖެ ްމި ްނެހެދޭނެ. ްޤާނޫނެއް ްވެސްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފިރިހެނުންނަށް

ްއަންހެންް ްވެސް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ްވަގުތު ްމި ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްޤައުމެއް. ްއޮތް ްފުރުޞަުތ ހަމަހަމަކަމާއެކީގައި

ްއެހެންނަމަވެްސް ްކުރެވޭނެ. ްނިންމައިފިއްޔާ ްއެކަން ްރައްިޔތުން ްރާއްޭޖގެ ްކުރިމަތިލައްަވއިގެން ްވެސް ކަނބަލަކަށް

ްޤާ ްނިންމަންޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަްއޔިތުމީހާ ްގޮެތއް. ްނިންމާ ްަރއްޔިތުން ްއެއީ ްނުލިެޔވޭނެ. ްެއގޮތަކަށް ނޫނުތަުކގަިއ

ްޮއެވގެންނުވާނެ.ް ްބިލުގައި ްމި ްމާއްދާ ްކަންބޮުޑާވްކަމެއް.ްމިކަން،ްމި ްވަރަށް ްކަމަީކްއަޅުަގނޑު ގޮތެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމި

ްބިލުގަް ްމި ްމާއްދާ ްމި ްއަދި ްދިޔަަޔސް، ްކޮމިޓީައކަށް ްވަރަްށްއަދި ްވޯޓުދޭން ްމީގައި ްއަޅުަގނަޑށް ްހިނދަކު ްއޮންނަހާ އި

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއޮތުމުން ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްމިކަހަލަ ްދޭނަން.ްއެއީ ްނުވެސް ްވޯޓެއް ްބިލަކަށް ްމި ްއަޅުަގނޑު ދަތިވާނެ.ްއަދި

ް ްެވއްޖެއްޔާ ްގޮަތކަށް ްރަނގަޅު ނޑު ްއަުޅގަ ްހާމަެވގެންދަނީ. ނޑަށް ްައުޅގަ ްނުރައްކާތެރިކަން ްއެކަންްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްޖިންސީް ްބަޔަކަށް،ްއަދި ްނޫން.ްެއްއެވސް ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޯނާކުރުމަކީ ްޖިންސީ އިޙްތިރާމުކުރާނަން.ްއަދި

ްވަޅިންް ްކަޓަާރއި ްމަގުތަކުަގއި ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްކޮްށގެންނުވާނެ.ްއަދި ްވެސް ްއެއް ްގޯނާ ްއެހެން ްއަދި ްނޫން ގޯނާ

ްހަމަލާދީގެންނު ްައޅުަގނޑުމެްންވެސް ްއެްއ ްއަނިޔާ ްވަނީ. ްއަިނޔާައކަށް ްނޫން ްއަނިާޔވީމަކާ ްގުަނވަނަކަށް ްޖިންސީ ވާނެ.

ްވެސްް ްވާކަށްނުޖެހޭ.ްއެއީ ްކޮންމެެހން ްގުނަވަނަކަށް ްޖިންސީ ްބޯފަޅާލިޔަސް.ްއެއީ ްމީހާ ްޖެހިޖެހީނުން ްުމގުރަކުން ގަިއގައި

ް ްމި ްފުރައްސާރަކުރުމަީކ ްިޖންސީ ްއެހެްނވީމާ، ްއެއް. ްދުިނޔޭެގްއަނިޔާ ްއަދި ްޙަޤީޤަތެއް. ްެއއީ ްކަެމއް. ްއޮތް ރާއްޖޭަގއި
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ްއަންހެންް ްއުމުރުފުރާގެ ްދޭ. ްއެަބ ްބެލެމުން ްތަފާސްހިސާބުތަކުން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަެމއް. ްއޮތް ްވެސް ނިސްބަތުން

ް ްކޮންމެ ްދައްކާ ްއެބަ ްތަފާސްހިސާބުތަކުން ްއަންނަިއރުގައި ްބޮުޑވަމުން ްތެރޭގ11ްަކުއްޖަކު ްތަފާުތްައންހެނުންގެ އި

ް ްދައްކާ ްއެބަ ްހުރ7ްްިހިސާބުތަކުން ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވާކަން. ްއެބަ ްގޯނާ ްޖިންސީ ްކުދިންނަށް އަންހެން

ނުޑމެންްއެްމީހުން،ްއަދިްޚާއްޞަްގޮތެްއގައިްމިކަންްގިަނއިންް މަޢުލޫމާތުލިބެން.ްއެއީްކޮށްގެންވާނެްކަމެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްވާ ްކަނބަލުންނަށް ްއަންހެން ނޑުމެްންދިމާވަނީ ްއަުޅގަ ްދަރިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތީ

ނޑުމެންްދޫކޮށްލަންްއެބަް ޢިއްފަތްތެރިކަމާްއެީކގައިްއަދިްރަނގަޅުްުކއްޖެްއގެްގޮުތގައިްއޭނާްމުޖުތަމަޢުގެްތެރެއަށްްައޅުގަ

ްއަ ްގޮތުން. ްއޮންނަ ްމި ްހާލަތު ްމުޖުތަމަޢުގެ ްމިހާރު ްބިރުގަޭނ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްަބއްޕަެއއްެގްޖެހޭ. ްދަރިންގެ ުޅަގނޑު

ްމުޖުތަމަޢުގެް ްމި ްމިހާރު ްދަރިން ްއަންހެން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްާޚއްޞަޮކށް ްައޅުަގނޑު ްިބރުގަނޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ހައިސިއްޔަތުން

ްބިުރގަނޭ.ް ްއަޅުަގނޑު ްދޫޮކށްލަން ްއެކަނި ްތެރެއަށް ްުމޖުތަމަޢު ްބިުރގަނޭ ްދޫކޮށްލާކަށް ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުން ްހުރި ކަންތައް

ްގޮެތއް.ްޙަޤީޤަތު ްެވސް ްއެކަމަށް ްއޮވޭ ްއެބަ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްައޅުަގނުޑްކަންބޮޑުވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް ގައި

ްއިސްލާމީް ްޯނވޭ ްގޮތެއް ްފުރުޭވނެ ްތަންތަނަށް ްއޭނާ ްެވސް ްއަންހެނަކު ްފުރާވަރުގެ ްއަިދ ްެވސް ްއަށް އަނބިމީހާ

ްދޫކޮށްލެޭވކަް ްއެކަނި ްނެތް. ްއޭނާާއްޝަރީޢަތުގައި،ްއިސްލާމްދީނުަގއި ްއޮންނަނީ ްމި ްވެސް ްދަތުރުކުރެވެން ްއަދި ްނެތް. ށް

ްދަތުރުކުރެވެންްއޮންނަނީ.ްއަދިްސްކޫލަށްްކިޔަވަންދާއިުރގަިއް އެީކގައިްމަޙުރަމެއްގެްފަހަތުަގއި،ްއެހެންްޤައުމަކަށްްވެސް

ނޑުމެންްބަލަންްއެބަްޖެހޭްއިސްލާމީްމުޖުތަމަޢުގެްތެރޭަގއި،ްއިސްލާމީްަޤއުަމކަށްް ނޑުމެންގެްދަރިންްވެސްްއަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުެމންްބަލަން.ްއެހެންނޫންްކަމަށްްވަނީްނަމަްއޭނާގެްއެހީތެރިައކު،ްބަދަލުވެިރޔަކުްހުންނަންް ކިަޔވަންްފޮނުވޭތޯްއަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއިްޮއތްްގޮތް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމާްމޮޅުްގޮތަކަށްްވެގެންްމިއީް އެބަްޖެހޭ.ްމިއީްއިސްލާމްދީނުގައިްމިކަންްކަ

ްތަނަކަށް.ްތަހުޒީބު ްބޭނުންހާ ްފޮނުވާލަނީ ްމި ްދަރިން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްިކޔަިއގެން ްޤައުމެކޭ ްތަހުޒީބު ްގޮޭތ، ްއޮތް ވެފައި

ްސަބަބުްން ްމިހެންވުމުގެ ްވެްސ.ްއަދި ްފިރިހެންކުދިން ްއަދި ްެވސް ްނޫން.ްއަންހެންކުދިން ްވެްސްބަލަނީކީ ްގޮތެއް އުޅޭނޫޅޭ

ް ްމިހެންވުމުގެ ްދަނީ. ްމި ްހަލާކުވެގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްމުޖުތަމަޢު ްވާތީ. ްއިހުމާލުތަކެްއ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަބަބުން،

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްއެދެނީ ްއަުޅަގނޑު ްދަނީ. ްމި ްވެްއޓިގެން ްތެރެއަްށ ްޚަރާުބގެ ނޑުމެން ްގޯސްތަކުްންއަުޅގަ ްހެދޭ އަތުން

ްމީހުން ްބޮޑެތި ްއަދި ްވެސް ްކުދިންނަށް ްފިރިހެން ްއަދި ްވެސް ްއަންހެންކަނބަލުންނަށް ްމިކަހަލަްރާއްޖޭގެ ްވެސް ނަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތް ްމިއީ ްއޮތުން. ްމުޖުތަމަޢަކަށް ްސަލާމަތްވެފައިވާ ްއަނިޔާތަކުން ްމިކަހަލަ ފުރައްސާރަކުރުމާ،

ޤަބޫލުކުރަން.ްމިއީްޙަޤީޤަތެއް.ްމިްބިލުގައިްވާްކަންތައްތަކަކީްމިއީްދިމާވާްކަންތައްތަކެއް.ްެއހެންނަމަވެސްްބިލުގައިްހުރިް

ްތަނުަގިއްކަންބޮޑުވުންތަް ްމި ްސާފުކޮށް ްއަުޅަގނޑު ްައކުރު ްމާއްދާގެ ްކަުމނުދާ ްައޅުަގނޑަށް ްފާހަގަކުރީ. ްއަުޅަގނޑު އް

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްއޮތުމުގެ ްމީގައި ްމާއްދާ ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްގޮތެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ.ްއެއީ

ްަރީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްވެސް ްވާަހކަ ްވޯޓުނުދެވޭނެ ްބިލަށް ްމި ނޑުް، ްއަުޅގަ ްބިލު، ްމި ްދަންނަވަމުން ްެއކީަގއި ހިތާމައާ

ްޤަބޫލުކުރަންްމިްބިލުގައިްކަްނބޮޑުވުންްހުރިްކަންތައްތަަކކީްއެއީްޙަޤީޤަތެއްްކަމަށް.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
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ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުނ3ް

 .نا هحود وعلى آله وصحبه أجوعين سيدالصالة والسالم على  .العالوين رب هلل الحود .الرحينبسن هللا الرحون 

ްބިލަްށް ްމި ްހުރީ ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ްބިުލގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްކަމަ ްބުނެލަންޖެހޭ ްއެްއެޗއް ްކޮންމެވެސް ްދަންނަވާލަން.ްވާހަކަނުދައްކަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ށް

ްބޭނުމަށްް ްގޮތުން،ް)ށ(ްމިްމާއްދާގެ ްބުނާ ްފުރައްސާރަކުރުްންމިްމާއްދާގައި ްޖިންސީ ްބިލުގައި ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމި

ްޢަމަ ްއެ ްބުނެވެނީ ްކަމުގައި ްހިންގުން ްޢަމަލެއް ްޖިންސީ ްނިސްބަތްކޮށް ްނުވަަތްމީހަކަށް ްދެކޮޅަށް ްމިހަކާ ްހިންގާްޓަކައި ލު

ްނުވަތަް ްކުރެހުމަކުން ްދައްކާ ްނުވަތަ ްލިޔުމަކުން ްލިޔާ ްނުވަތަ ްބަސްތަކުން ްބުނާ ްނުވަތަ ްވާހަކައަކުން ްދައްކާ މީހާ

ްއެނޫންވެސްް ްކުރާ ްނުވަތަ ްހަރަކާަތުކން ްކުރާ ްނުވަތަ ްއިޝާާރތަކުން ްކުރާ ްުނވަތަ ްިއއްާވްއަޑަކުން ްުނވަތަ ތަސްވީރަކުން

ްމީހަާކްދެ ްއެ ްުނވަތަްިވސްނިގެްންޢަމަލެއްގެްސަބަބުން ްޖިންސީްނިޔަތެއްްސިފަކުެރވިގެން ްައށް ްމީހާ ްހިންގޭ،ްއެ ކޮޅަށް

ްޅަނދޮޅު،ް ްިތއްބެވި ްމި ްޯހލުގައި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދިޔުމޭ. ްެއނގިގެން ްުނވަތަ ްދޭހަވެގެން ނުވަތަ

ްގޮތަ ްަބލައިލެވޭ ްނުވަތަ ްބަލައިލީމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަންހެންކުދިންނަށް ްހިފައިގެންްރީތި ްމައްސަލަ ްދެން ްކުދިން ްއެ ކުން

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުޅާކުރީމާ ްމީތި ްވަރަށް ްމި ްޖެހޭ. ްއެަބ ްބަލައިލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންތަނަކަށްތޯ ވަންނާނީ

ްހަދާފައިް ްއެއް ްކޮމިޓީ ްއޮފީހެއްަގއި ްސަރުކާރު ްނުވިސްނޭ. ނަޑކަށެްއ ްއަުޅގަ ްގޮތެއް ްއުޅޭނެ ްފިރިހެނުން މުޖުތަމަޢުގައި

ްތިބެންޖެހޭނީްއަން ްދެން ްވެރިން ްއޮފީހުެގ ްއެ ްއަޣްލަބިއްޔަތުދިނީމަ ްދީފައި، ްބާރެއް ްހުރިހާ ްކޮމިޓީގެ ހެނުންނަށް

ްޤާއިމެއްނުކުރެވޭނެ.ް ްޢަދުލުިއންޞާފު ްއެކީގައި ްފުރިހަމަކަމާ ްޤައުމުގައި ްމި ްއޭރުން ްއަުޅވެތިަކމުގަ. އަންހެންކަނބަލުންގެ

ޕްރީމްްކޯޓުްަކމުގައިްވިޔަްސްއަދިްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްއޮފީސްްކަުމގަިއްޝަރްޢީްކޯޓެއްްވިަޔސް،ްއަދިްއެއަްށވުރެ،ްސު

ވިޔަްސ،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީސްްކަމުގައިްވިަޔސްްއަުޅަގނޑުމެންްހުރިހާްއެންމެންްދެންްތިބެންޖެހޭނީްއަޅުވެތިކަމުގަ.ް

ްފަރުމާކުެރވި ްިބލެއްގެ ްމިފަދަ ްެއއީކީ ްައުޅވެތިކަމުަގ. ްބޭކަނބަލުންގެ ްގޮތެއްްއަންހެން ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްއަްނނައިރު ގެން

ްެއް ްބެހިގެންނުވާނެ. ްުކދިންނާ ްއަންހެން ްދާއިރު ްމަގުމަތިން ްކަންތައް. ްހުރި ްމުުޖތަމަޢުގައި ްކަންތައްތަކަކީ ްމި ނޫން.

ްކަންަތއްް ްއެކަހަލަ ްއެއީ ްފުރައްސާރަކުެރވިގެންުނވާނެ. ްމީހުންނަށް ްއެ ްއަތްލެިވެގންނުވާނެ. ްގަޔަށް މީހުންގެ

ވެންޖެހޭނެ.ްފިޔަވަޅުެއޅެންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިހާްފުޅާކޮށްްމިހެންްއޮވެފައިްސަރުކާރުގެްއޮފީސްަތކަށްްމީތިްމަނާކުރެ

ްއެނގޭ.ް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމައްސަލަ ްދިމާވާ ްމި ްނުހިންގޭނެ. ްސަރުކާެރއް ްދެން އަމާޒުކުރީމާ

ްބެ ްމީހުންނާ ްމައްސަަލްއަކީ ްދިމާވާ ްމި ްކަންތައްަތްއްހަމައެކަނި ްިވޔާނުދާ ްއޮފީސްަތކުަގއި ްނޫން.ްސަރުކާރު ްެވސް ހުމެއް

ްގޮތުްން ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްއެ ނޑުމެންނަށް ްކަންތައް.ްއަުޅގަ ްއަުޑއިވޭ ްއަީކްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާހަކަ ްހިންގާ.ްއެ ވެސް

ްޤާނޫނުތަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްކަންތައް. ްހުންނަ ްކަންބޮޑުވުންތަެކއް ްެއްމުޖުތަމަޢުގައި ްއަންނައިުރގައި ްހެދިގެން އް

ޤާނޫނުތައްްހުންނަންޖެހޭނީްއިސްލާމީްއުސޫލުތަކާްއެްއގޮތަްށްކަންތައްތަްއްކުެރވޭްގޮތަށް.ްއަޅުަގނޑުްފަހަެރއްަގއިްވެސްް
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ނޑުްނުދަންނަވަން.ް ދަންނަވަނީކީްނޫންްއަންހެންކަނބަލުންނަށްްހިމާޔަތްދިނުމަކީްއިސްލާމީްއުސޫލާްޚިލާފުްކަމެކޭ.ްއަުޅގަ

ްއެަތއްްއަ ްހާލަތުަގއި ްތަންފީޛުނުކުރެވޭ ްމި ްދެން ްދިޔައިމާ ްފުޅާވެެގން ްމީތި ްމިވަރަށް ްވާހަަކްއަކީ ްދަންނަވާ ްމި ޅުަގނޑު

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްނިންމާލިއިރުގަިއ ްހަދާފައި ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްުކޑަކުދިންނާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާނީ. ްކުްށވެިރވެގެނޭ ބަޔަކު

ހަކުްކުަޑކުއްޖަކާްއެީކގައިްއުޭޅއިރު،ްއެްމީހާްއަށްްއަނިޔާްެއއްްދިނުމަށްްޓަކަިއްޤަބޫލުކުރަންްކުޑަކުދިންނާްެއީކގަިއ،ްމީ

ްއެަކކުްތުއްުތކުދިންްތާހިރުކުރަނީ.ް ްއޮންނާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްަސގާފަތްްޮއންނަްގޮތުންްކޮންމެެވސް ކުރެވިދާނެްކަެމއް

ްވެްސްތާހިރު ްތާހިރުކުރޭ.ްކުޑަކަމުދިަޔއިމަ ްބޮޑުކަމުދިޔައިމަ ްއަނިޔާްއެުކއްޖާ ްއަށް ްބައްޕަ ްމަންމަޔަކު ްއެކަމަކު ކުރަންޖެހޭ.

އެއްްދޭންްބޭނުންވާްަވގުތުަގިއްކުޑަުކއްޖާްތާހިރުކުރަންްފާޚާނާްއަށްްވަނީމާްދެންްނިކުމެްބައްޕަްޖަލަށްލުމުގެްފުރުޞަތުް

ްމަންމަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްނޫން. ްގޮތެއް ްވެގެްނާވނެ ްެއކަން ްއެއީ ްޤާނޫނެއް. ްފެނިފައި، ްއޮތީ ްމި ްދުއްވާލުމަށްްމިއަދު ޔަކު

ްރައީސް.ް ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ްކުރެިވގެްނވާނެ ްވެސް ްލިބޭ.ްއެއީކީ ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްއެ ްވެސް ްއަށް ްބައްޕަ ޓަކައި

މިއަށްވުރެްމާްމުހިއްމުްކަންަތއްްމިްޤައުުމގައިްިމއަދުްއެބަްހުރި.ްކުޑަކުދިްނގެްހިާޔގައިްިތބިްބެލެނިވެރިންްގެނެްސ،ްެއް

ްމީ ްއެ ްއެްކުދިންގެ ްވޭނާ ްއާދޭހާއި ްކުރާ ްތިެބެގން ްއެތަުނގައި ްކުދިންތައް ްމީހުންގެ ްއެ ްވިސްނަދޭންޖެހޭ ްއެަބ ހުންނަށް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްުކރަންވީ. ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ްއެބަޖެހޭ.ްއެއީ ްކުރަން ކަންތައްތައް

ްއެތާނ ްދަރިފުޅު ްއޭނަ ްއިހުސާސްކުެރވޭީނ ްމަންމައަކަށްްބައްޕައަކަށް ްއިހުސާސް. ްކުރާ ްދަރިފުޅު ްއެ ްހުންނައިރުގައި ގައި

ްތަނުގައިް ްއެ ްދަރިން ްއެ ްގޮތަކީ ްހުރި ްމުޖުތަމަޢުގައި ްމި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްދަރި. ްއެ އިހުސާސްކުެރވޭނީ

ްތަންތަނުގަ ްއެހެން ްނޫނީ ނުޑގަ. ްއުސްފަްސގަ ްއަާރމުގައި ްތިބެނީ ްމި ްަމިއންބަފައިން ްައއިސް އިްބައިތިއްބާފަިއ

ްކުރުމަްށް ްމިކަން ްިމގޮތަކަެށއް. ްނުކުރެވޭނެ ްކަމެއް ްމި ްއަާދކުރަން. ްަވޒީފާ ްއޮފީސްތަކުަގއި ްސަރުކާރު އަރާމުކުރަން.

ްީކއްވެޯތް ްވެއްޖެްއޔާ ްމީހެއް ްހުންނަ ްަވޒީފާަގއި ްއޮފީެހއްަގއި ްސަރުކާރު ްދީގެންނުވާނެ. ްސަރުކާރުން ފުރުޞަތު

ްބަހައްޓަންވީ ްބަލަން ްދަރި ްއޭނަގެ ްދަރި.ްްމުސާރަދީފައި ްއޭނަގެ ްނޫންތޯ ްނުބަހައްަޓންވީ ްހިާޔގައި ްކުޑަކުދިންގެ ނޫންތޯ.

ކިހިނެއްތޯްމަންމަޔަކުްއޭނަެގްއެްުކޑަުކއްޖާްކުރާްއިހުސާސްްއެނގޭނީްއެްުކޑަުކއްޖާްފެނުނީމަ.ްއެްުކޑަުކއްޖާްަކއިރީަގިއް

އެްމަްނމަްއާއިްަބއްޕަްއެްކުދިންނަްށްްތިބޭްމީހުންްއެްބުނަނީްއެްުކޑަކުދިންްކުރާްއިހުސާާސއިްުކރާްއާދޭހާއިްރޯުރއިމާ.

ްސަުރކާރަށްް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނީވމާ، ްޮބޑުވާނެ. ްވަރަށް ްއަަސރު ްކުރާ ްކުދިންނަށް ްއެ ްނުކުތީަމ ްދެން ޒިޔާރަތްކޮށްަފއި

ްބެލެނިވެރިންނަްށް ްއެ ްޮގތަކަށް ްއެްއވެސް ްއެއީ ްފުރުޞަތުނުދެއްވާށޭ. ްވިޒިުޓކުރުމަށް ްބެލެނިވެރިްނނަށް ްއެފަދަ ގޮވާލަން،

ލިބޭްޙައްޤެއްްނޫން.ްއެްކުދިްންއެތާްނިކަމެތިކަމުަގއިްރޯންްބައިތިއްބާފައިްކޮންމެްހަފްތާއަުކްއެއްްފަހަރުްޮގސްްބޮޑެތިް

ްކުރާްއަސަރުްމާް ްދެން ްުކދިން ްއެ ްހުއްދަްެވސްްދީގެންނުވާނެ.ްެއއީ ްވަެދވިެގންނުވާނެ.ްވަންނަން ްހިފައިގެން ހަދިޔާތަކާ

ްއެް ކުދިންްތިބެނީްއަބަދުްރޮިއރޮއި،ްމަންމަްދެކިލުމަށްްޓަކަިއ.ްބައްޕަްދެކިލުމަށްްޓަކައި.ްބޮޑު.ްއަނެއްްހަފްތާްތެރޭަގއި

ްޤައުމެއްަގިއް ްމި ްފިރިހެނުންނަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްފުޅާކުރީމާ ްމީތި ްިމވަރަށް ްތިބިއިރުަގއި، ްމަންމަމެން މިވަރު

ްހަ ްމިއަށްވުރެ ްގޮތުން ްއޮތް ްބިލު ްމި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޯނާކުރުމުގެްނޫޅެވޭނެ. ްޖިންސީ ްޖެހޭ. ްއެަބ ނިކުރެވެން
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ްކަންތައްަތްއް ްހިނގާ ްއޮފީސްތަކުަގއި ްކަންތައްަތކާއި ްިހނގާ ްމަގުމަތީގައި ްެއހެންނަމަވެސް ްހަނިކުރެވެންޖެހޭ. ކަންތައް

ް ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވެސް ްދިރާސާކޮށް،2ްްހުއްޓުވެން ްރަނގަޅަށް ްކޮމިޓީން ްބިލު ްރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި ކަންތަކަށް

ފުރިހަމަނުކޮށްފިްނަމަްމީގެްސަބަބުންްއިތުރުްމައްސަލަތަކެްއްނުކުންނާނީ.ްއިތުރުްކަންތައްަތކެއްްނުކުންނާނެ.ްސަރުކާުރް

ްލިބޭނެ.ް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްބިލުން ްމި ްފުރުޞަތު ްހައިޖެުކކުުރމުގެ ްއޭނާ ްިބރުދައްކަިއ، ްމިނިސްޓަރަކަށް އޮފީހެއްގެ

ންނަށްްބިރުދެއްކުމުގެްފުރުޞަތުްއެތާްއޮންނަްައންހެނުންްކޮމިޓީްއަށްްލިބޭނެ.ްސަރުކާރުްއޮފީސްތަުކގައިްދެްންތިބޭްވެރި

ްތިމަންނައާް ްބުނަންވީ ްނުކުމެ ްދެން ްވަނީމަ ްއަށް ްކޮޓަރި ްއިންަނ ްއޮފީހުަގއި ްކުއްޖަކު ްއަންހެން ްެއގޮތަށް އެހެންވީމާ،

ް ްނޫނީ ްސަސްެޕންޑުކުރަންވީ. ްކުށްވެިރވީ. ްިހސާބުން ްއެ ްބަލައިލައިފިއޭ. ްޙައްުޤްދިމާލަށް ްއެހެްނވީމާ، ޖޫރިމަނާުކރަންވީ.

ްބަދަލެއްތޯް ްކޮން ްބަލައިލަިއގެން ްދިމާލަށް ްމީހަކާ ްކިހިނެއްތޯ ްހޯދައިދިނުމަށް. ްބަދަލު ްހުރި ްއެބަ ްމީގައި ހޯދައިދިނުމުގައި

 ހޯދައިދޭނީ.ްމަގުމަތިންްއަޅުަގނޑުްދަނިކޮށްްމީހަކުްބުނަނީްއަންހެންކުއްޖަކާްދިމާލަށްްބަލައިލައިފިއޭ...ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްްއްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުމަ

ްބެހޭް ްބިލާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްބިލެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބިލަކީ ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ، އާދެ!

ްއިް ްމިތަނުން ްއަިދ ްބަލައިިލއިރުަގއި ްބަލައިލައިފިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްުކޑަކޮށް ްހުިރްގޮތުން ްބިލުަގއި ްމި ްައޑުތަކާިއ ވޭ

އެްއޗިއްސާްުކޑަކޮށްްައޅުަގނަޑށްްއަޅަިއގަންނަްކަހަލަްކަންތައްތައްްއެބަްހުރި.ްއިސްލާމީްަވހުދަތުްދަމަހެއްޓުމަށްްޓަކައިް

ްهللا اكبر  ްތެރޭަގއި ްީޓމުގެ ްނިކުތް ްމެންބަރ23ްްުކިޔާަފއި ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްހިމެނޭ ްިއއްތިހާދުގައި

ނަޑކަށްް ްތިރިކުރުމަށް.ްއަުޅގަ ްބެލުންތައް ްއޮންނަނީ ްއަްނގަވާަފއި ްބަލައިލާނީ.ްދީނުަގއި ްވިދާުޅވި،ްކިހިނެތްޯތއޭ މުއްޠަލިބު

ނޭނގެްމިްބޭފުޅުންްމިްވިދާުޅވާްެއްއޗެއް.ްދީުނގަިއްއަްނގަާވފައިްއޮންނާނީްބެލުންތައްްތިިރކުރުމަށް.ްތިޔަްބައިމީހުްނެގް

ް ްނިވާކުރުމަށް ްނޫްންއައުރަަތއް ްއަނަގއިންނެއް ްއަުޅަގނޑުގެ ްދައްަކވަނީ ްމި ްވާހަކަތައް ްމި ްކަނބަލުންނަށް. އަންހެން

ނުޑްވެްސްރެކޯުޑކޮށްގެްން އިނގޭތޯްމިްވަގުުތްދެއްިކޔަްސ.ްއެހެންނަމަވެސްްދީނީްޢިލްމުވެރިންްދިންްތަޤްރީރުތައްްއަުޅގަ

ްދިޔައި ްއަުޑއަހަމުން ްވެސް ްމިސްކިްތތެރޭގައި ްައޑުއަހާފަިއ، ްކަމެްއްނުވަތަ ްކޮންމެ ްަކނޑައިލާަފއި ްބޮލަށް ްއިބިލީްސ ން.

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްފަރެސްާމތޮޑާ ްައޑުއެހިން ނޑު ްައޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްަސލާމަތްވާނެ ްއަދި ްމިީއ ދުއްވާލުމަކުން

ްކަ ްމި ނޑުމެން ްދާކަން.ްއަޅުގަ ްއަރައިގަންނަމުން ްފާފަތަކަށް ްހުރިހާ ނޑައިލާަފއި ްކަ ްބޮލަށް ްއިބިލީސް ންތައްތައްްމެންބަރު

ްޓަކައި.ް ްއަށް ްލާބަ ްއާއި ްމަންފާ ްވެސް ްރައްޔިތުންގެ ްކަމޭހިތައި،ްހުރިހާ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްހަމަ ްދަނީ ްމި ކުރަމުން

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްއަކީ ްމައްަސލަ ްދެރަ ްމިތިބަ،31ްްއެހެންނަމަވެސް ްމިތާ ްނުދެންޏާ ްެއއް ްޚުލާސާ ްކުަޑކުަޑ ައހަރުގެ

ްކުދިންނަ ްވަތް ްމިތަނަށް ްިމްއިހައްދުވަހު ްކުދިންނަށް ްއަާދކުރާ ްވަޒީފާަތއް ްައއިސް ްމާލެ ްއިހަށްދުވަހު ްނުވަތަ ށް،

ނުޑްކުޑަުކޑަކޮށްްޚުލާސާކޮށްްތިްޭބފުޅުންގެްމަޢުލޫމާތަށްްޓަކައިް ހަޖަމުކުރަންްތަންކޮޅެއްްދަތިާވނެްކަމަށްްފެންނާތީްއަޅުގަ

ް ްއެބަ ްހަނދާން ނޑު ްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ ްަރއްދުކޮްށދޭނަން ްކުޑަކޮށް ްކިަޔވަމުންދަނީްއަޅުަގނޑު ްސްކޫލުަގއި ްއަމީނިއްޔާ ހުރި
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އޭރުަގއިްއަންހެންްކުދިން.ްއޭެގތެރޭގައިްފަހަރެްއގައިްހުރެދާނެްމިްތަނުގައިްއަންހެންްކަނބަލަކު،ްއޭުރގައިްމަދަރުސާަގިއް

ް ްދަރިފުޅު ްއޭނަ ްހުރެ، ްޢިލްމުވެރިޔަކަށްވެ ްދީނީ ްބައްަޕ ްއޭަނގެ ްބުރުގާއަޅަން ްސްކޫލުަގިއ ްކުއްޖަުކ. ބުރުގާްއުޅުނު

ްގިނަް ްމާ ްއަނެއްކާ ްމިއީ ްއެަކމަކު ްދުވަހެއް. ްހަމަ ްވެސް ްމިއީ ނޑާލީ. ްކަ ްސްކޫލުން ްވެއްިދތަނާ ްސްކޫލަށް އަޅުަވިއގެން

ް ްދުވަހެއް. ްއުޅުްއވާ ްމިހާރު ްުއޅޭްهللا اكبر ޢިލްމުވެރިން ްއޮފީހުަގއި ްބޮއިގެން ްފެްނ ްބޮނަުކއާ ްބަޣާވާތްކޮށްަގއި ިކޔާފައި

ްއަތްޖެއްް ްފޫޮކޅުަގއި ްެއއީ.ްކުދިންގެ ްއިނގޭތޯ ްެއއް ްމަްއސަލަ ްކަންތަަކކަށެއް. ްކަހަލަ ްދަންަނާވ ްމި ްުނވޭ ްއެ ސީމަ

ްބުނާހެންް ްއެ ްަކނބަލުންނަށް ްއުޅޭ ްއޮފީސްއޮފީހުަގއި ްއިނޭގތޯ. ްއެއްގޮތަށް ްޙަޤީޤަތާ ްހަމަ ްދަންނަވަނީ ްމި އަޅުަގނޑު

ްވަން ްއިބިލީސް ްބުާނހެން ްއެ ްމުއްޠަލިބު ްއެކަމަކު ްބަލަންޖެހޭ، ްބަލައިގެންނުވާނެ. ްމީގެ ްޓަކައި. ްބެލުމަށް ވަނ16ްްަނާނެ

ް ްއޮްތ ްއެބަ ް)ހ(ަގއި ްެއްއ11ްްމާއްދާގެ ްކޮމިޓީ ްއޮފީހެއްަގއި ްކޮންމެ ްހުންނަ ްއިތުރަށް ްވުެރ މުަވއްޒަފުންނަށް

ް ްދެން ްހިތަށްއަރަނީ ްކަމަށް.ްއަޅުަގނޑު ްހަމ9ްައޮންނަންޖެހޭނެ ްވަނީ.ްކޮމިޓީްނެތީސް ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްދިޔައިމަ ްދަށުން ގެ

ގެތެެރއަށްްވަންަނންވީތޯއޭ.ްރަނގަުޅ،ްޓްރައިިބުއނަލެއްގެްވާހަކަްއެބަްއޮތް.ްެއކަމަކުްޓްރައިބިއުނަލަށްްދާއިރުްއިބިލީސްްއޭ

ްއޮންނާީން ްވެސް ްބޭފުޅުން ްގަސްތުކުރާ ްތިބެން ްހަދަން ްޮކމިޓީ ްވެރިންނާއި ްއެތާގެ ްނޫންތޯ. ްވަދެފައި ްއިބިލީސް އޮންނާނީ

ްއަުޅގަ ްދެން ްގޮއްަސ. ްއަނެކަތި ްއޮތްްއޭގެތެެރއަށް ްއެބަ ްމީަގއި ްދިޔަ. ްހިސާަބށް ްލަދުގަންނަ ްވަރަށް ްމިދޭތެރެިއން ނޑު

ްނުކުެރވެނީް ްކަންތައްަތއް ްއެުކ ްއިންސާުފވެރިކަމާ ްރަނގަޅު. ްބަލަންޖެހޭނޭ. ްިމަކންތައް ްގޮުތގައި އިންސާފުވެރި

ް ްހިތާމަކުރަން ނޑު ްައޅުގަ ްނެތީމަ. ްވަރުގަަދވެފައި ްޢަޤީދާ ްިއސްމާލީ ްބޭފުޅުންްކިهللا اكبر އަޅުަގނޑުމެން ްނުކުތް ޔާފައި

އަދިވެސްްއިސްލާމްދީނަށްްކުދިންނަށްްގޮވައިލާްތަނެއްްނުފެޭނ.ްމިއީްމައްސަލަްއެްއ.ްއިްސލާމްދީނޭްކިޔާފައިްބަޣާވާތެްއް

ްމަރައި،ްމީހުންް ްމީހުން ްބަޣާާވތުގެ ްހައްތަހާވެސް ްނުފެންނާނެ.ްފެންނާނީ ްގޮެތއް ްއަަށގަންނާނެ ްއިސްލާމްދީން ކުރުމަކުން

މީހުންްރޭޕްކޮށް،ްމިކަހަލަްކަންތައްްކުރާްތަން.ްއިސްލާމްދީނުގެްބަެއއްްޢިލްމުެވރިންްއަޅުަގނޑުްއަުޑއެހިންް،ްޤަތުލުކޮށް

ްއިސްލާމްދީްން ްމިއީ ްދިޔަ. ްވިދާޅުވަުމން ްެވސް ްއެްއޗެޭކ ްުހއްދަ ްއަކީ ްގަންޖާ ްއުޅޭ ްމި ްތެޭރގަިއ މަސްތުވާެއއްޗިހި

ނޑުްކީއްތޯްކުރާނީ.ްދެންްތިޔަްބޭުފޅުންނަށްްވަރަށްްރަނގަޅަްށްްފަތުރަމުންދާްމީހުންްފަތުރަމުންދާްގޮތް.ްއެކަމަކުް އަުޅގަ

ްނުވަތަް ްއަރަިއގަނެގެްނ، ްަގަޔށް ްކުަޑކުއްެޖއްެގ ްޮކންމެވެސް ްފަރާތަކުން ްބެހޭ ްޙައްޤުތަކާ ްުކޑަކުދިންެގ އެނގިަލއްވާނެ،

ްބޭފުޅު ްތިބޭ ްބަލަހައްޓަން ްއިންސާފު ްދިޔައިރުގައި ްއަރަިއގަްނނަން ްނުޙައްޤުން ްދަންނަވަނީ،ްއެްއޭނަގެ ްއެ ްތެރެއިން ންގެ

ްއިންސާުފް ްމިއީ ްތަމްސީލުޮކށްލަދީބަލާށޭ. ްދައްަކއިދީބަލާށޭ. ްޢަމަލުތަްއ ްެދއްކި ްކުއްޖާ ްތި ްކައިީރގަިއ ްކުއްޖާ ްއެ އެދެނީ

ްޢަބްދު ނޑިޔާރުމަިނކުފާނު، ްފަ ނޑިޔާެރއް. ްފަ ްނޫންތޯ. ްއެއް ްޤާޟީ ްބޮޑުސިންގާ ްހުންނަ ްހޯދައިދޭން ޤާޟީްهللا

ނޑިޔާރުމަނިކުފާނު ްމިކަހަލަްްފަ ްސުވާލު. ްއުފެދޭ ްހަމަ ްމިއީ ްލިބޭނީ. ްއިންސާފު ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ްހެއްދެވީމަ މިހެން

ްނޫން.ް ްމީހަކަށް ްިއނގޭތޯ.ްބޮޑު ްގޯނާކޮށްގެން ްޖިންސީ ްކުަޑކުދިންނަށް ްތިބެގެން،ްިމއީ ްޤައުމުަގއި ްމި ނޑިޔާރުންތަެކއް ފަ

ްބެލެނިެވރިޔާ ްކުއްާޖގެ ްއެ ްގޯނާޮކށްގެން ްޖިންސީ ްަޝކުާވކޮށްގެްންްކުޑަކުދިންނަށް ްއެ ްަފރާތަކުން ްކޮންމެވެސް ނުވަތަ

ްމިއީޯތް ްދައްަކއިދީބަލާށޭ. ްކުރިޮގތް ްެއކަންތައް ްޮކއްޯކ ްައޅެ، ްވިދާޅުވަީނ ްމި ނިޑޔާުރމަނިކުފާނު ްފަ ްހާޒިުރވީމަ ކޯޓަށް
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ްއެހެން ްވެސް. ްތަނަކަށް ްކޮންމެ ްވަންނާނެ ްިއބިލީސް ްއިބިލީސް. ްހަމަ ްވެސް ްެއއީ ްގޮތަކީ. ްހޯދައިދޭ ނަމަވެސްްއިންސާފު

ްއައުަރް ްބައިމީހުންގެ ްތިޔަ ްއޮންަނނީ ްއަންގަވާފައި ްއަންހެންކަނބަލުންނަށް ްކިހިނެއްތޯ. ްއޮންަނނީ ްއަްނަގވާފައި ދީނުގައި

ްބުނަނީް ްއެ ްމީސްމީހުން ްމިާހރުގެ ްއާއި ްބޮނަކުއާ ްބުނާ ްތެރޭަގިއްއެ ްަޝއިޚުން ނިވާކުރާށޭ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއަޅުަގނޑު

ްއޯޭކާވނޭ. ްނޫން. ްނޫން، ްއަތްޖައްސާލިަޔސްްްނޫން، ްފޫކޮޅުަގއި ްދަމުން ްމިހެން ްބޯލައިގެން ްެއްއ ްފެންފުޅި ބޮނަކުއާ

ްައޅުަގނޑުް ްއަޅުަގނޑުމެން، ްނޫްނ ްމިއީކީ ްވަނީ. ްއިބިލިސް ްދޭތެރެއަށް ްއެ ްއެއީ ްނޫނޭ. ްެއްއ ްމައްސަލަ ްެއއީ އޯޭކވާނޭ.

ްފިރިހެން ްކަނބަލުންނާއި ްއަންހެން ްހުރިހާ ްތެދުމަގުަގއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްޖިންސީްްބަލަނީ ްތިބުން. ކަލުން

ްމަތީް ްއެންމެ ްސަރުކާރުގެ ްތަުނން ްމި ްއެނގޭ ްކަންތަްއްއަޅުަގނޑަށް ްމި ްެއްއްނޫން.ްއަނެއްކާ ްހުއްދަ ފުރައްސާރަކުރުން

ްކޮމިޓީގެް ްތަނަށް ްމި ްގޯނާކޮށްގެން ްބޭފުޅަކު،ްޖިންސީ ްބެހޭ ްމުވައްޒަފުންނާ ްހުރިހާ ްޮއންނަނީ ްހަވާލުކޮށްަފއި ކަންތައްތައް

ްއަންހެންކަނބަ ްިމ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްކިަޔއިިދން. ްކަންތައް ްއެ ްީރއްޗަށް ްވަރަްށ ްތެރެއިނ77ްްްލަކު މެންބަރުންގެ

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްބުނާ، ްބަސް ްފަހު ްއެންމެ ްއެހެންނަމަވެސް ްަވކިކުރަން. ްއިން ްވަޒީފާ ްޭއނަ ްފާސްކުރީ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ްނެތޭ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއޭ. ްއޯކޭ ްނިންމީ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްދަންނަވާ ްއެހެންް، ްނުކުންނަންޖެހޭނޭ. ްއަށް ްަވޒީފާ އޭނަ

ްއެންމެް ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެެހންވެ ްއަދާކުެރވެންޖެހޭނެ. ްަވޒީފާ ްއޭނަ ްކުރަންޖެހޭނޭ. ްަކންތައް ްއެ ފުރައްސާރަކުރަންޖެހޭނޭ.

ްފިރިހެން ްއެހެނިހެން ްކަނބަލުންނާ،ްއަދި ްއަންހެން ްތިބި ްއެތާ ްގޮތަކަށް ްބޭނުން ްއޭނަ ްނިންމީ ްއެ ްކޯޓުން ކުދިންނާްްމަތީ

ްކޮށްގެން.ް ްހުވަެއއް ްބޮޑުސިންގާ ްވަނީ ްމި ްތަނަށް ްމި ނުޑމެން ްދަންނަވަނީ.ްއަޅުގަ ްމި ްއޭ.ްއެހެންނޫންތޯ ްއޯކޭ ކުޅުނަސް

ްއިސްލާމްދީނުަގިއް ްދުވަހު ްެއއް ްބަލަނީ. ްކުރެވޭތޯ ްަކންތައް ްގޮތަށް ްއޮންނަ ްއިސްާލމްދީނުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން އެއީ

ްުބނެފައި ްގޮތަކަށޭ ްމިވެނި ްަވއްަކޅިންްްއޮންނަނީ ްދިމާލަށް ްުކއްޖަކާ ްދާ ްމިހެން ްނެތް ްއެްއ ްމައްސަަލ ނޑަށް އަުޅގަ

ްއޯޭކް ްގޮތެްއްނޫން.ްއެ ްއުޖޫރަނުދިނަސް.ްެއއީކީ ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްމަަސއްކަްތކޮށްފައި ްލައްވާ ްމީހަކު ބަލައިލިޔަސް.ްުނވަތަ

ްއަ ްކަންަތއްތައް ްގިނަ ްަވރަށް ްއޮތް ްއެބަ ްމީަގއި ނޑުމެންަނކަށް. ްއަުޅގަ ްނޫން ްބަަލއިލަންޖެހިފަ.ްއެއް ނޑުމެން ުޅގަ

ްގޮތަްށް ްއަދާނުކުރެވޭ އަޅުަގނޑުްހަނދާނަށްްއާދޭްީޓވީްމޯލްޑިްވސްަގއިްޚަބަރުިކޔާްކުއްޖަުކ،ްބުރުާގއެޅިތަނާްއޭަންވަޒީފާ

ްވުެރްދޮީށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްުނަވތަ ްއުމުރުގެ ްއަޅުަގނާޑްެއއް ްއޭުރގައި ްޔަޤީން ްހަމަ ްވެްސ.ްައޅުަގނޑަށް ްތަން ބޭރުކޮށްލި

ްއަޅުަގނޑުމެންްބޭފު ްޓަކައި ްރަނގަޅުުކރުމަށް ްވަހުދަތު ްއިސްލާމްދީންގެ ްއޮންނާނީ. ްފެނިފައި ްކަންތައްތަްއ ްމި ޅުންނަށް

ްައީކް ްމައްސަލަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއިނގޭތޯ. ްގެނައީ ްޭއރު ްވެރިކަމަށް ްމީހަކު ްއައި ްކިަޔވަިއގެން އަރަބިކަރައިން

ްލާ ްޓޮމާޓޯސޯސް ްވެއްެޖއްޔާ ްމީހަކު ްހުރި ްއެހެންނަމަވެސްްތުނބުޅިލާފައި ްބޭލީ. ްުނވަތަ ްއުފުރީ، ްތުނބުޅިތައް ަފއި

ްުނވަތަް ްއުފައްަދއި، ްެއފެއަރޒް ްއިސްލާމިކު ްއޮފް ްިމނިސްޓްރީ ްވިސްނުްނވިސްނަިއގެން ްެހޔޮ ްސަރުކާރަކުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ް ްވެސް ްނެރުނީމަ ްލީޑަރުން ްދީނީ ްިއސްލާމްދީނުގެ ްޭއގެތެރޭަގއި ްއުފައްދަިއ، ްއެްއ ްމިނިސްޓްރީ ްމީހުންްއިސްލާމިކް އެ

ކިޔާފައިްނުކުެމގެންްބަޣާވާެތއްްކުރީ.ްކޮށްފައިްމިްބުނަނީްهللا اكبر އުޅުނީްބަޣާވާެތއްްކުރަން.ްިއސްލާމްދީނުގެްނަމުގައިް

ބޮނަކުއާްފެންފުޅިްހިފައިގެންޮގސްްމިނިސްޓްރީއާްހަވާލުވެފަިއްމިްބުނަނީ،ްމީދަްކަނބުލޯްކިޔާފައިްމިހެންްއަތްޖައްސަނީ.ް
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ްގޮތަ ްއޮންނަ ނޑުަގިއްމިއީތޯ ްހިސާުބގަ ްއެމެރިކާ ްބުނާހެން ްެއ ްވެްސްއޮީތ ްއިސްލާމްދީނުގަިއ ްއިސްާލމްދީނުގައި؟ްނޯ. ީކ

ނުޑްހަމަްބޭނުންްމިްބިލާްބެހޭް ވެސްްެއގޮތަށްްކަނބުލޯްިކޔާަފއިްމިހެންްޖައްސައިނުލާނެ.ްެއއީްމައްސަލަްެއއް.ްއަުޅގަ

ްވަގުތަް ްއޮތް ްލިބިފައި ްދިރާސާކުރަން. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްކަމަކަށްްގޮތުން ްމިކަހަލަ ްަވގުތުކޮެޅއް ްކުަޑކުޑަ ްވަރަށް ކީ

ްކާންދެނީް ްއޭރު ްބުނާނެ، ްމަންމަމެން ްކުޑައިުރގައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއްއޗަކީ ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ވިސްނައިާލއިރު.

ް ްއެއްެޗއް، ްހުިރހާ ްއަންނަ، ްތަރައްޤީވަމުން ްމިހާރަީކ ްއެހެންނަމަވެސް ްެއއްެޗްއސޭ. ްާއއި ްގަުބޅި ނަޑކަށްްހަކުރާއި ގާްތގަ

ްެއއްކަަލް ްއެހެންވީމާ، ްރީތިވާނެ. ްވެސް ްބައްޓަން ްުކދިންތައް ްއެހެންވީމާ، ްއެތެރެކުރޭ. ްއެަބ ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ހަލާލު

ްބުާނއިރުަގިއް ްއެހެން ްތިރިުކރާށޭ، ްލޯަތއް ްބައިމީހުންގެ ްތިަޔ ްއުސޫލުން ްރިވެތި ްޮއންނަ ްބުނެފައި އިސްލާމްދީނުގަިއ

ްބަ ްވިދާޅުވާހެން ްއެ ްނުވާެންމުއްޠަލިބު ްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްވަނީމަ.ްކީކޭތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިބިލީސް ލައިލެވޭނެ

ްިކޔަަވއިގެްން ްދީން ްއެހާވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްކަމެއް. ްއެކަހަަލ ްރުއްެސވިްއޔާ ްމާތްރަސްަކލާނގެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްފަހަރުފަ ްަބއެއް ްެއއްޗަކީ ްވާ ްކިޔެވީމަ ްނޫން.ްދީން ްބައެއް ްޢާއްމުކޮށްްތިބި ްމަންޒަރުތައް ްފެންނަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ހަރު

ްއޮންނަް ްދޭތެރޭ ްރައީސާ ްޢިްއޒަްތތެރި ނާޑއި ްއަުޅގަ ްމުއްޠަލިާބްނުވަތަ ނޑާއި ްއަުޅގަ ްއީމާންތެރިކަމަކީ ނޑުގެ ފެނޭ.ްއަޅުގަ

ނޑާްދޭެތރޭްއޮންނަްކަެމއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ނޑުެގްއީމާންތެރިކަާމްކަމެއްްނޫން.ްއެީއްސީދާްހެްއދެވިްފަރާތާިއްއަުޅގަ

ްވާހަކަެދއްކޭތޯ.ް ްމަގުން ްއިސްލާމްީދނުގެ ްހަމަ ްވެސް ްދަްއކާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާނަން. ްދެޭވތޯ ްކުރިއަށް ްައޅުަގނޑު އެކު

ޤާޟީްކަހަލަްބޭފުޅުންްއެާތްهللاްއިސްލާމީްޝަރީޢަތާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަދައްކާނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމައްސަލަްއަކީްޢަބްދު

ްތިއް ްކަެމއްްޝަރީޢަތްކުރަން ްރަނގަޅު ްހޯދައިދެވޭނީ. ްހިމާޔަތް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްޤައުމު ްމި ްކިހިނެއްތޯއޭ ބަވަިއގެްނ

ްމުއްޠަލިުބް ްއުފާކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދިމާވެގެން. ްޢަމަލާ ްަބހާއި ްބައްޓަމާ، ްޢަމަލާއި ްމީހާގެ ްގޮަތކަށް ްރަނަގޅު ކުރެވޭނީ

ގެންްމިްހުރިހާްކަމެއްްކުެރވިދާނެްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެްސްއަނަގއިންްދެްފަހަރުްދެްގޮަތށްްބުނާތީވެ.ްއިބިލީސްްަވއްދައި

ްވައްދާފަ.ް ްއިބިލީސް ްނިންމީއޭ ްެއގޮތަށް ްކޯޓުން ްމައްސަަލްވެްސްސުޕްރީމް ްފަހުމީގެ ްބޭނުންވަނީ އަޅުަގނުޑްހުށަހަޅާލަން

ްބަެއއް ްކުދިްނ، ްއުޭޅ ްމިނިސްޓްރީގައި ްއިސްލާމިުކ ްއަތްޖައްސާލިޔަްސ ްފޫޮކޅުަގއި ްބޮިއގެން ނޑުުންްބޮނަކުއާ ްކެ ކުދިން

ްފޯރުކޮށްދޭން.ް ްމަޢުލޫމާތެއް ްއުޅެީނ ްެއ ްކަންނޭނެގ ްނުެކރިގެން ްކުދިންނަށް ްއެ ްއަުޑއެހިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ވާހަކަ

ްއަޅުަގނޑުްއެދެންްމިްބިލުގެްސަބަބުން...

ް

 ްވާހަކަދެްއެކުވނ3ްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު

ްރައީް ްޖިންީސްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާ ްމި ްބަހުސްކުރެވެމުން ްމިއަދު ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށްްމިހާރު ސް.ްއާދެ!ްމި

ްހަމަް ްއަދި ްބިލެއްކަން. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރަން ްވެްސ ްއަޅުަގނޑު ްބިލަކީ ްހުއްުޓވުމުެގ ފުރައްސާރަކުރުން

ްހަމަް ްޤާނޫނީ ްމިފަދަ ްބަލައިލާއިރުގަިއ ްރޫހަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއޮތުމަކީ އެއް

އިސްލާމީްުއއްމަތަށްްވަރަށްްުމހިއްމުްކަމެއްްކަުމގަިއްވެްސްއަޅުަގނޑުްެދކެން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާނީް
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ްކަންކަންް ްމި ްބަދަލުަގއި ްހެދުުމގެ ްޤާނޫނެއް ްަވކިން ްކަަމކަށް ްކޮންމެ ްޓަކަިއ ްަހއްުލކުރުމަށް ްކަންކަން ްބާވަތުެގ މި

ްހައް ްމި ްމަޖިލީހުން، ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާޫނނުތައް ްވަރުގެ ްވެސ17ްްްލުކުރެވޭނެ ްމަޖިލީހުން ވަނަ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްމިއަދަކު ްއެހެންނަމަވެސް ްފާހަަގކޮށްލަން. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ފާސްކުރެވިފަިއވާކަން

ް ްމާ ްޤާނޫނުގެ ްދެންނެވި ްމި ްފެންނަމުންނުދޭ ްތެރެއަކުން ްތަނެއް.ްމުޖުތަމަޢު ްތަންފީޛުވަމުންދާ ްކަންތައްތަކެްއ ބޮޑު

ްއިޖުތިމާޢީް ްޢާއްމު ްވާނެ ްޤާނޫނެއް ްފާސްކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްިއޝާރާތްކުަރނީ ްމި އަޅުަގނޑު

ނޑުތަާކއިްޚިލާފުްޢަމަލުްހުއްޓުވުމުގެްޤާނޫނު.ްޖުމްލަްގޮތެްއގައިްފަރެސްމާތޮޑާްާދއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެން ބަރުްއެްމިންގަ

ްވީހިނުދް ްކަމަށް ްަކންތައްތައް ްހިނގަމުންދާ ްތެރޭަގއި ްމުޖުތަމަޢުގެ ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތކަކީ ވިދާޅުިވ

ްފަދައިްން ްއިޝާރާތްކުެރއްވި ްވާހަކަފުޅުގައި ްމެންބަރަކު ްކުިރން ްތަންކޮޅެއް ްމީގެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނ ްދެން ްފަހު ްބިލަށް ްއެކަްންމި ްވަދެދާނެތީވެ ްއިބިލީސް ްއެއީ ްބިލެއް. ްބެހޭ ްއިބިލީހާ ްޖެހެނީ ްހުށަހަޅަން ޑުމެން

ްފުރައްސާރަކުރުމުެގް ްޖިންސީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްޖެހެނީ. ްމި ްުހށަހަޅަން ްބިލެއް ްޓަަކއި ހުއްޓުވުމަށް

ފާހަގަކޮށް،ްމިްހުންނަނީްއޮފީހުގެްސްޓްރަކްޗަރްްކަންކަންްއޮފީސްތަުކގެްވެރިްންވެސްްކޮށްފާނެތީވެްއެކަމާްަކންބޮޑުވުން

ްހަރުކުެރވިފަ.ް ްބިއްލޫރި ްގޮަތކަށް ްަވކި ްދޮރުގައި ްޖެހިފަ. ްގޮަތަކށް ްަވކި ްިބއްލޫރި ްަބއްޓަްނކުރެވިފަ. ްގޮތަކަށް ްވަކި ވެސް

ނުޑމެންނަށްްފެންނަމުންދަނީްބައެއްްއޮފީސްތަް ކުެގްވެރިްންހަމަްމިފަދަްގޮތަކަށްްހުންނަނީ.ްއެެހންނަމަވެސްްމިއަދުްއަުޅގަ

ްއެޮގތަށްްކުރަްއވަމުންްގެންދަވާްަތން.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަްކަްނބޮޑުވުންތަެކއްްއޮފީސްަތުކެގް ްއެކަން ތަޅުލައިގެންްވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވޭ. ްވެސް ްދެމެދުަގއި ްވެރިންނާ ްއޮފީސްަތކުެގ ްމުވަްއޒަފުންނާއި ްވެސް، ްދޭތެރޭަގއި ވެރިންނާ

ްފުރަ ްއެ ްއާދެ!ްދަންނަވާނީ ްވާހަކަ. ްކަމެއްގެ ްކުރާ ްލޮލުން ްހުއްޓުވާލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ އްސާރަުކރުން

ްކަމަށްް ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްެވސް ްވާަހކަ ްޒިނޭގެ ްލޮލުގެ ްހަމަ ްވެސް ްއިސްލާމްދީނުގައި ްމާތްެވގެންވާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެކަންކަ ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބުނަމުންދޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންެގްޢިލްމުވެރިން ްޓަކައި ްއެކަހެރިވުަމށް މުން

ްެވސްް ްހެދުންކޮޅުތަުކަގއި ްތުރުކުަރްއވާ ްގެންުގޅެން. ނުޑތަކެއް ްމިންގަ ްކަހަލަ ްވަކި ްޖެހޭ ްއެަބ ްވެސް އަންހެންކަނބަލުން

ްއެކަ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްއެްއގޮްތވާ ްހަމަތަކާ ްުއސޫލުތަކާއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ްހަމަ ންކަްންއަޅުަގނޑުމެން

ްތަނުގެް ްެއ ްގޮއްަސ. ްީއރާނަށް ްދަތުރެއްަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްއައީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް. ކުރަންޖެހޭނެ

ްިނކުމެވެނީް ްމަގުމައްޗަށް ްިވަޔސް ްމީހަކަށް ްޔޫރަޕް ްނުނިުކމެވޭ. ްމީހަކަށް ްނޫނިއްޔާ ްބުރުާގއަޅާފަިއ މަގުމައްަޗކަށް

ްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ނުޑްބުރުގާއަަޅިއގެން ްއެަބްހުރި.ްއަުޅގަ ްޤައުުމތައް ްހުރި ްަސގާފަތްތަްއްއެކުަލވައިލާަފއި ކަހަލަ

ްބޮލުގައިް ްބޭފުޅުން ްފަދަ ްއަލިބެެމން ްމިސާލަކަށް ްބޭފުޅުން، ްހުރިހާ ްތަނުަގއި ްމި ްނުދަންަނވަން ްވެސް ފަހަރެއްގައި

ްއެހެންނަމަެވސް ްއެހެންވީމާ، ްއެކޭ. ްބުރުާގއަޅަންޖެހޭނެ ްވަންާޏ ްކަމަށް ްޤަބޫލުކުަރނީްްދަޅައަރަނީ ނޑު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީްަސއްތަްިއންްސައްތަްމުސްލިމުންނަށްްީވތީވެްއަންހެންބޭކަނބަލުންްެވސްްކަންތައްަތއްްކުރަންޖެހޭނެް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެންމެ ްވީތީވެ ްއިންސާނުންނަށް ްއިންސާނުން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ްއޮތް. ްއެބަ ގޮތްތަެކއް
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ްވި ްއެ ްއެހެންވީމާ،ްމެންބަރު ްވަނީ. ްމި ްމެދުވެރި ްތަންތަނަށް ްމި ްމެދުވެރި ްތަންތަނަށް ްމި ްއިބިލީސް ްކަހަަލ ދާޅުވި

ނުޑްުއއްމީދުުކރަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބާވަުތެގް އިބިލީހުގެްބިލެއްްވީހާެވސްްައވަހަށްްމިްމަޖިލީހަށްްއަންނާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްައޅުަގނ ްދާއިރުގައި ްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެދުމަކުންްކަންކަން ްޤާނޫނަކުން،ްޤާނޫނެއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްހަމަ ޑުެމން

ނޑުމެންގެްމިްމުޖުތަމަޢުްތެރޭގައިްމީހުންްހޭލުންތެރިކުރުމަށްް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެކަމެއްްަހއްލުެވގެންނުދާނެކަން.ްއަުޅގަ

ްއަހުލުވެިރކު ްެއއަށް ްޤާނޫނުތަކަށް ްހެދޭ ްހިންގަންޖެހޭ. ްޕްޮރގްރާމުތަްއ ްތަފާތު ްމަަސއްކަތްތަެކއްްޓަކައި ްޓަކައި ރުަމށް

ްއިޖުތިމާޢީް ްޢާއްމު ްފާސްކޮށްފިން، ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިކަންތައް ކުރަންޖެހޭ.

ްއެކަންް ްނުފެނޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްަކވަރުކުެރވޭ. ްރަނގަޅަށް ްވަަރށް ްޤާނޫނުން ްހުއްޓުވުުމގެ ްޢަމަުލ ްޚިލާފު ނޑުތަކާ މިންގަ

ްޖަޒުބާުތަގއިްތަންފީޛު ްޚާއްޞަކޮށް ްއަިދ ްވެސް ްބޭކަނބަލުން ްއަްނހެން ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްއެެހންވީމާ، ްތަނެއް. ވަމުންދާ

ްއިންް ްފުރައްސާރަ ްމިކަމުގެ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްފިިރހެން ްގެންގުުޅްއވާ ްކެރެކްޓަރ ްކަހަލަ ްބަެއއް ޖެހިފައިވާ

ްކުރަންޖެ ްކޮންމެހެން ްމިއަދު ްޤައުމުަގިއ ްމި ްއެހެންކަމުން،ްސަލާމަތްވުމަކީ ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމުަގއި ްކަމެއް ހޭ

ްއުސޫލުތަާކިއް ްރިވެތި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްރޫހަކީ ނޑު ްމައިގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްތެ ްވިސްނުުމގެ ްއެ ްބިނާކުރުން. ްމުޖުތަމަޢު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަތީން ްގޮުތގެ ްެއްއގޮތްވާ ްހަމަތަކާ ރެއިްންއިސްލާމްދީނުގެ

ްމިކަންްހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްްކުރަްއވާނެްކަމަށްްއުއްމީދުކުަރންްއަޅުަގނޑު.ްުޝކުރިއްާޔ.

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުނ3ްްމާފަންނުް

ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު،ްކުރީްދުވަހުް

ނޑުްއަުރވަން.ްވާހަކަފުޅުްނުނިމިްއޮތީ ްމަްވާހަަކްފުރިހަމަކުރުމުގެްފުރުޞަތުްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުނ3ްްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު

ްޖިންސީް ްައކީ ްނުކުތާ ްފާހަގަކޮށްަފއިވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްދުވަހު ްކުރީ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްޖެހޭ ްއެަބ ްކޮމިީޓްްފުރައްސާރަކުރުން ްއަިދވެސް ްމާނަކުރަން، ްގޮތަށް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްބިުލގަިއ ްމި ްބޮޑަށް ވަރަށް

ް ްހުށަހަޅަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާަގިއ ްކޮމިޓީ ް)ހ(2ްމަރުޙަލާގަ. ްމާއްދާގެ ް)ށ(ވަނަ ްއަިދ ް)ހ(ގެަގއި ްމާއްދާގެ ްމި .ް

ްއެްބޭނުމަށް ްނިސްބަްޓަކައި ްމީހަކަށް ްނުވަތަ ްދެކޮޅަށް ްޖިންސީމީހަކާ ްހިންގުންްތްކޮށް ްއެްޢަމަލެއް ްބެލެވޭނީ ކަމުަގއި

ްވާ ްދައްކާ ްމީހާ ްހިންގާ ްރައީސް.ޢަމަލު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާަހކަްހަކަައކުން. ްކޮބައިކަންްދައްކާ ްބާވަެތއްެގްއަކީ ްކޮން .

ް ްބަސްތަކަކުންވާހަކަެއއްކަން. ްބުނާ ްބަޔާންކުރޭ ްއެބަ ްމީގައި ްއަަޑކުންް،އަދި ްއިޝާރާތަކުންް،ިއއްވާ ކުާރްް،ކުރާ

ހުރިހާްއެއްޗެއްްަވރަށްްސާފުކޮށްްބަޔާންްއެބަްްމިްހަރަކާތާާއއިްްދައްކާްވާހަކަް،މިްބާޔަންކުރެވުުންނުކުތާް.ތަކުންހަރަކާ

ްބިލުގަކުރަ ްމާްކަމުގައިްއެހެންނޫން.ްންޖެހޭ ނޑިޔާަރކުވާނަމަ ްފަ ްމާނަކުްނަކުރުުމގަިއްނުވަތަ ްކޯޓަކުްންމި ރުމުަގިއްުނވަތަ
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ްޓްރައިިބއުނަލު ްމާނަކުރުމުނުވަތަ ްމިން ްއެހެންވީމާ، ްކަެމއް. ްއެކަީށގެންވާ ްައއުމަކީ ްމާނަތަެކްއ ްއެހެން ބިުލަގއިްްގަިއ

ްފުރައްސާރަކުރުންްބައްޓަން ްސުރުީޚްޖިންސީ ްއަރިމަތީ ްހަމައެކަނި ްނެތް. ްމާނަކުރެވިަފއި ްިއތުރަކަށް ްގޮތުން ް،ކުރެވިަފިއވާ

ް ްމ2ިމާއްދާ ްހަމައެކަނި ްގޮތަށް ްަބޔާންކޮށްފަިއާވ ްއެހެންވީމާްގައި ްވަީނ. ްއަ، ްހުށަހަޅަނީ ްައދިވެސް ނޑު ކޮމިޓީްުޅގަ

ްކޮށްިދނުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްދެްއވިްުފރުޞަތަށް.ްތުރަށްްބިލުަގއިްމާނައިްކޮމިޓީްމަރުޙަލާަގއި،ްމަރުޙަލާގައި

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުނ3ް

ްމިޖިންސީްފުރައްާސރަކުރުްއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ޝުކުރި ްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިްކަމަށްްްންްހުއްޓުވުުމގެްބިލެއް

ްރޮޒަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްުޝުކރުޓަކައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދަމަށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްއިނާ އަދާކުރަން.

ްފުރައްސާރަ ްޖިންސީ ްބޮޑަށް ްމިްއެންމެ ްކޮށްފައި 2112ްްވަީންްއެއް ްމަހުގެ ްފެބްރުއަރީ ްއަހަުރގެ ްދުވަުހ7ްްވަނަ ވަނަ

ްައޅުަގނޑުމެންގެް ްބަޔަކު ްތެރެއިން ްފުލުހުންގެ ްމަްއޗަންގޮޅީްބަޣާވާތްކުރި ްެޗއަރޕާސަން ްދާއިރާެގްްކުރީގެ އުތުރު

ްމެ ްދީދީއާޢިއްޒަތްތެރި ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްފުރައްސާރަްންބަރު ްކުިރ ްފުރައްސާރަްރެއެއަްށވުް.ދެކޮޅަށް ްޖިންސީ އެއްްްބޮުޑ

ްފެރޯމާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދުވާލު ްތިބި ްތާއީދުކޮްށގެން ްބަޣާވާތައް ްމި ްނެތް.ްހިތާމަޔަކީ ްކޯލިންނާކަށް މެންބަރުންްޝަންގެ

ްބިލު ްމިމިކަހަލަ ްމިއަދުްތައް ްދިަޔއިރުްމަޖިލީހަށް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްހުށަހަޅާތީ. ްފުރަްއސާރަްްެވސް ްޮބޑު ްއޮތް ްއެ ެވސް

ް ްވެރިކަންދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްދެކޮޅަށް ްއަންހެންކަނަބލަކާ ްރަށް ްދެކޮޅަށްކުރާ ްކުރިކަމާ ްރޯމާދުވާލު މިްް،މާލޭގައި

ޓަަކއިްްކުރުމަށްތަްއެކަންްކުރިްަބޔަކުްކުްށވެރިޓަކައިްނުވަްކުރުމަށްތްވާްމެންބަރަކުްއެކަންްއިޞްލާޙުްކޯލިޝަނަށްްނިސްބަ

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންޓަކައިްކުރިްެއއްެވސްްކަމެްއްނެތް.ްްކުރުމަށްނުވަތަްޤާނޫނުްތަންފީޛު އީްއަންހެންްޔަދިދެންްއަޅުގަ

ް ްބާރުތަކާ ްބޮޑެތި ްއަިދ ްބިރާ، ްލަދާއި ްނިކުމެކަނބަލަކު ްމަޖިލީހުގެްް،ދެޮކޅަށް ްމި ްވާހަކަ ްައނިޔާގެ ްކުރި ްއަށް އޭނާ

ްދެްއކީމަ ްނިންމިްމިް،ކޮމިޓީއެްއަގއި ްައޣްލަބިއްޔަތުން ްމެންބަރުން ްގިނަ ްތަންފީމަޖިލީހުގެ ްއެ ްވެސް ކުރަްނވީްޛުނިންމުން

ްބާރު ްބާއްތަންފީން ްޙުޛުނުކޮށް ްކުރި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްމަންޒަރު. ްވެވާިލ ްގުިޅގެން ްބަންޑާަރްކުމާ ްދައުލަތުގެ ްސްދިވެހި

ްވިދާުޅވެފަނަ ްވެސް ްމަގާމަށްއިބު ްމީހަކަށް ްވަިކކޮށްފަިއވާ ްމުގުރުޖަހައި،ްމަގާމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްަވނީ ނުނިކުމެވޭނެްްއި

ްތަންފީޛީ ްއޭބާްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ ްމަގާމަށްރުގެ ްދުްނާ ްހުރި ްވެސްްނުނިކުމެ ްމުސާރަ ވަސްތަުކގެ

ްަމގާ ްއޭނާ ްިމއަދު ްިނކުމޭނަގައިފި. ްވެސް ްސަރުކާރަށްް.ަމށް ްމި ްތާއީދުކުާރްކޯް،ެއއީ ލިޝަްނގެްބަާޣވާތުެގްސަުރކާރަށް

ްވޯޓު ްއަބަދުވެސް ްމީހުން ްދައްކާ ްކޮމިޝަންގ31111ްްެހޯދަން ްސަރވިސް ްިސިވލް ްނިސްބަތްވާ ްރައްޔިތުން ްއެތަެކއް

ްފުރައްސާރަކުރުމާ ްޖިންސީ ްއެހެންވީމާ، ްމިްްރައީސް. ްކޯލިޝަނުން ްތާއީދުކުރާ ްސަރުކާރަށް ްމި ްބިލެއް ްހުށަހަޅާްބެހޭ

ްތަންީފޛީ ްކޮބައިތޯ. ްތިބެްްމަގުސަދަކީ ްތަންީފޛުބާރުަގއި ްގެން ްޤާނޫނުތައް ްައޅުގަްތަްނފީޛުކުރަންޖެހޭ ްހަމަްނުކޮށް ނޑު

ްކީްއވެގެން ްބިލުތަކެާބވަހިތަށްއަރާ ްިމފަދަ ްހުށަހަޅަނީއޭ ްމި ްދީދީްއް ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްފެނޭ ްއެންމެންނަށް .ްއަޅުަގނޑުމެން

ްލޭއަރުވާލި ްލޮލަށް ްގޮތް. ްހަދާލި ނޑާެއއްކޮށްްް،އެްއކޮށްްްމޭމައްޗާް.އަށް ްބައިވަރުްް،ބަ ްބޮޑެތި ްނޮޅާލި. ފަޔާެއއްޮކށް
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ްއެ ްއެތަންްފިރިހެނުންތަކެއް ްމިބޭފުޅާގެ ްތަަޅއި ްތަނުގައި ްއަރުވާލި. ްރައީސް.ޢިސުްނނާފަތި ްހިތާމަހުރިްްްއޒަތްތެރި މިއީ

ްއެހެން ްމިއީ ްކަމެއް. ްލަދުވެތި ްމިއީ ްއިްްނަމަވެސްކަމެއް ްމިކަން ްޙަޤީޤަތަކީ. ްހަމައަށްްމިޤައުމުގެ ްމިއަދާ ޞްލާޙުކުރަން

ްދަމަހައްޓަމުން ްސަރުކާރު ްމި ްދައްކަންޖެހޭ.ްއަިއއިރު ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް ްކުރި ްމީހުން ްކޯލިޝަންެގ ގެންދާ

ްވަޙީޙަޤީޤަ ްމުޙައްމަދު ްބާޣީ ްމީހަކުްތުގައި ްކޯލިޝަން.ްކޮންމެ ްދަމަހައްޓާ ްސަރުކާރު ްމި ްގޯހަކީ.ްގޯހަކީ ްމިހާރު ްނޫން ދެއް

ްއެބަ ްނުކުރަްވެސް ްތާީއދެއް ްސަރުކާރަކަށް ްފަސޭހައިން ްވަރަށް ްއެހެންނަމަވެސްބުނޭ ްވޯްމޭ. ދޭނަމޭ.ްޓުވަޒީރުންނަށް

ްސަރުކާރަކަ ްބުނެފާނެ ްޕާޓީން ްއަެނއް ްމަޞްލަޙަތުތޯްްށްއަނެއްާކވެސް ްޤައުމީ ްމަޞްލަޙަތޭ. ްޤައުމީ ްނޫނޭ ތާއީދުކުރަނީކީ

ްތަންފީޛުނު ްދެމެޤާނޫނީ ްސަރުކާރު ްވެރިޔެއްގެ ްމަޞްލަޙަކުރާ ްރައްޔިތުްނެގްހެއްޓުމަކީ.ްޤައުމީ ްރައްޔިތުންނާއި ްޢާއްމު ތުތޯ

ްދިވެ ްމެންބަރުންނާއި ްގެއްލުންމަޖިލީހުގެ ްމުދަލަށް ްދައުލަތުެގ ްދިާފޢުްދިންހި ްކޮަބޔަކު ްތިބުމަކީ. ަޤއުމީްށްގެން

ްޤަބޫލު ްވެރިމަޞްލަޙަތުތޯ، ްދަމަހައްޓާ ްއުސޫލުތަކެއް ްފަދަ ްްނުކުރެވޭ ްދިފާޢުކުރުމަކީ. ްމަޞްއެއް ްޤައުމީ ޙަތެްއްލައެއީކީ

ކޯލިޝަންް.ްކޮބައިތޯްސަރުކާރުްދަމަހައްޓާްޖެހޭްމާ،ްޙަޤީޤީތުަގިއްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްވިްސނާލަންްއެބަނޫން.ްއެހެންވީ

ްމަގުސަދަމަހައް ްމީހުންގެ ްތާ ްމާވަޙީދަކީ. ްެއްއގޮތަކުން ްވަޙީރަނގަޅުްދު ްެއއީ ްއެބަ. ްގޮތެްއގައި ްހުންނަ ްބާޣީްދު ްހުރި

ްސާފުއެއްް ްގޮުތގަ. ްބާޣީގެ ްއެބަްސީދާ ްގޮުތގައި ްްއެއްގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެންވީމާ، ްބޮޑުްްދިވެހިރާއްޖޭަގއިހުރި. އެންމެ

ްފުރައްސާރަ ްކޮށްފައިްޖިންސީ ްފެބްރުއަްއެއް ްވަނީ ްކަނ7ރީ ްއަންހެން ްބޭފުޅުންނާްގަިއ. ްފިރިހެން ދެކޮޅަށް.ްްބަލުންނާއި

ްބަލައިލަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިޓީވީ.ްދިޓީވީމާދެން ްބޮޑަށްްހިނގާ ްެއންމެ ްމި،ްއަކީ ްބުނެލާއިރަށްްދެން އަޅުަގނޑަްށްްވާހަކަ

ނގޭްްސްއެންމެންނަށްްވެއޅުަގނޑުމެްންއެްވެްސްައންނާނެްއަޅުަގނުޑގެްރިޕޯޓު.ްއެހެންނަމަވެސްގެްޚަބަރަށ2ްްޔަޤީންް

ްއްތޯްއެްމުންދާްގޮތް.ްިކހާބޮޑުްފުރައްސާރައެްކަްނތައްތައްްހިނގަްސައިހޮޓަލުގައިްންނައާްއެްއކޮށްްުގޅިފައިްހުދެއްތޯްދިޓީވީ

ްއެބަ ްވިސްނާލަން ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީާމ،ްޙަޤީޤަތުަގއި ްމިްކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަނގަުޅކުރަންޏާްްރާއްޖެްޖެހޭ.

ނޑުމެންްމިއަދުްޮގވާލަންްއެބައަޅުަގނޑު ްަކންކަމުންްއަޅުަގނޑުމެންްދުުރހެލިވާން.ްއެހެންވިމާ،ްއަުޅގަ ްމެންްއެބަޖެހޭްއެ

އަނިޔާކުރިްމީހުންްްފުޅުންްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްއަށްބޭްތިޔަް،ޖެހޭްޖިންސީްފުރައްސާކުރުމުެގްބިލެއްްލައިގެންްތިބިއިރު

ތައްްަލްއވާށޭ.ްދަންނަވަންތޯްމީހަކުްެދެކްކިތަންމެްރުޅިައޔަސްްއެީއކީްފަދަްބިލުއިންޞާފުގެްކުރިމައްޗަްށްގެްނނަވާފައިްމި

ްކަމެއް ްކޮށްގެންްކޮށްގެްނވާނެ ްެއްއގޮތަށްވެްސ ްއެއީ ްއިނގޭތޯ. ްއެކަުކްނޫން ްތަފާތުވެގެން ްޚިޔާލު ްނޫން. ްކަމެއް ވާނެ

ްއޮތަސް ްނަފްރަތު ްއަނެކަުކގެ ްއަަރއި،، ްގަޔަށް ްއިންއަނެކުންގެ ްރޯމާދުވާލު ްއަންއަދި ްެއްއވެސް ްރައްޖޭގެ ހެނަުކްގޭތޯ

.ްއެކަަމކުްމިއަދާްކަމެއްްެއީއްއިނގޭތޯްވަރަށްްގޯސްް.ކަމެއްްއިނގޭތޯްއެއީްވަރަށްްގޯސްް،ލާމަގުމަތީގައިްއެހެންްދަމައި

ްތަންފީޛީ ްކުީރ ްކީއްތޯ ްއައިއިރު ްދެކޮޅަށްްހަމައަށް ްއެކަމާ ްސިމްބޮބާރުތަކުން ްސަރުކާރު. ްމި ްޖެހިފައިްްއިގަިއގަްގެލިކަލީ

ްއަނިާޔއަކުންްސަލާމަެތއްްނުެވވޭނެ.ްއިނގޭތޯ.ްއަންހެނުންނަ ްކުރާ ްއެހެން ްއަންހެނުންނަށް ނޑެްއްެއއީ ްލަްއގަ ްިމްއޮތް ކީ

ްމުޖުތަމަޢެ ްުނލައި ްއަންހެނާއާ ްއަސާސް. ްއެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްއަންހެނުންނާްމުޖުތަމަޢުގެ ްނުވާނެ. ްރަނގަޅެްއްވެސް އް

ް.ްމުޖުތަމަޢުްރަނގަޅުވާނެްޔާްއްނެއްްރަނގަުޅވެއްޖެްވެސްްދާނީ.ްއަންހެްހެދިްފަސާދަވެގެން
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ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްރި

ްޢި ްއާދެ!ޝުކުރިއްާޔ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްްއޒަތްތެރި ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރުންނަށް ްހުްސވަގުުތކޮެޅްއްމިނެޓ31ްުތްތެރި ގެ

ްއަރުވަން.ް

ް

ް]އަށ13311ްްްއިްނ12331ްްހުސްވަގުުތކޮޅ3ުް[

ް

ްކަދެްއެކވުނ3ްރިޔާސަތުންްވާހަ

ްައޅުަގނޑުމެްން ްެގންދާއިރުގަިއ ްކުރިއަްށ ްމަސައްކަްތ ްޖަލްާސެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު `

ވަނީްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްތުލުސްދޫްްހުށަހެޅިފައިްމިްގެްަދށުނ11.3ް.11.3ްއޮތީްމިއަުދގެްއެޖެންޑާގެްްކުރިމަތީގައިްމި

ްރޮޒަް ްމެންބަރު ްހުދާއިރާގެ ްާއދަމް ްބިްށަހަޅުއްވާފަިއވާއިނާ ްހުއްުޓވުުމގެ ްކުރިއަށްްލުޖިންީސްފުރައްސާރަކުރުން ްބަހުސް ގެ

ްމި ްކުރިއަށްްްގެންދިއުން. ްބަހުސް ްމިބިލުެގ ްައޅުްގެންދާއިރު ްލިސްޓުަވގުތު ްޮއތް ްއަތުަގއި ްއެބަަގނޑު ްްަގއި 4ްއޮތް

ރިްމެންބަރުންެގްތެރެއިންްެއްއވެސްްބޭފުޅަުކްއެްޢިްއޒަތްތެްއެހެންނަމަވެސްް.ްންބަރަކުްއެދިަވޑަިއގަންނަވާފަޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ްމި ްނެތް ްހޯލްތެރޭގަވަަޑއިގެން ްތާ ްއެހެންކަމުން، ްހޯލް. ްމިހާރު ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްޢިއްޒަތްެތިރްއަުޅގަ ްތިއްެބވި ތެރޭގައި

ްއެދިވަޑަ ްފުރުޞަތުމެންބަރުން ްތަރުތީބުން ްމިިއގަންނަާވ ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްގެންދަން. ީންއަުރވަްއަރުވަމުން

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުނ3ް

ްރައީސް. ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމ3ްިައޅުަގނޑު ްމިހާރު ްފުރުޞަތަކަށް ްބަޔަކުްފްލޯރގައިްމިްއެދުނީްވަނަ ްނެތުމާްވެސް ްވެސް

ނޑުްުހށަހަޅަންްފަހުަރއްާސރަކުރުންްހުއްުޓވުމުގެްބިލުްޖިންސީްފުް!އެކު.ްއާދެ .ްއޭރަށްްމީްބިލުގެްމިްސުރުޚީްއަށްްއަުޅގަ

ްކިހިނެއް ްމީ ްފަހުމްވާނީ ްުއޅޭރައްޔިތުންނަށް ްރައީސަކަށްްކަމެއްަކންްވެގެން ްކޮިމޝަންގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ސިވިްލްް،.

ްޖިން ްމީހަކު ްހުރި ްބައްަޕއަކަށް ްކޮމިޝަްނގެ ްުގޅިގެންސަރވިސް ްފުރައްސާރަކުރުމާ ްސީ ްައއިްއސަް، ްވިިދގެން ްއަނެއްކާ

ްބިލެއް ްއެހެްނވީއޮތް ްތިިރއަށް. ްބިލުގެ ްހުއްުޓވުމުގެ ްފުރައްސާކުރުން ްޖިންސީ ްބިލުްމާ، ްނަްފަހުމީ ނުޑްމި ްއަޅުގަ ން

ނުޑްކުރުމަށް.ްދެންްޖިންސީްފުރައްސާރަކުރުމުގަިއްމިްމާނަކުރެވޭްގޮތްްކޮމިޓީަގއިްދިރާހުށަހަޅަންްއިތުރު ސާތަކުންްއަުޅގަ

ްވިސްނުމަށް ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްދާއިރާއެްއގަ،ްހުށަހަޅަން ްފުޅާ ްޖިންސީވަރަށް ްމާނަް. ްމިްފުރައްސާރަުކރުން ވަނީްްކޮށްފައި

ްވާހަަކއަކުން ްަދއްކާ ްއެކަނި. ްމާއްާދަގއި ްދެވަނަ ްބޭނުމެްއގައިްް،ހަމައެކަނި ްކަމަށްްްސިޔާސީ ްވާހަކަައކުން ްދައްކާ ެވސް

ްހައްް،ބުނެ ްއެއީބަޔަކު ްކޮށްފާނެ. ްވެްސ ްްޔަރު ްޑިމޮކްރަިޓކު ްއެޑްވާންސް ްނުވަތަްވަރަށް ްބޭނުންވާ ސޮސައިޓީައކަށް
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ްބިލެއްްބޭނުން ްކަހަލަ ްއެހެންނަމަެވސްްކުރެވިދާނެ ްެއކަމަކު ްސަުރކާރެއްްްމިއީ. ްބަޣާވާތުގެ ްސިސްޓަމަކަށްްް،މި ްބަޣާވާތުެގ

ްފައިދާްސިޔާސީްއިންސްޓޯލްކުރީމަ ްނާޖާއިޒު ްމީގެ ްމިކަހަލަް،ް.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްނަގާނެޮގތުން ްއެތަންމިތާ ދުނިޔޭގެ

ްއޮތްްމިކަހަލަްހާދިސާްއެްވެސްްތައްްހިނގާފައިްހުރީ.ްއެމެރިކާަގއިހާދިސާ އެމެރިކާްް،ކީ.ްމޮނިކާްލުވިންސްއްހިނގާފައި

ްންތައްތަުކގެްހާދިސާނާްމިކަހަލަްމައްސަލަތަކެއްްހިނަގއިދިަޔ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްހިނަގިއދިޔަްކަރައީސްްބިލްްކްލިންޓަ

ްއި،ްކޯޓުތަކުން ްހިނގައިހުރިްވާހަކަތަކާްބާރާތާއިްދެެކިވފައިތަޙުޤީޤުތަކުންްމާނަކުރުމުގައި ކޮށްފަިއްގޮތާްމާނަްދިޔައިްކަން

ްަމއްސަް ްފަހުމީގެ ްބީދައިން ްއެ ްހަމަ ްގޮތަކަށް. ްއެހެން ްހާދިސާތަކާ،ވަނީ ްހިނގައިދިަޔ ްވާހަކަަތކާިއ ްދެއްިކ ްވެސް، ްލަ

ްކަން ްޤަބޫލުކުރާއެހުރިހާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޔައުމިއްާޔަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްހުންނާނެ.ްްކަމެއް ްއަދިވެސް ގޮތުން

ްވާހަކަތަ ްފަހުމީްކޮން ްހަރަކާތްތައް،ްއެހެންވީމާ،ްދެއްކީ ްމިކެްއކަން.ްފަހުމީގެ ްއަުޅަގނޑު ދަންނަވަނީްފަހުމީްްމިސާލަކަށް

ްހުރީ ްކިް،އޭރު ްހުންނަނީ ްއަޚްލާޤު ްފަހުމީގެ ްއިހިނެއްކަންފުރަތަމަ ްކޮން ްދައްކަީނ ްމުވަްއޒަފުންނާ ްކޮންް. ްބާރަތަކުން

ްކިހިނެއްކަން ްހުންނަނީ ްބަސްތަްއ ްވާހަކަ. ްގޮތަކަށްކަން ްައުޑ ްކޮން. ްިއޝާރާތްތައް ްކިހިނެއްކަން. ްގޮތަކަށްތޯްްހުންނަނީ

ްހަރަކާް.ހުންނަނީ ްގޮތަކަށްކަން ްކޮން ްްމިް.ހުންނަނީތްތައް ްތަޙުޤީޤުކޮށް ްކަމެއް ްޖަވާބުލިިބގެންދާނެ.ނިޭމއިުހރިހާ ްރުަގއި

ްހާދިސާއެހުރި ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ނޑުކޮއްޓީ. ްބަ ްފަހު ްހަރަކާތްތަކަށް ްސަރވަްހާ ްިސވިލް ްހިނގިއިރުގައި ންޓަކާްއެއް

ކުރުމަކީްހަމައެކަިންއޭނަގެްދުލުންްބުނާްބަހެއްް.ްޖިންީސްފުރައްސާރަިދޔަްގޮތަކީްކޮބައިކަންދޭތެރޭގައިްކަންަތއްްހިނގައި

ްއޭްއެް.ނޫންކަން ްވިދިގެން ްއެހެންނޫންބަހާ ްއެނގެންޖެހޭނެ. ްހަރަކާތްތަކެއްކަްނ ްހިންގާ ްމިއާްްކަމަށްނަ ްމިހާރު ވާނަމަ

ްކޮމިޓީ ްއެބަ ްމުއައްސަސާތަކުންްްއެްއކޮށް ްހުރިހާ ްޚިދުމަތްދޭ ްނެގޭ. ްއެއް ްދައުލަތުގެް، ްޚިދުމަތްތައް، ްސަރުކާރުގެ ްއެބަ

ްކޮމިޓީް ްއެބަ ްމުއައްސަސާތަކުން ްހުރިހާ ްނެގޭްެއއްްޚިދުމަތްދޭ ްދިރާސާް.ެވސް ްކުާރ ްކޮމިޓީން ްކުރާްްއެ ްނުވަތަ ެއއް

61ްްްތަޙުޤީޤުތަކުން ްއޭގެުދވަސް ްތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ްަވންދެން ްނަތީޖްނ ްއެ ްނެރެންޖެހޭ. ްނަތީޖާް،ނެރިފައިްނަތީޖާ އާްއެ

ްހިތްހަމަ ްމިްނުޖެހިއްޖެދޭތެރޭ ްމުަވއްޒަަފކަށް ްއެ ްވަޒީފާްްނަމަ ްއޮންަނނީ ްހަމައާ ްޓްރައިިބއުަނލާ ްދިއުބެހޭ ްއަިދްއަށް ން.

ލަްސވޭ.ްްލާްއަށްްވުރެއިންސާފުްހޯދަންްކުރީެގްމަރުޙަްސާބަކަށްްދިއުން.ްއެހެންވީމާ،އެެހންްހިްޓްރައިބިއުނަލްްފަހަނަޅައިް

ްުއސޫލަ ްެއއް ްމައްސަލަ ްދާ ްޯކޓުތަކަށް ްހަމައެާއއެުކްޝަރުޢީ ްވެްސްވޭ.ްެއހެންނަމަވެސްއަދި ްމަދު ްމިްްކުން ނޑު ްއަުޅގަ

ްވާހަކަް ްޤާނޫުނއަސާއަްްދަންނަވާ ްކީ ްމިިނވަންކަން ްދުލުގެ ްއެބަްީސގަިއ ްދަސްކުރަން ްއަޅުަގނޑުެމން ޖެހޭްްލިބިފައިޭވ.

ްއިޚްތިރާމާސޮސައިޓީްޑިމޮކްރަޓިކު ްއިޚްތިރާމާްަތކުަގިއ ްދަސްކުރަން. ްޒުވާުބކުރަްނ ްދަސްކުރަންްްެއކު ްުޒވާބުކުރަން ެއުކ

ްހާދިސާްޖެހޭ.ްއެބަ ްހިނގާ ްތެޭރަގއި ްހަތަރުއިްދެންް،އަކަށްފަހުޒުވާބެއްގެ ްނުނެއްޓި ްއެކަމުން ނުވަތަްް،ދަމުތުރަށް

އެއްްދައްކަނީްމައުޟޫޢަކަށް.ްއެްމައުޟޫޢުެގްްވާހަކަްއެް.ނުޖެހޭޔަކުްއަނެްއްބަޔަކަށްްއަރައިރުންާވކަށްމަސްދުވަސްްއެއްބަް

ްޕާ ްނުވަތަ ްހަމައެހެންބޭރުން ްނުޖެހޭ. ްވެްސ ްޖެހިގަންާނކަށް ްމީހަކާ ްެއ ްެވެގންގޮސް ްސަސިްމެ،ސަނަލް ރވިްސގެްވިލް

ްމާޙަ ްވަޒީާފއަދާކުރާ ްހަމަ ްހިނގާފާނެ. ްކަމެއް ްއެއްަޗކީއުލުަގިއ ްބުނާ ްހިނގަިއގެން ްޖިންސީްްކަމެއް ެއއީ

ްބެލެިވގެންްފުރައްސާރަ ްމިކުރުމަށް ްއެހެންވީާމ،ްައޅުަގނޑު ްފުރަްއސާރަްނުވާނެ. ްޖިންސީ ްސުރުޚީްބިލަށް ްއަރިމަތީ ކުރުން
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ް ްމ2ިމާއްދާ ްްަގއި ްާމއްދާ ްއޮތް ނޑުއަށް ނޑުްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅަންްއިޞްލާުޙ، ްއެއަށް ްމަރުޙަލާގައި ްމިްް،ކޮމިޓީ

ްބެލުމަށް ްމާނަކަންތައްތައް ްމި ްފުންކޮށް ްވަރަްށ ްދި. ްމާނަކުރާއިރުަގއި ްލުވިކޮށްދިނުމަށް. ްމޮނިކާ ންސްީކްރާސާކުރުމަށް،

ްޮކންގޮތަކަށް ްއޮތީ ްހިނގާފައި ްަރީއސްްކަމާ،ްމައްސަލަ ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްކޮމިޝަްނގެްޖުޑީޝަް،ސިވިްލ ލް

ނިޑާޔރުންނަށްްމަޤާމުމެންބަރުންް ހުރިހާްކަމެއްްކުރަންްްމިްމަތިކުރުމާއިްމަޤާމުްދަށްކުުރމާ،ދިނުމާއިްމަޤާމުްރާއްޖޭގެްފަ

ްއެ ްއޭނަ ްއެކަކު. ްީދފަ.ްހުރި ްވެސް ްަވޒީފާ ްއަނބުރާ ްްއޮީތ ްއަށް ްއޭނަ ްދީފަ.އަނބުރާ ްވެސް ްމުސާރަ ްއޮތީ ްްެއ

ްަދއުލަތު ްާގއިމުެގްެއންއެހެންވީމާ،ްމި ްއިންޞާފު ްމަތީ ްަފނޑިޔާރުްމެ ްކޯުޓގެ ްއޮތް 7ްްްން.ުކރަން ްުނވަތަ ނޑިޔާރު 6ްފަ

ނޑިޔާރުންްއެ ްެއއްްނެތް...ް.ްއޭނަގެްއެްއވެސްްސުލޫކީްަމއްސަލައޮތީްނިންމާފަްފަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްަރއީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުޝުކުރިއްާޔ ްޖިންސީ ްބިލުސް. ްހުއްޓުވުުމގެ ްޢިްއޒަތްތެރިްްަރއްސާރަުކރުން ްދާއިރާެގ ތުުލސްދޫ

ްޝުް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަށް ްއެކަމަނާ ްުހށަހަޅާފައިވާތީ ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ ްރައީސްކުރުމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ް.ދަންނަވަން.

ްޤަބޫލުކުރާ ްމިްއަޅުަގނޑު ްފަރާތުން ްސަރުކާުރގެ ްހުށަހަޅާފައިްގޮތުަގއި ްމިއަުދްްމިްބިލު ްވެސް ްސަރުކާރު ވަނީ

ްމި ްޖިންސީްޤަބޫލުކޮށްފައި ްހުއްުޓވަންްވަނީ ްިމްފުރައްސާރަކުރުަމކީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއކަމަކު ްކަމަށް. ްކަމެއް ޖެހޭނެ

ް ްސަުރކާރާދިމާވެގެން ްކަމަކީ ްހިނދުގައިްއުޅޭ ްޤަބޫލުކުރާ ްމިކަން ްފަރާތްތަކުން ްގިނަ ްހިމެނޭ ްސަރުކާރުަގއި ވެްސްްއަދި

ް ްމައްސަލަ،ްމިކަމާ ްޢަމަލުނުކުރާ ްހިތާމަވެިރްއެްއގޮތަށް ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް.ްމިއީ ޢިްއޒަތްތެރި

ްވާހަަކއިގަްްމައްސަލަ ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްނުކުތާތަެކއްްއިއަކީ. ްބައިވަރު ްަވރަށް .ްފާހަގަކުަރއްަވއިފި

ްހާދިސާ ްދާދިފަހުގެ ްވާަހކައޭގެތެެރއިން ްގެންދިޔަ.ްްއެްއގެ ްވިދާޅުވަމުން ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްތަުކރާރުކޮށް އަބަދުމެ

ްރައީސް ްމައުޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްހަމަ ްވާހަކަ. ްބޭނުންވާ ްދަންނަވަން ްއަުޅަގނޑު ްސަރުކާުރެގްްޟޫޢުގައި އަކީ

ްހުރި ްފުްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ްޖިންސީ ްބިލުަނމަ ްހުއްޓުވުމުގެ ްކުްރައްސާރަކުރުން ްލުމުގެ ްސިވިްލްމަޖިލީހަށް ރިން

ްކޮމިޝަ ްފޮނުވައިގެންސަރވިސް ްސިޓީ ްރަީއސަށް ްމަގާރައީސުލްޖުް.ުނވާނެްނގެ ްއޭނަ ްއޮފީހުން މަށްްމްހޫރިއްާޔެގ

ްމަްއސަލަްށް،ނިކުތުމަ ްކަމަށްއެްެއވެސް ްނެތް ްލަފަޔާް،ްއް ްފޮނުަވިއގެންްބަންޑާަރްނާއިބުގެ ްސިޓީ ްއެ .ްނުވާނެއިދިޮކޅަށް

ްެފންނަމުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެަތއްްމިްމިއަދު ްރއްޖޭގައި ްހިދަނީ ްޙައްޤުތައް ްމުަވއްޒަފުންެގ މާޔަތްކުާރްހާސް

ްަރއީސަުކ، ްޖޭ.އެްސ.ސީެގްްކޮމިޝަނެއްގެ ްބެލެނިެވރިކަމުގަިއވާ ނިޑޔާރުންގެ ްފަ ްކޯޓުތަުކގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދި

ްމި ްގޮުތގައި ްހަމަގަްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްވަކިކުަރްއވާފަިއާވްްއިމުދެންނެވި ވެސް

އަކާްގުިޅގެންްައޅުަގނޑުމެންްަވކިްކޮށްފަިއވާްބޭފުޅެއް.ްިމއީްްދަނީްމިފަދަްހާދިސާްމުަގއިްއިންަނވަުމންްމިބޭފުޅެއްްމަގާ

ްހުރި ްއިޚްާލޞްތެރިކަން ްސަރުކާރުގެ ްެއހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްޢިއްޒަތްތެިރްް،ނަމަްކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ ްދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ްމިމެން ްދީފައިްްބަރަށް ްސިޓީްބިލު ްފޮނުވަްނޖެހޭ ްކުރިން ްއެ ްނޫން. ްފޮނުވާނީކީ ްއެަބވޭްްމަޖިލީހަށް އެއް
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ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްސިވިލް ްއޮފީުހން ްަޢއްޔަންކޮްށގެންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމަގާމަށް ްއޭނާ ްކަމަށް.. ްނުވާނެ

ްނިންމު ްޤާނޫނީ ްނިންމުމަކީ ްނިންމާފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްޤާނޫނުއަސާސީާއްރައްޔިތުންގެ ްނިންމުމުގައި ްޤާނޫނީ ްއެ މެއް.

ްވަކިކުރުމަކީްބާތިލުް ްަވކިކުރެްއވި ތަޢާރަޟުވިްމިންވަރުްހަމައެަކނިްސުޕްރީމްްކޯޓުންްބާތިލުކުރެއްވުުމގެްމާނަްއަކީްއޭނަ

ްނިންމުމެ ްބާތިލު ްެއއީ ްނުބުނޭ ްކޯޓަކުން ްސުޕްރީމް ްއަިދވެސް ްވަިކކުރުން ްަވިކކުރި ްއޭނަ ްނޫނޭ. ްކުރިްވަކިކުރުެމއް ކޭ.

ްބާތިލުް ްވަކިކުރުމަކީ ްވަިކޮކށްފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ްއޭނާ ްއެކަމަކު ްވެދާނެ. ްތަޙުޤީޤަކަށް ްބާތިލު ތަޙުޤީޤަކީ

ނޑަެއއްްނާޅާ.ްކީްއވެތޯްަވޒީފާްއަށްްނިކުންަނވާފައިްއެްވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ް ވަކިކުރުެމއްްކަމަށްްމިްރާއްޭޖގެްކޯަޓކުންްކަ

ނޑުމެންްމިްޖެހެނީްވަރަށްްމަތިންްފެށިގެން.ްހަމަްއެހާމެްބޮޑުކޮށްްމިކަންްޖިންސީްފުރައްސާރަކުރު ންްހުއްޓުވަންްއަުޅގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްމިކަންްުހއްޓުވާނަން.ްމިްރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންްއެްއކޮށްްނިކުމެްވެްސް ފަށަންްމިްޖެހެނީ.ްއަޅުގަ

ނަށްްނޭނގޭްކަމެއްްނޫންްމީްކިހާވަރެްއގެްކަމެްއކަން.ްޖިންސީްމިްރާއްޖޭގައިްމިކަންްހުއްޓުޭވނެ.ްމިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުން

ްރާއްޖޭގެް ްނޫން.ްމި ްނޭނގެނީކީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްިމްރާއްޖޭގެ ްކަެމއްކަން ްކިހާވަެރއްގެ ްގެއްލުންދިނުމަކީ ްމީހަކަށް ގޮތުން

ހަކާްމެދުގައިްނުޙައްޤުންްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްސާފުޮކށްްއެނގޭްމައްސަލަްއެއްްމީ.ްމީހަކަށްްއަނިޔާްއެއްްދިނުމާ،ްމީ

ލާއިންސާނީްޢަމަލެއްްހިންގުމާ،ްއަދިްޖިންސީްގޮތުންްގޯނާކުރުމަކީްކިހާވަރެްއގެްކަމެްއކަންްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަްށް

ވަރަށްްސާފުކޮށްްއެބަްއެނގޭ.ްޖިންސީްފުރައްސާރަްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކިޔައިއުޅެނީްޙަޤީޤަތުގައިްމަގުމަތިންްދާއިރުަގއިް

ްބެހިގެންނުވާނެ.ްމަގުމަ ްއެީއ ްއަށް. ްފުރައްސާަރ ްޖިންސީ ްވެދާނެ ްފަހަރެްއގަިއ ްވެސް ްފޮށުން ްނަމަ، ްބަހުރުވައިން ތީ

ްއޭަނއާް ްދުްއވަނިކޮށް ްަބއިސްކަލު ްކުއްޖަކު ްއަންހެން ްބެހިގެްނނުވާނެ. ްއޭނައާ ްދަނިކޮށް ްސަިއކަލުަގއި ްކުއްޖެއް އަންހެން

ވާނެ.ްެއއީްކުރަންްހެޔޮާވވަރުގެްކަންތަކެްއްނޫން.ްމިނިވަންކަމާްއެކުްެއްބެހިގެންނުވާނެ.ްއޭަނގެްފަހަތުންްއަޅުަވިއގެންނު

އަންހެންްކުއްޖާްއަށްްބައިސްަކލުްވެސްްދުއްވެންޖެހޭނެ.ްއެްއަންހެންްކުއްޖާްއަށްްސައިކަުލްވެސްްދުއްވެންޖެހޭނެ.ްއަދިް

ނދެއްގައިްއޭނަްއަށްްއެްއެހީތެރިކަންްވެްސްދުވަމުންދާއިރުަގއިްމަގުމަތިންްއެހެންްމީހެއްގެްއެހީތެރިކަންްބޭނުންވެއްޖެްހި

ްެގް ްދާ ްއޭނަ ްއަުޅވާލަިއގެން ްފަހަތުން ްއޭނަެގ ްދުއްވާަފއިދާތީވެ ްަސއިކަުލގަިއ ްއޭނަ ްބަަދލުގައި ްއޭގެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ.

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިޔުން.ްމީ ްދުއްވާފައި ްފަހަތުން ްއޭނަގެ ްބަލާފައި ްކަމަށް ްރީތި ްއޭނަގެ .ްކުރަންްހޯދަން،ްނޫނިއްޔާ

ްނުދުްއވޭްނވީ.ް ްބައިސްކަލު ްނުުދއްވޭްނވީ. ްަސއިކަލު ްއެކު ްމިިނވަންކަާމ ްއަށް ްއޭނަ ްީކއްވެތޯ ްނޫން. ްކަމެއް ހެޔޮވާވަުރގެ

ްކުއްާޖް ްއަންހެން ްއަާމންވެގެްނވޭ. ްޓަކައި ްއަށް ްކުއްޖާ ްއަންހެން ްމަގުތައް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއެހެންވީާމ، ްނުދުއްވޭްނވީ. ކާރު

ްއުޅެް ްިނކުމެ ްމަގުމަތީަގއިްމަގުމައްޗަށް ްމީހަކު. ްެއއްވެްސ ްބެހިގެންުނވާނެ ްއޭނައާ ްއެުކ. ްރައްކާތެރިކަމާ ވެްނޖެހޭނެ

ްވަންޏާމުް ްކަމަށް ްދާ ްހިނގާފައި ްކުއްޖާ ްއަންހެން ްއެ ްމަގުަމތިން ްބެހިގެންނުވާނެ. ްއޭނައާ ްވެސް ްދާއިރު ހިނގައިލާފައި

ްވަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު.ްއެއީ ްޖެހޭ ްއެބަ ްދޭން ްއަށްްޖާގަްެވސް ްމެދު،ްއޭނަ ްކުދިންނާ ްއަންހެން ްެއކު ްއިޙްތިރާމާ ރަށް

ްތެޭރަގިއް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނަމަ ްއެހެންނޫން ްބަަލއިގަްނނަންޖެހޭ. ްޙަޤީޤަުތގައި ްމެދުގައި ްކަނބަލުންނާ އަންހެން

ްހުރިް ްއަަޅއިގެްނ ްމޫނުބުރުގާ ްތެެރއިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތަެކއް. ްީފކަޅާ ްވެސް ްވަރަްށ ްއަންނާނީ ްޢާއްމުވަމުން
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ްެއގޮތަށްް ްހަމަ ްމުޚާޠަބުކޮށްގެންނުވާނެ. ްނަމުން ްފާޑުފާޑު ްދިމާލަށް ްއޭނައާ ްވަންޏާމު ްަކމަށް ްދާ ްމަގުމަތިން އަންހެނަކު

ބުރުގާނާޅާްހުރިްކުއްޖަކުްގޮްއސިްކަމަށްްވަންޏާމުްވެސްްއެްކުއްޖާއާްމެދުގައިްވެސްްމިާޚޠަބުކޮށްގެންނުވާނެ.ްމޫނުބުރުގާް

ްއި ްއަށް ްއޭނަ ްހުރީމާ ްތެޭރަގިއްއަޅަިއގެން ްފުރައްސާރަިއގެ ްޖިންސީ ްވެްސ ްއެީއ ްހިަތއިފިއްޔާ ހާނެތިކޮށް

ބަލައިގަެނވެންޖެހޭނެްކަންތައްތައްްމިއަދު.ްބުރުގާނާޅާްހުންނަްކުއްޖާްދާއިުރގައިްއޭނަްއަށްްފުރައްސާކުރީމާްެއއީްޖިންީސް

ްއަޅަިއގެންްހު ްކަމަށްްވަންޏާްމޫނުުބރުގާ ްހިނގާފައިްދާއިުރ،ްނޫނިްއޔާްފުރައްސާރަިއގެްތެެރއިންްބަަލއިގަެނވޭ ންނަްމީހާ

ްއެހެންް ްހުިރްހެނދުމާ،ްނޫނިއްޔާ ްލަިއގެން ްކަމަްށްވަންޏާ،ްއޭނަ ްބެހިއްޖެ ްއޭަނއާ ްއުޅުެމއްަގއި ްއުޅޭ ްމަގުމަތީަގއި އޭނަ

ްޖިންސީް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެވެސް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކޮށްފި ްކޮމެންޓެއް ްމީހަކު ްގޮތުން ްބެހޭ ކަމަކާ

ްހެދުމުގެްފުރައް ްއަޅާ ްއަންހެނާ ްނެތް. ްހަމަހަމަކަމެއް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއެހެންނޫންނަމަ ްހިމެނެންޖެހޭނެ. ްތެރޭަގއި ސާރަިއގެ

ްމިހާރުް ްއެކަމަކު ްވެސް. ްކުީރއްުސރެ ްވަރަށް ްކަމެއް ްއޮތް ްާޢއްމުވެަފއި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްބެހުމަކީ ްއޭނައާ ސަބަބުން

ްތަސަ ްމީހުން ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްޒަރީޢާެގްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަޢުލީމުގެ ްލިބި، ްތަމްރީނު ްތަޢުލީމާއި ްފުދި، އްރަފު

ްރިޕޯޓުކުރެވޭް ްނޫން. ްމަދެއް ްއަދިެވސް ްއެކަމަކު ްތަން. ްގޮއްސަވާ ްދުރަށް ްމިކަމުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމީހުން ްއެ ތެރެއިން

ް ްއެ ްފަރާތްތަުކން ްހަވާލުކޮށްފައިވާ ްހިންުގން ްވުޒާރާަތއް ްއެ ްއަދި ްނޫން. ްމަދެއް ްވެސް ްހިންގަީންކޭސްތައް ުވޒާރާތައް

ްތަން.ް ްއުޅޭ ްމައްސަލަތަެކއް ްވެްސ ްވުޒާރާަތކުަގއި ްއެ ްފެންނަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްބަލައިާލއިރު ރަނގަޅަށްތޯ

ްހިއުމަްން ްކޮަބއިތޯ ްއުފެްއދިއިރުަގއި ްއުފެއްދީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއް ްމިނިސްޓްރީ ްރައިްޓސް ްހިއުމަން މިސާލަކަށް

ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްހިއުމަންްްރައިޓްްސގެ ްނެތް ްމިައދު؟ްމިއަދަކު ްކޮބައިޯތ ްމިނިސްޓަރު ްރައިްޓސް ްހިއުމަން ކަންތައްތައް.

ރައިޓްސްްމިނިސްޓަރެއް.ްކުަޑުކދިންގެްޙައްޤުަތއްްރަްއކާތެރިުކރުމަށްްޓަކައިްސަުރކާރުންްހިުއމަންްރައިޓްސްްކޮމިޝަނަށްް

ްއެ ްބުނީމަ، ްއަންނާށޭ ްތެރެއިން ްސަުރކާުރގެ ްބަދަލުގައި ްއެާތގަިއްްދިޔުމުގެ ްބަލައިިލއިރު ްދާންވެގެން ްއަށް މިނިސްޓްރީ

ްނެތް.ް ްގޮެތއް ްަޖވާބުދާރީކުރެވޭެނ ްމައްސަަލިއގައި ްހިާޔގެ ްކުޑަކުދިްނގެ ްނެތް. ްގޮެތއް ްޖަވާބުދާރީކުެރވޭނެ ްނެތް. ވަޒީަރކު

ކުރުވުމަށްްދަތިތަކެްއްއަދިްއެހެންްގޮތަކަށްްދަންނަވާްނަމަްއިންސާނީްޙައްޤުތައްްހިމާޔަތްކުރުމުގައިްސަރުކާރުްަޖވާބުދާރީ

ނުޑްޮގވާލަންްރަީއސްްވަޙީދަށްްަވރަށްްައވަހަށްްމިނިސްޓަރުންް ްއަްނނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ކުރިމަތިވަމުންްމިއަދުްމި

ޢައްޔަންކުަރއްވާށޭ.ްކެބިނެޓަށްްގެންނަންޖެހޭްބަދަލުތައްްވެސްްއެކަީށގެންވާްައވަސްްމިނެްއގަިއްގެންނާށޭ.ްނޫންނަމަްމީގެް

ްފެ ްމަހުގަިއްހިތި ްއޭޕްރީލް ްމި ްތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްމިްއަންނަނީ،ްއަުޅގަ ްފެންނަމުން ްހިތި ްފެންނާނެ.ްމި ންނާނޭ.ްމިހިތި

ްދައްކާލުމުގެް ްހިތި ްއެނުބރިއަންނާނީ ްފަހު ްއަށް ްޗުްއޓީ ްަމހުގެ ްމެއި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްބޮޑުކޮށްނެއް.ްެއކަމަކު ްމާ ނާންނާނެ

ްމަހުގައި ްދައްކާނަްންޖޫން ްހިތި ްބޭނުްނވާްްނިޔަތުގަ.ްއެ ްއަންަނއިރުގަ.ްަރއްޔިތުން ްފަށައިގެން ައޅުަގނޑުމެްންމަޖިލިސް

ްކުރާނަން.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެްސ ްކަމެއް ްފަދަ ްކޮންމެ ްދެކޮަޅށް ްސަރުކާރާ ްވަންޏާ ްަކމަށް ްނުހިންގާ ްސަރުކާރު ގޮތަށް

ްފުލުހުން ްނުވޭ ްޖެހިލުމެއް ްައޅުަގނޑުެމން ްނުތިބޭނެ. ްބަޔަކު ްޖެހިލުންވާނެ ްަބޑިްއަޅުަގނޑުމެން ްއަތުަގއި ްސިފައިން ނާއި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްނުވޭ. ްޖެހިލުމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްހުރުމަކުން ްހަތިޔާރު ްއަތުަގއި ްބޭފުޅުންެގ ްއެ ްއަދި ހުރެގެން.
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ްމީހާް ްހުންނަ ްވެިރއަކަށް ްވެިރކަންކޮށްނުދީފާނެތީވެ. ްއެކު ްއިންސާފުވެިރކަާމ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ޖެހިލުންވަނީ

ްމަހުރޫމުކުރަމުންދާތީވެ.ްއިންސާފު ްރަްއިޔތުން ްޙައްޤުތަކުން ްކަހަލަ ްބައެްއ ްމީހާ ްހުންނަ ްެވރިއަކަށް ވެރިުނވެދާނެތީވެ.

ނަޑއެިޅގެންްއެނގިހުރެ،ްިމްރާއްޖޭަގއިްހުރިްބަެއއްްވުާޒރާތައްްނުކުޅެދޭްވުޒާރާަތކަކަްށް ވެރިައކަށްްހުންނަްމީހާްހަމަްކަ

ނޑުމެން ްައުޅގަ ްެއއީ ްމިނިސްޓްރީތަކާއިްްބަދަލުކޮށްފައިވާީތވެ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްީކއްކުރަންތޯ ްއަކީ. ްަމއްަސލަ ކަންޮބޑުވާ

ްވަޒީރުްން ްރައީސް ްޢައްަޔންކުރީމާ ްވަޒީރުން ްތަންތަނަށް ްއެ ްހެދީ،ްހަދާފައި ްއެްއޗެހި ްނަންތަކާ ްމިނިސްޓްރީތަކުގެ އެހެން

ްރަް ްަވކިކުރީމާ ްރަީއސް ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެތާްވަކިކުެރްއވީ. ްއޭނަ ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްގޮތަކީ.ް ްޮއންނަންޖެހޭނެ ްއިންސާފު ްރާއްޖޭގައި ްމި ްނޫނެއްނޫންތޯ ްދީފި.ްމިއެއް ްެއއް ްލައިފި.ްސިޓީއުރަ ބާރ3ްްުމަގާމަށް

ްބާރަކުްން ްއަނެއް ްމައްޗަށް ްކަމެްއގެ ްކުރާ ްއެއްބާަރކުން ްގޮތަކީ ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްިއންސާފު ްނިޒާމެްއަގއި ވަިކވެފަިއވާ

ްބުނާއިުރގަިއ،ްނުފޫޒުނު ނޑިޔާރުން ްފަ ްކަމަށް ްނުފޫޒުނުފޯރުވޭނެ ްމަްއަޗށް ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ފޯރުވުން.

ނިޑޔާރުންގެްމަސަްއކަތަކާްބެހޭް އަޅުަގނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީްނުފޫޒުފޯުރވާްބަެއއްްވެސްްނޫން.ްފަ

ނޑިޔާރުންްްބެހިްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްނަހަދާނަން.ްއެކަމަކު ނޑިާޔރުންްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭްބަޔަކުްއެބަްތިބިކަންްފަ އެްފަ

ްޖެހޭ.ްރަްއޔިތުންެގް ްއެބަ ްޖަވާބުދާރީާވން ނިޑޔާރުން ްފަ ްނިންމުންތަކަށް ްނިންމާފައިވާ ނޑިޔާރުން ހަނދުމަކުރަންޖެހޭނެ.ްފަ

ނުޑްމަޖިލީހަށްްއައިސްްޖަވާބުދާރީާވންްއެބަްޖެހޭ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަ ކަށްްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ.ްދެންްއަޅުގަ

ްހުންނަވާ.ް ްއެބަ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހޯދާ. ްޖަވާބުތަްއ ްއެ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ

ނޑުމެ ްހުންނެވި.ްއަުޅގަ ްއެބަ ްޖޭ.އެސް.ސީަގއި ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމާމިނގިލީ ްމަޖިލީހުގެ ްެއްރައްޔިތުންގެ ން

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްފެނިއްޖެ ްގޯެހއް ްއޭގެތެެރއިން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހޯދަިއގެން ްަޖވާބުތައް ްއެ ްހޯދާނަން. ޖަވާބުތައް

ްސަރުކާރުެގް ްމި ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްޓައި. ްރައްކާތެރިކުރުމަށް ްނިޒާމު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއެއީ ްފިޔަަވޅުއަޅާަނން. އަޅުަގނޑުމެން

ިނޒާމުކަމުަގއިވާްއިދާރީްނިޒާމުްރައްކާތެރިކުރުުމގެްގޮުތންްއަޅުަގނޑުމެންްކެބިނެާޓްްނިޒާމު،ްދައުލަތުގެްއެންމެްމަތީްއެއް

ްރާއްޭޖގެް ްިމ ްއެއީ ްިފޔަަވުޅއަޅާނަން. ްވެސް ްެދކޮޅަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ްއަދި ްފިަޔވަުޅއަޅާަނން. ްެވސް ދެކޮޅަށް

ް ްކަމަށް ްވެރިކަންކޮށްިފ ްިއޙްތިރާމުނުކޮށް ްަޙއްޤުތަކަށް ްމެދުގައިްރައްޔިތުންގެ ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްއަޅުަގނޑުެމން ވަންޏާ

ްފިޔަަވޅުއަާޅކަްށް ނޑުމެން ްތިބީ.ްއަޅުގަ ްމި ްވަދެ ްތަނަށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްފިޔަވަުޅެއޅުމަށް ފިޔަވަުޅއަޅާނަން.ްއެ

ްވަޒަަނކާިއްހަތިޔާރެއްްހި ފަހައްޓައިގެންްޖެހިލުމެއްްވެސްްނުވާނަން.ްފަހެއްްވެސްްނުޖެހޭނަން.ްހުރިއްޔާްހުރިްބަޑިއަކާއި

ނޑުމެންްފިޔަވަުޅއަޅައިްނިންމަިއލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް. ްއެްބޭފުޅުންްތިއްބަވާ.ްއަުޅގަ

ް

ްއިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލި

ްކުރިމަ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްހުށަހެޅުއްިވްއާދެ! ްފަރާތުން ްސަުރކާރުގެ ްވާ ްމި ތީގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްތުުލސްދޫ ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީވެ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްބިލު ްފުރައްސާރަކުރުމުގެ ޖިންސީ
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ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަކީ ްއެއްވެްސ ްމިފަދަ ްުޝކުުރދަންނަވަން. ްއެކު ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްއާދަމަށް ްރޮޒޭނާ މެްންމެންބަރު

ްފުޅާކަންް ްނިންމުމަށްވުރެ ްނިންމަިއެގން ްގޮތްަތކެއް ްނުވަތަ ްމުޢަމަލާތްކޮްށގެން ްބޭރުގައި ނޑުްނ ްމިންގަ ްހަމަ ވިސްނުމުގެ

ްދަންނަވަންޖެހޭ.ް ްކަމުގަިއ ްކަެމްއ ްއެކުެލވޭ ްކަންތައްތަުކގައި ްމި ްމައްސަލަތަކެއް ްަޚއްސާސީ ްއަދި ބޮޑު،

މިްބިލުްފަރުމާކުރުމުގައިްޖިންސީްފުރައްސާރަކުރުންްހުއްޓުވުމުގެްނަމުގަިއްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްފަދައިން،ްޚާއްސަކޮށްް

އައިްނަަމވެސް،ްހުްސއެކަނިްއަންހެނުންނަށްްއެކަންޏަކުްޫނން.ްފިރިހެނުންނަށްްވެސްްއަިދްއެްނޫންްހާލަތްތަުކގައިްތިިބް

ނޑުމެންްމިްބިލުްދިރާސާކުރަންްއެބަްޖެހޭްބަޔަކަށްްެވސްްމިފަދަްކަންތަްއތަކެއްްކުރިމަިތވެދާނެ.ްވެްހިނގައިދާނެ.ްއަޅުގަް

ްވަާބް ްނުރައްކާތެރި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމީގެން ްއަންނަންޖެހެނީ ްނިމިގެން ްބިލު ްއަދި ްފެްނވަރަކަށް. ްރަނގަޅު ވަރަށް

ނޑުމެންގެްމުޖުތަމަޢުްސަލާމަތްކުރެވޭނެްމަގުތަެކްއްރަނގަޅުްފެންވަުރގެްކޮަށއިީދގެން.ްައަވއްޓެރިްއިންް ޑިޔާ.ްއިންްއަުޅގަ

ްގޮުތަގއިް ްަޤއުމުގެ ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްދުނިޔޭގެ ްޑިމޮކްަރސީ،ްއަދި ްެއއް ްވަރުގަދަ ްއެންމެ ްއޮތް ްގާުތގައި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމަހުގެ ްފެބްރުއަރީ ްއަހަރުގެ ްމި ްެވސް ްޤައުމުގައި ްމި ްމިފަދ19ްްަހިމެނޭ ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްުދވަހުގައި ވަނަ

ން،ްއެްނިމުނީ.ްއޭގެްުކރީގައިްލޮކްޝަބާްއިންްނިންމުމަށްފަހުގައިްރާޖަޝަބާްއިންްޤާނޫނެއްްލޮކްޝަބާްއިންްނިންމައިގެ

ްހެރެސްމަންޓެްއ،ް ްސެކްޝުއަލް ްހަމަ ްދިޔައީ. ްނިންމައިގެން ްބުނެ ްއާނބަސް ްެއީކއެަކއްޗަކަށް ްކޮމިޓީ ްބިލަށް،ްމުޅި މުޅި

ްކު ްމީގެ ްބިލު. ްހުއްޓުވުުމގެ ްފުރައްސާރަކުރުން ްޖިންސީ ްނަމަ، ްނަމުން ްމި ްޕީނަލްކޯުޑ،ްނުވަތަ ްއިންޑިާޔގެ ރީަގއި

އިންްއެްހިމާޔަތްްއަންހެންވެރިންނަށްްހޯދައިދެމުންދިޔައީްއިންޑިާޔގެްގިނަްއަދަކަށްްއަންހެންވެރިންނަީކ254ްްސެކްޝަންް

ްކޮންސްޓްރަކްޝަްން ްއަދިވެސް ްމައިންަތކުަގޔާ، ްކޮލޯ ްވާތީ. ްބަޔަކަށް ްހިމެނެމުންދާ ްމާޙައުުލގައި ްމަސައްކަުތގެ ޢާއްމު

ްމާޙައުލުތަކުަގިއްއިންޑަ ްމަަސއްކަްތކުރަންޖެހޭ ްހަމައެްއގައި ްއެްއ ްއެކު، ްފިރިހެނުންންނާ ްފަދަ، ސްޓްރީ

ނޑުމެްނެގް ނޑުމެންގެްޤައުމަށްްމިްބިުލްމިްަވގުތަށްްބޭނުންވަނީީކްެއކަންޏަކުްނޫން.ްއަުޅގަ މަސައްކަތްކޮށްަފއިވޭ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެްންޤައުމުްމިްއަރަމުންދާްކުިރއެުރންތަކާްއަދިްސިޔާސީްގޮތު ންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިފަިއވާްމިނިވަންކަމާ،ްއަުޅގަ

ޢަމަލުކުރަންްމިްޖެހޭްއަސާސީްޙައްޤުތަކާއިްމިނިވަންކަުމގެްތެރޭގައިްައޅުަގނޑުމެންގެްމިްޤައުމަކީްކުޑަްނަމަވެްސ،ްދެް

ްކަމަ ްަޤއުމެއް ްހުުޅވާލެވިަފއިވާ ްމާޙައުލަށް ްއެކުގަިއްމަސައްކަުތގެ ްހަމަހަމަކަމާ ްޖެހޭ.ްމިްޖިންސަށް ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ށް

ްމަސައްކަުތެގް ްފެންވަރުގެ ްރަނގަުޅ ްއިްނޑަސްޓްރީތަުކގަިއ، ްފެންވަރުގެ ްރަނގަޅު ްހަމަ ްރާއްޖޭގެ ްވެސް ވަގުތު

ްހުރި.ް ްއެބަ ްލިޔެވިަފއި ްވާހަކަތައް ްމި ްފަދައިން ްފެންނާނެ ްމުވައްޒަފުންނަށް ްހިމެނޭ ްމަސަްއކަުތގައި ްއެ މާޙައުލުތަކުަގއި

ްގޮތުް ްވެބްސައިުޓްމިސާލެއްގެ ްރަސްމީ ްއޭ.ީޑ.ކޭގެ ްވެސް ްވަގުތު ްމި ްހޮސްޕިޓަލް. ްއޭ.ޑީ.ކޭ ްދަންނަވައިލާނަން ގައި

ްގޮުތަގއި،ްނޯުޓް ްނޯޓެއްެގ ްގުޅުންުހރި ްމާޙައުލާ ްމަސައްކަުތގެ ްހަމަ ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ްބޭފުޅަކަްށ ްކޮންމެ ބައްލަަވއިފި

ްސެ ްތަނުަގިއ ްއެ ްއޮތް. ްއެބަ ްލިޔުްއވާަފއި ްރަނގަޅަްށ ްގޯާނކުރުންްވަރަށް ްޖިންސީ ްނުވަތަ ްހެރެސްމަންްޓ ކްޝުއަލް

މަނާކަން.ްއަދިްޭއގެްއުސޫލުްބަޔާންކޮށްދެވިފައިްއެބަްއޮތް.ްއެްަގވާއިެދްއގެްދަށުން،ްނުަވތަްއެްކުންފުނީގެްއެޗް.އާުރެގް

ްބު ްފަތުރާލުމުގެ ްަޤއުމަށް ްމުޅި ްނިންމަވައި، ްނިސްބަތުން ްޤާނޫނެއްގެ ްމަސަްއަކތުން ްކުރެްއވި ްއެ ްމަސައްކަްތްދަށުން ރަ
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ްޚިދުމަތުގެް ްހުސްއެކަނި ްނިމެންޖެހޭނީ ްމިކަން ްއޮތީ. ްމި ްކުރަންޖެހިފައި ްމިހާރު ްތަޅުމުގަިއ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަންނަް ްބަލައިގަންނަން ްޚިދުމަތް ްނޫން. ްއެކަންޏަކު ްމުވަްއޒަުފންނަށް ްއެތިބަ ްއަދި ްނޫން. ްއެކަންޏަކު މުވަްއޒަފުންނަށް

ްސެކްޝު ްވެސް ްމެދުފައި ްއެބަްމީހުންނާ ްހާލަތު ްކޮށްފާނެ ްފުރައްސާރަކުެރވިދާނެ. ްޖިންސީ ްނުވަތަ ްހެރަސްމަންޓެއް އަލް

ްޗެޕްޓަެރއްް ްިމއަށް ްވެސް ްޤާނޫނުގައި ްފާސްކުރި ްފަހުން ްެއންމެ ްއިންޑިާޔްއިން ްދަންނަވާލީ ްމި ްދެންމެ ހުރި.ްއަޅުަގނޑު

ްސަރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްއޮތް. ްިމްއެބަ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްފަރާތުން ކާރުގެ

ް ްެއކުލަަވިއލުން.17ްްޤާނޫނުގެ ްކޮމިޓީ ްމާއްާދަގިއްބަޔާންކުރާ ްއަދާކުރާްް-6ވަނަ ްަވޒީފާ ްެއކުލަަވއިލާނީ ޝަކުާވްކޮމިޓީ

ްމާއްދާތަކަްށް ްހުރި ްދަށުަގއި ްނުކުާތގެ ްމި ްސެކްޝަނުންނެވެ. ްބެހޭ ްރިސޯސްއާ ްހިއުމަން ްމަރުކަެޒްއެގ ްުނވަތަ ތަނެއްގެ

ސްނާލީމާ،ްއެއީްހަމަްކޮންމެްވަޒީފާއަދާކުރާްކޮންމެްމާޙަުއލެއްަގއި،ްަވޒީފާދިނުމާްބެހޭްބައެއްްއޮތްްކޮންމެްތަނެއްަގއިްވި

ްއަޅުަގނުޑް ްހުށަހެޅުމުގައި، ްމި ްފެނޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެބަޖެހޭ. ްެއކުލަވާލަން ްކޮމިޓީ ްމި ްގަާވއިދު، މި

ްހުށަހަޅާލަން ްވެްސ ްގޮުތަގއ ްއެންމެްހުށަހެޅުމެއްގެ ްއެދެން. ްވެސް ްިއސްކަންދެްއުވން ްިމއަށް ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ .

ް 11ްްކުޑަމިނުން ްމަދުމިނުން ްއެންމެ ްއަންހެނ11ްްްުމވަްއޒަފުން، ްފިރިހެން، ްަތނުގައި ްއެ ްއަދި ްހިމެނޭ، މުވައްޒަފުން

ދެންޖެހޭްކޮމިޓީްއުފެއްދުމަށްްުމަވއްޒަފުންްހިމެނޭްކޮންމެްތަނަަކށްްމިްގަާވއިދުެގްދަށުންްއުފ11ްްެބަލާނެްކަމެއްްނެތް،ް

ްއެީއް ްކަމަށް. ްކުރައްވާނެ ްއެކަން ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްވާނަމަ ްކަމުގައި ްނެތް ްބިލުގައި ްހުށަހަޅާލަން. އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުތަކުގަިއް ްބެހޭ ްފުރައްސާރަކުރުމާ ްޖިންސީ ްހުރި ްފެންނަން ްމިފަދައިން ްއަީލގައި ްދިރާާސގެ ްކުރެވުނު އަޅުަގނޑަށް

ްކުޑަމި ްއެންމެ ްަކމަށް ްއަދަދެއް ްހަމަ.11ްްނުގެ ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާގައި ްމި ްއެއީ ްއޮތުން ޖަހާފައި

ްވީމަ،ް ްޤައުމަކަށް ްމަދު ްމީުހން ްގޮތުން ްއާބާީދގެ ްއަކީ ްދިވެހިރާއްެޖ ްމިސާލަކަށް ްނަމަެވސް، ްމަދު ްެއއަށްވުރެ އަދި

މުވަްއޒަފުންްތިބެގެނ5ްްްމުވައްޒަުފން،3ްްކަހަލަްކުންފުނިތައްްްއުފެދިފައިްހުރިްކުންފުނިތައްްގިނަކަމުަގއިްވާީތވެްބަެއއް

ްމިް ްމެދުަގއި ްމުވައްޒަފުންގެ ްެއ ްވާނަމަ، ްކަމުގައި ްއުޅޭ ްމުަވްއޒަފުން ްވެސް ްތަނުގައި ްއެ ްނަމަވެސް ްހިންގަފާނެ. ވެސް

ނުޑމެންގެްޤާނޫނުގެް ދާަގއިްހިމެނޭްނުކުތާތަކަށްްވަނަްމާއ17ްްހަމަްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްއެްހަމަްއޮންނާނެްގޮތްތަެކއްްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމައްޗަށް ްހޭލުންތެރިކަމުގެ ްމިކަމުގެ ްޭއެގއިުތރުން ްއަދި ްފެނޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް އިތުރުކޮށްލަންޖެހޭ

އަލިއަުޅވާލަންްއެބަްޖެހޭ.ްދުނިޔޭގެްަބއެއްްަޤއުމުތަކުަގއިްބަެއއްްސްކޫލްތަުކަގއިްކަރިިކއުލަުމގެްގޮުތަގއިްވެސްްމިްވާހަަކް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްބަލައިލީމަ ްދިރާސާކޮށް ްކުޑަކޮށް ްހުރި. ްއެބަ ްފެންނަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައި

ްނިންމާް ްތަޢުލީމު ްސެކަންޑްރީ ްއަދި ްތަޢުލީމާ ްމަދަރުސީ ްމެދު ްޤައުމުތަުކގެ ްޤައުމުތަކުގެ ްބައެއް ްހުރި ްއެބަ ފެންނަން

ްނިން ްމައްޗަށް ްއެއަްށވުރެ ްބާޒާރަށްްކުދިންނާ،ްއަދި ްމަސައްކަތުގެ ްނިންމާފައި ްމަރުޙަލާ ްކިޔެވުުމގެ ްވެސް ްކުދިންނަށް މާ

ްަވޒީފާް ްތިބާ ްބަޔާންކުރޭ. ްއެބަ ްހަމަތައް ްަބއެްއ ްމާއްދާތަކާއި ްބަެއއް ްކިޔަަވއިދެޭވ ްކުިދންނަށް ްެއ ްކުީރގަިއ ނުކުތުމުގެ

ރާނެްގޮތް.ްމައިަގނޑުްގޮެތްއގައިްދުނިޭޔގަިއްއަދާކުރަންދާްއޮފީހުންްމިފަދަްކަމެއްްކޮށްފިްކަުމގައިްވާނަމަްދެންްޢަމަލުކު

އުފެދިފައިްހުރިްމިޒާތުގެްޤާނޫނުތަކުގައިްބަޔާންކޮށްދޭްމުހިްއމުްއެއްްހަމައެއްްއެބަްއޮތް.ްއެއީްަވޒީފާެއއްަގއިްަވޒީފާދެވޭް
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ް ްމުވަްއޒަފު ްއެހެން ްއަންނަ ްދަށަށް ްބާރުގެ ްއެ ްބޭނުންކޮށްގެން، ްބާރު ްބާރުވެރިކަމުެގ ްހުރި ްއޭނަްފަރާތުގައި ްއަށް މީހާ

ްެއް ްއޭނަގެ ްފުިރހަމަކޮށްދިނުމަށް ްކަންތައްތަެކއް ްއެދޭ ްކޮށްެދއްވުަމށް، ްނުވަތަ ްކޮްށދިނުމަށް، ްކަންތައްަތކެްއ ބޭނުންވާ

ްވެގެްން ްހަތިޔާރަކަށް ްަވދެގެންދާ ްތެެރއަށް ްފުރައްސާރަކުރުމުގެ ްޖިންސީ ްފަހަރު ްބައެއް ްއެއީ ްބޭނުންކުރުން ްބާރު މަގާމުގެ

ްމިސާލަކަ ްދޭ. ްފޮނުަވއިދިނުން.ްއެބަ ްކިޔަވަން ްދިމާލަކަށް ްއެހެން ްމަތިކޮށްދިނުން. ްވަޒީފާ ްގެނެސްދިނުން. ްކުރިއެުރން ށް

ްހިމެނޭ،ް ްއެބަ ްކަންތައްތައް ްމި ްވާހަކަތައް. ްމުސާރައިގެ ްދޭންވާ ްއިތުރަށް ްއިނާޔަތާ، ްކަހަލަ ްއިތުރު ނުވަތަ

ްޤާނޫނުތަ ްމިޒާތުގެ ްޤައުމުތަކުގެ ްއެހެން ްދުނިޔޭެގ ްޖިންސީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތަކަކީ ްމި ްބަލައިލީމާ ކަށް

ްތަންކޮެޅްއް ްޤާނޫނުަގއި ްވެްސްައޅުަގނޑުެމންގެ ްހަމަތައް ްެއ ްބަޔާންކޮށްފަ. ްކަމަށް ްމަގުތަްއ ްހުންނަ ފުރައްސާރަކުރުމަށް

ްޤަބޫލު ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވެސް ްއިތުރުކޮށްލަން ްނުކުތާތަްއ ްމުހިއްމު ްބައެއް ްއެބަހުރިމެ. ްހަމަ ކުާރްތަފްސީލުކޮށް

ްސީިރއަސްް ްވަރަްށވުރެ ްނިންަމއިލާ ްބަހުސްކޮށް ްަޖުޒބާތެއްަގއި ްމީހަކު ްއެްއވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލަކީ ްމި ގޮތުަގއި

ްބިލަކުންް ްމިފަދަ ްދެވޭއިުރގައި ްހިސާބަށް ްކަތިލުމުގެ ްއަބުރު ްއަނެެކްއގެ ްއެަކކު ްކަްނތައްތަކެްއ. ްސީރިައސް ްއަދި ބިލެއް.

ްވެގެންދާ ްއަދި ްނަތީޖާއާ ްގޮތެްއގަިއްނިކުންނާނެ ްޚާއްޞަ ްޖެހޭ. ްއެަބ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްގޮތް ނެ

ްމަސައްކަތްްރަްއޔިތުންނަށްްަޓކައިްުލއިކޮށްދީ،ްނިންމުމަށްްތިބިްބައެްއގެްހައިިސއްޔަތުްން އަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްސިޔާސީ

ނުޑމެންނަށްްހަމަްފެނުނުްގޮތަކަށް،ްިއވޭްައޑަކާްއެް ްއގޮތަކަށް،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިފައިާވްވާހަކަދަްއކާއިުރގައިްއަުޅގަ

މިނިވަންކަމުގެްއަލީަގއިްހަމަްހިތުހުރިހާްއެއްެޗއްްގޮަވއި،ްިހތުހުރިހާްމީހެއްގެްއަބުުރްކަތިުލމަށްްފުރުޞަތަކަށްްމިްބިލާް

ްވެގެންުނވާނެ ކަމަށްްްއަދިްމިްބިލުގެްބަހުސްްމަރުޙަލާްވެސް،ްއަދިްކޮމިޓީްމަރުަޙލާްވެސް،ްއަދިްނިމޭްމަރުޙަލާްވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެންގެް ްަމސައްކަތަށް ްމުހިއްމު ްމި ްމަސައްކަތަށް، ްމި ްމީގެއިތުރުން ްޖެހޭ. ްެއބަ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑަށް

ްީމގެް ްއަނިޔާތަކާއި ްހުރި ްލިބިފައި ްމީގެކުރިން ްހުިރްފަރާތްތަކަށް ްރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައި ްނުަވތަ ްނޯޓުކުރެވިަފއި ޤައުމުަގއި

ްެގއް ްހުރި ްލިބިފައި ްިމއަށްވުެރްކުރިން ްވެސް ްއެއީ ްވާަނމަ ްކަމަށް ްވެއްޖެ ްވެސް ްގޮތެްއ ްރިޕޯޓުކުރާނެ ުލންތައް

ފުރިހަމަވެގެންްހިނގައިދާނެްަކމެއްްކަމަށްްބެލެވެންޖެހޭ.ްތިބޭނެ.ްވަރަށްްބަިއވަރުްފަރާތްތަްއްމިްވާހަކަދަްއކަންްނުކެރި،ް

ްވާނަމަ ްކަމުގައި ްލީކުެވއްޖެ ްގޮަތކުން ްކޮންމެވެސް ްވާހަކަ ްމި ްއިޝާރާތްކޮށް،ްްނޫންނަމަ ްދިމާލަށް ްމީހަާކ އެ

ްޒަމާނަކަްށް ްއެހެން ްހުއްޓުވުމަްށފަހުގައި ްޒަމާން ްއެ ްނަމަވެސް ްތިބެދާނެ. ްވެސް ްމަޑުކޮށްެގން އެްއޗެހިކިަޔއިފާނެތީ

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމިހާރުންްމިހާރަށްްހުރިްމިްޒާތުގެްކޭސްތަްއްބަލައި،ްމޮނިޓަރކުރެވޭނެް ހިޖުރަކުރުމާްދޭތެރޭގައިްވެސް

ްފަދަްގޮތް ްއޭ.ޑީ.ކޭ ްކުރިންވެސް ްވުޖޫދުވުމުެގ ްބިލު ްމި ްޮގވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހަދަން ްވެސް ތަެކއް

ްވެްސް ްމާޙައުލުތަކުން ްމަސަްއކަތުގެ ްވެސް ްކުންފުނިތަކުން ްއެހެން ްރާއްޖޭގެ ްމިސާލު ްހުރި ްދައްކަވާަފއި ކުންފުނިތަކުން

ްމީގެތެރޭ ްއަދި ްަކމަށް. ްދައްަކވާނެ ްމުއައްސަސާތަާކ،ްވީހާައވަހަކަށް ްމިނިވަން ްއޮފީސްަތކާއި ްސަރުކާރުގެ ގައި

ްމަސައްކަުތގެް ްމި ްދިމާލަކުން ްހުރިހާ ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ްޭއގެެތރޭގައި ްވެްސ ްމަޖިލީސް ްރަްއޔިުތންގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ދިްިމއީްވަރަށްްބުރަްގަާވއިދުެގްބަޔަްށްމިހާރުއްސުެރްތައްޔާުރެވވަަޑއިގެްނ،ްއެްބޭުފޅުންނަށްްމިކަންްއެބަްއަންނަަކމާ،ްއަ
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ްމައްޗަްށް ްޭއގެ ްދިރާސާކޮށް، ްހޯދަިއ ްވެސް ްވާަހކަތަކެއް ްހެކިތަަކކާއި ްތާރީޚީ ްވަރެްއގެ ްކޮންމެެވސް ްެއކުަގއި މަސައްކަތާ

ރިޢާޔަތްކޮށްްެއއްޗެހިތަެކއްްުއފައްދަންޖެހޭްމަރުޙަލާްއެއްްަކމަށްްވިސްނާަވޑަިއގެންްއެްަމސައްކަތަށްްވެސްްަތއްޔާުރވާނެް

ްއަ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްކަމަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްބިލަށް ްމި ްއަދި ްބިލެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބިލަކީ ްުއއްމީދުކުަރން. ޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެއްވީީތ ްފުރުޞަތު ްމި ްދަންނަވާލަމުން، ްމެންބަަރށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުަށހެޅުއްވި ްވާހަކަ ްާތއީދުކުރާނެ އެކު

ްޝުކު ްއެކު ްއިޚްލާްޞތެރިކަމާ ްވަރަށް ްވަރަޙްމަތުރައީސަށް ްަވްއސަލާމްޢަލައިކުމް ްވަކިވެލަން. هللاްރުދަންނަވަމުން

 ވަބަރަކާތުހޫ.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްއަމީނަށް،ް ްއިބްރާހީމް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާުރ ްޖެހެނީ ްމި ްފުރުޞަތުައރުވަން ނޑު ްއަޅުގަ 2ްމިހާރު

ްއިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްބޭނުންފުޅުްނަމަްވާހަކަދެއްކުމަށްްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތުއަރުަވއިފާނަން.ްވަނަްފުރުޞަތެއްްގޮުތގަް

ް

ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީންްވާހަކަދެއްެކވުނ3ް

ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޓަަކއި ްހުއްުޓވުމަށް ްފުރައްސާރަކުރުްނ ްޖިްނސީ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ް`ްޝުކުިރއްާޔ

ްފަރާތެއްް ްހިއްސާކުަރއްވާ ްއެ ްފަރާތުން ްސަުރކާރުގެ ނޑު ްައުޅގަ ްޓަަކއި ްކަމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްމި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ކަމަށްްމިްވަނީްއެޓާރނީްޖެެނރަލަށް.ްއެްފަރާތަށާްއަދިްމެދުވެރިިވ،ްތުލުސްދޫްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮަޒއިނާް

ްއަކީްއާދަމަށްްޝުކުރުދަންނަވާލަން.ްދެ ްނުކުތާ ްބޭނުންވީ.ްއެ ްފާހަގަކޮށްަލން ްެއއް ްނުކުތާ ްއެއް ްއެއާއެުކއެީކަގއި ްހަމަ ން

ްކަންތައްތައްް ްއެފަދަ ްދާއިރުަގިއ، ްއެހެން ްކުރިއަށް ްކަންތައް ްފުރައްސާރަކުރުުމގެ ްޖިންސީ ފުރައްސާރަ،

ްހިްނގުވަ ްނުވަތަ ްބާރުައޅުއްާވ، ްހިންުގވަން ްަކންތައްތައް ްއެފަދަ ްމީހުންތަކެްއްހިނގަމުންދާއިރުގައި ްަމސައްކަތްކޮށްދޭ ން

ވެސްްމުޖުތަމަޢުގެްތެޭރގައިްެއބަްއުޅޭ.ްއެީއްހަމަްވަރަށްްޮއންނަްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްމީހުންނާްބެހޭްބައިތައްްވެްސް

ްމިފަދަް ްދެން ްބޭނުންވީ. ްދަންނަާވލަން ްވާހަކަ ްދެކޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަުމގައި ްބޭނުންކަމެއް ްެއީއ ްހިމެނުމަކީ ްބިލުގައި މި

ްގެންދަާވގެންދެވުމަށްްބި ްއަދި ްގެންެދވިގެންެދވުމަށް، ްހުށަހަޅުްއވަމުން ްބިލުތައް ްފައިދާހުރި ްއަިދ ްބޭނުންތެރި، ލުތައް

ްމިއަދުް ްމިގޮތުން ްކިޔާލަން. ްވެްސ ްމަރުޙަބާ ްއެކަންކަމަށް ްއަދި ްހިތްވަރުދެން. ްމެންބަރުންނަށް ްއެންމެހައި އަޅުަގނޑު

ްރަޝީދު، ްރިޔާޟު ްފާހަަގކޮށްލަން ްވެްސްްއަޅުަގނޑު ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ވިލުފުށީ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭްއިޞްލާޙެއްްވެސް.ްއެްިއޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީުދކުރާްވާހަކަްާއއިްއަދިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަްން

ްއަޅުް ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިނާޔަތާ ނަޑއަުޅއްާވ ްކަ ްދެއްވުމަށް ްބޭފުޅަަކށް ްހުންނަވާ ްދަންނަވާފައިްކުރަްއވާފައި ްކުރިން ނޑު ގަ
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ްކަމެކޭް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެއީ ްކަމެޭކ. ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއިނާޔަތްދެްއވުްންއެއީ ްވެސް ްހަމަނުވިޔަސް ްަދއުރު ްއެއް އޮންނާނެ

ނޑުްއެއާްގުޅޭްޮގތުންްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަޤާމުްއަދާކުރުމަކީ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްވާ ްޕަސަންޓޭޖެްއްއަނެއް ްމިންވަރެްއގެ ްގުޭޅ ްމުއްދަތާ ްހުންނަ ްވެިރކަންކުަރއްާވފައި ްބޭފުޅަކު ްެވރި ްއެ ްއަކީ ހަކަ

ނަޑއެޅިދާނޭ.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްކެލާްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު މަޢުޞޫމުްހުށަހަޅުއްވާފައިްއެބަްވޭްهللاްކަ

ްކު ްމެންބަރުކަން ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްހަމަ ްއިނާޔަތްތަުކެގްމިއަދު ްއެ ްއިނާޔަތް. ްދޭންޖެހޭ ްބޭފުޅުންނަށް ަރއްާވފައިވާ

ްވެސް.ް ްވާހަކަ ްަކނޑުްއވައިަލއްވާ ްކަންތައް ްބޭސްފަރުވާގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްޕާސްޕޯޓާ ްރަތް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ތެރެއިން

ނޑުްާތއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްް ްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްެއއަށްްވެސްްއަުޅގަ

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްއެޖެން ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހިސާބުން ްމި ްައއިޓަމު ްދަށުްންް،11ޑާ ްއައިޓަުމގެ ްމި ްކަންަކން. ްހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން

ްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްްއެޖެންޑާ ްއ12ްަައއިޓަމު ްމަތިްންއަށް ްއުސޫލުގެ ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ްޢާއްމުކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަނީ. ްމި ޅުަގނޑު

ނުޑމެންްކޮންމެްދުވަހަކުްވެްސ1:31ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.12ްްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް ަގއިްއަުޅގަ

ްއެޖެން ްައއިޓަމު 12ްްޑާ ްައއިޓަމު ްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެޖެންޑާ 12ްއަށް ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްމިއަދު ްދަށުން ކަމެްއ2ްްގެ

ްއޮތް.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް ްމެދ2ްްުއެބަ ްގެންދިއުމާ ްކުރިއަށް ްދަންނަވަން،ްމަޖިލީހުން ްވޯޓަށް ްމިއަދު ްއޮތް ްއެބަ ބިލެއް

ްވިލުފުށީ ްެއއީ ްގޮތެއް. ްޤާނޫނުްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ދާއިާރގެ

ް 2119/19ްނަންބަރު ްބެޭހް، ްއިާނޔަތްތަކާ ްރައްާކތެރިކަމާއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްބިލާއި،ްހިތަދޫ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްޤާނޫނަށް ްލަޠީފު ްޙަސަން ރު

ް ްނަންބަރު 2111/14ްޤާނޫނު ،ް ްމި ްބިލު. ްިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްވޯޓަށ2ްްްޢާއިލާއާ ނޑު ްއަުޅގަ ބިލަށް

ްފުރުޞަތުއަުރވަން.ް ނޑު ްައޅުގަ ްޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް ްކާޑުކޮޅު ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ދަންނަވާނަން.
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ނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.ް)ވަގުުތކޮޅަ ކަށްފަހު(ްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްކާޑުކޮޅުތައްްެޗކުކޮށްލެްއވުމަށްްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާް ްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު އަޅުަގނޑު

ރިއްޔާކަންްކޮށްަފއިވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްރައްކާތެރިކަމާއިްއިނާޔަތްތަކާްބެހޭްރައީސުލްޖުމްހޫ،2119/19ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްފެނިވަޑައިގަންަނާވް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ޤާނޫނަށް

ްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖ3ާ

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްްްންބަރ3ުހުށަހެޅުއްވިްމެ

ް

62ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދ3ު

29ްްވޯޓުްދެްއވ3ީ

29ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވ3ާ

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވ3ާ
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުްނގެ ްަބއިވެިރވި 58ްވޯޓުަގއި .ް ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 31ްފާްސވުމަށް ްޖުމްލަ ްފެންނ58ްަ. ްއެހެންކަމުން .

ްހަމަހަމަވެފަ.ް ްވަނީ ްމި ްައދަދު ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދެްއވި ްކަމަށް ްނުފެންނަ ްއަދަާދއި ްމެންބަރުްނގެ ްވޯޓުދެްއވި ކަމަށް

ްމަޖިލީހަ ްނިންމަންޖެހޭނީ. ްމިކަން ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްބިލެއްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ށް

ްމަޖިލީހަށްް ްބިލެއް ްއެ ްޢަމަލުކުރަމުންގެްނދަނީ ްއަބަދުވެސް ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްއެހޭިއރު ްވޯޓަށް ބަލައިގަތުމަށް

ްކަމަށް.ް ްފެންނަ ްވޯޓުދެނީ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްބިލުގަިއ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ

ްޤާނޫުން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ހެންކަުމން

ް 2119/19ްނަންބަރު ްބެޭހް، ްއިާނޔަތްތަކާ ްރައްާކތެރިކަމާއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ްމަޖިލީހުެގްްޤާނޫނަށް ްގުިޅގެން ްފާސްވުމާ ްމިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ.

ގަާވއިދުަގިއވާްގޮުތގެްމަތިންްޤައުމީްސަލާމަތުގެްކޮމިޓީްއަްށްމިްބިލުްފޮނުވިއްޖެްކަމަށްްނިންމަން.ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް
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ް ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްދަންނަވަނީ، ްމި ްވޯޓަށް ްދެން ލަޠީފުްއަޅުަގނޑު

ް ްަނންބަރު ްޤާނޫނު 2111/14ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހުންް، ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ޢާއިލާާއ

ްބަލައިގަތުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖ3ާ

ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރ3ު

ް

63ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދ3ު

41ްްވޯޓުްދެްއވ3ީ

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވ3ާ

17ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވ3ާ
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި ްފާސްވުމ43ަވޯޓުަގއި .ް ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 22ްްށ ްޖުމްލަ ްހިތަދ43ްޫ. ްއެހެންކަމުން .

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްލަޠީފު ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބެހޭް،2111/14ްދެކުނު ޢާއިލާއާ

ްގު ްފާސްވުމާ ްމިގޮތަށް ްފާސްވެއްޖެ. ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ްބިލުްޤާނޫނަށް ްމި ޅިގެން

ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްަކނޑައަޅަން. ްިރޔާސަތުން ްކަމަށް ްފޮނުިވއްޖެ ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްއަިއޓަމުްއިޖުތިމާޢީ ްމ12ްްިްއެޖެންޑާ

ްންްމިްނިމުނީ.ްހިސާބު

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް

ްައޅުިއތުް-13ްއަިއޓަމުްއެޖެންޑާ ްދަށުން ްމަސައްކަތުގެ ްމި ްމަސައްކަތް. ްއެހެން ްގެންދަންްރު ްކުރިއަށް ނޑު ގަ

ްކުގަސްތު ްދާއިާރގެ ްތުލުސްދޫ ްަފރާތުން، ްސަުރކާުރގެ ްއާރަނީ ްރޮަޒިއނާ ްމެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއިފަިއވާްްދަމްޢިއްޒަތްތެރި
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ނޑުްެއންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްރުންްހުއްޓުވުމުގެްބިލު.ްމިްބިލުކުޖިންސީްފުރައްސާރަ ގައިްާވހަކަދެއްެކވުމަށްްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްއިަހވަންދޫ ްއަރުވަނީ ްބޭނުންވޭްهللا ްއެބަ ްވަގުުތކޮެޅއް ްކުޑަ އަށް.

ްކޮ ްސްޓާޓުމްމަޖިލީހުގެ ްއަލުން ްސިސްޓަމު ްޢިއްޒަތްތެިރްް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްކޮށްލަން.ޕިއުޓަރ ްދާއިރާގެ އިހަވަންދޫ

 ްއަުރަވން.އަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުهللاްޢަބްދުމެންބަރުްއަޙްމަދުް

 

 ްވާހަކަދެްއެކވުނ3ްهللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ް ްަރީއސް.ްޖިންޝުކުރިއްޔާ ްމިިޢއްޒަތްތެރި ްމިއަދު ްތެރޭަގއި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްވާހަކަަތއް ްފުރައްސާރަކުުރމުގެ ނީްވަްސީ

ްާޢއްމުވެފަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް .ް ްހެިދ، ްޤާނޫނެއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންަތއްތަާކ ްމިފަދަ ްތެރެއިްންާޚއްޞަކޮށް ްއިުމގެ ޤާނޫނީ

.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްނީްާރވަންޖެހިފަވަްއްލުކުެރވޭނެްއިންތިޒާުމތަކެއްްވެސްްމިަގނޑުމެންނަށްްމިްކަންަތްއތައްްހައަޅު

ްޙަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްރާއްޖޭަގއި ްމާޙައުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވަޒީފާގެ ްމިއަދު ްއަދިްޤީޤަތަކީ ްްވެސް ލުަގއި

ްހިނގަމުންދާކަން. ްހަރަކާތްތައް ްމި ްނޫނީ ްޢަމަލު ްމި ްވެސް ްގޮތްގޮތުން ްވަޒީްއެހެނިހެން ްމިއަދު ދޭްފާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްްފަރާތްތަކާ ްވަޒީާފގަިއ ްފަރާތްތަާކ،އަދި ްްއުޅޭ ްމާޙައުނޫނީ ްމިވަޒީާފގެ ްކަންަތއްތަކާްުލގަިއ ްގިނަ ްތަފާތު ްފަދަ

ްޤަބޫލުކުރާް ްޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑު ްތިއްބެވިކަން ްބޭބޭފުޅުން ނުޑްްކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ްމަިއގަ ްބިލުން ްމި ޮގތުގައި

ްވަނީ ްމަަސއްކަތްކޮށްަފިއ ްދެންްގޮތެްއގައި ްމާޙައުމި ްަވޒީފާގެ ްކަންތައްތައް ްވެސްްްުލގަނެވި ްއެހެނިހެން ްއަދި އާއި

ގައިްަބއެއްްކަންބޮޑުވާްޒާތުގެްކަންތައްަތއްްވެްސްއެޅުމުގެްގޮތުން.ްއެހެންނަމަެވސްްމިްބިލުދިމަދިމާގައިްހުއްުޓވުމަށްްބާރު

ތައްްއިޞްލާޙުކުރުުމގެްިވސްނުންފުޅުްގެްނގުޅުްންހުރިކަންްއަޅުަގނޑުްހަމަްފާހަގަކޮށް،ްކޮމިޓީްމަރުޙަލާަގއިްމިްކަންތައް

ްދަންަނވަން. ްކަމުަގއި ްގިަންްރަނގަޅުވާެނ ްބިލުގެ ްކަމަީކ ްއެްއ ްފެނިގެްނދާ ްގޮެތއްަގއި ްމައިަގނޑު ްބިލުން އަޅުަގނޑަްށ

ްިއސް ްއޮފީހުގެ ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ްވަނީ ްލިޔެަފއި ްކަމަށްްތަންތަނުގައި ްވާަހކަ ްއަދާްވެރިްނގެ ްވަޒީފާ ކުރާްވާއިުރގަިއ،

ކަމުގައިްިވޔަސްްެވސްްއަދިްޮކންމެްމަގާމެއްްގައިްހުރިްކޮންމެްމީހަކުްކަމުގައިްވީނަމަވެްސްއޮފީހުގެްއިސްްވެރިންްނޫން

ްހިންގައިެގންމި ްކަންތައްތައް ްކުްށްފަދަ ްއެ ނޑައެިޅ، ްކަ ްކަމުގައި ްކުށެއް ްއެއީ ްނަމަ ްކޮށްފި ްކަމެއް ްމިފަދަ ްއަދި ނުވާނެ.

ްހަމަޖެ ްއިންތިޒާމުތައް ްވެސްްބެލޭނެ ްވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ްބިލަކަށް ްމިފަދަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ހެންޖެހޭނެ.

ްހާލަތާއިއަޅުގަް ްރާއްޭޖގެ ްމި ްކުރަމުންދާްނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތައް ްސަރުކާުރން ްިވސްނައިްމިއަުދގެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޮގތް

ްރައްް ްތެރޭަގއި ްކަންތަްއތަކުގެ ްއެ ްގޮްތގޮފިކުރުކުރަންޖެހޭ. ްއެކި ްޔިތުންނަށް ްައޅުަގނޑުެމން ްފުރައްސާރައިެގްތުން ޖިންސީ

ްދެމެހެއްޓުމަށް ްަނގަހައްަޓއި ްކަރާމަތް ްިޢއްޒަާތއި ްއަބުާރއި ްރައްޔިތުްނގެ ްދަްއކަީނ ްމި ްވެސް .ްޓަަކއިްވާހަކަ

ްއިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދެންްއެހެނިހެންްގޮތްްގޮތުންްވެސްްާވހަކަދައްާކއިރުަގއިްމިްދެންނެިވްފަދަްރައްޔިތުންގެްކަރާމާތާ

ްރައްކާތެރި ްޢިްއޒަތް ްމުޅިއަބުރާއި ްވާަހކަދައްކަންޖެހޭ. ްމަްއޗަށް ްގޮތުގެ ްމައުޟޫޢުުކރެވޭނެ ްނަމަވެްސްން ްނުވި ކަމުގައި

ްވާހަަކދައްކާއިރުް ްހުރެ ްމިތާ ްއަްް،އަޅުަގނޑު ްވެސް ްފަރާތަށްްޅުމިއަދު ްއެއް ްބިލުން ްަވރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްހަމަ ނޑު ގަ
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ވެސްްައޅުަގނޑުްނަވާލަންްބޭނުން،ްހައުސިންްމިނިސްޓްީރގެްފަާރތުންްމިހާރުދަންްޖެހިލާފައިްނަމަވެސްްައޅުަގނޑުްހަމަ

ް ްރަށުގެ ްއެއް ްއެންެމްބޮޑު ްދާއިރާގެ ްރަނގަުޅްތަމްސީލުކުރާ ްއެއީ ްދިއުން ްގޯނާކޮށް،ްޖެއްސުންކުަރމުންދާ ަރއްޔިތުްނނަށް

ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަދި ްޮގވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްހުއްާޓލުމަށް ްއެކަން ްނޫން. ްކަންތައްތަުކގަިއްދިމާވެްކަމެއް ފައިވާ

ްހަ ްރަްއޔިތުންނަށްވާހަކަދަްއކަިއގެން ްކަންތައްތަެކއް ްެއދޭ ްަރއްޔިތުން ްއެ ްހޯަދއިދީ،ްއަދި ްވެްސްްއްލު ްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި

ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްޮގވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ްގަދަބާރުމި ްބަނދައްަކއިގެއިޝާރާތްކުަރނީ ްއިހަވަންދޫ ހެދުމުެގްރުދަން

ްދަނިކޮށްމަސައްކަތްކުރަ ްރާަވއިްހައުސިންް،މުން ްރޭވުމެއް ްނުބައި ްމިފަދަ ްތެރެއިން ްގޮތަކަށްްް،މިނިސްޓްރީގެ މިފަދަ

ްއެ ްަވގުތުަގއި ްއޮތް ްނިންމާލަން ްމަސައްކަތް ްބަނދަރުގެ ްއެ ްއަދި ްކޮށް، ްލިބެންހުރިްްކަންތައްތައް ްއެކަމުން މީުހންނަށް

ްމަަސއްކަތްކުްމަންފާ ްގޮތަކަށް ްނިގުިޅެގންދާ ްފައިާދ ްަރމުންދާތީއާއި ްަގާވއިދާ ްޤާނޫނާިއ ްއެއީ ްކަމެްއެގް. ްކުރާ ޚިލާފަށް

ްކަ ްމައުޟޫޢުވާހަކަ ްބިލުގެ ްދަންނަވާލަން. ްުނވިުމގައި ްމިްްކަމުަގއި ްދަްއކާލަންޖެހުނީ ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްނަމަވެސް

ްަރއްޔިތުން ްނުތަނަވަސްކަާމއި ްލިބޭ ްަރއްޔިތުންަނށް ްސަބަބުން ްދަތިކަމުގެ ްދިމާާވ ްއޮތީތީވެ.ްއުނދަގޫތަކުްނަށް ްވާހަކަ ގެ

ގެްރައްޔިތުންނަށްްުއޅެވޭެންއަޅުަގނޑުމެންްމަސަްއކަތްކުަރންްމިްޖެހެނީްމިފަދަްހުރިހާްކަމަކުންްސަލާމަތްވެ،ްމިްރާްއޖޭ

ްރައީގޮތްތަކެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހޯދަން. ްމާޙައުއް ްއަދާކުާރ ްވަޒީފާ ްމީހަްލުގެސް. ްފެންވަރެއްގެ ްކޮންމެ ްތެރޭގައި ކޮންމެްކު،

ްކަ ްކުިރ ްވީނަމަެވސް،ކަމެއް ްކަްުމގައި ްެއ ްފިަޔވަޅުްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަލައި، ްޭރވިފަިއްންތައްތަްއ ްއިންތިޒާމެއް އެޅޭނެ

ްއެބަ ްޤާނޫނެއްްއޮންނަން ްާޤނޫނެއްްޖެހޭ. ްއެ ްބޭނުމަކީ ްގޮުތގެހެދުމުގެ ްޤާނޫނެއްްްަގއިވާ ްއެ ްޢަމަލުކޮށް، ަގއިާވްމަތީން

ްޤާނޫ ްއެ ްއަދަބުތަކާިއ، ްލުއިތަކާ، ްއިންތިޒާމުްްހާހުރިްމިނެއްަގިއވާ ްވެސް ްމަތީންްހަމަް،ވެކަންތައްތަކެއް ްގޮތެއްގެ ޖެހޭ

ްބަެއއްްްދިއުން.ްއެހެންނަމަެވސްހިނގަމުން ްިމއަދު ނޑު ްއެބަްފަހަރަށްްއަުޅގަ ްބޭނުމެއް ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު އޮތްްްހިތަށްއަރާ

ްޢަމަ ްާޤނޫނަށް ްއެ ްިވޔަސް ްހެދިކަމުގައި ްޤާނޫނެއް ްފެންނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑަްށ ްވެސް. ްމިއަދުްބާވައޭ ލުކުރަން

ްޢަމަްފަސްޖެހެމުންދާ ްޤާނޫނަށް ްއަދި ްޤާނޫނުްތަން. ްހިނދު،ްއެ ްބުނާ ްމުޅިްލުކުރަން ްއޮޅުވާލުމަށްފަހު ްެއއްެޗއް ްއޮތް ގައި

ްކުރަމުންދާ ްކަންަތއްތަްއ ްގޮތަކަށް ނޑުމެންނަްށްްއެހެން ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްބަޣާވާެތއްެގ ްމިއީ ްފަހަރެއްަގއި ްދެން ތަން.

ްކަ ްެވގެންއުޅޭ ްސަލާމަތްވުމަށްތިބެވޭތީ ްކަމަކުން ްހުރިހާ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްވެދާނެ. ްވެސް ޓަކަިއްްމަކަށް

ްހާ ްބަޣާވާުތގެ ްއަރަިއގަވެސް ްއެބަ ްރައީސް.ލަތުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެއްކީާމްްންނަންޖެހޭ. ްވާހަކަ ްމި ްފަާރތްތަކުން ބައެއް

ނަޑެއއް ްކަ ްަތނަކުން ްކަމަށް ްބަޣާވާެތއް ްބަޣާްވިދާޅުޭވ ނޑައަޅާފަނާޅަޭއ. ްކަ ްެވސް ްކަމަކަްށ ްނޫން ްނެްވާތެއް ތްްއެްއ

ްކޮަބއިަކމާ، ްހާލަތަީކ ްބަޣާވާތުގެ ްއެހެންނަމަވެްސ ްދިމާވަމުންދާްްކޯޓަކުންނެއް. ްރައްޔިތުންނަށް ްސަބަބުްނ ްއެކަމުެގ އަދި

ްްކަންތައްތަކާ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްެވްސ ްަހމަދޭތެރޭަގއި ްވާހަކަދައްާކއިރު ްބިލަކަށް ހެން.ްމުހިއްމުްބަލައިލުންްމިފަދަ

ްއްހުރިްަބއެމިްއަޅުަގނުޑްދިުގކުރަންްވާހަކަަދއްކާކަްށްނެތިން.ްއަުޅަގނޑުްާތއީދުކުރަންްމިްބިލަށް.ްއަދިްިމްބިލުްަގއިް

ްސްޓޭޖު ްކޮމިޓީ ްކަންޮބޑުވުންަތކާގަްމާއްދާތަކުަގއި ްހުރި ްމީަގއި ްރިޢާޔަތްކުަރްއަވއިްއި ްނޫނަސްްް،ދޭތެރޭަގއި ްވެރިން އަދި

ްޢަމަ ްމިފަދަ ްވެސް ްހިންގާ ްލު ްައޅަންޖެހޭ ްގުިޅގެން ްމިކަމާ ްަބޔަކަްށްވާންފިޔަވަޅުްމީހުންނަކީ ްެއްއވެްސްްއެބަްއެޅޭ ޖެހޭ.
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ް ްހާލެއްގައި ްެއއްެވްސ ްމުވަްއޒަފަކަށް ްެއއްެވސް ްހުރި ްމާަޙއުލުަގއި،ފެންވަރެްއގައި ްަގއިމަގުމަތީްއަދިްވަޒީާފގެ

ްްސ،ްމިފަދަްކަމަކާްކުރިމަތިލާންޖެހުމަކީކަމުގައިްވީނަމަވެްވިަޔސްްއަދިްއެހެނިހެންްގޮްތގޮުތންހިނގާބިނގާވެްއުޅުުމގައިް

ްމި ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޫނން. ްކަމެއް ްހިނގަިއގެންވާނެ ްނޫން. ްކަމެއް ްެވގެންވާނެ ްބަލަިއގަނެ،ްްއެއީ ބިލު

ްސްޓޭޖު ްކަންަތއްތަކާކޮމިޓީ ްދެންނެވި ްމި ްކަްަގއި ްެދންނެވި ްމި ްބިލަކީ ްފުންކޮްށްވިސްނަިއ،ްމި ްނޫނީްންތަމެދު އްަތކަށް

ްފުރައްސާރަ ްހުއްޓުވުމަށްޖިންސީ ްއެްއވެްކުރުން ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްމި ްހަދަން.ްއަދި ްޤާނޫނަކަށް ްހެދޭ ްމީހަކަށްްޓަަކއި ސް

ްނުދިއުން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ހަމަޖެހިގެންްނޭޅޭްގޮތަށްފިޔަވަޅު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްްދީދީްްރިޔާްއަޙްމަދުއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާމައްޗަންޮގޅީް

ްރަީއސް. ްފުރައްސާރަްޢިއްޒަތްތެރި ްމިކަަހލަްޖިންސީ ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްތުލުސްދޫ ްބިލެއް ްބެޭހ ްކުރުމާ

ްހުށަހަުޅއްަވއިް ނޑިަވޅެްއގައި ްއަޅުްދަ ްއިޚްދެއްވީތީ، ްވަރަށް ްއަށް ްަކމަނާ ްއެ ނޑު ްދަންނަވަން.ްގަ ްޝުކުރެއް ލާްޞތެރި

ްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްފެންނަމުންދަނީ ްމި ްވަގުތު ްމި ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްގޮތާ،ްދެންްމެން ްކުރަމުންދާ ަކން

ްވިިދގެން ްދާްްއެއާ ްސިވލްްްކަންތައްަތއް ްދޭތެރެއިން ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ްގޮތަކަށް. ްކަންބޮޑުަވމުންދާ ްވަރަށް ްއެއީ ްގޮތް

ނޑުސަރވިސްްކޮމިޝަންގެްަރީއސްްފަހު ޑުމެންްވޯޓެއްްގެްމިްމަޖިލީހުގެްއިތުބާރުްނެތްކަމަށްްއަޅުަގނމެންްމީްއަށްްއަޅުގަ

ްއެ ްފާސްކުރަންޖެހުނީ ްއެކަން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމަްފާސްކުރީމު. ްއެ ްމަގާމާމަނިކުފާނު ްއެ ްހުންނަވަިއ، ްގާމުގައި

ްައޅުަގނޑުމެން ްތެރޭގައި ްޢަމަލުތަކުގެ ްެއ ްއަދި ްވާތީ. ްޢަމަލުކުރަްއވާފައި ްގޮެތްއގައި ްއަޅުަގނޑުމެްންއެކަީށގެންނުވާ ނަށް

ްވިޔަސްް ެގްއެްމަނިކުފާނުގެްމަގާމުް،މަނިކުފާނުއެްކިތައްމެްވަރަކަށްްމިްފްލޯރގައިްވާހަކަދަްއކަންްބޭނުންނުވިްކަމުގައި

ވާކަންްއެީއްްދޭތެރޭގައިްއެްގެްނގުޅުްއވަންެޖހޭްގޮތްްނޫންްއެހެންްގޮތަށްްޢަމަލުކުރައްވާަފއިްހައިސިއްޔަތުންްއަންހެނުންނާ

ައދިްއެނޫންްކުށަކަށްްވިޔަސް،ްނުވަތަްމަދަނީްކުށަކަށްްވިޔަސް،ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދިޔަްކަމެއް.ްއަދިްޖިނާޢީ

ް ްއޮތީމަްއެ ްކުަރްއވާފައި ްއެގޮތަށް ްއެކަްނ ްހުންނަވައިގެން ްކަމަށް ްބޭފުޅާ ްބޮޑު ްއެންމެ ްސަރވިްސގެ ްސިވިލް މަނިކުފާނު

ނޑުްދެެކނީްއެްސްްއެދިޔަްއިލްޒާމުތަކާވެްގައިމުށްްހަމައަޅުަގނޑަ ދުްއެްމަނިކުފާނުްމިއަްބެހޭްގޮތުންްވިސްނާއިރުްއަުޅގަ

ތުގެްތެެރއިްންނަމަވެސްްސުޕްރީމްްކޯުޓްއައެިކްއިޖުރާްް،ނުވާެންކަމަށް.ްއަުޅަގނޑުްހިތާމަކުަރންމަގާމުގަިއްހުންނަވަިއގެން

ްވަދެަވޑަިއގެން ްއެްނާއަންހެނުންް،މީގެްތެރެއަށް ްކޯޓުްވެްސްބަިއވެރިެވގެންޭންދޭތެރޭގައި ހައިްނިކަމެތިްގޮެތއްްސުޕްރީމް

ްޤާނޫނެއްް ްދަނީ ްމި ްއަނެްއކާވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާތީ. ްހިނގާފަިއ ްކަންތައްތަްއ ްިމައދު ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ބުނެވޭ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަަމކު ްކުރަން. ްވެސް ްތާއީދު ްެއއަްށ ްއަޅުަގނޑު ްވިްފާސްކުރަން. ްފާސްކޮށްގެން ްޤާނޫނެއް އަިދްޔަސް

ްމަގާމާއ ްއޮންނަނީ ްމި ްނަމަްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކޮށްފި ްަކމެއް ްނެތްް،އެކަީށގެންނުވާ ްއިތުބާރު ނުޑމެންނަށް ކަމަށްްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީްނެގޭ ްމިހެން ްކަމަށް. ްނެ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްކޯޓުްންްާޤނޫނުއަސާސީއާްގަިއ ްސުޕްރީމް ްގޮތަށް ްނޫން ެއއްގޮތަްށ

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމައިގެން ްއަދު ްފާސްކޮށްގެްންތާށިމި ްޤާނޫނެއް ްއާދަިއގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮންނައިރު އަރާފައި
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ްފުރައްް ްޖިންސީ ްފާްސކުރިއަޅުަގނޑުމެން ްބިލެއް ްބެހޭ ްރާއްޭޖގަިއްސާރަކުރުމާ ްމި ްބަޔަކު ްބޯލަނބާނެ ްެއއަށް ްިކޔާފައި އޭ

ްހިތަށްއަރަންޖެހޭ.ްއެބައުޅޭ ްމިއަދު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްތިބެގެންްއަް،މެންބަރުނ77ްްްާބއޭ ްމިތާ ުޅަގނޑުމެން

ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސުޕް ްބިލު.ްއެކަމަކު ްފާސްކުރެިވދާނެ ްއަންހެނުންނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްކޯޓުން ްެއްްރީމް ދޭތެރޭގައި

ވަންޏާްކަމަށްްްބިގޮތަށްްނުތިްއެކީގައިްބަލަިއގަންނަްޒާުތގަިއ،ްއޭެގްރޫހާްކަންކަންްއޭގެެއްއާއިްއަދިްްކުރާްފުރައްސާރަ

މިްނޫންްގޮތްްގޮތަށްްއަދިްައދިް،ްންނަށްްމަސައްކަތުގެްމާޙައުލާްއަންހެނުމެްބިލެއްްފާސްކުރިަޔްސްއަޅުަގނޑުމެންްކިތައް

ްއެްތެރޭގަގޭ ްވެސްްްާއއި ްޝައްކެއް ްނުލިބޭނެކަމީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްރައްކާތެރިކަން ްލިބެންޖެހޭ ްވެސް ްގޮތްޮގތަށް ނޫން

ނޑުްވަރަށްްހިތާމަކުއޮތްްކަމެއްްނޫން.ް ވަރަށްްގިނަްފަހަރަށްްމިްމަޖިލިސްްތެރެއިންްވެސްްވަރަށްްނޭދެޭވްް،ރަންއަޅުގަ

ް ްއިިވގެންދޭ ްއެބަ ްފަހަރަށް ްބައެއް ްގޯނާކުރަީންއެގޮތަށް ްހުންްޖިންސީ ްލައިގެން ްހެދުމެކޭމީހަކު ްއެް،ނަ މީހަކުްްނުވަތަ

ްސަބަބުންނޭ ްގޮެތއްގެ ްބުނަމުންދާތީ.ްބަހައްޓާ ްއަޅުްްއެހެން ްދަންނަވާނަން، ްަނއިުބްއަޅުަގނޑު ްބަންޑާރަ ްމިއީ ނޑު ގަ

ްއެ ްގައިމު ްމީެހއް. ްބެލި ްވެސް ްމައްސަލަތަެކއް ްހުރިހާ ްައއިހާ ްއޮފީހަށް ްނަިއބު ްބަންޑާރަ ްހަމަ ްެއްްއޮފީހުގަިއ ބޭފުޅުން

ވެސްްމަދެއްްްމީހުންްވިހާލެއްލަިއގެންްތިބިްޖޭގައިްގިނަީއ.ްއެގޮތަށްްހެދުންލަިއގެންްތިބިްމީހުންްމިްރާއްވިދާޅުވާްހެދުން

ްގޮތުގަނޫން ްދަޢުވާކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްނޫން.ް. ްދަންނަވަީނކީ ްއެްއޗެއް ްވަކި ްދޭތެރޭަގއި ްެއއާ ްއަުޅަގނޑު .

ްދަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކު، ްތިއްބެއް ްހެދުންލައިެގން ްގޮތަށް ްވިދާޅުވާ ްެއ ްމީންނަވަނީ ްމަދެއްްހަމަ ްވެސް ްވިހާލެއް ހުން

ްމީހުނޫންހެން ްގިނަވެފައި،. ްއޭްން ްހެދުމަކީ ްހެްގެލާ ްތިބޭ ްބުރުގާޒާތުގައި ްއަދި ްވަންޏާ ްކަމަށް އެހެންްް،އެޅިަޔސްދުން

ް ްވިޔަސް ްމީހުންގޮތެއް ްައމިއްލަްވިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިްވިހާނެ. ްދަސްކުރަްނވީ ްޢަމަލުކުރަން.ްްއަށް ްގޮތަށް ނޫން

ްިސވިލްްހަމަގައިމު ްްވެސް ްރަީއސް ްކޮމިޝަްނގެ ްއަޅުަގނޑުްމީއާފަހުސަރވިސް ްގޮތުން ްމިބެހޭ ްނިންމިްމެން ތާ

ްޓީޗަރުންނަކާްނިންމުންތަކެއް ްކިތަންމެ ްއެްނިންމީމާ ްއެތައްްްއަދި ްހުރި ްމަސައްކަތްޕުޅުކުރަްއވާފައި ްމަނިކުފާނު

ްބުނި،ްތިމަންނައާ ްއައިސް ްމީހުން ްއެްްއޮފީސްތަކުން ްއޭނަ ްވެސް ްހިތްވަރުދޭތެރޭގައި ްއެ ްުކރިއޭ. ްކަން ްގޮތަށް ެއްލިބުނީ

ްބޭފުޅުންނަށާ ްްއަންހެން ްއެހެން ްމިތާބޭފުޅުންއަދި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްައޅުަގނުޑްްނަށް ްސަބަބުން. ްކަމެއްގެ ކުރި

ްހިތްވަރާދަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްްނަވާނީ ްމިތާނގައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކުރެވިދާނޭއެކީަގއި ްބިލަށްްބިލު ްއެކަމަކު .

ްެވސް ްކޯޓުތަުކގެ ްއުއްްޢަމަލުކުރެވެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއައެއްބާރުލުންލިބުނީމައޭ. ނޑުމީދުކުރަްނ ްބިލުްުޅގަ ްމި މެން

ްދިަޔއި ްް،މާފާސްކޮށްގެން ްއެނޫން ްއަދި ްކޯޓަކަސް ްސުްޕރީމް ްއަންހެންކޯޓަކަްސ ްގިަންައޅުަގނޑުމެންނަށް، ވެރިންނަށް

ްރައްކާތެރިކަމާ ްނުކުމެގެން ްމަސަްއކަތްްމީހުންނަށް ްއެީކގައި ްއެ ްވިޔަސް ްގޭތެރޭަގއި ްގޮތަށް.ްއަދި ކަންްރައްކާތެރިްކުެރވޭނެ

ް ްގޮތަށް ްުޝކުރިްއޔާްްއެދެއްވާނެ ްކަމަށް. ްދެއްވާނެ ްބާރު ްތަންފީޛީ ްފުރިހަމަ ްބިލަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ބޭފުޅުްނ

 ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.

ް
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ްމި ްަވގުތު ނަޑއެޅިަފިއވާ ްކަ ްއަށް ްއެދިވަަޑިއގެންްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ްދެން ްހަމަވީ. ްހުރިހާްހިސާބުން ފަިއވާ

ްހާޒިރުވެްމެން ްތިއްބެވިބަރުންނަށް،ްމަޖިލީހަށް ްފުރުޞަތުއަރުވައިްވަަޑިއގެން ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެންވީމާ،ްނިމުްހުިރހާ ނީ.

ް ްވިދާޅުވުމަށް ްފަހުބަސް ްމިހިސާބުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ނޑު ްއާދަމަްށްއަުޅގަ ްރޮޒައިނާ މެންބަރު

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުނ3ްދަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާްދޫތުލުސް

ް ްަރީއސްޝުކުރިއްާޔ ްމިީއްޢިްއޒަތްތެރި ްބިލަކީ ްމި ްދެންނެވިން ްވެސް ްފަށަމުން ްާވހަކަދައްކަން ްބިލަްށ ްމި ްއަުޅަގނޑު .

ްބޭފުޅުންގެްވާހަމަްްތްްބިލެއްްނޫނޭ.ްއެހެންނަމަވެސްއަންހެނުންނަށްްއެކަނިްޚާއްަޞކުރެިވގެންްއޮ ަގިއްހަކަފުޅުަތކުބައެއް

ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވިކަމާ ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްކޮންޓެކްްސޓު ްބިލުގެ ްމި ނޑުްްމުޅިން ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަން. ްަހމަ ްައޅުަގނޑު ދޭތެރޭ

އެްއްްއެއްްނުވަތަްޮކއްކޮްތްެބއްްނުވަތަްދަރިނެއއްްނުވަތަްއަްދަންނަވާނީްއަޅުަގނޑުމެންގެްކޮންމެްމީހެއްގެްވެސްްފިރި

ނަށްްއެްދެވެނީްަރއްކާތެިރްމީހުންްއެްްައޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވާނެށްްާދއިރުްްއްނުވަތަްބޭެބްއެްއްއޮފީހަކައެްނުވަތަްދައްތަ

ްއަޅުަގނޑުމާޙައު ްއޮފީސްތަކަށް ްދަރިން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދާން. ްކަށަވަުރވެގެން ްވެސް ްތިބޭިއރު ްޭގގައި މެްންލަކަށްކަން

ހަދާކަށްްބެހި،ްގޮތަށްްުފރައްސާރަކޮށްތިބޭްީމހުންްއެކިްފާުޑގެްގޮތްްްށްއެްޮއފީސްތަކުގެްވެރިންނަްފޮނުވަނީްއެްދަރިންނަށް

ްމި ްއެހެންވީމާ، ްތަނުްނޫން. ްއިޝޫ ްމުޅި ްވާހަކަފުުޅދެއްކެިވއިރު ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްހައްދަަވއިގެންްގައި ްއިޝޫައކަށް ްދީީނ

ްވާހަކަފުޅު ްމިއީ ްފާހަދެްއކެިވކަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްބޭނުންވޭ ްބިލުގަޮކށްލަން ގައިްމި

ްއެކަމާް ްހަމަ ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްއޮންނަންޖެހޭތީ، ްއަންހެނުްނނަށް ްމެޖޯރިޓީ ްކޮިމޓީގެ ްއުފައްަދވާއިުރ ކޮމިޓީ

ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެންނެވިކަން.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމިްރާްއޖޭގެްކިތައްްކޮމިޓީތޯ،ްކިތައްްކޮމިޝަންތޯ،ްކިތައްްބޯޑުޯތ،ް

ްއޮންނަްއަންހެނުންގެ ްމި.ްމެޖޯރިޓީ ްއެކުލެވިަފއި ްޮކމިޝަންތައް ްކޮމިޓީތަާކއި ްބޯޑުތަކާއި ްގިނަ ްއިނގޭތޯ.ްހަމަ ްނޯންނާނެ

ްފިރިހެ ްމެޖޯރިޓީ ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސްްވަނީ ްމައްޗަށް. ްއެްއްްނުންގެ ްވާހަކަ ްއެ ްނުދައްކަން ްއަންހެނުންނޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭރަކުްކޮންޓެ ްވާަހކަްކްސްޓުން ްޯބޑުް. ްމި ްފިރިްަގއިއަކީ ްމެޖޯރިޓީ ްތިބީ ްމި ްއަންހެނުންނަށްްހެނުން ްތިބޭ ްއޮފީހުގައި މި

ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއގޮތަކަށް ްއެހެންކަމަށްްފުރައްސާރަކުރަންެވގެންނޭ. ްނުދަްއކަން. ްއެއް ްއަޅުަގނޑުމެންްވާހަކަ ވަންޏާ

ްފުރައްސާރަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްިވކްޓިމްްސްއަޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްގިނަކުރުމުަގއި ްހަމަ ްވަނީ ްމި ްއަންހެނުންްށް 91ްކަން.ް%ފަހަރު

ނޑުްވެސްްޤަބޫުލކުރަންްހާލަތްތައްކުރަނީ.ްހަމަްއެގޮތަނުންނަށްްފިރިހެނުންްފުރައްސާރަފަހަރުްއަންހެ އާދޭކަންްްށްްއަުޅގަ

ްފިރިހެން ްވަންނަްޒުވާން ްއެތަނަށް ްހަމަްއަންހެންވެރިން ްތިބޭ ްކުދިންނަށްްފުރައްސާރަކުްއޮފީސްތަުކގައި ވެްސ.ްއެކަްންރާ

ްއެހެންނަމަވެސްއަޅު ްނޫން. ްޑިަނއިކުރަނީީކ ްއަނެއްއަްަގނޑުމެން ްހަމަ ްގިނަފަހަރު ްހިނގަނީ.ްމެޖޯރިޓީ ްމިކަން ތަށް

ްއެކުަލވައި ްކޮމިޓީތައް ްމިކަހަލަ ްމުއެހެންވީމާ، ްތިބުމަކީ ްއަންހެނުން ްމެޖޯރިޓީ ްމީގެ ްހަމަްހިއްާލއިރުަގއި ްކަމަށް ްކަމެއް މު

ްައޅު ްވާހަކަ ްޤަބޫލުުކރާ ްއަދިެވސް ްބޭނުންވަނީއަޅުަގނޑު ްދަންނަާވލަން ްބައެްއްް.ަގނޑު ްފާހަގަކުރަްއވައިިފްްދެން ބޭފުޅުން
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ްހިނގައި ްމައްސަލަ ްދަންނަވާލަންްްދިޔަފަހުމީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކީއްކުރަްނތޯ. ްހުށަހެޅީ ްއަޅުަގނޑު ްބިލު ްމި ްބަލާއިރު ގޮތަށް

ްހުށަހެޅި ްބިލު ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާތީ ްބިލެއް ްކޮންމެހެން ްސަރުކާރުން ްމިދިޔަްބޭނުންވަނީ ްއޮންނާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނޫނޭ. ކީ

ްދަންނަވާަފއި ްވެސް ްއަހަރު ްހެރަސްމެންޓާް، ްހުްސެކްޝުއަލް ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލެއް ްގޮތުން ްވާހަކަ.ްބެހޭ ށަހަޅާނެ

ްޔޫ.އެންއާް ްައޅުަގނޑު ްައޅުްއެހެންނަމަވެސް ްމަޢުލޫމާތުވާަހކަދެއްިކއިރު ނޑަށް ްބިލެއްްގަ ްމިފަދަ ްސަރުކާރުން ލިބުނީ

ްަތްއޔާރުކު،ްވާަހކަ.ްއެެހންވީމާްރުކުރަމުންދާތައްޔާ ްމި ްއިްނޓްރެސްޓުްސަރުކާރުން ްައޅުަގނޑު ްބިލު ްެއއްްރި ްދާއިރާ ހުރި

މައްސަލައިަގިއްސަރުކާރުންްވެސްްކަންތައްްްގެމީއެހެންނަމަވެސްްއޭގެްމާނައަކީްފަހުް.ވީމަްއަޅުަގނޑުްމިްބިލުްހުށަހެޅީ

ްގޮތް ނޑުްކުރި ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެޕްޫރްވކުރަނީކީ ނޑު ްމިހާރުްއަުޅގަ ްބޭނުންް،ވެސްހަމަ ްގޮވާލަން ްވެސް ްވަގުތު ހަމަްް.މި

ްފަހުސަ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފަރާތުން ްފޮނުަވއިރުކާރުގެ ްެއއް ްސިޓީ ްއަށް ްހުއްޓުވަްންްޮއފީހަށްް،މީ ނުކުތުން

ްއެހެންެވއްޖޭމަސައްކަތްކުަރއްވަންް ްމުޖުތަ. ްމުޅި ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޯސްނޫނިއްޔާ ްވަރަށް ްދެނީ ްމި ްމަޢަށް

ްމިކަހަަލްއެކްޒާ ްެއއްަޗކީ ްބުނެވޭ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަދންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްދައްާކ، ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ މްޕަލެޭކ.

ްބަލައިް ްބޭތިްއބެވުމަކީްސަރުކާރުން ްކުރާްވެރިން ްކަމެކޭޢަމަލުތައް ްއޮފީހަށްްނިކުންނައިރުަގއިްސަރުކާރުްންް.ަގންނަ ފަހުމީ

ްނަމޭްބުނެވޭްކަހަލަްންބަލައިގަދަންނަވާީންސަރުކާރުންްމިްޢަމަލުތައްްމިކަމާްދޭތެރޭްފިޔަވަޅެއްްނާޅާްހުރުމަކީްއަޅުަގނޑުް

ްްހަމަ، ްއެއީ ްއެހެންވީމާހަމަ ްެއކަްއޗެކޭ. ްމިކަމާ، ްވެސް ްމިހާރަށް ްފިޔަވަުޅއަޅަންްދޭތެްމިހާރުން ްހަމަ ްސަުރކާރުން ރެ

ްޮގވާ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްލަން. ްދަންނަވާލަންްއަޅުަގނޑުެދން ްނިންމާލަމުން ްހުރިހާްްހަމަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެންނަށްްވާހަކަދެްއކުނުއިުރގައިް،ް.ްެއހެންވީމާބިލުގެްމުހިއްމުކަންްއެބަްއެނގެއޭްއެންމެންނަށްްވެސްްމި ަބއެްއްއަުޅގަ

ް ްޚާއްޞަކޮށް ްއަންހެނުނަށް ްހަމަ ްމިއީ ްބިލަކަށްބޭފުޅުންނަށް ްގުޅުް،އޮތް ްދީނާ ްހަދައިގެންްވައިްނުވަތަ ްބިލަކަށް ްއޮތް ެގން

ް ްމީހަކަށްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުނކަމުަގއި ްކޮންމެ ްކިޔާލި ްބިލުްރަނގަޅަށް ްމި ްވަކިްްިވޔަސްްވެސް ްބިލަކީ ްމި ވެސްްއެނގޭނެ

ްހަ ްޚާއްޞަކޮްށގެން ްނޫންަކން.ޖިންސަކަށް ްބިލެއް ްއޮތް ްދީްދާފައި ްމިއީކީ ްޚިލާފުއަދި ްދީނާ ްުނވަތަ ްިއޝޫއަކާ ްނީ

އިންްނިމިގެންްމިްޤާނޫނަކަށްްްލާއަވަހަށްްކޮމިޓީްމަރުޙަވީާހެވސްް،ްނޫންކަން.ްއެހެންވީމާްެވސްްހުރިްބިލެއްްކަމެއްކަން

ނޑުމެންްއެދޭ ނުޑްހުށަހަޅާފައިްއޮންނާްަކމަކަށްްވުމަކީްއަުޅގަ އެްކޮމިީޓްނެްާޚއްޞަްކޮމިޓީްެއއްްނަަގިއގެންްވާތީްއަުޅގަ

ްފޮނުވަން. ްބިލު ްމި ްނޮޅިވަަރމުްއަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ްތާއީދުްައދި ްވަނީ ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ވެްސްްދާއިރާގެ

ްއަށްްް،ްކޮށްދެއްވާފަ.ްއެހެންވީމާ ްބޭފުޅާ ްއެ ްޓަކައި ްއެަކމަށް ްމެންބަރުންް،ުޝކުރުއަާދކުރަމުންއަޅުަގނޑު ްވެސްްހުރިހާ

ްޚިޔާ ްރަނގަޅު ްހަމަ ްމަރުަޙބާދެއްވި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުލތަކަށް ްކިޔާ ްޝުކުރިއްާޔްވާހަކަ ްއިށީނދެލާނަން. ދަންަނވަމުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުނ3ް
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ލުމަށްްވޯޓަށްްފެނޭތޯްބެްްންނަންބަލައިގަމިްބިލަށްްްސްނިމުނީ.ްގެްބަހ11.3ުޔާްމިްހިސާބުންްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްޝުކުރިއް

ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްއޮންނާނީ ްދުވަހަކުްއެއްްދެންނެވުމުން ްހުްއެހުމަށްްވޯޓަށްްއޮންނަ ްއެޖެންާޑްރި ކަންކަމުގެ

ނޑުްއައިޓަުމގެް އަށްްގެންދާނީްއެޖެންާޑްގެްދަށުންްދެންްައޅުަގނޑުްކުރ13ިްހިމަނާނަން.ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުދަށުންްއަުޅގަ

ްއިބްތިދ9ާްއައިޓަމު ްބަހުގައި ނޑުމެންޢީ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްބިލުްސް. ްޢިއްޒަް،ފެށި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްމެންބަރުްއެއީ ތްތެރި

އިްބާރުތަުކެގްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުެގްއިމްތިޔާޒުަތކާް،2113/5ޤާނޫނުްނަންބަރުްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްމަޢުޞޫމުهللاްޢަބްދު

ްއިޞްލާޙު ްބިލުޤާނޫނަށް ްވާހަކަފުޅުަދއްގެނައުުމގެ ްބިލުގައި ްމި ްއެިދވަަޑއިގެންަފއިވާް. ނޑުްްމެންބަރުންނަށްްަކވަން އަޅުގަ

ްފުރުޞަތުއަރުވަ ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދާނަން. ްމުން ްފުރަތަމަ ްމިްއެންމެ ްޢިއްޒަތްތެިރްްފުރުޞަތު ްދާއިާރގެ ްމަޑަވެލީ އަރުވަނީ

ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްްނާޒިމަށް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވނ3ްްނާޒިމުމަޑަވެލީްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް

ްރައީސް.ް ްިޢއްަޒތްތެރި ްއިރަްއޔިތު`.ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމިްންގެ ްރަްއކާތެރިކަުމގެ ނާޔަތާއި

ްބިލަށްްއިޞް ްބަހުހުށަލާޙެއް ްމިހެޅިގެން،ްއެއަށް ްބޮޑެތިްްދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްސްކުެރވެމުން ްވަރަށް ްބިލުގައި މި

ް ްފަހަރުަމތިން ްއެކި ްކަންބޮޑުވުންަތއް ްފާހަމި ްފެންވަުރގައި ްއެިކއެކި ްގޮތުން ްބެހޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްބިލާ ަގޮކށްފި.

ްރައީ ްއިންތިޚާބީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފުރަތަމަ ްކަންބޮޑުވުންތަްއްްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެންމެ ްބިލުގެ ްމި ްނަޝީދު މުޙައްމަދު

ްމަޖިލީްް،ފާޅުކޮށް ްއޮރައްޔިތުންގެ ްހުށަހެޅުއްވި.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހަށް ްފީހުން ްހުރިހާްއޭރުަގއި ްހުރި ފާހަގަކޮށްފައި

ްބިލުން ްމި ްކޮމިޓީގައި،ްނުކުތާތަކަށް ްދިރާސާކުރި ްބިލު ްމިްއެ ްއަޅުަގނޑު ްހައިސިއްޔަތުން ްމީހެއްގެ ފުރުޞަތުގައިްްިއން

ނޑުމެންްވާނީްށްލަހާމަކޮ ބިުލގަިއްމިްންްބޭނުންވޭ.ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއޮފީހުންްފޮނުވިްހުރިހާްކަންބޮޑުަތކެއްްއަުޅގަ

ްބައެއްމަނާފަހި ްއަދި ްޖަމުް. ްް،ޢިއްޔާތަކުންކުަލބު ްކަންބޮުޑުވން ްއެން.ޖީ.އޯަތކުން ްއާދެ! ްކަންަތއްތަކަށްފާޅުކުރި

ްބެލިން ްރިޢާޔަތްކުރިްނ، ްއަޅުަގނޑުމެން ްލަފާ. ްއަިއ.ޕީ.ޫޔގެ ްއެއާެއކީަގއި ްހަމަ ްބިލުްް.ވެސްްއަދި ްމި އަދި

ް ްއަށް ްޮކމިޓީ ްަވޑަިއގެދިރާސާކުރަމުންދިޔައިރުަގއި ްބޭފުޅުންކޮޅެއް ްއައި.ޕީ.ޫޔގެ ްމަޢުލޫމާތުދެއްވިސީދާ ްބޭފުޅުން ްއެ .ްމިްން

ްފޮނުވު ްއަްށ ްއައި.ޕީ.ޔޫ ްއެއް ްތަރުަޖމާ ްއިނގިރޭސި ްބިލުްނުބިލުގެ ްކޮމެންޓުތައް ްޭބފުޅުންގެ ްއެ ްއަދި .

ްބަލަމުންދިރާސާކުރަމުން ްޮކމިޓީން ްއެހެންނަމަވެސްދިޔައިރުަގއި ްބޭފުޅުންްދިޔައީ. ްއިްއެ ްރަްއޔިތުންގެްްޝާރާތްކުރިެވްސ

ްރައްކާެތރިކަމުގެ ްއިނާޔަތާއި ްއިްބިލަށްްމަޖިލީހުގެ ްމާލީ ްތެރޭަގއި ްބިލުގެ ްމި ްތިމަންނަމެންނަށްްވުރެ ްއޮތުމަކީ ނާޔަތްތަްއ

ްްޫނންކަމަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަާވްކަމެއްް ްއެހެްނނަމަވެސް ްމެންބަރުންނަށްްފާހަގަކުރެްއވި. ކޮމިީޓގަިއްތިއްެބިވްޢިއްޒަތްތެރި

ްފާ ްބިލަކީ ްމި ްފެށިގެނ16ްްހަގަކުރެވުނީ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްރައްކާތެރިކަމާއިްވަނަ ްއިނާޔަތާިއ އިމްތިާޔުޒގެްްވެސް

ްފެންނަ ްފާސްކުރުމަށް ްފެށިގެންް.ކަމަށްްބިލެއް ްއޭރުން ްހުށަހެޅުއްީވްްއަދި ްބިލު ްމި ްދަނީ. ްަވކާލާތުކުރަމުްނ ެވސް

ްއަ ްނޫން. ްެވސް ްސަުރކާރަކުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފުންނާބުއުސްްިދ ްއޮތް ްދަޢުވާކުރާްރާއްޭޖގަިއ ްރިޔާީސްް،ކަމަްށ އަިދ
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ްޕާޓީައުކން ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްސަޢީދު ްޙަސަން ްއާދެ! ްއެއް. ްޕާޓީ ްހިމެނޭ ނިޑޑޭޓަކު ްޕާޓީގައިކެ ްއެ ހަމައެކަނިްް.

ޅުަގނޑުމެންްފާސްކުރަްންޕާލަމެންޓްރީްގްރޫޕުގެްަރއީްސްހުށަހެޅުއްވިްބިލެްއ.ްމިްބިލުްއަގިނިކަންޏާްއިންނަާވް،ްއިންނަވާ

ްގޮސްްމަސައްކަތް ްމަރުޙަލާް،ކުރަމުން ްފުރަތަމަ ްގައި ްކަންބޮުޑވުންތަކާްް.ވެގެންދިޔައީމިކަން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފަހަރު އެ

ްނުދެން.ްހުރެ ްވޯެޓއް ްިބލަކަށް ްއެ ްދެްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިްއަށްްވަނަމަޖިލީހަށް ްނިންމާފަްައއިސް ވެސްްްއިފަހަރު

ނުޑމެންްރަތަމަްފަހަރުގައިފު ޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕަކުންްވޯޓެއްްނުދިން.ްއޭެގްްއެމް.ޑީ.ޕީް،ޑުވުންތަކެއްްހުރީމާކަންބޮްއަޅުގަ

ނޑުްޖެހިލާނަން.ް ނޑުމެންްވޯޓުްއެްބިލުގައިްނުދިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ތަފްސީލަށްްވެސްްއަުޅގަ ނީްސަބަބުތަެކްއްއަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެސް ްއޭރުގަ. ްްދެވަނަްހުރީމަ ްބަޣާވާތުގެްފަހަރުގައި ްވޯޓުދިނީ ްވޯުޓދިނިން. ްއެމް.ީޑ.ޕީން ނޑުމެން އަުޅގަ

ްރައްޔި ްހުރި ްއިންތިާޚބުކޮށްފައި ްރާއްޖޭގެ ްސަރުކާރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްބޮޑެތިްތުންެގ ްނުހަނު މެންބަރުންނަށް

ނޑުމެންގެްް.ދިޔައީްއެހާމަވެގެންްްއިްއޔެަގއިްެއކަންްތްތެރިްރައީސް.ާއއިްދުއްތުރާކުރަންްެފށުމުން.ްޢިއްޒަްއަނިޔާ އަުޅގަ

ްްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހިންނަވަރު ްލީޑަރު ްގްރޫޕުގެ ްޕާލަމެންޓްރީ ްެއްްޕާޓީގެ ްމުޙައްމަދުްޞާލިޙަށް އިބްރާީހމް

ްގެް ްވަޑަިއގަތުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްޔުްމަނިކުފާނު ްފެށިގެން ްިހސާބުން ްިނކުތް ްމަނިކުފާނަށްްނިފޯމުއިން ްެއ ްބަޔަުކ ެއޅި

ްމަނިކުފާނުް،ރަމުންދުއްތުރާކު ްއެ ްހަމައަށް ްމަޖިލީހާ ްައއިޖެއްސުންުކރަމުން ްއަުޅވަިއގެން ްފަހަތުަގިއ ވާަހކަްްގެ

ްހިތާމަޔާ ްއެކީްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަބަބުތައް ްމުހިއްމު ްމިކަހަލަ ްފާހަަގކޮށްލަންޖެހެނީ. ްމިއަދު ްރައްޔިތުްންގަިއ ހުރީމާ

ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންގެ ްއޮންނަ ްލިބެންޖެހޭްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ނޑުމެންނަށްްްއިމްތިާޔޒުތަކެއް ްއަުޅގަ ްވަގުތު ްމި ކަމަށް

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރެ. ްކަންތައްތަކާ ްމިކަހަލަ ްކުރެވޭ ްއެބަ ޤަބޫލު

ްހުރި، ްތެރޭަގއި ްްއްއެްކަންބޮޑުވުންތަުކގެ ްޤާނޫނުގެ ނިޑޔާުރންގެ ްފަ ްޖ12ްިމާއްދާ. ްމާްއދާ. ްކުށެއްކުރަނިކޮށްްނާވަނަ ޢީ

ްހާ ްމަސްއޫލަތެއްހިފިއްޖެ ނޑިޔާުރގެ ްފަ ްމެނުީވ، ްކޮށްފިގައި ްކުށެއް ްިޖނާޢީ ްތެރޭަގއި ްއަދާކުރުމުގެ ކަމަށްްްލިްއަޔތު

ްެއނޫން ްުނވަތަ ްކޮތުހުމަތުކުރެވިގެން ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްހާލަތެއް ނޑިޔާަރުކްްށްފިވެސް ްފަ ްުތހުމަތުކުރެވިގެން ކަމަށް

ނޑިހައްޔަރު ްފަ ްކޯޓަކަށްކުރަްނވާނީ ްމަސައްކަްތކުރާ ްއަްޔާަރކު ްއަމުރަކަށޭ. ްކޯޓެއްގެ ްމަތީ ްިމްުވރެ ްއެާއއެީކގައި ްހަމަ ދި

ްކުރަނިކޮށްްމާއްދާގައި ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ނޑިޔާަރކު ްފަ ްކޯޓެއްގެ ްމަތީ ްއެއަްށުވރެ ްބުނޭ ްއެްްއެބަ ްހައްޔަރުކުެރވޭނީ ވެސް

ނޑިޔާރު ްތިއްބެވިްފަ ްޯކޓުަގއި ްއެ ްފިަޔވައި ނޑިޔާރު ްޕެނަލްފަ ްްނގެ ްއަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ.ްޮކންފަދަ ްއޮތީްވާހަކައެއްތޯގެ .ްމި

ނޑުމެްނގެްްއެހެންނަމަވެސްކޮންފަދަްނުރައްކާތެރިކަމެއްތޯްމިއީ.ް މާއްދާްމިއަްށވުރެްްދެންނެވިްގެަނއީްމިްމިްބިަލށްްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހުް.ލުއިކޮށްްމާ ްކުށެއްކުރަނިކޮށް ްޖިނާޢީ ްމެންބަރަކު ްހައްޔަރުގެ ްމަޖިލީްުކރެވޭނޭހިފައި ރައީސަށްްހުގެ

ްއަޣްލަބިްއޔަތުންް.ްއެންގުމަށްފަހުގަ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްބޭފުޅުން ްކުށެއްްއެ ްޖިނާޢީ ްނޫނިއްޔާ ްވެސްްްކުރަނިކޮށްްފާސްކޮށްގެން

ްވާހަކަްދައްކާނެްބަަޔކުްނެތް...ްމި،ްހައްޔަރެއްުނކުރެވޭ.ްއެހެންވީމާ

ް
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ްމެންބަރުންނަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްރާއްޖޭގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްލިބެ ްއެހެންނަމަވެސްއިމްތިޔާޒުަތކެއް ްއިްންޖެހޭނެ. ްހުރިްމްްމި ްއެބަ ްކަންތައްތައް ްބަެއްއ ްބިލުގައި ތިޔާޒުތަުކގެ

ްހިމެނިފަްމާއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާްމިނަށްވުރެް .ްދެންްމީގެތެރެއިންްއަޅުަގނޑުމެންްއޭރުްމިްބިލުްފުޅާދާއިރާއެްއގައި

ްމި ްނިންމީ ްައޅުަގނޑުެމން ްއިމްތިޔާޒުތަުކގެްފާސްކުރިއިުރގައި ްބޭނުންވެއޭްވަގުތަށް ްބިލުްބިލެއް ްއެ ްއެހެންވީމާ، .

ްފެންނަ ްގެންނަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްދެން ްބަަލއިގަތުަމށްފަހުގައި ނޑުްބަލައިގަންނާނީއޭ. ްއަުޅގަ މެންްއިޞްލާޙުތަކަކަށް

ްއިޞްލާޙު ްއެ ްހުށަހަޅައިގެން ްެއގޮތުންްތައްމަޖިލީހަށް ްއުތުުރްްގެންނާނީއޭ. ްއީގަޮލޅު ްމެންބަރު ާވްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރި

ރޫޕުްންޕާލަމެންޓްރީްގްމް.ޑީ.ީޕގެްފަރާތުން.ްޑީ.ާއރު.ޕީގެްއެްއްވިްބަެއއްްކަހަލަްއިްޞލާޙުތައްްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުهللاްޢަބްދު

ްކަންތައްަތކަީކް ްއިތުރުކުރަންީވ ްތެެރއަށް ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްމި ްޭއގެއިތުރަްށ ްެބލުމަށްފަހުގައި ްއިޞްލާޙުތަްއ މިދެންނެވި

ް ްބެލުމަށްފަހުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮބައިތޯ ްޢިއްޒަތްތެރިއެ ްދާއިރާގެ ްެކލާ ްޢަބްދުްއިޞްލާޙުތައް ގެްމުމަޢުޞޫهللاްމެންބަރު

ް ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްރައްޔިތުންގެްފަްނަންފުޅުގައި ްއެހެންވީމާްރާތުން ްހުށަހެޅި. ްމަޖިލީހަށް ްގޮަތކީ، ްކުެރވުނު އެންމެްްިމކަން

ނޑުމެންް ްފޮނުވާަލއިފިްބަލައިނުގަނެ.ްޭއރުްާޔޒުތަުކގެްބިލެއްްއެބަްބޭނުންެވއޭވަގުތުްއިމްތިްެއއްަބސްވީްމިފުރަތަމަްއަޅުގަ

ްވަރަށް ްޕްރޮސެސް ްމުޅި ްހިނގަިއދާނޭްނަމަ ްދިގުލައިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންބޮޑަށް ްކަްނތައްތަކެއް ްއިޞްލާޙުކުރަންވީ ނަށްް.

ްޤަބޫލުކުެރެވއޭ. ްހުރިކަން ްންވީމާއެހެްވެސް ްޕާޓީތަކު، ްބަލަިއގަތުމަށްފަހުއެކަންަތއްތަްއ ްބިލު ްހުށަހަޅާީނއޭ ްފަރާތުން ް،ގެ

ގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަުރް،ްهللاާވްޢަބްދު.ްއެހެންީވމާ،ްއެްއުސޫުލގެްމަތިންްއީޤާނޫނަކަށްވުމަށްފަހުގަ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ް ްިއޞްލާޙުތަްއ ްއެ ްިއޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެްސްްންހުށަހެޅުއްވި،

ްމު ްއެކަނި ްއިޞްލާޙުތަކުން ްއެ ްރާޖަޢާކުރުމަށްފަހުގައި ްބޭނުްނވާ ނޑުމެން ްހާއަުޅގަ ްކަމަްށްމަްޤޞަދު ސިލުނުވާނެ

އެްއިްޞލާޙުތައްްެއގޮތަށްްައއިކަުމގަިއްވީނަމަވެސްްއަދިެވސްްއިތުރުްއިޞްލާޙުތަކެްއްައއިްސގެންްާއއިްްބޫލުނުކުރެވޭތީޤަ

ްކަންތައްތައްް ްބިލުގެ ްމި ްވަރަްށ ްއަންނާނެ ްހައްލެއް ްމައްސަލަަތކަްށ ްެއވާ ްހިތުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްޢާއްމު ނޫނީ

ްޤަބޫ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކަމަށް ްފުޅާރަނގަޅުނުވާނެ ްވަރަށް ްގްރޫޕުަގއި ްޕާލިމެްނޓްރީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްލުނުކުރެވޭީތވެ

ނޑުމެންްނިންމީްމިްދެެއއްަގއިްމިކަމާްބެހޭްގޮތުންްބަހުދާއިރާ ންނެވިްއިޞްލާޙުތައްްގެަނއުމަްށްސްކުރުމަށްފަހުގައިްއަޅުގަ

ްހުށަހެޅުްއިވްއިޞްލާޙުަގއި،ްއެހެންވީމާ ްމެންް،ީއވާ ްހުށަހެޅުއްޢިްއޒަތްތެރި ްއިޞްާލޙުބަރު ްވި ްނެތް ްކަންކަންްގައި ބަެއއް

އްްދަްނފަޅިތަކުަގއިްމިކަމުގެްބައެްއްމިއަދުގެްބައެ،ްހިމެނިފައިްމިްވަނީ.ްއެހެންވީމާްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްއިޞްލާޙުތަކަށް

ންޖެހޭްކަމަށްްރަނގަޅުކޮށްލަމިްވާހަކަތައްްރިކޯޑަށްްޓަކައިްްކެވޭީތވެ،ގޮތަށްްބައެއްްކަހަލަްވާހަކަތައްްދެްމަޢުލޫމާތުްއޮޅޭ

ްޤަބޫލުކުރަނީއަޅުގަް ްާދއިރާނުޑ ްމަޑަވެލީ ްދެންމެ ްޙަޤީޤަަތީކ ްއަނެއް ްޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ ްމިއާއެުކަގއި ްހަމަ ްެދން ގެް.

ްނާޒިމުް ްމެންބަރު ްވަރަޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުތަކަީކ ްދެްއެކވި ްއެ ްވާހަކަފުޅުަގއި ްވާހަކަފުޅުތަެކއް.ގެ ްރަނގަޅު ްށް

ްވެް ްޤާނޫުނގައި ނޑިޔާރުންގެ ްމިފަ ްހުރި. ްއެބަ ްއިމްތިާޔޒުތަެކއް ްދެވިފަިއވާ ްތެޭރގަިއްްސް ްއިމްތިޔާޒުތަުކގެ ދެންނެވި

ނޑި ްގޮތްަތކެްއްމިްއޮންނަނީްޢާއްމުްފަރުދަކުްްހަްއޔަރުކުރެވޭނެްކަހަލަްނާޢީްކުށެއްްކުރަްއވަނިކޮށްްހިފައިޔާރަުކވެސްްޖިފަ
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ކެއްގެްގޮުތަގއިްކަހަލަްއުސޫލުތަްވުރެްތަންކޮޅެއްްއެހެންްހައްޔަރުކުެރވޭނެްއުސޫލުތަަކށްޖިނާޢީްކުށެއްްކުރަނިކޮށްްހިފައިް

ްބަޔާންކުރެވިފަ ްފަ.ްީމގެ ްިތއްބަވާ ްވެރިކަުމގައި ްއަބަުދެވސް ްބޭނުންމަކީ ނޑު ްމައިގަ ްދުނިޔޭެގްއަސްލު ްތިންވަނަ ާރތްތަކުން

ްޤައުމުތަކުަގއިފަގީ ްމިްާރއްޖެދިވެހިް،ރު ްއަޅުަގނޑު ްނޫން ްްއެކޭ ްގިނަދަންނަވަނީކީ.ްގައި ްރައްޔިތުންގެްްވަރަށް ފަހަރަށް

ްކަހަލަ ްއެތަންް،މަޖިލިސް ްއަދި ްބިރުދައްަކއި ްތަންތަނަށް ްކަހަލަ ނޑިޔާުރގެ ްފަ ްިތއްަބވާއަިދ ބޭބޭފުޅުްންްާތނގައި

ްަތފާތު ްއެބަ ްޤަބޫލުކުްމަސައްކަތްކުރުުމގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްކުރިމަތިކުރުވާ. ްޙަޤީޤަތެއް.ްހުރަސްތަކެއް ރަންޖެހޭ

ް ްޤާއިމުްެއކަންއެހެންވީމާ، ްނިޒާމު ްމުޅި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއިންތިޒާމަކުން ްއެއްވެްސްނުކުރެވޭޭނ ްބޭނުމަކީ. ްމީގެ ކުރުން

ްއެްހާ ްމަްއޗަށް ްއެމީހެްއގެ ްކުްށ ްއެ ްުކރީމާ ްކުެށއް ްބޭނުމަކީ ްލެއްގަިއ ްކަެމއްގެ ްނުކުާރ ްރަްއޔިތުންެގްއީ ްނޫން. ެހދުމެއް

ްކުށެއް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވީނަމަވެސްްކަްކުރެްއވިްމަޖިލީހުގެ ްކުށެއްް،މުަގއި ނޑިޔާރަުކ ކަުމގަިއްްކުރެއްވިްފަ

ްކުށެއްްވީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެހެން ްހަމަ ްއަދި ްޤާނޫްކުރެއްވިްނަމަވެސް ްކުށަކީ ްކޮންމެ ްނަމަވެސް ްވީ ނުގެްކަުމގައި

ް ްކަމެއް. ްބެލޭނެ ްނުބަލައިފިކުރިމަތީގައި ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްކަމެއް. ްބަލަންޖެހޭނެ ްއަޅުގަްްއަދި އިޖުތިމާޢީްްގެނޑުމެންނަމަ

ްޢަ ްަޤބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމަށް ްކަމެްއ ްގެއްލިގެންދާނެ ްއެހެންވީމާދާލަތު ނޑުްްމައިަގނޑު، ްއަުޅގަ ްގޮެތއްަގއި

ްގެނެސްދިނުމުގައިްބައެއްއްްކަންތައްތައްްމީޑިއާަތުކންްހުރިްބައެްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމިްބިލުގައިރަނީްވެސްްޤަބޫލުކު

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްކަމެއްްއެއީްރާއްޭޖގެްހުް.ޅުންއަރާްކަހަލަްބައެއްްވާހަކަތައްްވިދާޅުވެަފއިްއެަބްހުރިކަހަލަްއޮ ރިހާްއަޅުގަ

ްއިން ްހެލްތު ްލިބެންޖެހޭނެްކަމަށް.ްރައްޔިތުންނަށް ްޤަބޫލުކުާރތީވެްންއެހެޝުއަރެންސް ނޑު ްހުރިހާްދިް،އަޅުގަ ވެހިރާއްޭޖގެ

ް ްއިންުޝއަރެންސްރައްޔިތުންނަށް ްިނޒާމެއްްހެލްތު ްމިްްލިއްބައިދިނުމަށްފައިާދްްގެގެ ްބިލެއް ްބޭުނންވާ ރަްއޔިތުންގެްޓަކައި

ްހުށަހަޅައި، ްޓަކައިްްމަޖިލީހަށް ްޤާއިމުކުރުމަށް ްނިާޒމެއް ްދެވޭނެ ްއިންޝުއަރެންސް ްހެލްތު ްއެންމެންނަށް ރާއްޖޭގެ

ް ްމިއީ ްައދި ްވާނެ. ްމަޖިލީހުްވަނ2119ްަމަސައްކަތްކޮށްަފއި ްރައްޔިތުްނގެ ްއަހަރު ްާޢއްމުްެގ ްނުވަތަ އިންތިޚާބު

ްއިން ްވެފައިވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްްމެ.ްވެސްްވަޢުދެއްތިޚާބުަގއި ްޓަކައި ްފުއްދުމަށް ްވަޢުދު ްމަަސއްކަތަީކްިމ ްކުރި ނޑު ައޅުގަ

ްއިންުޝއަރެންސްް ްިޞއްޙީ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުންނަްށ ްހުރިހާ ްލިބެންޖެހޭނެްްގެރާއްޖޭގެ ްަފއިދާ ނިާޒމެއްގެ

ްކަމަށް.ް ްދިމާލައެ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްއިްދަތުރުކުރަނީ.ްމާދަމާްރާއްޖޭގެމިްށް ްއެންމެންނަކީްހެލްތު ޝުއަރެންސްގެްންހުރިހާ

ްލިބޭނެ ްފައިދާ ްފުރިހަމަ ްއެހެންވީމާްނިޒާމެއްގެ ްވެގެންދާނެ. ްބަޔަކަށް ްހެލްތުް، ްބިލެްއަގއި ްިއމްތިޔާޒުގެ މަޖިލީހުގެ

އެކަމާްކަންޮބޑުެވވޑަިއގަްނނަވާްބޭބޭފުޅުންްެއްކަންޮބވުންްްޖެހީމާކަްއިންޝުއަރެންްސގެްފައިާދްަރއްޔިތުންނަށްްލިބޭްވާހަ

ްމު ްގޮތުަގއި ނޑިޔާރުންގެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްފަ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މެދުްްފަރާތްތަކާްސްކުޅިކުެރއްވޭފާޅުޅުކުރަްއވާއިުރަގއި

ް ްއެހީެތރިކަންވެސް ްއިންޝުއަރެންސްގެ ްއެބަ ނޑުމެން ްބޭފުޅުްއަުޅގަ ނޑިޔާރުްނެގްްވައިދެން.ފޯރުްންނަށްއެ ފަ

ނޑުެމންްހެލްތުްއިންޝުއަރެންސްެގްްވެސްްދަރިންގެްއިތުރުންްަމއިަބފައިންނަށްްއިންބަފައިންނަށާއިްދަރިންނަށާ،މަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންްާރއްޖޭގެްހުރިާހްރައްޔިތުންނަށްްހެލްތުްއިންޝުއަރެންސްްދިނުމަށްްޓަަކިއްފައިދާްއެބަްިލއްބައިދޭ.ްމިއީް

ނޑުމެްނެގްޕާޓީގެްރިޔާސީްކެންްފަށާފައިވާ ޑިޑޭުޓްމަސައްކަުތގެްސިލްސިލާގެްތެރޭގައިްހިމެނިގެންދާްކަމެއް.ްމިއަދުްއަުޅގަ
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ްސަރވިސް ްހެލްތު ްނެޝަނަލް ްޭވ ްއެބަ ްޤާއިމުކޮށްެދއްާވނެްއިޢުލާނުކުރަްއވާފައި ްއޭރުްންްއެްއ ްވާހަކަ. ކަމުގެ

ްހަ ްއެްއ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޞިއްޙީ ްނިޒާމުަތއްްމައެއްަގއި ިއންޝުއަރެންސްގެ

ްޤަބޫލުކުރަނީލިބެމުންދާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއުނިކަމެްއްނެ ްލިޔުމަކީ ްވާހަކަ ްިމ ްބިލެްއގައި ްއިމްތިޔާުޒގެ ްއެހެންވީމާ، .

ްޤަބޫެލއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްކަމަކަށް ްބިެލއްަގއި ްއިމްތިޔާުޒގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ްއަޅުަގނޑު ްލިެޔވުންްވާހަްނުކުރަން. ކަ

ްދިމާލަވެގެން ްއެ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްސަބަބަީކްދާނީ ްހިތްވަރަކަށް. ްއިތުރު ްލިބޭ ްދަތުރުގައި ްކުރާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ށް

ްފުރިހަމަ ްއިންުޝއަރެންްސެގ ްޞިއްޙީ ްއިރާަދކުރެްއވިްއާޔ ްވެސް ްރައްޔިތުންަނށް ްހުރިހާ ރައްކާތެރިކަމާއިްްރާއްޖޭގެ

ކަމެއްްނޫންްްއަކީްއަޅުަގނުޑެވސްްޤަބޫލުކުރާްދެންްއޮތްްއަނެއްްނުކުތާް.ކުރިމަގެއްގަްްނާޔަތްތައްްލިބިގެންދާނެްކަިއރިއި

ެއްް،ށްންބަރުންނަށްްލިބެންޖެހޭނެްކަމަޑިޕްލޮމެޓިްޕާސްޕޯޓުްުނަވތަްއޮފިޝަލްްޕާސްޕޯޓުްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެްމިއީ

ނޑުމެންގެްއަމިއްަލްދަތުރުތަކުަގއިްައޅުަގނޑުމެންްް.ްމިހާރުެވސްހުގަބޭބޭފުޅުންގެްމެންބަރުކަމުގެްަދއުރުްނިމުމަށްފަ އަުޅގަ

ްބޭނުމެއް ްޕާސްޕޯޓެއް ްމާްޑިޕްލޮމެޓިކު ްލިބޭ ްސަބަބުން ްބޭނުންކުރުމުގެ ްޑިޕްލޮމެިޓކު ްއެއީ ްއެއްްނުކުރަން. ްފައިދާ ް،ބޮޑު

ންްައޅުަގނޑުމެްންއިސިްއޔަތުމީްހަްރަސްް،ރަްސމީްދަތުރުތަކުގައިްްމެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމަންފާްއެއްްވެސްްުނވެސްްެނތް

ް ްބޭނުންކުރަން. ްޕާސްޕޯޓު ްޑިޕްލޮމެޓިކު ްޖެހޭ ްއެބަ ްދަތުރުތަކުގައި ްްސަބަބަކީކުރާ ްމިްހާއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ލަތްތަކުަގއި

ލަތްތަކުގަިއްހާއެފަދަްދިވެހިްދައިލަތުގެްޢިއްޒަާތއިްޝަރަފުް،ްދިވެހިްދައުލަތް.ްއެހެންވީމާް،ތަމްސީލުކުރަނީްދިވެހިރާއްޖެ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްއަނެއްްނުކުތާްހިފަހައްޓަންޖެ ނޑުްޤަބޫލުކުެރވެނީ.ްހަމަްމީގެއިތުރުންްއަުޅގަ ްހޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ް ްފުޅާއަކީ ްަވރަށް ްވާހަަކ ްމިްޕެންޝަެނއްގެ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވަންތޯ ްދެކެވޭ. ްއެަބ ދަީންްދާއިރާެއްއގަިއ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްކޮންޓްރިބިއުޓުކުރަމުން. ްމުސާރަޕެންޝަނަށް ްމުޅިްްގެ ްދޭ. ްއެބަ ނޑެމުން ްކެ ްފައިސާ ްޕެންޝަނަށް އިން

ްމި ްވެސް ްނިޒާމަްދިވެހިރާއްޖެ ްޕެންޝަންގެ ްާލޒިް.ށްްދިމާލަްކާދަނީ ްއެބަ ްދޭން.ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޕެންޝަން މުކުރޭ

ްއެޑްމިނިސްޓަރ ްޕެންޝަން ްމިއަދު ްޮއފީސްއެހެންވީމާ، ްރާްތައްކުރާނެ ްމާދަމާ ްހަދައިފިން. ނޑުމެން އްޖޭގެްއަުޅގަ

ްތެ ްނިޒާމެއްެގ ްޕެންޝަން ްސޯޝަލް ްފައިދާއެންމެންނަކީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްލިބިްރެއިން ްކަމެއް ްއެތައް ގެންދާނެްހުިރ

ް،މިއަދުްރަްއޔިތުންގެްމަިޖލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްޕެންޝަންްލިބޭްވާހަކަްދައްކާަފއި،ް.ްއެހެންވީމާރައްޔިތަކަށްްެވގެންދާނެ

ެއއްްމީިޑއާގެްްހަކަްމިއަދުްމިްތިއްެބވިްޒުވާްންބޭފުޅުންނަށްްޕެންޝަންްލިބޭނެްކަހަލަްވާް،މާދަމާްމެންބަރުކަމުންްވަކިވާް

.ްޙަޤީޤަތަކީްޕެންޝަންްކަުމަގއިްދަންނަވާލަންްައޅުަގނޑުްޭބނުންްެއއްްތެރޭގައިްެދކެވޭތީްެއވެސްްޙަީޤޤަތެއްްނެތްްވާހަކަް

ބޭފުޅަކަށްްވެސްްޕެންަޝންްމިްލިބެނީްއުސޫލުތަކެއްގެްއިވާްކުރައްވާފަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަންްް،މިްލިބެނީ

ްއުސޫލެް ްެއއް ްތެރެއިން.ްޭއގެ ްއުމުރުން ްލިބެނީ.55ްްްއްމިއީ ްމި ްވީމަ،ްޕެންޝަން ްއޮތ55ްްއަހަރު ްއަހަރަށް 65ްއޮތުން

ރިހާްފަރާތްތަކަށްްއަހަރަށްްޖައްސާލުމަކީްއަުޅަގނޑުގެްނަޒަުރަގއިްރަނގަޅުްކަމެއްްކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްއޭރުްންއެހެންްހު

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭް ވެސްްޕެންޝަންްލިބޭްއުމުރުގައިްޕެންޝަންްލިބިވަޑައިގަންަނވާނެ.ްދެންްހަމަްއެހެން،ްއަޅުގަ

ްނުކުތާ ްްއަނެއް ްއުމުރުން ްނުލިބޭ ްޕެްނޝަނެއް ްމި ްެއއްވެސ65ްްްއަކީ ްއެހެން ްވިަޔސް ްތެރެއިްންްއަހަރުން ނިޒާމެްއގެ
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ްއެހެންވީމާއިގަލިބިވަޑަްްޕެންޝަނެއް ްބޭފުޅަކަށް. ްންަނާވ ްޢިއްޒަތްތެ، ްތިއްބެވި ްމި ްމިއަދު ްމަޖިލީހުަގއި ރިްަރއްޔިތުންގެ

ިޢއްޒަތްތެރިްްބޭފުޅުންްއެބަްތިއްބެވި.ްއެންމެްތުއްޕުޅުްބޭފުޅަކަށްްމިްއިންނެީވްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުން،ްވަރަށްްހަގު

ޢަމަލީްމައިދާނުގައިްް،ނަމަްަގއިްމަޖިލީހަށްްހޮވިވަަޑއިނުގެްނފިއެްބޭފުޅުންްދެންްއަންނަްދައުރުތަކުް.ޢަލީްވަޙީދުްމެންބަރު

ް ްދައުލަުތގެ ްމަގާނުކުމެވަަޑއިގެން ްވެސް ްކަމުތަކުަގއި ްމަގާއުުޅްއާވނެ ްއެފަދަ ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ މެްއގަިއްމަށް

ްމަގާއުޅުއްް ްއެ ްަވއިފިއްޔާ ްޕެންޝަން ްއިމަުކން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމިލިބިވަޑަިއގަްނނަވާނެ. ްބިލުގައި ހިމެނޭްްނާޔަތުގެ

ްލިބިވަަޑއި ްއެހެްނވީމާ،ްޕެންޝަނެއް ްބޭފުޅުްނގެނުގަންަނވާނެ. ްއިޚްިތޔާުރކުރަްއވާްއެ ްފުޅަށް ްއެީއްްއަިމއްލަ ނިންމެވުމެއް

ްވަޒީ ްލިބިަވޑަިއގަްނނަވަންދެން ްޕެންޝަން ްވަރަްށްއެ ްފުރުޞަތަީކ ްވުމުގެ ްއެަކން ްހުންނަވާނީތޯ؟ ްވަަޑއިނުގެން ާފއަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް،ކުޑަ ްމި ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ ްިމއަދު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީާމ، ްފުރުޞަތެއް. ްހަނި ްވަރަށް

ްމަޖިލީހުގައިްތިރީހަކަށްްއަހަުރދުވަހުްޚިދުމަތް އްެވސްްިމައދުްވެސްްަދއުލަތުންްއެްްތިއްެބވިްބޭފުޅުންްއެބަބޭކުރަްއވާފަިއވާ

ްއި ްކަހަލަ ްބޭބޭފުޅުން.ްއެހެންނަމަވެސްްސަރުކާނާޔަެތއްްނުލިބި ްިތްއބެވި ްޚިދުމަތ21ްްުރގެ ްދުވަހު ްކޮންެމްއަހަރު ކުރެްއވި

ްއެބަ ްލިބިވަޑައިގެންފައި ްޕެންޝަން ްއަދިްބޭފުޅަކަށް ނޑިްހުރި. ްފަ ްއެހެން ްއަހަރު،ްހަމަ ްވިއްަސކަށް ްނުވަތަްޔާރުކަމުަގއި

ްައޅުަގނޑުމެންް ްމިއަދު ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާ. ްއެބަ ްޕެންޝަން ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްހޭދަކުރެްއވި ްއަހަރު ތިރީހަކަށް

ްއޮތް ްއަްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަދި ްމަޖިލީހުގެގޮތުން ްރައްޔިތުންގެ ްދައުލަތުެގްްމުދުން ްބޭފުޅަކީ ްހުންނަވާ މެންބަރުކަމުގައި

ް ްައދާކުރެއެހެން ްަމގާމެއް ްއެްއވެސް ްހިފުބޭވޭ ްަސރުކާރު ްނޫން. ްކުންފުންޏެއްްެޅއް ްވެސްްއްާސވާ ްމެންބަރުކަން ްބޯޑު ގެ

ނޑުމެންްވިސްަނންްއެބަލަތުގައިްމުޅިްހާްނުކުރެްއވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއަދާ ނޑަށްްްބޮޑުްތަޞައްވުރަށްްއަުޅގަ ޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްއެބަ ްރަްއޔިްވެސް ްޝައުުޤވެިރވެއެނޭގ ްމަޖިލީހަށް ްވަރަށްްުތންގެ ްއެބަްްގިނަްްަވޑަިއގަންނަާވ ްރާއްޖޭަގއި ބޭބޭފުޅުން

ްއިންތިޚާ ްޢާއްމު ްވޭތުވެިދޔަ ްތިއްބެވި. ްްށްއ411ްަބުަގއި ްމީހުން ްގިނަ ްކުރިމަތިލެއްވި.ްުވރެ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ް ްހޮވިަވޑަިއގެންެނވީ 77ްްއޭގެތެެރއިން ްބޭފުޅުންްމެންބަރުން. ްހާހެއްހާ ްވެސް ްއިންތިޚާބެއްގަިއ ްޢާއްމު އަންނަ

ް ްހޮވިވަޑަިއގަތުަމށްކުރިމަތިލައްވާނެ ްމަޖިލީހަށް ްއިންތިާޚބުގަްރަްއޔިތުންެގ ްޢާއްމު ްޓަކައި ްބޭފުޅުންް. ްހުރިހާ މި

ްހޮވިވަަޑއި ްހޮިވަވޑަިއގެންނެވޭނީ ްވަރަކަށ81ްްްުނގަންނަވާނެ. ،ް ްބޭފުޅުންނުވަތަ ްމިންވަރަކުން ްހުންނަ ް.ނަށްޮގނޑި

ްމުއައްަސސާ ްމި ްްއެހެންވީމާ، ްހުިރހާ ްހޮވިަވޑައިުނގަންނަވާ ްތަޚުސީސްބޭއަށް ްވަގުތެްއ ްހުރިހާ ްކަމަކަށްްފުޅުންގެ ްކުރެވޭ

ްކަމަށް ްަވްއޓާލަން ްައގު ްަވޑަިއގަންނަވަްންއޮތްްމުއަްއސަސާެގްައގެްއްް،ވާނަމަްވަނީްމުއަްއސަސާގެ ްބޭފުޅުން ްއެ މާދަމާ

ްމުއައްސަާސގެ ްމި ްމާދަމާ ްއޭރުން ްއިޙްްނޯންނާނެ. ްޤާނޫނުތަކަށް ްނެރޭ ނޑުމެްނެގްގައަޅުްްރޫހުްތިރާމުކުރުމުގެފަރާތުން

ްގެއްިލގެން ނޑުމެންގެތެރެއިން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްވިްސނަންވެއްޖެ ްބަލާއިރުގައި ްޖުމްލަކޮށް ޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވްްދާނެ.

ްއެބަގެންްއިމަށްވުރެ ްކުރަްއވަމުން ްޢަމަލުތައް ްެވސް ނޑިޔާުރެގއިން ްފަ ްދާއިާރއެްއގައި ްފުޅާ ްއެހެންނަމަވެްސްވެސް ަދވާ.

ނޑިޔާރުް ްމަްއަސލަތަފަ ްހުރި ްނުކުމެގެންގޭަގއި ްމަގުަމއްޗަށް ްެއއީ ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގަދަބާުރްްއް، ނުވަަތ

ްހަ ްމައްސަލަދައްކަިއގެން ްޙިކުްއްލުކުރަްނވީ ްކުރެވޭނީ ްއެކަން ްކަމަށް. ްިޢލްމުވެރިކަމާެއއް ށްގެްންބޭނުންކޮްމަތްތެރިކަމާއި



102 

 

ްފަރާތާ ްއެ ްްއަޅުަގނޑުމެން ްހަްވާހަކަދައްަކއިގެން ްހުރި ްއްލުކުރެވެން ްދައުލަތުގެ ްތެޭރަގިއ3ްްމައްސަލަތައް.ްމިއަދު ބާރުގެ

ްެއބަްމި ްމައްސަލަތައް ްފައިދާްދެންނެވި ްވަގުތީ ްހަމައެކަނި ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްްހުރި. ްބޭނުމުަގއި، ަގިއ2114ްެއއްގެ

ްކާމިޔާބުއޮ ްއިންތިޚާބު ްޢާއްމު ްމުއައްންނަ ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެކަނި ްވިސްނުންފުޅުގައި އެްއެގްްސަސާކުރެްއވުމުގެ

ްމަަސއްކަތް ްއަުގަވއްޓާލަން ްމިހާރުގޮތުަގއި ްދާއިާރއެްއަގއި ްފުާޅ ްތަްނކޮޅެއް ްބޭފުޅުން ްކަންތައްތަކަށްްްކުަރްއވާ މިހިރަ

ނޑުމެވިސްނަަވއި ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭެގ ްޕެންޝަންބައްަލވާށޭ. ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްމިއީްން ދޭނަން.

ްވަޢުދުްރައީސް ްފުޅެނަޝީުދގެ 65ްްއް. ްީމހަކަށް ްކޮންމެ ްެއ2111ްްއަހަުރވީ ްިނޒާމު ްދެްއވާ ްޕެންޝަނެއް ރުިފޔާެގ

ްއެ ްްމަނިކުފާނު ްލިބޭނޭްޤާވަނީ ްޕެންޝަން ްރައްިޔތުންނަށް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްފުާޅވަމުން ްޮބޑުވަމުން އިމުކޮްށދެއްވާފަ.ްއޭތި

ް ްތެރޭގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެލްއިމުެވގެންޤާްނިޒާމުތަކެއް ްަހމައެހެން ްބަލާއިުރގަިއްްތުދާނެ. ްިނޒާމަށް އިންޝުއަރެްނސްގެ

ްއަުޅގަްއިއާސަންދަިއގަ ްަމްއސަލަތަކަކީ ްއެ ްމައްސަލަތަކެއް. ްއެބަހުރި ްމިއަދު ްަފގ3ްީނޑުމެންފަދަ ްދުނިޔޭގެ ރުްވަނަ

ްމައްސަލަ ްދިމާވާނެ ްބަލާއިރުގަިއ ްނިސްބަތަށް ްއޮތް ްބެހިފައި ްގޮތުން ްޖިއޮގްރަފިކަލް ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި އް.ްތަކެޤައުމެްއގައި

ް ްހެލްތު ްނުވަތަ ްގެަނއުމަށްއާސަންދަ ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބިލު ްކުްއިންޝުއަރެންސް ްދިރާސާތަުކެގްޓަކައި ރެވުނު

ްމާ ްާވނެކަން ްއެގޮތަށް ްެއކަން ްވެްތެރޭގައި ްތަޞައްވަރުްކުރިން ްވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިްސް ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރެވިފަ.

ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނިޒާމެއްްވަގުތަށް ްކަންތައްްޖެހޭ ްރަނގަޅު ްހުރި ްއޭގަިއ ްމަޑުމަޑުން ްނިޒާމު ްއެ ތަްއްގެންނަން.

ް ްނަަގިއގެން، ްނިއަޅުަގނޑުމެން ްރަނގަޅުއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެންމެްޒާމު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންެވެގން ކުެރވޭނެ.

ކަންަތއްތައްްއަބަދުެވްސްހުރިްއުނިްްފުރަތަމަްކޮންމެވެސްްކަހަލަްސިސްޓަމެއްްއެބަްބޭނުންވޭ.ްެއްސިސްޓަމުެގްތެރޭަގއި

ްރަނަގޅު ްއަބަދުވެސް ްފުރުޞަތު، ްފުރުޞަތުއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްކުރުުމގެ ްެއއިންް، ްއަބަދުވެސް ނޑުެމންނަށް އަުޅގަ

ްލިބިގެންދާކުށް ނުޑްޤަބޫލުކުރަންފިލުވުމުގެްފުރުޞަތުްަތއް ންެގް.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްޢިލްމީްއެބަްމަޖިލީހުގައި ްވަރަށް ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައިް، ްމި ްއެކުަގއި ްހަރުދަނާކަމާ ްވަރަށް ްޤާބިލުކަމާ، ވަރަށް

ްސިމަސައްކަތްޕުޅު ްބޭބޭފުޅުން. ްބައްލަަވއިކުަރްއވާ ްޕާޓީތަކަށް ްހުރިހާ ްޕާޓީއެްއގެްޔާސީ ްކޮންމެ ްމިއިން ލެްއވިައސް

ްއެބަ ްވެސް ްބޭބޭފުްސަފުތަކުަގއި ްޤާބިލު ްޢިލްމީ ްއެހެތިްއބެވި ްޅުން. ްހިތާމައާ ްހަމަ ްދަންނަވަންޖެހެނީ،ްންނަމަވެސް އެކު

ހިނގާ.ްއެހެންނަމަވެްސްްކަހަލަްއެންމެްނޭދެވޭްގޮތަށްްވެސްްަބއެއްްކަންކަންްމިްމަޖިލީހުގެްތެރޭގައިްވެސްްއެބަްބައެއް

ނޑުމެންގެްރާއްްދެންނެވިްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްސިޔާސީްމި ޖެްއޮްތއިރުަގިއްފަދަްހަލަބޮލިްވަގުތެްއގައިްއަުޅގަ

ްްމި ްކަމަށްހާލަތުގައި ްދާ ްމިްކަންތައްތައް ްސަބަބަކީ ްޝުކުރުކުރަން. ްޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ވަގުތުްްޓަކައި

ްރާއްޖެ ްމިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްްއިްނ ްޤައުމެްއގެ ްެވސް ްދުވަހަުކ ްހަދެކެނީ ްކަހަލަްދިމިގްރާތީ ްދިމާވާނެ ްތެރޭގަިއ ޔާުތެގ

ްއަުޅަގނޑު ްނޫން. ނޑުމެްކަންތައްތަެކއް ްއަުޅގަ ްނިޒާމު ްެވރިކަމުގެ ްމުޅި ްރާއްޭޖގެ ްމެންގެ ްއެންމެ ްބަދަލުކޮށްލީ 3ްން

ދެންނެިވްްދެމެދުގަިއްއިނގިރޭިސވިލާތުންްމިްގްނަރްކާޓަރްާއިއްރިފޯމްްއެކްޓާްމެްްއަހަރުދުވަހުެގްތެރޭގަ.ްރިފޯމްްއެކްޓާމ

ްފުރިހަމަ ްއެްކުރުމަށްނިޒާމު ްްޓަކައި ްނެގި ްއ611ްެމީހުން ްްއަހަރު. ްކަންތައްަތްއ611ްްމީހުން ްކުރި އަހަރުން
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ކުރީމާްއޭގެތެޭރގައިްހުްނނާނެްއަޅުަގނޑުމެންްއަތުންްޫދވެފައިްހުރިްކަންކަންްވެސް.ްްންއަަހރ3ްުއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެް

ްހުންނާނެ.ް ްެވސް ްަކންތައްތައް ްހުރި ްދޫވެފައި ްއަތުން ްއެހެންވީމާ، ްއިންސާނުން. ްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްމުރާޖަޢާކުރަންްކަންތައްަތއްްކުރަންޖެހޭލާޙުއިޞް ްއަލުން ްހުންނާނެ. ްކަވެސް ްއަލަށްްޖެހޭ ްހުންނާނެ. ްވެސް ންތައްތައް

ް ްބަދަލުތަކާ ްއަންނަ ްއެކަެމއްްނާންނާނެްދުނިޔެއަށް ްހުންނާނެ.ްއެހެްނނަމަވެސް ްކަންތަްއތައްްވެސް ްގެންނަންޖެހޭ އެްއކޮށް

ްިއސްތަށި ްރައީްސގެ ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްަރއްޔިތުންްތަކުރާރުކޮށް ްއަުޅަވއި، ްބަދުނާމުތަްއ ްމަޖިލީހުެގްފުޅުގައި ގެ

ްބަދުނާމު ްބޮލުގަިއ ްބަދުނާމުކޮށްމެންބަރުންގެ ްމަސައްކަތްތަްއ ްކުެރވޭ ްކޮމިޓީތަުކގަިއ ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަޅުަވއި،

ްވާހަކަދަްއކަިއގެން ްތަފާތުވުންމިގޮތަށް ްޚިޔާލު ްހުރި ްއެހެންވީމާ، ްދެބަސްވުންތަ. ްހުރި ނޑުމެންްތަކާއި ްއަުޅގަ ކާ

ްއެބައެްއގޮތް ްޖާގަ ްޖާގަްކުެރވޭނެ ްެއ ްމަރުޙަބާްއޮތޭ. ްއަބަދުވެްސ ްައޅުަގނޑުމެން ްޖުމްލައަށް ްއެހެންވީމާ، ްިކޔާނަމޭ.

ްމި ްޑީ.އާރު.ީޕއިން ްއިޞްލާޙުްގޮތެްއގައި ްގެެނއްސައިގެނައި ްއެނިގގެން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއިޞްލާޙުްތަކަކީ ަތކެއް.ްވާ

ްެވސް ްޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދާއިާރެގ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްޢަބްދުްެއނގޭ ްއީާވ ްމެންބަރު ތަެކްއްއިޞްލާޙުهللا

ް ްމުރާޖަޢާހުށަހެޅުއްވިކަން. ްބަލައި ްިއޞްލާޙުތައް ްތެރެއިްންއެ ްކަންތައްތަުކގެ ްއެއްަބސްވި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރުމަށްފަހުގައި

ވާީތ،ްްހުރެްދޫކޮށްލެވިފައިނުވަތަްކޮންމެެވސްްސަބަބަާކް،ްނެތިގެންްނަމަވެސްނދުމަފުޅުބައެއްްކަންަތއްތައްްއެްކަމަނާްހަ

ް ްޑީ.އާރު.ޕީއެކަން ްގޮުތން ްައޅުަގނުޑްްފުރިހަމަކުރުމުގެ ްއެހެންވީމާ، ްއިޞްލާޙަކީ. ްމި ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަާޅ އިން

ްގެނައުމަށްް ްކަމެއް ްފުރިހަމަ ްގެެނވެންހުރި ްބިލަށް ްމި ްއިުތރަށް ްއަދިެވސް ްފަރާްއުއްމީދުކުރަނީ ްއެހެން ތްތަކުްންޓަކަިއ

ްއިޞް ްޒާތުގެ ްމިދެންނެވި ްތާއީދުގެންނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްލާޙުތަކަށް ްހަމަ ްއެއާެއއްކޮށް ްއެހެންނަމަވެސް ކުރާނެ.

ްމި ްައޅުަގނޑު ްތާއީދުކުާރިއރުގައި ްްއިޞްލާޙުތަކަށް ްބޭނުންވެއޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރިހާްދަންނަވަނީ ރާއްޖޭގެ

ްރައްޔިތުންނަށް ،ް ްމަޖިލީހުގެެއއީ ްޝާމިލުވާްރައްިޔތުންގެ ްވެސް ްގޮތްތަކެއްްްގޮތަށްްމެންބަރުން ްލިބޭނެ ޕެންޝަން

ްމަްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްހެލްތުްގޮތަށްްރާއްޖޭގެްހަްފަހިވާން.ްއަދިްރައްޔިތުންގެްަމޖިލީހުގެްމެންބަރުންްވެސްްޝާމިލުވާ

ްއަދި ްބޭނުންވޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބެްނ ްފައިދާ ްނިޒާމެއްގެ ްފުރިހަމަ ްމީހަކީްރާްއިންޝުއަރެންްސގެ ްކޮންމެ އްޖޭގެ

ްީމހަކަށްރިޓަޔަރ ްުއޅުވޭނެ ްދިރިއުޅުެމއް ްއަބުުރވެރި ްީޑ.އާރު.ީޕެގްތަޞައްވުެރއް.ްުޝކުރިްއޔާްްކުރުމަށްފަހުގައި ްެއއީ ވުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުނ3ްޙަސަންްްރަފީޤުދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްފުވައްމުލަކުްއުތުރުް

ްޢިްއޒަ ްރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ްްއާދެ!ްތްތެރި ްޤާނޫނަށް ްބާރުތަކުގެ ްއިމްތިޔާޒުތަާކއި ްމަޖިލީހުގެ ްދާއިރާރައްޔިތުންގެ ެގްކެލާ

ްޑ ްމެންބަރު ްޢަބްދުރޢިއްޒަތްތެރި .ް ްމިްމަޢުޞޫމުهللا ްއިޞްލާޙަށްްްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއަށްްްއޮތް ްފުރިހަމަ އަޅުަގނޑު

ްތާއީދު ްކުރަން. ް ްއާދެ! ްމި ްމިހާތަނަށް ްޤާނޫނަކީ ްފާސްކުރެއްިވ17ްްއިމްިތޔާުޒގެ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ް ްެއންމެ ްބަލާއިރުގައި ްމިހާރުރައްޔިޤާނޫނުތަކަށް ްއަދި ްފާޅުކުރައްަވއި، ްކަންބޮުޑުވން ްހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއްްތުންގެ ވެސް
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ްއާދެ!ރައްޔިތުން ްާޤނޫނެއް. ްއޮތް ްމެދުގަިއ ްޤަބޫްެގ ްެވސް ނޑު ްމެންބަރުންނަށްްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ލުކުރަން

ް ްއިމްތިޔާޒުަތކެްއ، ްތެރެއިންްޚާއްޞަ ްއެޖެންޑާގެ ްއިޞްލާޙީ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއޮންނަންޖެހޭކަން. ރައްކާތެރިކަެމއް

ް ްފުރިހަމަ ްބަދަލުވެގެން ްނޮޅިވަރަމުްއަންނަޑިމޮކްރަސީއަކަށް ްދެންމެ ްްމަރުޙަލާގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެްސްދާއިރާގެ މެންބަރު

ްވަރަށްް ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްމިްއެ ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތަެކއް ްއާދެ!ްގިނަ ްތަޖުރިބާކުރަމުން. ްޤާނޫނުްްދަނީ މި

ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްކުރިން ްްފާސްވުމުގެ ްވެސް ްމެންބަރަކު ްވަރަޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަކަްށްވަނީ ްއަނިާޔވެރި ށް

ނޑަށްްވެސްްޤަބޫލުކުެރޭވްްނޑުމެންނަށްްއިމްތިޔާޒު!ްައޅުގަްކޮށްލާފަ.ްއާދެއަވަހާރަ ލިބެންޖެހޭއިރުގައިްއެންމެްބޮޑަށްްައޅުގަ

ް ްމިހިރަގޮތުަގއި ްޤާނޫުނގެ ްެމންބަްމި ްހަމަ ްކަންތައްތަަކކީ ްއިމްތިޔާޒުގިނަ ްލިބެންޖެހޭ ްއެހެންނަމަވެްސްރުންނަށް ތަެކއް.

ވަނަްާމއްދާެގ8ްްބިލުގެްިދޔަީއްމިްްބޮޑުވުންްއުފެދިގެންްމިއަޅުަގނުޑްހިތުންްރައްޔިތުްނެގްމެދުގަިއްއެންމެްބޮޑަްށްކަންް

ް)ށ( ްމި)ހ(، ްްަގއި ްއިނާަޔތްތަކާއޮންަނ ްމާލީ ްއެހީ. ްމާލީ ްލިބެންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްކަންބޮުޑވާްްއަުޅގަ މެދުގައި

ްވެ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްމި ްމިހާރު ްދަުއލަތަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ނކަންބޮޑުވުން.ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްގާތްގަ ްސް 12ްޑަކަށް

ްއަ ްއިް،ާރއިރުަގއިބިލިއަނަށް ްގުަނއެްއ ްެއތައް ްެއއަށްވުރެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިިބކަމުަގއިއަިދ ްފާސްކޮށްގެން ްބަޖެެޓްއ ްތުރު

ްމި ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްްވިޔަސް ްވަނީ ްގިނަ ްދައުލަތުެގ ްނުކުޅެދިފަ. ްކުރުމަްށ އެހެންކަމުންްޚަރަދުތައް

ވަނީްމިހާރުގެްދިރިއުޅުޅުމުެގްްކުރަްއވާްބޭފުޅުންގެްމުސާރަްވެސްްމިއިްމަސައްކަތްްސަރވިްސގަްއަޅުަގނޑުމެްނގެްސިވިލް

ްމިންަގނެޑއްގަ ްއެކަީށގެންވާ ްބަލާއިރު ްޮބުޑްްސްޓޭންޑަޑަށް ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްއޮްތއިރުގައި ްއެހެން ްއެކަން ްނޫން. އެއް

ްބަޔަކަށްްމުސާރަ ްލިބޭ ްއިވާއިްއެއް ްލިބޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއެީއްނާޔަތްތަުރގައި ްބޮުޑވުން ްވަރަށްވުރެ ްއެކަށީގެްނވާ އް

ްެދކޭ ްއެންމެްއަޅުަގނޑު ްީމގެ ްމިްގޮތުަގއި ްުއފެދިގެން ްކަންބޮުޑވުން ްމެދުަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ްސަބަަބކީ.ްްބޮޑަްށ އުޅޭ

އުރުްދަްްއަޅުަގނުޑްވެްސްޤަބޫލުކުރަްންރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެްނބަރުކަންްކުރަްއވާްބޭފުޅުންނަްށްވެްސްއެްބޭފުޅުްނގެ

ްފަދައިންފުރިހަމަ ްއޮންނަ ްޤައުމުތަުކގަިއްެވސް ްއެހެން ްަބއެއް ްދައުރުް،ކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ްަޤއުް،ެއއް މުތަކުަގިއްބަެއއް

ްއި ްހަމަ ްވެސް ްފުރިހަމަކުރެްއވުމުން ްަދއުރު ްއައެއް ްދައުުރ ްދެ ްއަދި ްދެްއވާ. ްއެބަ ްއެއަްށވުެރްާނޔަތްތައް ދާކުެރއްވުމުން

ްއި ްބޮޑު ްއެބަ ްަޤއުމުތަކުަގއިދެނާޔަތެއް ްބައެއް ްއަދި ްނުލިބޭްްްއވާ. ްއަދާކުރުމުން ްދައުރު ްދެ ްނުވަތަ ްދައުރު ްއެއް މިހެން

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްއެބަހުރި. ްެވސް ްޢާއްުމްްޤައުމުތަކެއް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ދެންނެވިހެން

ްއާމްދަނީްްމުވަްއޒަފުންނަށް ްއާްލިބޭ ްބޮޑު ްނިސްބަތުން ްބަލާއިރުަގއި ްބަޔަކަށްވެަފއިްމްދަނީއަށް ްލިބޭ ްއެއް ްމިް، އަމުދުން

ްހާ ްޤައުުމގެ ްއޮތްވަގުތު ްފާސްކޮށް،ްްގޮތުންްލަތު ްބިލު ްމި ްދެކޭއަޅުަގނޑުމެން ނޑު ްއަޅުގަ ްވުމުން ގޮތުަގިއްްޤާނޫނަކަށް

ނޑުްދެްނނެވިްއުޅެނީ.ްއާދެ!ްމިހާްބޮޑުެވގެންްމިގިނަްރަްއޔިތުންެގްކަންބޮުޑވުްން ނޫނަށްްމިްގޮތަށްްމިްޤާްކުރިންްއަުޅގަ

ލަންޖެހޭ.ްއެއީްދެންމެްބައެްއްކަންތަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްިވސްނާްޞްލާުޙގެްއިތުރުންްވެސްްހަމަހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްއި

ްްނޮޅިވަރަމު ްވެސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްމަޖިލީހުްވިދާުޅވިއެ ްކުފަދައިން ްމެންބަރުކަން ްބޭފުޅަކަްށްެގ ަރއްާވ

ްއެްެޕންޝަނެއްްލިބިަވޑައިފުްގެްދައުރުހަމަްމަޖިލީހު ނޑުމެްނގެްޢާއްމުްރިހަމަކުރައްަވއިްނިމުމަކުން ުނގަންނަާވނެ.ްއަުޅގަ
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މީޑިާޔގަިއްް،ގޮތްްރަނގަޅަށްްެއނގިަވޑައިުނގެންްމިްޤާނޫނުްއޮތްް،ރައްޔިތުންގެްގިނަްބޭފުޅުންނަށްްޙަޤީޤަތުގައިްމިްބިލު

ްއޮޅޭ ްމާއްދާތައް ްބަެއއް ްޭއގެ ްވަރަްވެސް ްގޮތަކަށް ްހާމަކުރައްވާފައިފަދަ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްޮބޑަށް ްބޭފުޅުންގެްްށް ްގިނަ ވާތީ

ގޮަތކުންްަވޒީާފްްބޭުފޅުންްއެހެންްައހަރުްވުމުންްެއއީްއަދިްއ55ްެްުއޅެނީ.ްއާދެ!ްކަންބޮޑުވުންްއެހާބޮޑަށްްބޮުޑެވގެންްމި

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްއަދާކުރާ ްވަންް،އެއް ްކަމަށް ްލިބޭ ްއެއް ްާއމްދަނީ ްބޮޑު ްމިއަށްވުރެ ްއެނޫނީ ްމިްބޭފުޅުންްޏާ ނަކަށް

ްލިބިވަޑައި ްމަޖިލީހުންޕެންޝަން ްމި ްކަމެއް ްކަންބޮޑުވާ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަނެއްކާ ްބައެއްްްނުގަންަނާވނެ. ކުރެވޭ

ްްމިް،ގުޅިގެންްްމަސައްކަތްތަކާ ްތެރެއިްނ ްޢާއްމުވެކަންބޮޑުވުންތަުކގެ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްބައެްއްް،ނުރަނގަޅު ްދީނީ އަދި

ް ްދައްކަްޢިލްމުވެރިން ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްޙަޤީޤަތާވެސް ްވާހަަކފުޅުތަކުަގއި ްހަމަްްވާ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަާވކަން ޚިލާފު

ްއާދެ!އަޅު ްވެްސްފާހަގަކުެރވޭ. ްމިްަގނޑަްށ ްދަީނކީ ްމަސަްއކަތްތައް ްަބެއއް ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްމަޖިލީހުން

ްބައެއް ްގޮތުން ްހިނާގ ްމަސައްކަތް ްތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭއަޅުގަްފަހަރަށްްތަނުގެ ކަންތައްތަކަކީްްނޑުމެންނަށް

ްބައެ ްނުރަނގަުޅ ްމާ ްވަރަްށވުރެ ްބަލަިއގަެނވޭ ްއެހެްނނަމަވެސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތަްއ. ްކަންތައްތަްއްްއް އެ

ްއެީއްމު ްގޮތަށް،ްއެގޮތަްށްދިމާވުން ްއަުގެވއްޓޭ ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންޅި ްއަުޅގަ ްގޮަތށް ްބަދުނާމުވާ ްމަޖިލީސް ެއގޮތަްށްްމުޅި

ްއަޅުް ްޮގތުގައި ްކަމެއްެގ ްއެހެންނަމަވެސްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ ްނުދެކެން. ނޑު ްމިްހިތާމަްގަ ްބައެްއްްައކީ ދެންނެވިހެން

ްހުންނަ ްވާހަކަފުޅު ްއޮޅިްބޭބޭފުޅުންގެ ްކަންތައްތައް ްއެކަހަލަ ްރައްޔިތުންނަށް ްއިތުރަށް ްގޮތުން ްމަޖިލީހާ، ްރަްއޔިތުންގެ

ްއިޙްތިރާ ްއޮންނަ ްކުޑަވެދޭތެރޭގައި ްބޮޑަށް ްވެސް ނޑަްށްް،މާިއްޤަދަރު ްއަޅުގަ ްދިމާވަނީ.ްދެން ްމި ްކަންތައްތަކެއް މިކަހަލަ

ްފާސްނުކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑެއް ްމިންގަ ްސުލޫކީ ްމެންަބރުންގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްމީގައި ްސަބަބަކީ ްއަެނއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ

ްހިްމިދެންނެވިތިބެ،ް ްތެޭރަގއި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްކަންތައްތައް ްވަރަށްްފަދަ ްހަމަ ްއެއީ ްރަްއިޔތުންނަށް ނގަމުންދާއިރުަގއި

ނާޔަތްތައްްފަދަްއިްދަންނަވާްމިް،ކަންބޮޑުވާްކަންަތއްތަެކއް.ްއެެހންްއެކަންްއޮްއވާްއަުޅަގނޑުެމންްމިްޤާނޫނުްފާސްކޮށް

ްގޮަތކަށް ްލިބޭ ްމިް،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދިޔަްއޮތްްޤާނޫނުަގއި ްހަމަޖެހިގެން ްޮބޑަށްގޮތަށް ްއެއީ ދެންނެވިްްމިްދިުޔން

ްމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނަކީްއްސަލަތައް ްމި ނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްސަބަބަކީ. ކުރިމަތިވާންޖެހުނު

ްމި ްހުށަހަޅުއްާވފައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްމީގ2ްެްއޮތްްހަމައެކަނި ްނޫނޭ. ްެއަކންޏެއް އިތުރުންްާމއްދާ

ްމާއްދާތަ ްބަެއއް ްއިތުރަްށްވެސް ްއަދި ްމިއީ ްގޮތުަގއި ްއުއްމީދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޤާނޫނެކޭ. ްއަންނަންޖެހޭ ްިއޞްލާޙު ކަށް

ްވާހަަކކޮުޅް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހަޅަންޖެހޭ. ްއިޞްލާޙުަތކެްއ ްއިތުރު ްޤާޫނނަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރިން ްމިްނިންމާލުމުގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތަްވެސް ްއިޞްދެންނެވި ްއިތުރަށް ްޤާނޫނަކީ ްމި ލާޙުކުރަންޖެޭހްށް

ްގޮުތގަ ްއަށްްޤާނޫނެއްގެ ްފުރިހަމަ ްިއޞްލާޙުތަކަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްއެެހންމެ ްހަމަ .

ްރައީސް.ްްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިއީދުކުރާްވާަހކަްދަންނަވާލަމުން،ްއަޅުަގނޑުްތާް

ް
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ްައއްސަލާމްޢަލައިކު ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްސަަލއާޝުކުރިއްާޔ ްަބހުސްކުރެވެމުންދާ ްވެްސްްމް. ްައޅުަގނޑު ގުިޅގެން

ްފާހަ ްއާދެ!ބައެއް ްދަންނަވައިލާނަން. ްކަންަތްއތައް ްމެންބަރުންނަކީްއަޅުަގނޑުްަގކޮށްލެވޭ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން މެން

ްބަެއއް ްމަތިކޮށްފައިވާ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްމަސްއޫލިްއޔަތުތައް ްބޮޑެތި ްއިންތިޚާބުދައުލަތުގެ ނުޑމެންނަކީ ްއަުޅގަ ކޮށްފައިާވް.

މިްހުރިހާްްަތކާ،ޔަތްހިމާްހަށްްލިބިދޭނެްއިމްތިާޔޒުތަކާިއްބާރުތަާކއިްއިނާޔަތްަތކާއިބައެއް.ްއެހެންވީާމ،ްރަްއޔިތުްނގެްމަޖިލީ

ްދުނިޔޭގަް ްމުިޅ ްއުސޫލެއް. ްޢާއްމު ްިމއީ ްވެސް. ްޔުނިވާްއެްއޗެއް ްޤަބޫލުކޮށްފައިާވ ްެވސް ްހަމައި ްއެހެްނވީމާ،ްްަސލް އެއް.

ް ްއާ ްމިމިއީކީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން ްެއއް ްބައްލަވާްވާހަކަ ްޑިމޮކްރަސީތަުކގައިްްމާް!ދައްކަނީ.ްއަދި މިސާލަކަށްްް،ބޮޑެތި

ްކޮންގް ްމޭްނައކުއެމެރިކާގެ ްރެސް ްވުމަންއަކު، ްވެސްްކޮްނގްރެސް ްމަގުމަތީގައި ްދާ ްއަްށ ްކޮންގްރެސް ް،ޕާލެމެންޓަށް

މެްނގެްމަޖިލީހުގައިްއަޅުަގނޑުްހައްޔަރުްވެސްްކުެރވޭްގޮތެއްްޯނވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްއެނބުރިްއަންނަްމަގުމަތީަގއިްވެސްް

ްހައްއެހެނަކުން ްމީހަކުވެސް ްކޮންމެ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިނޫން ްގޮތަށް ްކުރެވޭ ްެވސް އޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްބައެްއްްޔަރު

ްއެބަ ްވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ްވާހަކަދަްއކާ ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްޙަޤީޤަތް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޢާއްމުންގެްްފަރާތްތަކުން ފެނޭ

ް ްރައްޔިެތއް ްހަމަ ްއާަދއިެގ ްމިީއ ްވެދާނެ ްވެސް ްބޭފުަޅކީ ްކޮންމެ ްމިއިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގަ.ްކަމުްފަރާތްތަކުން.

ނޑުމެްއެހެންނަމަވެސް ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުން، ްތަމްސީލުކުރަނީ ްމި ްމެންބަްވަރަށްްނ ްއެންމެ ްބައެއް. ްއަދަދެްއގެ ރަީކްގިނަ

ްއެަތއް ްބައެްއ. ްއެތައްހާސް ްނޫން. ްމީހެއް ްކޮށްދޭންޖެހޭްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެްނވީމާ، ްރައްޔިތުން. ހާސް

ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްަރއްކާތެރިކަާމއިްމަސައްކަތްކުރުުމގައި ްބާރުވެރިކަމާއި ްލިބިދޭންޖެހޭނެ.ްްލިބިދޭންޖެހޭ ިއމްތިޔާޒުތައް

ްބޭބޭފުޅުންްްއީއެ ްބަެއއް ްއެެހންވީމާ، ްކަެމއް. ްއޮތް ްގޮތަށް ްލިބިދެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްއިން ޤާނޫނުައސާސީ

ްބާރުވެިރކަމާއަޅުަގނޑުމެން ްރައްކާތެރިކަާމއި ްދޭންޖެހޭ ްވާހަކަްނަށް ްމަޖިލީހުގެް،ދައްާކއިރުނުދިނުމަށް ތެރޭަގިއްްއެީއ

ްބަްވާހަކަދެެކވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްތެރޭަގއިްހަލަބޮލިކަންްއަންނަްއައުންްެއކަންތައްތަކާްމަތިކޮށްފައިްއެބައެއްފަހަރުްޗެމްބަރ

ަޤއުމުަގިއްްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމުޅިްޮބޑުްހަލަބޮލިކަމެއްގެްތެޭރަގއިްމިްވެސްްވަރަށްްގޮތުަގއިްމިްޤައުމުްއަޅުަގނޑުްެދކޭ

ްއައިސްްްހިނގާ ްހަލަބޮލިކަމެއް ްއިންސްޓިޓިއުްޖެހޭްފަހުންްއެންމެްހުރިހާ ްޑިމޮކްރެިޓކު ްއެންމެ ޝަްނކަމުަގއިާވްތަނަކީ

ްއެެހންވީމާރަ ްމަޖިލިސް. ްއްޔިތުންެގ ،ް ްފެންނާނެ ްބަެއއްމިތަނުން ްައޅުަގނޑުމެން ްއެައށްވުރެ ްވެސް. ްމަންޒަރު ްއެ

ބައެއްްފެނޭްއިނގޭތޯ.ްްމެންނަށްްއަދިްމާްނުބައިމެދުގައިްއެގޮތަށްްސިފަކުާރއިރުްއަޅުަގނޑުްބޭބޭފުޅުންްއެގޮތަށްްމަޖިލީހާ

ނޑުމެންނަށްް،ްތައްތައްްކުރާްމީހުން.ްއެހެންވީމާއަދިްމާްނުބައިްކަންް،ރުވެފައިްތިބޭމިޞް،ްމާްމާތްވެފައި އެހެންްއަޅުގަ

ްބައްލަވާ ްމިސަލަކަށް ްނެތް. ްދެއްޭކކަށް ްސުއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީ! ްގޮތް. ްޢަމަލުކުާރ ްޯކޓުތަކުން ްކޯޓާއި ްންްޕްރީމް

ކޮށްްލިބިދީފައިވާްބާރުތަކަށްްޓަކައިްއޮންނަްމަޖިލީހަށްްމުޠްލަޤުްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށް،ްރައްިޔތުންްތަމްސީލުކޮށްދިނުމަށްް

ްނުބައިަވއްކަް،އަރަިއގަނެ ްމާ ްުކރޭ. ްއެބަ ްމިްނޫންތޯން ނޑުމެން ްހަޅުތާލެއްްއަޅުގަ ްކުރާ ްމިް،ތަނުގައި ތަނުގައިްްނޫނީ

ްއިހުތިޖާޖެއް ްކުރުމަށްވުރެ.ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމުޠްލަޤުުކރާ ްލިބިދީފައިވާ ްއެަބްޤާނޫނުއަސާސީން ްޙައްޤުތަކަށް ްދީފައިވާ ކޮށް

ްއެއްް ްެއއީ ްަރއީސްެގްވާހަަކ. ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްިސިވލް ްއަކީ ްަމއްސަލަ ްއެއް ްވާހަކަދެެކުވނު ްއަރަިއގަނޭ.ްމިއަދު
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ންްމަޖިލީހުންްނިންމިްސިއްރުްވޯޓުްެނގުމަށްްނިންމިްއަޅުަގނޑުމެް.އެތަެކއްްމިސާލުތައްމިސާލު.ްހަމަްއެހެންމެްއެތަކެއް

ްނުބައި ްމާ ްއެހެންވީމަ، ްވާހަަކ. ްއަރައިގަތް ްތިއްބޭކަންތަް،ނިންމުމަށް ްއެބަ ްމީހުން ްކުރާ ްފާޅުކޮށްްއްތައް ް.މާ

ކުރާްރުވެފައިްތިބެނީ.ްދެންްހީވަނީްވަރަށްްރަނގަޅުްވަރަްށްރަނގަޅަށްްމަސަްއކަތްމާްމާތްވެފަިއ،ްމިޞްްއެހެންނަމަވެސް

ްއިންސާ ްރަނަގޅު ްއެހެންވީމާވަރަށް ްއިނގޭތޯ. ްމިއީ ްމި،ްނުންނޭ ްއޮތްްްމިއީ ްްކަންތަްއ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެބަްގޮަތކީ.

ްހި ްރައްކާތެރިކަމާއި ްދޭންޖެހޭ ްމެންބަރަކުްް!ބައްަލވާމާޔަތްތައް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނުޑމެންގެ އަުޅގަ

އެއްްނޫން.ްްެތއްަގއިްއަވަހާރަކޮށްލާަފއިްވަނީ.ްއެްމައްސަލަްއަދިްމިހާތަނަށްްވެސްްބެލުނީގޮްއަވަހާރަކޮށްލީ.ްއަނިާޔވެރި

ްމި ްފަރާތްތަުކން ްއެހެން ްބާުރތަކުންނާއި ްއެހެން ްބަެއއް ްވެސްްްދައުލަތުގެ ްގޮތްތަކަކަށް ްނުބެލޭނެ ްބެލޭނެ، ކަންތައްތައް

މެްފުލުސްްއޮފީހުންްވެސް.ްފުލުސްްއޮފީހުންްރައްޔިތުންގެްމަގުފަހިކޮށްދެނީ.ްކޯޓުތަކުންްވެސްްހަމަްއެގޮތަށް.ްހަމަްއެހެންް

ްތަާޅްރޯމާދުވާލު.ްތަޅައިމަޖި ްއެބަ ްގައިަގއި ްހަމަްްލީހުގެ ްބުނޭ.ްއަދި ްއެބަ ްކަމަށް ްނުބެލޭނެ ްމައްސަލަ ްއެ ްއަދި މަރާފައި

ްބުނޭ ްއެބަ ްކަމަށް ްބޯނުލަނބާނެ ްވެްސ ްއަމުރުތަކަްށ ްކޮށްފައިާވ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެންވީމާްއެހެންމެ .ް،

ްހިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައްކާތެރިކަމާއި ްއެހެންނަމަވެސްްމާޔަތްތައްލިބިދޭންޖެހޭ ނޑުްލިބިދޭންޖެހޭނެ. ކަންބޮޑުާވްްއަުޅގަ

ްބާ ްދައުލަތަށް ްހަމަްޑުކަމަކީ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްނުެނުގން. ްއިނާޔަތްތައް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިންވަރަކަށް ްވާފަދަ ންައކަްށ

ްތާއީދުކު ްބޮޑަށް ްގްރޫޕުއެމްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރަނީވަރަށް ްޕާލިމެންޓްރީ ްމިް.ޑީ.ީޕެގ ްމަޖިލީހަށް ްހުށަހެޅި ްފަރާތުން ގެ

ްފަ ްރިޓަޔަރއިނާޔަތްތައް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެސް ްއިނާޔަތްތަެކއްްހުން ްބުނާ ްއެ ްކަމަށް ްލިބިދޭންޖެހޭނެ ްވެސް ްަފހުން ކުރާ

ްމި ްއެހެންވީމާ ްައޅުަގނޑުެމން ްގޮތަށް. ްްނުލިބޭނެ ްކަމަށްްަކންތަާބވަތުެގ ްޖެހޭ ްއެަބ ްވިސްނަން ްއަޅުަގނޑުމެން އްތަކަށް

ްދެކޭ ނޑު ްޤަބޫލުކުރަން.ްައުޅގަ ްބާރުްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްސުގޮތުަގއި ްމިސާލަކަށް ްތެރެއަށް ޕްރީމްްތަކުގެ

ްއިންޑިޕެންޑެންސް ްކޯޓުތަުކގެ ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ ްއެގޮތަްށްވިދާޅުާވއިރު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަް،ކޯޓުން ްވާހަކަ.ްއެއަށް ަރއިގަންނަ

ްބުާންރައްޔިތުންްސުް!ބައްލަވާ ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްފެިނވަާޑއިނުގަންނަަވއޭ ްވެސް ްކޯަޓކަށް ދިވެހިާރއްޖޭެގް،ްޕްރީމް

ްދެމިް ްބާރުތައް ްއަދި ްކިަބިއންނޭ. ްރައްޔިތުްނގެ ްއަންނަނީ ްފެށިގެން ްބާރުަތއް ްަރއްޔިތުްނެގްދައުލަތުގެ ްވަނީ ްވެސް ގެން

ްބުާނއިކިބައިް ްއަރަިއގަނެގައޭ ްބާރުތަކަށް ްަރއްިޔތުންގެ ްރުަގއި ްބުނާބުނުމެްއްނުފޯނުފޫޒު، ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްމި ރުވަން

ްސު ްރަްއޔިތުންްޕްރީމްނުފެނޭ. ްވެސް ްނުފޫޒުކޯޓަކަށް ްއަރަިއގަނެ ްބާރުަތކަްށ ްމާއްދާގެ ްމި ްއެކަމަކު އެްއްްނުފޯރުވޭނެ.

ްއެހެންވީމާ ްއިނގޭތޯ. ްނުފެނޭ ،ް ްކަންބޮޑުާވ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަޅުމިއީ ްކޮންސްޓިޓިއުކަމެއް. ްޑިމޮކްރަސީްްޝަނަލްަގނޑުމެން

ްކޮ ްެނގެހެއްޓޭނީ ްޑިމޮކްރަީސއަކަށްްންސްިޓޓިއުއެއް ްސާރވްްޝަނަލް ްެވސް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ންެގްރަްއޔިތުކުެރވޭނީ

ްޖުޑީ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްޯކްއެޗއްކަމާ، ްއިންޑިޕެންޑެންަސކީ ްޖުީޑަޝލް ްބާރުތަކާއި ްައކީްމަޖިލީހުގެ ްސްޕްރިމަސީ ޝަލް

ްއަަޅއިކޯެޗއް ްރޮނގުަތއް ްއަަޅއިލާ ްދެމެދަށް ްިމ ްއެކަމާ، ްިހސާބަށް ްއެްްލާ ްވިްސނުންފުޅާއި ްެއްްބޭފުޅުްނގެ ބޭފުޅުން

ްޑިމޮކްރަސީ ްރަނގަޅު ްރާއްޖޭގައި ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހިސާބުން ްޤަބޫލުކުރެމުންދާ ެއްއްްޤަބޫލުކުރާ

ްހިސާބަކަ ްރައްހިނގައިގަެނވޭ ްތަމްސީލުކޮށްދޭ ްަރއްޔިތުްނ ްއަދި ްވާނީ. ްމެންބަރުންްްށ ްމަޖިލީހުގެ ޔިުތންގެ
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ްއެހި ްހިސާބަށް ްބާރުވެރިްމާޔަތްވެގެންދާނެ ްހުރިހާ ްލިބިދޭންޖެހޭ ްސުބޭފުޅުންނަށް ްދާނީ ްހިސާބަށް ްލިބިދެވޭނެ ްޕްރީމްކަން

ްމި ްވެސް ްކޯޓުަތއް ްއެހެންވީމާކޯޓާއި ްކަްންޤަބޫލުކޮށްގެން. ްދަންްމި، ްއެދުނީ.ްވާހަކަ ްފުރުޞަތަކަށް ްއަޅުަގނޑު ނަވާލަން

ްްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުނ3ްްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ންެގްމަޖިލީހުގެްަރއްޔިތ2113/5ްުގަިއްއަދުްހުށަހެޅިފަިއްމިްވާްަމއްސަލައިްއާދެ!ްމިްްޝުކުރިއްާޔ،ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް ްހުށަހަގޮތުްގުޅޭއިމްތިޔާޒުަތކާ ްއިޞްލާޙުތަކާން ްމަޖިލީހުގެްްޅާފައިވާ ްމި ްއޮީތ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ދޭތެރޭގައި

ް ްހުށަހަޅާފައޭ. ްވަނީ ްއެމް.ޑީ.ޕީްނ ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްބޮޑެިތ ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑުމެންނާްއިމްތިޔާޒުަތކަށް ްިއޞްލާޙުތައް އެ

ްއައި ނޑުމެންނަށްހިސާބަށް ްއަޅުގަ ްއިމްތިޔާޒުަތއްްމަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއިމްތިޔާޒުތަކާވަނުް،ދެން ްމެންބަރުންގެ ްބެހޭްްތަ

ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއެާއއެްއޮކށް ނޑުމެންނަށްްެއނގިގެންދާނެ.ްހަމަ ްއަުޅގަ ްެވގެންދާނެްގޮތެއް ްކަންތައްަތއް ްގޮތުން

ްވާހަކަް ްއިމްތިޔާުޒގެ ްދައްކަނީ.ްް،ދައްކާއިރުްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުެމން ްިއމްތިޔާޒުެގްވާހަަކްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެްމުޅި

ްމި ްނެތް. ްމިައދަކު ްޙަޤީޤަތުަގއި ްިމްއިމްތިޔާެޒއް ްނެތް. ްއިމްތިާޔޒެއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އީ

ްއިމްތިޔާ ްފޭރިގަނެފަމަޖިލީހުގެ ްބަޔަކު ްަވނީ ްމަޖިލީހުގެްޒުތައް ްމި ްވަނީ ްނަާގފައި ްަވގަށް ްބަޔަކު ްކޮންމެވެސް .

ްއިްމތި ްހުރިހާ ްަވނީ.އިމްތިޔާޒުަތއް.ްއެ ްއަރަިއގަނެފައި ނުޑވައިލާފަްޔާޒުތަކަށް ްވަނީްކަ ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ޙަޤީޤަުތގަިއް.ްމި

ނޑުމެންްމިްކުރާްމަސައްކަތްްވެސް ުނވަތަްމިްޤާނޫނުްް،މާދަމާްޮގސްްއަދިްމިތަނުންްމިްބިލުްހިފައިގެންް،މިއަދުްއަުޅގަ

ްއެ ްެވއްްހިފައިގެންްގޮސް ްދޭތަނަށް ްގޮތަކާ ްވާނެ ްކަންަތއް ްއޮތް.ްދީމަްވެސް ްއެބަ ްބިރު ްހާބިރުތެރޭަގއި ްމިވެރި ްލަތަކަށް

ްގޮްއސަ ްޙައްޤުއޮތީ ްކަންތައްތަކެްއގެ ްއެތައް ްހުރި ްޤައުމުގަިއ ްމި ްޙައްޤުތަކާ. ްރައްޔިތުްނެގ ގޮތުންްްބެހޭްތަާކއި

ްކަަށވަރުވާްވާހަކަދަްއކަން ްޙައްޤުަތއް ްރަްއޔިުތންގެ ްް،ޮގތަށްްނުވަތަ ްމި ްބައެއް ްތެެރއިން ްރައްޔިތުންގެ ަރއްޔިތުްނގެްހަމަ

ްތެެރއި ްބާރުގެ ްއޮތް ްލިބިދީފައި ްމެންބަރުންނަށް ްއެ ްވެސް. ްމެންބަރުންނަކީ ްެވސްްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުތައް ްފާސްކުރާ ްނ

ްޤާނޫމިހި ްއެ ްނޫންކަމަށާ،ރީ. ްޤާޫނނުތައް ނުޑވާލައިްނުތަކަކީ ްކަ ްބާރު ްއޮތް ްދީފައި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމަޖިލީހަށް ް،މި

ނަޑއެޅިްގޮތާްް)ށ(ްަގއިްބުނާްވަނަްމާއްދާގ88ްެޤާނޫނުއަސާސީގެް ރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުާރްްގެންްޚިލާފަށް،ކަ

ް ްދެވޭނެްކަމެއްގެ ްއަދި ްބަލަން ްނޫންތޯ ްަޞއްޙަތޯ، ްކަމެއްގެ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްނުވަތަ ަޙއްޤުަގއި

ްއެ ްހަމަ ްވެސް ްއޮތްިއރުގައި ްލިޔެފައި ްސާފުކޮށް ްނުހުންނާނެކަން ްތަނެއް ްކުރިއަްށްއެްއވެސް ްކަންތައްަތއް ްގޮސް ގޮތަށް

ް...ވާްއެބަްވަގުތުްަހމަވާތީވެގެންގޮސްަފއިްހުންނާތީްހިތާމަކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްިއޝާރާތްކުރައްް

ް

ްނިންމުންް

ް
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ް ްފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަށް ްއަޅުއަުރވާނަން ްއަިއޓަމު ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ފަށާއިުރްްަގނޑުމެންމާދަމާ

ް ްފުރަތަމަ ްފުރުޞަތުއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިވެސް ްމެންބަރަށް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަލްސާްްއަުރވާނީ ްމިއަދުގެ ހިސާބުން

ްޖަލްސާނިންމައި ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްްލާނަން. ްއޮންނާނީ 11ްްެއއް 2113ްްއެޕްރީލް ްހެނދުނު ްދުވަހު ްބުދަ ގަިއ.9:11ްވާ

ްމުނީ.ްްމަޖިލިސްްނިް.العالمينްربްهللްلحمدو
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