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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްމެްނބަރުން.33ްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/3މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

3.2-ްް ްއަިއޓަމު 3.2ްްއެޖެންޑާ ްނަންބަރު ްަޔއުމިއްޔާ ްފާސްކުރުން. 2113/46ްްޔައުމިއްޔާ ްދ2113/47ްްެއިން އަށް

ވަނަްޖަލްސާްއާއިްދެވަނަްޖަލްސާގެްޔައުިމއްޔާ.1ްްވަނަްދައުރުގ3ްްެވަނަްއަހަރުގ2113ްްެއްޔާ.ްެއއީްޖަލްސާގެްޔައުމިް

މިްޔައުމިއްޔާތައްްމަޖިލީހުގެްެވބްސައިޓުަގއިްޝާއިޢުކުރުމަށްަފހުްއެއްވެސްްމެންބަރެއްްއިްޞލާޙުްހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،ް

ްޔައުމިއްޔާތަކަ ްމި ްމަތީން ްގޮުތގެ ްކަމަށްްގަާވއިދުަގިއވާ ްޔައުމިއްޔާަތކެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްރިޔާސަތުން ްމަިޖލީހުގެ ކީ

ްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއިްއިޤްިތޞާދީްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ9:31ްިއަންގާްއެންގުން.ްމިއަުދްކޮމިޓީތައް.ްްިރޔާަސތުން،4ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްަގއި.3ަގއިްއިމްތިާޔޒުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ11:15ްިަގއި.1ް
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ް

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ްމިްއައިޓަމުގެް،.ްުސވާލ5ުައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްކުއްލިްމައްސަލަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްދިއުމުގ6ްެައއިޓަމު ްމަޖިްއަށް ްމިއަދު ްމަްއސަލަެއއްްކުރިްނ ްދެ ްމައްސަލަ، ްކުއްިލ ްއަށް ްޖަލްސާ ލީހުގެ

ްމައްސަަލް ްގިނަ ްވުރެ ްއަށް ްމައްސަަލ ްއެްއ ްމައްސަލަ، ްުކްއލި ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގއިާވ ްމަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅިފައިވޭ.

މައްސަލަްހުށަހެޅުއްިވްްހުށަހެޅިފައިވާްނަމަްއޮންނަނީްގުރުއަތުަލއިގެންްއެްމަްއސަލަތައްްތަރުތީބުކުރުން.ްއެގޮުތގެްަމތިން

ނޑުްފުރުޞަތުްމިް ދެްމެންބަރުންގެްހާޒިރުގައިްައމީންޢާއްމުްދެންމެްވަނީްގުރުއަތުްނަންގަވާފަ.ްއެންމެްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ް ްގުުރއަތުން ްބެހ1ްްޭއަރުވަނީ ްނިޒާމާ ްޢާރިފަށް. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްަވއިކަރަޫދ ްހޯއްދެވި، ވަަނ

ްޑަހުވަދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްއާމިރު.ްމައްސަލަެއއް،ްކުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ނޑުމެންްމިް ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަެއއްްމިްނެގީްރިޔާަސތުންްއަންގާްއެްނގުމުގެްތެޭރަގއިްމިއަދުްއަުޅގަ އާދެ!ްއަުޅގަ

ްއަްނގާފައިނެތީތީެވ،ްތަނަ ްިރޔާސަތުން ްނަމުގަ.ްއެކަން ްެއމް.ޑީ.ޭއގެ ްވާނެ ްޑޮކިމަންޓުތަެކއް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްފުރިހަމަކޮށް ށް

ނޑުމެންނަށްްއެނގިދާނެތޯ.ް ްއެއީްކިހިެނއްްހިނގައިިދޔަްަކމެއްތޯްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްަގާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަެއއްަގއި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޮއވޭ ްއެބަ ްސާުފކޮށް ވަރަށް

ްޓަކަިއް ްފިލުަވއިލުމަށް ްނުތަަވސްކަން ްތި ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްޒަތްެތރި ްެއކަމަކު، ްކަމަށް. ްުސވާލުނުކުރެްއވޭެނ ރިޔާސަތާ
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ނުޑްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނަން.ްއެްމައްސަލަިއގައިްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިވާްގޮތުގެްމަތީން އެްލިޔުންތައްްމިހާރުްއަޅުގަ

ްއެް ްކޮމިޝަނުން ްއިެލކްޝަންސް ްލިޔެފަ. ްވަނީ ްއެމައްސަލަ ްކޮމިޝަނަށް ްއިލެކްޝަންސް ްއަދި ްބަލައިގެންފަ. މަޖިލީހަށް

ނުޑްމަޖިލީހަށްްްގެނެސްްެއކަންްއިޢުލާންކުރާނެްވާަހަކް މައްސަލަިއގައިްމަޖިލީހަށްްލިބެންޖެހޭްލިޔުންްލިބުމާްއެކުްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރްދަން ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްމައްސަލައެއް، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވައިކަރަދޫ ނަވަން.

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ތިަފދަްގުރުއަެތއްްމިްތަނުަގއިްނެގުނުްފުރަތަމަްފަހަރުްކަމަށްްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްނިޒާމާްެބހޭްމައްސަލައެއްްމިްެނގީ

ްނެތީމަް ްގޮތެއް ްވެިރފައިކުރެވޭނެ ްނެގުން ްގުރުއަތުން ްތި ްކުރީަމ ްތިކަން ްނުނަަގއި ްކުރިަމތީގައި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ވެފައި

ްކުރިއަށްް ްބޮޑަކަށް ްވީހާވެސް ްކަންތައް ްތިކަހަލަ ްޓްރާންްސޕޭރެންޓުކޮށް ްއެ ްހަމަ ްަވގަށްްއަޅުަގނޑު ްއެދޭތީވެ.ްއެ ެގންދަން

ނޑަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްުސވާުލއުފެދޭްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ް ތިބެްނެގީމަްތީތިްއެްއވެސްްޮގތަކަށްްސައްޙަކަމާްދޭތެރޭްައުޅގަ

ްވެރިފައިކުެރވެންޖެހޭނެްތީތިްއިނގޭތޯ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގުރުއަތުލުމު ްއެ ްޫނން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްއެކަންްނިޒާމާ ްއަމީންޢާއްމު ްމަޖިލީހުގެ ްވަނީ ްގެންގޮސްަފއި ް ްކަންަތއް ެގ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދެ ްހުށަހެޅުއްވި ްމައްސަލަ ްއެކަްންކުރެްއވިއިުރްމި ްއަދި ްކުރުފުޅުމަީތގަ. ްޖެނެރަލްގެ ްަކއުންސިލް ކުރެްއވީ

ްމޭ ް ްކަރުދާސްކޮޅު ްއެ ްފަށްޖެހުމަށްފަހު، ްކަރުދާސްކޮޅުަތއް ްއެ ްހާޒިރުގައި ްދެްމެންބަރުންގެ ްއެ ްބެހެއްޓީމާ ޒުމަތީ

ްނަަމް ްނެތް ްެއއް ްޝަކުާވ ްދޭތެރޭގަިއ ްމެންބަރުންގެ ްދެ ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްނެންގެވީ. ްގުރުައތު ްއެ ްއެކަން މެންބަރުން

އަޅުަގނޑަށްްޔަޤީންކުރެވެނީްެއްގުރުއަތުެލއްވުުމގައިްއިތުރުްަމއްސަލަެއއްްނެތްްކަމަށް.ްަވއިަކރަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ްލީްޢާރިފަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރުްޢަ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ

ްައކީް ްމަްއސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިއަދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

އޮކްޓޯބަުރ19ްްނުންކުރުމުަގއިްާމލޭްސިޓީަގއިްޤާނޫނުއަސާސީންްލިބިދޭްެއއްެވއުޅުމާއިްިޚޔާލުފާޅުކުރުމުެގްމިނިވަންކަންްބޭ

ްގެންދިޔ2113ްްަ ްކުރިއަށް ްެއމް.ޑީ.ޕީން ްޕާީޓ، ްޑިމޮކްރެޓިކު ްރައްިޔތުންގެ ްދިވެހި ްފެށިގެން ްމެންދުރުފަހުން ްުދވަހު ވަނަ
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ްޙުދޫދުގެ ްޚިޔާުލފާޅުކުރުމުގެ ްޤާނޫނާއި ްެއއްެވއުޅުމުގެ ްރާއްޖޭގައި ް ްތެރޭގައި ްހަރަކާތުެގ ބޭރުންްްއިހްތިޖާޖުކުރުމުގެ

ްމިް ްފަރާތަކީ ްެއއް ްއިްސވެހުންނެވި ްކުރުމުަގއި ްކަންކަން ްބައެްއ ްފަދަ ްހުރަސްއެޅޭ ްދިރިއުޅުމަށް ްޢާއްމު ފަރުދުންގެ

ްމެންބަރުންގެް ްމަޖިލީހުގެ ްގެއްލި،ްރައްޔިތުްނގެ ްކަރާމާތް ްމަޖިލީހުގެ ްހިނދު،ްމުޅި ްވީ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަ ްނޭެދވޭ ްއޭގެން ްމައްސަލަްއިމްތިޔާޒަށް ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިމްތިާޔުޒ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްވާީތ، ސަރުކޮށްފަިއ

ްަގވާއިުދގެް ްޮގވާލަިއ،ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްއެދި ްބަަލއިދިނުމަށް ްމައްސަލަ ް)ހ(145ްްހުށަހަޅައި،ްމި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްމައްސަލަ. ްކުއްލި ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ް)ށ(ގެ ްއޮކ2113ްްއަދި ްއަހަރުގެ ްވަނަ ްމަހުގެ ްދުވަުހ19ްްޓޯބަުރ ވަނަ

ްއިހުތިޖާޖުކުރުމުެގް ްކުރިއަށްގެންދިޔަ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްޕާޓީ، ްޑިމޮކްރެޓިުކ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްފެށިގެން މެންދުރުފަހުން

ްމާެލް ްބޭނުންކުރުމުގައި ްމިނިވަންކަން ްޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެ ްއެްއވެުއޅުމާއި ްލިބިދޭ ްޤާނޫނުއަސާސީން ް ްތެރޭަގއި ހަރަކާތުގެ

ްހުރަސްއެޅިފަިއްއާ ްދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ްހިނގާބިާގވެއުޅުާމއި ްއަނެއްތަނަްށ ްއެއްތަނުން ްވިލިމާލޭގައި ްއަދި ްހުޅުެލއާ އި

ވީހިނދު،ްހޮސްޕިޓަލަށްްދިޔަްބައެއްްަރއްޔިތުންނަށްްމަގުމަިތންްހުރަސްއަޅަިއ،ްއުނަދގޫކޮްށ،ްދުއްތުރާކުރުުމގެްއިތުރުްން

ްައނިޔާވެރި ްލާއިންސާނީ ްދަރިވަރުންގެްބިރުދައްކައި ްސްކޫލް ްދުވަސްަވރަކީ ްމި ްއަދި ްހަާދފައިވާތީ، ްޮގވާލައި ކަމަށް

ްމަދަރުސާއަށާިއް ްއިށީނުމާ، ްއިމްތިހާނުަގިއ ްދަސްކުރުމާއި ްފިލާވަޅު ްކިަޔވާކުދިންނަށް ްދުވަސްވަރަްށވެފަިއ އިމްތިހާނު

ްތަންތާގައި ްބަހައްަޓއި،ްޢާއްމު ްޢަމަލުތައް ްއުނަދގޫާވްގޮތަށް ްޭބއަދަީބްްޓިއުޝަނަށްދިއުމަށް ްއެކަީށގެންނުވާ ބޭނުންކުުރން

ްބަހުރުވައިން....

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެް ްހެންވޭރު ްމެދު ްޢާޒިމް. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމް.ްް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޒިމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާންމެދުހެ

ްވޯޓުލުމުގެް ްޙައްޤުކަުމގައި ްައާސސީ ްއެންމެ ްޙައްޤުތަުކގެ ްއަާސީސ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޙައްޤުްނުލިބިްއިނގޭތޯ.

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ްމަޖިލީހަ ްމައްސަލަ ްމެންބަރު،ްމި ްފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްފުރުޞަތުގައި ްވާހަކަފުޅުދެއްުކވުުމގެ ްބަލައިގެންިފްނަމަ ށް

ްކުރިއަްށް ްވާހަކަފުޅު ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްަވއިކަރަދޫ ްއަުޅަގނޑު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.

ްގެންދިއުމަށްްފުރުޞަތުއަުރވަން.ް

ް

ްއްކެވުން:ވާހަކަދެްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ

ްޢަމަލުތައްް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްަފދަ ްގާުއކުން ްއިތުރުން ްހަޅޭއްލުމުގެ ްހަޑިހުތުރުބަހުން ްބަހުރުވައިްންމުޢާމަލާތުކޮށް ބޭއަދަބީން

ްމިފަދަް ްތަކުރާރުނުކުރުމަށާ، ްޢަމަލުތައް ްމިފަދަ ްއަދި ްބޭނުންކޮށް، ްކުަޑކުދިން ްމުާޒހަރާގައި ްއެްއވުމާއި ްމި ހިންގައި،

ްހިންގާ ްމާޭލްޢަމަލުތަކެއް ްކައުންސިލުން ްސިޓީ ްާމލޭ ްދަޅިވަުޅގައި ްޮގވައިާލްހިނދު،ްމި ްކުށްވެިރކުރުމަށް ްެއކަން ފަިއވާތީ

ސިޓީަގއިްަވޒަންވެރިންނަށްްޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭްބައެއްްޚިދުމަތްތައްްފޯރުކޮށްނުދެވޭްކަމަށް،ްުނދެވޭނެްކަމަށްްބަޔާންކޮށްަފއިް

ް ްމާލޭ ްތަކުލީފު ްއުަދގުލާއި ްދަތި ްއެކަމުެގ ްޙައްޤުަތްއްވާތީ، ްފަރާތްތަކުެގ ްއެ ްއެފަދަ ްފޯރައި ްަވޒަންވެރިންނަށް ސިޓީގެ

ްއިހްތިޖާޖުކުރުމުގެް ްގެންދިޔަ ްކުރިއަްށ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްޕާޓީ، ްޑިމޮކްރެިޓކު ްރައްޔިތުްނގެ ްހިނދު، ްލިބިފަިއވީ އުނިކަން

ްހަރަކާތުގެްތެރޭަގއިްރާއްޭޖގައިްއެްއވެްުއޅުމާއިްޤާނޫނާްޚިޔާުލފާޅު...ް

ް

ް:ހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުންްވާ

ްތިަޔްަވޑަިއގަތީް ްހުަރސްކުރަްއވާ ްބޭފުަޅކު ްހުންނެވި ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ްމެންބަރު ްާދއިރާެގްޢިްއަޒތްތެރި ްދެކުނު ގަލޮޅު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގެންދަވަން ްވާހަކަފުޅުުކރިއަށް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްާދއިރާެގ ްަވއިކަރަދޫ ްޚިލާފަށް. ްަގވާއިދާ މަޖިލީހުގެ

ްވަން.ްފުރުޞަތުއަރު

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ

ރާއްޖޭަގއިްެއއްެވއުޅުމާއިްޤާޫނނާްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެްޙުދޫދުެގްބޭރުންްފަރުދުންގެްޢާއްމުްދިރިއުޅުމަށްްހުރަސްއެޅޭްމިފަދަް

ްދި ްފަރާތަކީ ްއެއް ްއިްސވެހުންނެވި ްކަންކަމުަގއި ްއެ ްހިނގިއިރު ްތެރެއިންްކަންތައްތަެކއް ްތިންބާރުގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވެހި

ްރައީްސް ްރައީސް،ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަޖިލީހުގެ،ްރައްޔިތުްނގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްބާރުކަުމގަިއވާ އެއް

ބަރުންގެްޝާހިދުްކަމަށްްވީކަމީްމުޅިްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްކަރާމާތްްގެްއލިްމިްމަޖިލީހުގެްމެންهللاްއަލްފާޟިލްްޢަބްދު

ްމިް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިމްތިޔާޒު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްީވތީ، ްކަމަކަށް ްއަސަރުކޮށްފަިއވާ ްނޭދެވޭ ްޭއގެން އިމްތިޔާޒަށް

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްމައްަސލަ ްުކއްލި ްމި ްގޮވާަލއި، ްއެދި ްބަލައިދިނުމަށް ްމަްއސަލަ ްމި ްހުށަހަޅައި މައްސަލަ

ްއަދިް)ށ(ގެްދަށުންްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްވަނަްމާއްދާެގް)ހ(145ްްގަާވއިދުގެް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަންނަވަންޖެހެނީ.ް ްވޯޓަކަށް ްބަލަިއގަތުމަްށ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަަލ ްހުށަހެޅުއްވި ދެންމެ

ް ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަަކއި ްވޯޓުެނގުމަށް ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްްމިނެޓުގ5ްްެއެހެންވީމާ، ްއެދެން. ްޖައްަސވައިެދްއވުން ަރނގަބީލު

ނޑުްމިހާރުް ހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން ނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ވެސްްކާުޑކޮޅުަތއްްެޗކްކޮށްެލއްވުމަށް

ިއކަރަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްވ145ްްަވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްބަހުސްކުރުމާ ްަމޖިލީހުގައި ްަމއްސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްޢާރިފު ްޢަލީ މެންބަރު

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްްވަިއކަރަދޫްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

21ްްވޯޓުްދެްއވީ:

28ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 49ްވޯޓުަގއި ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .ް 24ްއަދަދު ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،49ް. .

ވަނަްާމއްދާގެްދަުށންްވަިއކަރަދޫްދާއިާރގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފ145ްްުރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްަގވާިއދުގެް

ރުވާީންހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްކުއްލިްަމްއސަލަްމަޖިލީހުގައިްބަހުސްކުުރމަށްްފާހެއްނުވި.ްއަޅުަގނުޑްމިްހިސާބުންްފުރުޞަތުއަ

ްމައްސަލަް ްޢާޒިމު ްޢަލީ ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހެްނވޭރު ްމެދު ްކުއްިލްމައްސަަލްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްދެން މިއަދު

ްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ް)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(ްމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް
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ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުރުްދާއިހެންވޭްމެދު

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުއްލ145ްްިޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ްމާްއދާގެ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްާބއްވާީނ111ްްމައްސަލަ. ްއިންތިޚާބު ްޮހވުމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބުނަނީ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްރަ ްހަމަވުމުގެ ްދައުރުގެ ްމަޤާމުގެ ްއެ ްމީހެއް ްހުރި ްމަޤާމުގައި 121ްްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ދުވަހ31ްްާދުވަހާއި

ްސާފުކޮށްެދނީ ްމީގެން 11/11/2113ްްދެމެދުގައޭ. ްުދވަހުގެ 31ްްވަނަ ްކުރިން، 11ްްުދވަހުެގ ގަިއ2113ްްނޮވެމްބަރު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްބާްއަވއި ްއިންތިޚާެބއް ްހުވާކުރާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްހުންނަވާނޭ. ްއިނ111ްްްެއއް ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްދީަފއިވޭ. ްތާވަލެއް ްކުރުމަށް ްކަންކަނ111ްްްމިކަން ްއެ ްތާރީޚަކަށް ްއެ ްގޮތުން ްބުނާ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ޔާސީްއިންތިޚާބުްކުރުމަށްްހުރަސްއަޅާފައިްވަނީްމިއަދުގެްމިްއޮތްްސަރުކާރުންނޭ.ްވީމާ،ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއާވްގޮތަށްްރި

ްަޙސަންް ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްަހވާލުވެުހރި ްހިންގުމާ ްކަމަްށްވާީތ،ްސަރުކާރު ްހުރަްސއަޅާފަިއްވަީންސަރުކާރުން ބޭއްވުމަށް

ްމެނުވީް ްތަރުތީބުކޮށްގެން ްކަްނަކން ްވެރިކަުމގެ ްގޮތަށް ްމިހިނދަށްްއިސްތިޢުފާދީ،ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިވާ ްމިހިނދުން މަނިކު

ބުްކުރިއަްށްގެންދެވޭެންކަމަށްްޤަބޫލުނުުކރެވޭތީްމިކަންްސަުރކާރުެގްަސމާލުމަކަށްްގެނައުމަށްްަޓކަިއްމިްރިޔާސީްއިންތިޚާ

 މިްކުއްލިްމައްސަލަްހުށަހެޅީމެވެ.ްޝުކުިރއްޔާްޢީްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަ ްމައްސަލަ ްމި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަާވިއދުގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްވޯޓުނެގުމަށްްޝުކުރިއްާޔ. ްބެލުމަށްޓަކައި ްފެނޭތޯ ހުސްކުރަން

ްހުރިހާް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއެދެން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަރިހުން ްއަމީންޢާއްމު ްޖައްސަވައިެދއްވުމަށް ްރަނގަބީލު ޖަހަންޖެހޭ

ނުޑް ނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަްނ.ްއަުޅގަ ްޗެކުކޮށްެލްއވުމަށްްއަުޅގަ މިހާރުްވޯޓަްށްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެްސްކާޑުޮކޅުތައް

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަނީ ްޢިްއޒަތްތެރ145ްްިމި ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު ްދަށުން ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްބަހުސްކުރުމާ ްަމޖިލީހުގައި ްމައްސަލަ ްހުށައަޅުއްވާަފއިާވްުކއްލި ްޢާޒިމު ްޢަލީ މެންބަރު

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށް.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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29ްްވޯޓުްދެްއވީ:

18ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 47ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .24ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،47ް. .

ް ްަގާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޢަލ145ްްީރައްޔިތުންެގ ްމެްނވަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްހެންވޭރު ްމެދު ްަދށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްހުށައަޅު ްގުިޅގެންްޢާޒިމު ްފާސްވުމާ ްމިގޮތަށް ްފާސްވެއްޖެ. ްބަހުސްކުރުމަށް ްމަޖިލީހުގައި ްމައްސަލަ ްުކްއލި އްވާަފއިވާ

ް ްގަާވއިދުގެ ްމައްސަަލއެްއެގ147ްްމަޖިލީހުގެ ްކުއްލި ްގެންާދނަން. ްބަހުސްކުިރއަށް ްއަޅުަގނޑު ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ަގޑިއިރަށްްވުރެްދިގުެވގެންނުވާނޭ.ްމައްސަަލ1ްްާޅްހިނދަކުްބަހުސަށްްދެވޭްވަގުުތްމަޖިލީހުންްއެހެންްގޮަތކަށްްަކނޑަނާ

ް ްދެވޭނީ ްގިަނެވގެން ްމެންބަރެއްގެ ްހުށަހަޅާ ްމައްސަލަ ްއެ ްމެދ7ްްުހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަަލއަކާ ްއެ ްައދި މިނެޓޭ.

ް ްގިނަެވގެން ްދެވޭނީ ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްއެެހން ްބޭނުންވާ ްމެދ3ްުވާހަކަދެްއކުމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ހެންވޭުރްްމިނެުޓއިރޭ.

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުހެންވޭްމެދު

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްރަީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްޮއޭވ111ްްޝުކުރިއްޔާ ްއެބަ ްލިޔެފައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްކަމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްނިޒާމެއް ްއޮތް ްޮގތަށް ްވަށާޖެހޭ ްނިޒާމަކީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ނަޑއެޅިފަ. ްކަ ްަދއުުރ ޔާގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްާވތީވެ ްކަމަށް ްނިޒާމެއް ްވަށާޖެހޭ ްރިޔާީސްނިޒާމަީކ ްމި ވާތީެވ،

ް ްނޮވެމްބަރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނަންޖެހޭ. 11ްހޮވިފައި ްުކޑަެވގެްނ ްއެންމެ ްއެަބ31ްްގެ ްކުރިން ުދވަސް

ްކުެރވިފަިއާވް ްއިންތިޚާބެއް ްއެްއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހިސާބަށް ްދިހަޔަާކ ްއޮކްޓޯބަރު ްއެހެންވީމާ، ހުންނަންޖެހޭ.

ްހަވާލުވެިތއްބެވި ްސަރުކާރާ ްމިއަދު ްމިހާރު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނަމަ ްނެތް ްެއއް ެއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމަކަށް ްއޮތް ްފުރުޞަތެއް ްެއްއވެސް ްޤަބޫލުކުރުުމގެ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްވެރިަޔކީ ހުންނެވި

ްކަންތައްތަްއް ްލިޔެވިފަިއވާ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްސާފުކޮށް ްވަރަްށ ްހުށަހެޅީ. ްމައްސަލަ ްމި ްއަުޅަގނޑު ޤަބޫލުނުކުރާތީވެ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކަމަށް ްމިދާކަށްދުވަހުްްބަދަލުނުކުރެވޭނެ ްދާދި ްއެެހންކަމުން، ްލިެޔވިފަ. ްއޮތް ްއެބަ ްސާފުޮކށް ވަރަށް

ްހުރިް ްމިހާރު ްރިޢާޔަތްކުރޭ ްވަރަކަްށ ްކޮންމެވެސް ްޙުކުމްގައި ްއެ ްނެރެފަ. ްޙުކުމެއް ްއޮތް ްއެބަ ްކޯޓުން ސުޕްރީމް

ް ްޮނވެމްބަރު ްއަށް ްއެހެންނަމަވެސ11ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަމަށް. ްހުރެިވދާނެ ްފަހުން ްވަރަށްްްގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި
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ްެވސްް ްއަްށ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަދި ްކަމަށް. ްމަޖިލިސް ްމި ްމަޖިލީހަީކ ްއޮތް ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްޮއވޭ ްއެބަ ސާފުކޮށް

ްމިކަންް ްކޯޓަކަށް ްސުޕްރީމް ްނުކުރަން ްޤަބޫެލއް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީވެ ްކަމަށް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަދި ބަދަލުގެނެވޭނީ

ްެއއްވެސްްޙަް ްވަރަށްްސާުފކޮށްްބަދަލުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްައުޅގަ ްކަަމކަށް.ްއެހެން ްއޮތް އްެޤއް

ލިޔެފައިްއެބަްޮއވޭްޤާނޫނުްހެދުމުގެްބާރުްއޮތީްމިްމަޖިލީހުަގއިްކަމަށް.ްއަދިްޭއގެއިތުރަށްްޤާނޫނުއަސާސީގެްސިޔާދަތުެގް

ްބާ ްއެންމެހައި ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްލިޔެފައި ްޮއވޭ ްއެބަ ްގޮުތެގްތެރޭގައި ްވާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްހިންގަންވާނީ ރުތައް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްކުރެވޭނީ ްކަންތައް ްމި ްދޭތެރޭގައި ްމި ްޢަދުލުއިންޞާފ7ްްުމަތިންނޭ. ްބާބުގެ ވަނަ

ް ްވެސް ްބަލަިއލާއިރު ްބާރުތަކަށް ްިލބިދީފައިވާ ްބާރުތަކަށް ނޑިޔާރުންނަކ142ްީޤާއިމުކުރުމުގެ ްފަ ްމާއްދާގައި ްވަނަ

ްމުސްތަޤިއްލުް ްހިސާބަކުން ްަވިކ ްައކީ ްމައްސަލަ ްއެކަމަުކ، ްއެކަން. ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަޔެކޭ. މުސްތަޤިއްލު

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިް ނުވެ،ްއެބަްބަޔެްއްމަހުޖަނުންނާްހިސާބުންްމިކަންތައްތައްްނިމޭްހިސާބަށްްއަންނަތަންްއަޅުގަ

ްޤާނޫ ްޢަމަލުކުރާނީ ނޑިޔާރުން ްފަ ްއޮއްާވްދަނީ. ްމިހެން ނޑައެިޅގެން ްހަމަކަ ްއެއްގޮތަށޭ. ްޤާނޫނާ ްއާއި ނުއަސާސީ

ްމިހެންް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްކަމަށް ްއޮންނަޖެހޭނެ ްހޮވެަފއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުރިން ްދުވަެހއްގެ ްަވކި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމިކަންް ްވެްސ ްތާކަށް ްއެހެން ްއަިދ ްވެސް ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްޤަބޫލުކުރަީނ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް.ްްއޮްއވާ ބަދަލުނުކުރެވޭނެ

ނޑުމެްނގެްރަްއޔިތުންނަށްްލިބިދީފައިވާްއެންމެްއަސާީސް ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްައޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްއަޅުގަ

ްައޅުަގނުޑް ްއިތުރަކަށް ްދެން ްިނއުޅަިއގެންފަިއ ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޙައްޤު ްއެ ްަޙްއޤު. ްވޯޓުލުމުގެ ްަޙއްޤަކީ އެއް

ްކަންަތއްތަްއްޤަބޫލެ ްކޮށްގެން ްަކމެއް ްއެހެން ްކޮްށގެން، ްމަސަްއކަތެއް ްއިތުރަށް ްދެން ްޤައުމުގައި ްމި ްނުކުރަން އް

ނޑުމެންނަށް،ް ްއަުޅގަ ްުނކުރަން ްޤަބޫލެއް ްައޅުަގނެޑއް ްމައްސަަލެއއް ްުކއްލި ްބޮޑު ްމިއަށްުވރެ ްކަމަށް. ކުރަންޖެހޭނެ

ްކަމަކަް ްއަންނާނެ ްތެރެއަށް ްތާރީޚުެގ ްމި ްދަންނަވާލަްންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަދިެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ށް.

ްގޮއްަސް ނޑި ްކެ ްމިހާރު ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްބާރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހުންނެވި ްމިހާރު ބޭނުންވަނީ

ްއިން ްނެގެން ްބާރު ްމިަކމުގެ ްނަގަން. ްބާރު ްމިކަމުގެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޓްރިްމްވާތީވެ

ްީވްއެންމެްައވަހަކަްށްޤާނޫނުައސާސީްއަްށްބަދަލުގެނެްސގެންް ްއިންތިޚާބެއް ްއެބަްޖެހޭްދެންްއޮންނަ ޕްރީޑިއެްއްޮއެވގެން

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްގޮވާލަން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެެހންވީމާ،ްމިކަންކުރަން، ްކުރަން. ްމިކަން ނަމަވެސް

ްމިކަން ްމަޖިލީހުން ްމި ްވަރަްށްްގޮތުަގއި ްހޯދައި، ްގޮތެްއ ްކުރިއަށްާދނެ ްމިކަމައިގެން ްިއތުރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށް

ނުޑް ނޑުމެންްހޯދައިދޭންޖެހޭްކަމަށްްއަުޅގަ އަވަހަށްްވީހާވެސްްއެންމެްައަވހަކަށްްރައްޔިތުންނަށްްޯވޓުލުމުގެްޙައްޤުްއަުޅގަ

ްޒަތްތެރިްރަީއސް.ޤަބޫލުކުރާތީވެްމިްކުއްލިްމަްއސަލަްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއް

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:



10 

 

ްހުށަހެޅުއްވިް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު ްވެސް ްފުރަތަމަ ްަރީއސް.ްއެންމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްފު ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްއެދޭ ްފުރުޞަތަށް ްާތއީދުކުރަން.ްއަދި ްމައްސަލަ ްކުރިއަށްްކުއްލި ްބަހުސް ްނިމެންދެން ރުޞަތުދީ

ްވަނީް ްމި ްމިހާރު ްޑޭޓު ްއެްކްސޕެއަރީ ްވަޙީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްާބޣީ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅަން. ނޑު ްއަުޅގަ ގެންދަން

ްބޭނުންކުރިޔަސްްެއްހުންނާ ްކިތަންމެްވަަރކަށް ނީްހަމަވެފަ.ްދަޅެއްްހެދުމަށްފަހުްއެްދަުޅގަިއްއިންނަްތާރީޚުްަހމަވީމާްއެ

ކުނިވެފަ.ްޙަޤީޤަތުގައިްމިްދިެވހިރާއްޖޭްކިލަނބުކޮށް،ްހަރާބުކުރަމުންްމިްދަނީްބާޣީްމުޙައްމަދުްވަޙީދަށްްމިްމަޖިލީހުގައިް

ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްކައުންސިލުންް ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަްށްއިއްެޔގައި ްހިތްވަރުދޭތީ.ްއަުޅގަ ްމީހުން ްބަޔަކު ްހިމެނޭ ވެސް

ގެްފަހުންްވަޙީދުްބަހައްޓަން.ްކިހިނެއްތޯްނިންމެނީްއެހެން.ްމީހަކުްހައިރާންވެ،ްއަަޖއިބެއ11ްްްނިންމިްކަމަށްްނޮވެމްބަރު

ް ްނޮވެމްބަުރ ްވެރިަޔކު ްނުހޮވާ ްަރއްޔިތުްނ ްނުަލއި، ްވޯޓެއް ްރައްޔިތުންެގ ްނޫންތޯ. ްބަހައްޓަނ11ްްނުވާނެ ްފަހުން ގެ

ްނި ްޕާޓީއަުކން ްބުނާ ްކަމަށް ްޕާޓީއެއް ްއުއްމީދީ ްމާ ްެއްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްފިކުރާ ްޚިޔާލާއި ްވިސްނުމާއި ްޕާޓީގެ ްއެ ންމީމާ

ް ްނޮވެމްބަރު ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްބާޣީ ްޚިޔާލުކުރެވޭ. ްެއބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހިސާބު ްމިސްރާބުޖެހޭ ްަވޒަން ެގ11ްޕާޓީގެ

ްޭއނަް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްނުބެހެއްޓޭނެ. ްފާސްކުރެވެނީ. ްބަހައްޓަންތޯ ްކޮންތާކު ްފަހުން

ްމަގަށްް ްހަރާބުގެ ްހަލާކާއި ްއިތުރަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުޭދނަން. ްވޯޓެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަކަށް ްލާ ބަހައްޓަިއގެން

ނޑުމެންނަށްްމިއަދުްއެންމެްރަނގަުޅވާނީްރާއްޖޭަގއިްރިޔާސީްއިންތިޚާބެްއްބޭއްވުިނއްޔާ.ްޙަޤީޤަުތގަިއް ނުގެންގޮސްްއަުޅގަ

ްޖަލް ްމަޖިލީހުގެ ްޗުއްޓީތެރޭަގއި ްހިނަގއިފި.ްމި ްވެސް ްަކންތައްތައް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުބޭއްިވއިރު ސާތައް

ްރައްޔިތުންެގް ްއޮންނާނީ ްޤާނޫނު ްއިންތިޚާުބގެ ްރިޔާސީ ްޤާނޫނެއް. ްހެދި ްއެ ްނަމުަގއި ްގައިޑްަލއިެނއްގެ ްކޯޓުން ސުޕްރީމް

ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފާސްކޮށްފަ. ްޢިއްޒަތްތެރިްްމަޖިލީހުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ބާރު

ްނެރެފަ.ްެއއަްށް ްހަދައި ްޤާނޫނެްއްެއްމީހުން ްބާްއވާނެ ްއިންތިޚާބެއް ްއޮތީ ްއެ ްނަމުަގއި މެންބަރުންނަށް.ްގައިޑްަލއިނެްއގެ

ްހަދައިގެްން ްޤާނޫނެްއ ްަނމުގައި ްގަިއޑްލައިނެްއގެ ްޮކމިޝަނަށް ްއިލެކްޝަްނސް ްޮގވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ތަބާވަކަށްނުޖެހޭނެ،

ނޑުމެންްތަބާވާކަށްނުޖެހޭނެ.ްދެން،ްވަރަށްް ޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާފަށްްުސޕްރީމްްކޯޓުންްނެރެފައިްއޮތްްއެްއޗަކަށްްއަުޅގަ

ްއެކްސްޕެއަރވީ.ްެއވެސްް ްަގއިޑްަލިއނު ްއެ ްއިންތިާޚބުްނުބޭއްވުނީމާ ްދުވަހު ްބުނާ ްދިމާވީްވެސް.ްއެީއ،ްއެ ްމި ރަނގަޅަށް

ްއެހެްނވީމާ،ްޙަޤީޤަތު ްރިޔާސީްއެކްސްެޕއަރވީ. ްދެވޭނީ ްކުރިއަށް ްދިވެހިރާއްޖޭ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްެއބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގައި

ނޑުްވަރަށްްއުފާކުރަންްޭރގައިްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަުނންްއިސްނަންގަަވިއގެންްއެް އިންތިޚާބެއްްބޭްއވިގެްނކަން.ްައޅުގަ

ްދެން ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭްއވުނީތީ. ްބައްދަލުވުެމއް ްމަްޝވަރާ ްހައްލެްއްްބޭއްވި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއާެއއްކޮްށ،

ނުލިބިއްޖެއްޔާމުްދެންްމިްރާއްޖޭގެްހައްލުހޯދޭނީްހަމައެކަނިްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށް.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިް

ް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހިއްލަްނ. ްރަނގަޅަށް ްވެސް ްބާރުަތއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ވަކިަތއްްރައީސަށް

ްމަޖިލީހަކީް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަުޅވަްނ. ްރަނގަޅަށް ްވެސް ްދަތްޕިަލ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްތޫނުކުރަްނ. ްރަނގަޅަށް ވެސް

ް ްނޮވެމްބަރު ްއެހެންވީމާ، ްުއއްމީދު. ްހަމައެކަނި ްވާންޖެހޭނެ،11ްރައްޔިތުންގެ ްކަމަށް ްިނންމުމެއް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ަގއި
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ް ްއެއީ. ްެވސް ްހުށަހެޅުމަކީ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމ11ްްިޮނވެމެބަރު ްނަމަ ްނެތް ްރައީސެއް ްއިންތިާޚބީ ްރާއްޖޭގެ ްދުވަހު ަވނަ

ްދެންް ްރާއްޖޭ ްމި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްހުވާކުރަްއަވއި، ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްކުިރމަތީގައި ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ތަނުގައި

ްކޮންޓްރޯލްކުރާނީްއެނޫންްެއއްެވސްްގޮތެއްްނޯންނާނެ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ްް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންވަރުްިރޔާޟުވި

ްއެްއޗެްއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްަމއްަސލައާ ްކުއްލި ްހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ ްމި ްމިއަދު ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޤާ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިރު ްރިޢާޔަތްކޮށްފައި ްމާއްދާަތކަށް ްބަެއއް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނަމަ ނުނުއަސާީސަގއިްދަންނަވަނީ

ްއެތައްް ްހީލަތުން ްމަކަރާއި ްއިލެކްޝަަނކީ ްމިްބޭއްވި ްފަހުން ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްއަކީ ްއުޅޭްމައްސަލަ ްމި ދިމާވެގެން

ްއޮުޅވާލުމެއް،ް ްސިްސޓަމެޓިކުކޮށް ްރޭިވގެން ްބުނޭ، ްޙުކުމްގައި ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްާއދެ! ްޮއޅުވާލުންތަެކއް؛ ބައިވަރު

އިްއޮތްްއިންތިޚާބެއްްކަމަށް.ްމީްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތެއް.ްއަދިްޤާނޫނުއަސާސީްއޮޅުވާަލިއގެންްބާއްވާފަް

ވަނަްމާއްދާްއެބަްބުނޭްސުޕްީރމްްކޯޓަކީްކޮންްތަނެްއކަން.ްިމްމަޖިލީހަކީްޤާނޫނުްހެދުމުގ144ްްެވަނަްމާއްދާްާއއ145ްްި

ް ްދުސްތޫރީ ްއަދި ްވީނަމަވެްސ،ްެއްޤާނޫނަށް ްކަމުގައި ްއެްބާރު ްފުރުޞަތަށް ްބުނުމުގެ ްބަސް ްފަހު ްއެންމެ މައްސަލަތަުކގެ

ްޖެހޭނެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއކަން ްޤަބޫލުކުރަން. ްޖެހޭނީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެކަން ްކޯޓަށް. ްސުޕްީރމް ްއޮންނަނީ ްދީފައި ޖާގަ

ވެސްްއެނގޭނެ.ްއަިދްްވަނަްމާއްދާްބައްލަަވއިލެްއވީމ11ްަބަލައިގަންނަން.ްއަދިްހަމައެާއެއކުަގއިްކޯޓުތަކާްބެހޭްޤާނޫނުގެް

ް ްުބނޭ ްއެބަ ްއަިދ113ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހޮވުމުގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިންތިޚާބެއްަގއި ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ް ްވެސް ްގޮތް ްކުރަންޖެހޭނެ ްކަންތައް ްދެން ްނަމަ ްދިމާވެއްޖެ ްމައްސަލަ ްހޮވުމުގައި ްނައިުބ 113ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއެ ްބުނެފައި ްމާއްާދގަިއ ްމިްވަނަ ްޮހވިއިުރގަިއ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކު ްދިމާވެގެން. ްަމއްަސލަ ްއެ ްއުޅެނީ ްމި ްއޮތް. ަބ

ްކޯޓަށް.ް ްސުޕްރީމް ްޖެހެނީ ްމި ްދާން ްކަމުގައި ްއެ ްދެން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއޮުޅވާލައިފި ްވޯޓު ްއޮުޅވާލަިއގެން. ްވޯޓު އުޅެނީ

ްޖެހޭނީ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްނިންމުމެއް ްނިންމާ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްްދިޔައިމަ ްއަންނަީނ111ްްޤަބޫލުކުރަން. ްާމއްދާ ވަނަ

ް ްައންނަނީ ްމި ްފަހަތުަގއި ްބާްއވަންޖެހޭނ113ްްޭކުރިން.ްޭއގެ ްއިންތިޚާބު ްބުނަނީ ްމި ވަަންމާއްދާ.ްެއހެންވީމާ،ްފުރަތަމަ

ްވެއ111ް ްކަމަށް ްއޮޅުވާަލއިފި ްހަދައި ްހީލަތް ްަމކަރާއި ްއިންތިޚާުބގައި ްއެ ްބުނަނީ ްމި ްފަުހގައި ްޭއގެ ެޖއްާޔްގައި.ްބުނެަފއި

ދެންްއެކަމާްބެހޭްގޮތުންްދާންޖެހޭނީްސުޕްރީމްްކޯޓަށޭ.ްއާދެ!ްޤާނޫނުއަސާސީްތަރުތީބުކުރުމަކީ،ްތަރުތީބުކޮށްފައިްއޮތުމަީކް

ްއިތުުރް ްވަކި ްމާއްދާއަކަށް ްެއއްެވްސ ްޭއގެ ްއެއީ ްއޮތުމަކީ ްފަހަތުގައި ްމާއްދާ ްއަނެއް ްއޮތުމަީކ، ްކުރީަގއި ްމާއްދާ އެއް

ް ްރައްކާތެިރކަމެއް ްއެއީްޚާއްޞަ ްޤަބޫލުކުރަން. ްޖެހޭ ްއެަބ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫންކަން ްވެސް ްކަމެއް ްލިބޭ ްބާރެއް ވަިކ

ްއިންތިޚާެބއްކަންް ްހަދާފައިވާ ްހީލަތް ްމަކަރާއި ްއިންތިޚާބަކީ ްނިމިދިޔަ ްމި ްއެހެންަކމުން ްޙަޤީޤަތް. އެކަމުގެ

ްިތއްެބވި ްކޮމިޝަންގައި ްއިެލކްޝަން ްއޮތް.ްއަދި ްއެބަ ްބޭނުންވާްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްސާފުކޮށް ްއެމް.ޑީ.ޕީން ބޭފުުޅންނަކީ

ްައީކް ްހިތާމަ ްީމގެ ްއެނގޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްބަެއއްކަްނ ްކުރާ ްކަން ްގޮތަށް ްއަްނގާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ގޮތަށް
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ް ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިއަދު ްކުއްިލ9ްްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހެޅުއްވި ްމިތަނަށް ބޭފުޅުން

ް ްބަޔަކުްމައްސަލަިއގައި ްކުރުމަށް ްކަންކަން ްމި ްއުފައްދައި، ްހަމަނުޖެހުން ްރާއްޖޭގެ ްއޮތް ްއެބަ ްސާުފކޮށް ވަރަށް

ްމިް ްހަދައިގެން ްޖޯލިފަތި ްބަންދުކޮށްގެން ްމަގުމަތި ްމަތީގައި ްއަޑީގަިއ؛ްއާދެ!ްއެންމެ ްެއންމެ ްމިކަމުގެ މަސައްކަތްކުާރއިރު

ްވެްސްައޅުަގނޑު ްއެތާނގަިއްހުންނެވުމަކީ ްރައީސް ްވެްސްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު މެންނަށް

ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވިހެންް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްދެންމެގައި ްއާދެ! ްކަމެއް. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ

ްޢަމަލު ްމިފަދަ ްފަރާތުން ްމީހެއްގެ ްހުރި ްހަވާލުވެފައި ްވެރިކަމާ ްޤައުމުގެ ްމި ްވެސް ްމާދަމާ ްފެނުމަކީްމުސްތަޤްބަލުގައި ތައް

އަޅުަގނޑުމެންްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމަނިކުފާނުްވެސްްހުންނެވީްބްލެކްމެއިލްކޮށްފަ.ްމަނިކުފާނާްބެހޭް

ްޓަކައިް ްފަޟީޙަތްކުރުމަށް ްމަނިކުފާނު ްެވސް ްއޭގެއިތުރުން ްއަދި ްކުޅެ، ްމީހުން ްއެ ްވެސް ްފިލްމެއް ްފާޑެްއގެ ގޮތުން

ްއެް ްނެެރގެން ްޖެހޭ.ްއެހެންކަމުން،ްްމަގުމައްޗަށް ްއެބަ ްކުށްވެިރކުރަން ނޑުމެން ްވެްސްއަުޅގަ ްމަަސއްކަތް ްކުރާ ްއެ މީހުން

ްޤާނޫނީް ްެވސް ްއޮތީ ްއަދި ްވެރިކަެމކޭ. ްޤާނޫނީ ްއޮންނާނީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ްޮގާވލަން ްވެސް ްމިއަދު އަޅުަގނޑު

ްވެރިކަމެކޭ.ްއަބަދުވެސްްއޮންާނނީްއެގޮތަށޭ.ްއަދިްިދވެހިރާއްޖެ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޢުލޫމާތުް ްވިދާޅުވީމަ ްބްލެކްމެއިލްކޮށްފަޭއ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުުޅގައި ްމެންބަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ރަނގަޅުކޮށްލަދޭނަން.ްމަޖިލީހުގެްރައީަސކަށްްމިހާރުްމިއިންްމީހަކީްއެްއވެސްްމީހަކަށްްބްލެކްމެއިލްކުެރވޭނެްމީހެއްްނޫން.ް

ްމިހާތަނަށްްމަޖިލީހު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްތެރޭގަ.ްައދި ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްޤާނޫނުއަސާސީްއާއި ްގެންދާނީ ްޢަމަލުކުރަމުން ގެްރައީސް

އަޅުަގނޑާްބެހޭްެއްއވެސްްފިލްމެއްްކުޅެފައިްއޮތްްކަމުގެްމަުޢލޫމާތުްވެސްްލިބިފައެއްުނވޭ.ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުް

ްރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްޝަރީފަށް.ްމިްއަރުވަނީްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުް

ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްިމއަދުްހުށަހެޅިފައިްމިްވާްކުއްިލްް.الرحينްحونالر  ްهللاްبسن

ްޤާ ްދަންނަވާލާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްއޮޭވ111ްްނޫުނއަސާީސގައި ްއެބަ ްބުނެފައި ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްމަޤާުމެގް ްމީހެއްގެ ްހުރި ްމަޤާމުަގއި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްބާއްވާނީ ްއިންތިޚާބު ްހޮުވމަށް ްއަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްހަމަވުމުގެ 121ްްދައުރު ްއިނ31ްްދުަވހާއި ްބަހުްސ ްމިއަދުގެ ްއަޅުަގނޑަށް ްދެމެދުގައޭ. ްހާމަވެގެންދިޔައީްްދުވަހާ މި

ްދުވަހެްއކަން،ް ްވަކި ްހަމަވާނީ ްަދއުުރ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހުންނެވީ ްމިހާރު ްވެސް ްފަރާުތން ްހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގް ްހުންނެވި ްމިހާރު ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްކަމެއް. ްފާހަގަކުރާ ްައޅުަގނޑު ްެއއީ ޤަބޫލުކުރިކަން

ުދވަހާްދެމެދުްދޭތެރޭގައިްއިންތިޚާބެްއްބާްއވާފަިއވޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވާްގޮުތެގ31ްްުދވަހާއ121ްްިްދައުރުްހަމަވުމުގެ
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ްރައީސް،ްއިންތިޚާބުގަިއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްފާހަގަކުަރން. ްއަޅުަގނޑު ްބާއްވާފައިާވކަން ްއިންތިޚާބު ްއެ މަތީން

ްަބއިވެ ްއިންތިޚާބުަގއި ްެއީއ ްމައްސަލަޖެހި، ްއިންތިޚާބުްތަފާތު ްއެ ްބަޔަކު ްތެރެއިްނ ނޑިޑޭޓުްނގެ ްކެ ިރިވ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްފާހަގަކޮށް ްމަކަރުހަދާފައިވާކަން ްއ113ްްެއޮޅުަވއިލާފަިއވާކަްނ، ްމަތީން ްގޮތުގެ ްވާ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ވަނ113ްްަްވަނަްމާއްާދގަިއ،ްޤާނޫނުއަސާސީގ113ްްެމައްސަލަްވަނީްސުޕްރީމްްކޯަޓށްްހުށަހަޅާފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ްއިންތިޚާބުކުރުމުގަިއް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްއެބަްއޮވޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބުނެފައި ްއިބާރާތުން ްވަރަށްްޞަރީޙަ މާއްދާގައި

ްކޯޓުންނޭ.ް ްސުޕްރީމް ްހަމައެކަނި ްބުނާނީ ްބަސް ްފަހު ްއެންމެ ްނިންމާނީ، ްބަސް ްފަހު ްއެންމެ ްމައްސަލަތަުކގައި ދިމާވާ

ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްއޮްތްއެހެންވީމާ، ްކުީރގައި ްއަދި ނޑައަަޅއި، ްކަ ްގަިއޑްލައިެނއް ްވަކި ްޮއތީ ްއެ ްބުނުމުގައި ްފަހުބަސް ން

ްއިންތިޚާބަކީ،ްކުީރަގއިްބޭްއވުުނ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްަމޑަވެލީްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަ

ނޑައެިޅގެންްޤާނޫނުއަސާސީާއް ނޑުްޤާނޫނުއަސާސީއާްހަވާލާދީްކަ އާދެ!ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްއާދެ!ްއަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން... ްޚިލާފަށް،ްކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްތިމަރަފުށީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ތެރި

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްމަަޑެވލިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެްއ.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 ްހަކަދެްއކެުވން:ވާްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަެއއްްމިްހުށަހެޅީްޤާނޫނުއަސާސީގެްމާއްާދއެްއަގއިް

ް ްގޮުތގަ. ްމައްސަަލެއއްެގ ްނިޒާމީ ްަދއްަކވަމުންދާތީ ްވާހަކަފުޅު ްއެ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަާސސީއާ ްގޮތަށް ވަަނ113ްްވާ
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ްެއގޮތަކަ ްވަނީ ްމާއްދާގައި ްނޫން. ްމަޖިލީހުނ113ްްްށް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްވަނީ ްމާއްދާަގިއ ވަނަ

ްވަނަްމާއްދާ...113ްބޭރުކޮށްފިްހިނދެއްގަިއ،ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހޮވުމުަގއިްދިމާވާްމައްސަލަެއްއގެްވާހަކަ.ްިމްއޮތީް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ންްއެހެންްމެންބަރަކުްދައްަކވަމުންްގެންދަވާްވާހަަކއަކަށްްރައްދުދެއްާވކަށްްފުރުޞަތެއްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެްއގެްަދށު

ނޑުްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްނޯންނާނެ.ްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުް

ްޝުކުރިއް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޞަރީަޙ113ްްާޔ، ްވަރަށް ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްދިމާވާް ްއިންތިޚާބުކުރުމަށް ްބޭފުޅަކު ްހުންނަ ްމަޤާމުގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއޮވޭ ްއެބަ ްބުނެފައި އިބާރާތުން

ްއެކަމުގަ ްނަމަ، ްދިމާވެއްޖެ ްމައްސަލަެއްއ ްކޯޓުންްމައްސަލަތަކުަގއި ްސުޕްރީމް ްހަމައެކަނި ްބުނާނީ ްފަހުބަސް ްއެންމެ ިއ

ްނެރެފަިއާވް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުައސާސީއާ ްުޙކުމަކީ ްނެރެފައިވާ ްޯކޓުން ްސުޕްރީމް ްއެހެންވީމާ،ްެއއްެވްސްހާލެއްަގއި ކަމަށް.

ފަރާތުންްތުހުމަތުކުރެއްވިްޙުކުމެއްްކަމަށްްބުނެވޭކަށްްނެތް.ްއަދިްސުޕްރީމްްކޯޓަށްްހުށަހެޅިފައިވާްމައްސަލަްހުށަހެޅުްއވިް

ްސާބިތުކުެރވިފަިއވާް ްނުވަތަ ްތުހުމަތުކުރެވިަފއިާވ ްއެ ްއިންތިޚާެބްއގައި ްބޭްއވޭ ްދެން ްސާބިތުކުެރވިފަިއވާީތވެ ކަންތައް

ނޑަައޅައިްއެްގަިއްޑލައިނާްއެްއގޮތަށްްއންތިޚާބުް ކަންކަންްނުހިނގާނެްފަދަްގޮތަކަށްްސުޕްރީމްްކޯޓުންްގައިޑްަލއިނެއްްކަ

ްމަށްްޓަަކއިްއިެލކްޝަްނސް...ްބޭއްވު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީް

ްހުށަހެޅުމަށްް ްވަޙީދުގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވަމު ްވާހަަކ ްތާއީދުކުާރ ްދާއިާރގެްއަޅުަގނުޑ ްމެދު ްހެންވޭރު ްުޝކުރުދަންނަވަމުން ްފަަށއިގަންނާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ން،

ްއިސްތިޢުފާދެއްވަްން ްވަގުތަށް ްަވގުތުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނެވި ްއެ ްމިހާރު ްޢާޒިމު ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަ ްކަމަށް ްމަރުޙަބާދަންނަވާ ްައޅުަގނޑު ްހުށަހެުޅއްވުމަށް ްހުށަހެުޅއްވި ްވިދާޅުވެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނ115ްްަންނަވަމުން.

ްޤާނޫނުންް ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްބުނަނީ ް)ހ( ްމަސްއޫިލއްޔަުތތަކުގެ ްބާރުތަކާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މާއްދާ،

ްރަްއޔިތުންް ްމުައްއސަސާތަކުންނާއި ްދައުލަތުގެ ްަތންފީޛުކޮށް ްއެކީ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްކަންަތއްތަްއ ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަ

ްޤާނޫނުގެްޤާނޫނުއަ ްބުނަނީ ްމި ް)ނ(ްަގއި ްޭއެގއިތުރަށް ްބާުރއެޅުން.ްއަދި ްޢަމަލުކުރުމަށް ްއެްއގޮތަށް ްޤާނޫނާ ްާއއި ސާސީ

ްމިއަުދް ްރައްކާތެރިކުރުމޭ. ްމިނިވަންަކން ްޙައްޤުތަާކއި ްއެްނމެންގެ ްކުިރއަރުވާ ްވެިރކަން ްޤާނޫނުގެ ްކުިރއަުރވަިއ، ވެރިކަން

ްއަުޅގަ ްމިގެންނަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަްށވާްދައްކަމުން ްަޙއްޤު ްއަސާސީ ްއެންމެ ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ނޑުމެން
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ްނިގުޅަިއގަނެވޭް ްއަތުން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޙައްޤު ްނިންމުމުގެ ްސަރުކާެރއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވޯޓުލަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން

ްވަޑައިގެން ްފަރާތުން ްބާޣީްސަރުކާރުގެ ްޕާޓީތަކާްވާހަކަދައްަކވަމުން ްބާޣީްނާޒިމުްްވާހަކަ.ްއަދިްރޭގައިްިސޔާސީ އިންނެވި

ނޑުމެންގެްޕާީޓގެްފަާރތުންްސުވާލުކުރީމަްސުޕްރީމްް ވިދާޅުވެަފއިްވަނީްސުޕްރީމްްޯކޓުގެްގަިއޑްލައިނާްބެހޭްގޮތުްންއަުޅގަ

ްފިކުރުނުކުރާށޭ،ް ްބޮޑަށް ްއެހާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްގަިއޑްލައިނާ ްތި ްހަމަޖައްސާނަމޭ. ްތިމަންނަމެން ްކަންކަން ްެއވާ ކޯޓުގެ

ނޑިޑޭޓުންްތެރެއިންްދެްމީހަކަށ3ްްްށްްއެކަންްހަމަޖެއްސޭނޭ.ްފެންނަނީްސަރުކާރުންްމިކަންކަމަށްްވަދެްތިމަންނަމެންނަ ކެ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެްމީހުންްހުއްދަދިނިްއޔާްނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންެގްމިްއަސާީސްޙަްއޤުްސީދާްރެންސަމަށްްބަހައްޓައިގެން

ޙައްުޤްއަޅުަގނޑުމެންްއަތުންްިނގުަޅިއގަތްފަިއވާކަން.ްއަދިްމިއަދާްްޢާންމުްރައްޔިތުންނަށްްވޯޓުނުެލވޭްގޮތަްށ،ްޯވޓުލުމުގެ

ް ްކަމަށް ްމި ްސީދާ ްއަިއއިރު ްމިހާރ71ްްުހަމައަށް ްނިގުަޅއިގަެނގެން، ްއަުތން ްަރއްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްރުިފޔާ މިިލއަން

ް ްބޮލަކަށް ްޓަކަިއްކޮންމެ ްހޯދުމަށް ްރުފިޔ2ްާއިލެކްޝަނެއް ްހާސް ްއެަތއް ްގިނަ ްވުރެ ްައށް ްިމްލައްކަ ްޚަރަދުކުރަމުން އެއް

ްބަިލް ނޑިޑޭޓުންނަށް ްކެ ްދެ ްޓަކަިއ ްލިބުމަށް ްހިސާބަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްޙައްޤު ްައސާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެންދަނީ

ސެޕްޓެމްބަރުގެްވޯުޓގެްކަންތައްްނިންމާފައިްވަނީްހުރިހ7ްްާޤަބޫލުކުރަންްނޭނގިގެންްއުޅޭީތ.ްމިކަންްނިންމާފައިްވަނީ،ް

ްޚިލާ ްއުސޫލަާކ ްބުެނގެންްޝަރުޢީ ްއެ ްއަލަށް ްކަމަށް ްަނގަންޖެހޭނެ ްވޯޓު ްޯވޓުފޮށިތަކެްއގެ ްހުރިހާ ްރާއްޭޖގެ ްމިއީ ފަށް.

ދިޔައިރުްެއއްބަިއ؛ްކިތަންމެްފޮއްޓަކުންްޝަުކވާކޮށްފަެއއްްެނތް.ްހެކިބަސްްހުއްޓާްގަރީނާ؛ްބަލިކަށިްހެއްކެްއގެްމައްޗަށްް

ްެވގެން ްމި ްބޭނުމަކަށް ްވަނީ. ްނިންމާފައި ްމި ްހެޔޮުނވާޭންބިނާކޮށްގެން ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްއަދި ްމިހެން. ދިޔައީ

ްރިޔާސީް ްއެ ްކަމަށް. ްހުރެވިދާނެ ްރައީސްކަމަށް ްމީހަކަށް ްވެސް ްބޭރުގައި ްދައުރުން ްނިންމާފައި ްއޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމުން

ްނުފައިބާނެ ްއޭނަ ްވެްސްދެން ްދުވަހަކު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއަރައިފި ްެކނޑިޑޭަޓކު ްިރޔާސީ ްމީހުންގެ ނިޑޑޭޓެްއ،ްެއ ްެއްކެ .

ްބުނީ،ް ްއެ ްވެސް ްނާޒިމު ްބާޣީ ްދެންނެވިހެން ްމި ްއެކީަގއި، ްގުޅުމާ ްއޮންނަ ްކޯޓާ ްސުޕްރީމް ްނިންމުމަށް ްނިންމާ މީހުން

ްއަދިް ްކޯޓުތަކަށާ ްސަރުކާރުން ްއެހެންވީމާ، ްނިންމައިލާނަމޭ. ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްބޭނުން ްތިމަންނަމެން ްބުނީ ްއެ އައިސް

ްމެދުވެރި ްހުއްުޓވަިއ،ްފުލުހުން ްކުާރްއިލެކްޝަން ްއެ ްގެނެސްގެން ްެއޮގތަށް ްދަށަށް ްނުފޫުޒގެ ްއެ ްހުއްުޓވަމުންދާއިރު ކޮށް

ްޙައްުޤް ްވޯުޓގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްހިނދަށް ްމި ްހިނދުން ްމި ްކުށްވެިރކޮށް ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ކަންކަން

ނޑުްިމއަދުްއިށީނދެލާނީ.ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީް ްސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ްހޯދައިދިނުމަށްްގޮވާލަމުންްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެް ްއިޢުލާންކޮށްލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިން ްފުރުޞަތުއެރުވުުމގެ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަްއަކވާ ްވާހަކަފުޅު ދެން

ްމާ ްހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ ްކޮމިޓީގަިއ ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ްސަލާމަތީ ްބަދަެލއް. ްައއި ްދާއިާރެގްކޮމިޓީތަކަށް ްއުތުރު ފަންނު

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިާޔޒުްފަހުމީގެްބަދަލުަގއިްެއްކޮިމޓީްއަށްްގަލޮޅުްއުތުުރްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްީއވާް

ްވާތީްރައްޔިތުްނގެްهللاްޢަބްދު ހަމަޖައްސަވައިދެްއުވންްއެދިްއެމް.ޑީ.ޕީގެްޕާލިމެންޓްރީްގުރޫޕުގެްލީޑަރުްސިޓީްފޮނުއްވާފައި
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ް ްގަާވއިދުެގ ްމިހާރ2ްު-29މަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޢުލާންކުރަން. ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްމަީތން ްގޮުތގެ ްަގއިވާ ް)ނ( ެގ

ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމް.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމް

ްްޝުކުރިއްާޔ، ްދަންނަވާާލނީ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. 7ްްޢިްއޒަތްތެރި ްއިންތިޚާބަކ2113ްީސެޕްޓެމްބަރު ްޭބއްވުނު ގައި

ްވެފައިް ްއިންތިޚާބަށް ްމަދު ްޝަކުާވ ްއެންމެ ްއެއީ ްއިންތިޚާބޭ. ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްބޭއްވުނު ްޤައުމުގައި ްމި މިހާތަނަށް

ްރައްޔިތު ްގިނަ ްއެންމެ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްޙައްޤު ްވޯޓުލީމަްވޯޓުލުމުގެ ްބަޔަކު ްގިނަ ްއިްނތިޚާބު. ްލިބިގެންދިޔަ ންނަށް

ްމިް ްފުރިހަމަނުވެގެން ްއިްނތިޚާބު ްެއ ްހިތަށްއަރަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮންކަަމކާތޯއޭ ްއުޅެނީ ްމި ްބިރުން ްއެކަމާ ްަބޔަކު އަނެއް

ް ްޤާޫނނުއަސާސީން ްވެސް ްރައްޔިަތކީ ްދިވެހި ްކޮންމެ ްއެކަމަކު ްވޯޓުީލމަތޯއޭ. ްބަަޔކު ްގިނަ ހަރުންްއ18ްައުޅެނީ

ްއިލެކްޝަންްސް ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްޙައްޤު ްވާހިނދު،ްއެ ްމީހަކަށް ްލިބިގެންވާ ްަޙއްޤު ްވޯޓުލުމުގެ މަތިވެއްޖެްއޔާމު

ްތަނެްއް ްއުޅޭ ްހާސްވެގެން ްުދވަުހ ްއެ ްވޯޓުނުލެިވގެން ްމީހަކު ްހޯދައިދީފަ. ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްއޮތީ ްއެ ކޮމިޝަނުން

ް ްނުފެނުނު ްއިއްެޔގައ2118ްިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްދަންނަވައިލާނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ްގޮތަށް. ްުއޅުނު ްއިންތިޚާބުަގއި ގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްތަން ްޮއތް ްވިާދޅުވެަފއި ްއިންޓަރވިުއއެްއަގއި ްއޮތް ްދެްއވާފައި ްވަޙީދު ްަރއީސް ްއަށް ްނިއުސް ހިންދޫ

އްޖެްކަމަށްްވަންޏާްއެްބޭފުޅާްއަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްފެނިގެންދިޔަްމިހާރުްމިްއޮތްްއިންތިޚާބުގެްކަންތައްަތއްްހައްލުނުކުރެވި

ްއެކަންް ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްކަމަށް. ްހައްލުކުރެވޭނެ ްވާހަކަދައްަކިއގެން ްޕާޓީތަކަކާ ްހުރިހާ ްއޮތޭ ްއެބަ ޔަޤީންކަން

ްހަވާުލކުރަ ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއިސްިތއުފާދެްއވާފައި ްބޭފުޅާ ްއެ ްވަްނޏާ ްކަމަށް ްއވާެންހައްލުނުކުރެިވއްޖެ

ނުޑްއުއްމީދުކުރަނީްހަމަްއެްވިދާޅުވިްގޮތަށްްެއކަންތައްްކުރަްއވާނެްކަމަށް.ްއެއީްހަަމއެކަިން ކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްކެބިނެޓުް ްމިހާރުވެސް ްއުއްމީދުުކރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނޫްނ ްވާހަަކއެއް ްވިދާޅުވި ްއަޑުއިްއވާަލން ްއަށް ްދުނިޔެ ބޭރު

ް ްކެބިނެޓް ްޕީ.ޕީ.އެްމގެްހިނގަމުންދަނީ، ްމިހާރުވެސް ްހިނގަމުންަދނީ ްކެބިނެޓު ްިވދާޅުވި، ްަކއިރީަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ބޭުފޅަކު

ްަކއުންސިލުންް ްބޭފުޅުންގެ ްމި ްީހވަނީ ްބޭފުޅުންނަށް ްޕީ.ީޕ.އެމްގެ ްފަހަރެއްަގއި ްވެދާނެ ްަކމަށް ްއެހެންވީމަ ހަރުގެެއއްހެނޭ.

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއ11ްްނިންމައިލާއިރަށް ްފަހު ްމިްނޮވެމްަބރަށް ްެއއީ ްވެސް ްކަނޑަެއޅުމަކީ ްމީހަކު ްހުންނާނެ ޔާއަކަށް

ްނުވަތަް ްމަޖިލީހުން ްޤައުމީ ްޕީ.ޕީ.އެްމެގ ްއެއީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެޭކ. ްލިބިގެންވާ ްބާރު ްއެކަމުގެ މީހުންނަށް

ްނިން ްޯވޓުލައިގެން ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްއެއީ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްއޮންނަ ްނިންމަން ްަކއުންސިލުން ްއޮންނަްޕީ.ޕީ.އެމްގެ މަން

ްެއީއް ްއެހެންނަމަވެސް ްކޯޓު. ްސުޕްރީމް ްއޮންނަނީ ްމި ްތާކަށް ްބުނާ ްފަހުބަސް ްއެންމެ ްވާހަކަެއއް، ްރަނގަޅު ކަމެކޭ.

ްތަނުަގިއް ްއެ ްއުއްމީދަކީ ްުއއްމީދުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮންަނއިރު ްލިޔެަފއި ްވާހަކަ ްއެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަ ްއެްއޮގތަށް ްއިްނސާފާ ްނިންމަވާްތިއްބަވާނީ ްއެްއގޮތަށް ްިއންސާފާ ްއެއީ ްކަމަށް. ްަފނޑިޔާރުން ސައްކަތްކުަރއްވާ

ްނިންމެވިަޔކަްސް ްވިދާޅުވެަފއި ްބޭފުޅެކޭ ްއަންހެން ްމަނިކުފާނަކީ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްުކްއލިއަކަށް ްކަމަށް. ނިންމެވުންތަކެއް
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ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްެއއަށް ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެ. ްެއއެއް ްމަނިކުފާނުްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްކިޔާފައި ތަބާވާންޖެހޭނޭ

ނޑުމެންްރިޔާޟުްރަޝީދާްކަިއވެނިްކުުރަވންްވެސްްޖެހިދާނެްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްނިންމުމާްއެްއގޮތަށް.ް އިރުކޮަޅކުންްއަުޅގަ

ނޑުމެންްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނުއަސާ ީސާއްއެކަމަކުްއެހެނޭްިކޔާފައިްެއއީްކުރެވޭނެްކަމެއްްކަަމކަށްްއަުޅގަ

ްމިް ްމިހާރު ްތަބާވެގެން ްެއއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެއްކިޔަސް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްވާހަކަދައްކާ ޚިލާފަށް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްމަޖުބޫރުކުރުވާީތ. ްމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެކަންކަން ްބާރުތަކުން ްސަލާމަތީ ތިބެންޖެހެނީ

ްވެ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްގޮވާލަން ްމަީތންްހަމަ ްގޮތުގެ ްއެްއގޮްތވާ ްޤާނޫނުއަާސސީއާ ްއެކީަގއި، ްއިންސާފާ ްބޭފުޅުން ްތި ސް

ްކަންތައްތައްްކުރެްއވުމަށް.ްުޝކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީ

ްވަޙީދު،ްއިސްތިޢުފާ.ްބާޣީްވަޙީދު،ްއިސްތިޢުފާ.ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްބާޣީްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމަޖިލީހުގައިްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގެްަގާވއިދުތަކާްެއއްގޮތަށްްވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީ

ވަނަްއަހަރުގެްިރޔާސީްއިންތިޚާބުގެްމަސަްއކަްތްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްްއަުޅަގނޑުމެންްމުޅިްދައުލަތްްއެކ2113ްްީދެ!ްއާ

ްވޯޓުފޮީށގަިއް ްނިކުމެ ްވެރިން ްބަޣާވާުތގެ ްކުއްލިައކަށް ނޑިަވޅެްއގަިއ ްދަ ްދިޔަ ްމަަސއްކަްތކުރަމުން އެަކއްޗަކަށް

ްބަންދުކޮށް،ްދިވެހިރާއް ނޑުައޅަިއ،ްވޯޓުފޮށި ްދައުލަތުެގްބަ ްބާރުަކނޑުވާަލއި،ްދިވެހި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރަްއޔިުތންގެ ޖޭގެ

ްހުއްޓުވިހުއްުޓވުންް ްއިންތިޚާބު ްނުފޫޒުފޯރުވަިއގެން ްބަދަލުކޮށް، ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާހާ ްމީހުން ްއެ ްނިޒާމުތައް އެންމެހައި

ް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްއިބާރާތުްންކުށްވެރިކުރަން.ްއަދި ްހަރުކަށި ްމަތީްއަޅުަގނޑު ްއެންމެ ްހުއްޓުވުމުގެ ްއިންތިޚާބު މި

ްައއިް ްއަރަިއގެން ްއަނދިރިއަނދިީރެގްތެރެއިން ްއަކީ ްރޭުވންތެރި ްައޑީަގިއވާ ްފަހަތުަގއިާވ،ްއެންމެ ްއެންމެ ްއަކީ މޭސްތިރި

ްުކއްލިް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްތަކުރާުރޮކށް ްއަނެްއާކވެސް ްއަިދެވސް ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްވަޙީދު ްވެރިމީހާ ބަޣާވާތުގެ

ްސަލަިއގައިްފާހަަގކުރަްއވާަފއިވާްގޮތަށްްބާޣީްވަޙީދު،ްއިްސތިޢުފާ.ްބާޣީްވަޙީދު،ްއިސްތިޢުފާ.ްމައް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއަުޅަގނޑުްކުރިްނވެސްްަތކުރާރުކޮްށްދެންނެވިްގޮތަްށްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިްވާްގޮތުެގްމަތީންް

ްވުމަށްްދަންނަވަން.ްވާހަކަްކުިރއަށްްގެންދެް
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ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީ

ދިމާވެގެންްުއޅޭްމައްސަލަްައީކްވަޙީދުްބަޣާވާތަކުންްދިވެހިާރއްޖޭގެްވެރިކަމަށްްައއުމަށްފަހުްއަނެއްާކވެސްްިދވެހިރާއްޖޭެގް

ްހޮވަ ްރައީަސކު ްވެރިކަމަށް ްރާއްޖޭގެ ްއިންތިޚާބަކުން ްމައްސަަލިއގަިއްރައްޔިތުން ްހުއްޓުވި ްމަސަްއަކތް ްދިޔަ ން

ްމަނިކުފާނުް ްއަށް ްއިސްތިޢުފާ ްވަޙީދުގެ ްދޭތެރެދޭތެރެއިން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަންބޮޑުަވނީ. ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ކޮށްފަިއްތިގޮތަށްްވިދާުޅވާއިރުްވެސްްަހމަްގޮވާލަންްމިްޖެހެނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިކަންްެއކަންޏެއްްނޫންްވަޙީދުް

ް ްމަހުގެ ްމި ްކޯޓުން ްސުްޕރީމް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއަކީ ްޖަރީމާ ްނުރަްއކާތެރި ްހިންގާފައިވާ ްފަހުން ްއެންމެ 21ްވަނީ.ްވަޙީދު

ް ްނެރެފައިަވނިކޮށް ްއަމުރު ްއިންތިޚާުބްބޭއްވުމުގެ ްކުރިން ްދުވަހު ްދިވެހިރާއްޭޖެގ21ްްވަނަ ްކުރިން ްއަުއމުގެ ްދުވަސް ވަނަ

ްގޮވާލަް ްފަރާތްތަކަށް ްހުއްުޓވިްހުރިހާ ްއިންތިޚާބު ްފޮނުވަިއގެން ްފުލުހުން ްއަިދ ްހުަރސްއަަޅއި ްބޭްއވުމަށް ްއިންތިޚާބު އި،

ްމައްސަލަެއއް.ް ްނުކިޔަމަންތެރިވެފައިާވކަންްސާބިތުކުރެވޭނެ ްއަމުރަށް ްކޯޓުގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެްސުޕްރީމް ްވަޙީދު ްއެއީ ކަމަކީ

ްމިހާ ްވަޙީދުން ްރިޢާޔަތްކޮށް ްއަްށ ްމައްސަލަ ްއަދިްއެހެންވީމާ،ްމި ްހައްޔަރުކުރުމަށާ ްމެދުވެރިކޮށް ްފުލުހުން ްމިހާރަށް ރުން

އޭނާގެްަމއްޗަްށްޝަރީޢަތްްހިންގައިްއޭނާްިދވެހިރާއްޖޭެގްަރއްޔިތުންެގްޤާނޫނުއަސާީސްމުުގރާލިްމައްސަލަިއގަިއްއުމުރަްށް

ްޢިއްް ްޝުކުިރއްޔާ ްޮގވާލަން. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްޙުކުމްކުރުމަށް ްރައީސް.ްޖަލަށްލުމަށް ޒަތްތެރި

ްހަމައަށްް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްބައްަލވަިއގެްނ ްމައްސަލަ ްމި ްމަނިކުފާނު ްހުށަހެޅުމުން ްމަްއސަަލ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްވަރަށްް ްކަމުގެ ްހުންނެވި ްަތއްޔާަރށް ްވެިރކަންކުަރއްވަން ްރާއްޖޭގެ ްފަހު ްވަޙީދަށް ްބާޣީ ްމަނިކުާފނު ްކަމަކީ ގެނެސްދެްއވި

ނޑުމެންްމިްތިބީްބަޣާވާުތގެްވެރިކަންްނިންމުމަށްްޓަކަިއްއަނެްއކާވެްސްޮގވާލަންޖެހެނީް،ްބޮޑުްދަލީލެއް.ްއެހެންވީމާ ައޅުގަ

ްބާޣީްވަޙީދު،ްއިސްތިޢުފާ.ްބާޣީްވަޙީދު،ްއިސްތިޢުފާ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުމާފަންނުްއުތު

އްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމެދުްހެންވޭރުްދާިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްަޢލީްޢާޒިމުްހުށަހެޅުްއވިްުކއްިލްއާދެ!ްޝުކުރިް

ްދަށުް ްއެންމެ ްބައްރުގެ ްއެފްރިކާ ްރާއްޖެ ްމި ްއާދެ! ްވާހަކަދަންނަަވން. ްތާއީދުކުރާ ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް މައްސަލަ

ްފަދަ ްަޤއުމުތައް ްނުާބއްވާ ްއިންތިޚާބުަތއް ްނަގަންޖެހޭނެްްދަރަޖައިގެ ްވަޙީދު ްބާޣީ ްޒިންމާ ްފުރިހަމަ ްހެދިކަމުގެ ަޤއުމަަކށް

ނޑުްޤަބޫުލކުރަން.ްއިންތިޚާބަކާްނުލައިްވެރިކަަމށްްވަަޑއިގަތްްބޭފުަޅކުްދެންްަވކިްހިސާބަކުންްއިންތިޚާބެްއް ކަމަށްްއަުޅގަ

ްހުންނަވާ ްތައްޔާރަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްފައިބާވަަޑއިގަތުމަކަށް ްވެިރކަމުން ްޤަބޫލެްއްބާއްަވއިގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ނެ

ްއުސޫލުންް ްއުޅޭ ްއެ ްނުކުމެގެން ްމިހާރު ްހޯދަން ްަޙއްޤު ްވޯުޓގެ ްރަްއޔިތުން ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުކުރަން.

ނޑުމެންނާް ްއަުޅގަ ްބައްލަވާ! ްލިބޭނީ. ްއިންތިޚާބެއް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއަނެއްާކވެސް ްދައްަކިއގެްނ ްައގު ނިކުމެގެން

ްަވކަރުެގްްއިދިކޮޅު ްސުޕްރީމް ްކިޔާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްސުޕްރީމް؛ ްއޮްތ ްމި ްޤައުުމގަިއ ްމި ް ްައދި ްޕާޓީތަކާ ސިޔާީސ
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ނުޑވާލުމަށްް އިނގޭތޯ.ްމިްފަރާތްތަކުންްމިްމަސައްކަތްކުރަނީްމިްރާއްޖޭަގއިްހަމަްއެއްކޮށްްމިްޤާނޫނުައސާސީގެްބާރުްކަ

ްއެބަ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްވިދާޅުޭވ؛ ްއެބަ ްވަޙީދު ްވެސް.ްްޓަކައި. ްނިމުމަށްފަހުގައި ްަދުއރު ްހުރެވޭނޭ ްވަޙީދަށް ވިާދޅުވޭ

ްިމް ްވެސް ްކައުންސިލަަރކު ްކުަޑކުަޑ ްއެންމެ ްބޮޑުެވގެްނވޭ ްއަޢުލާކަްނ ްމާ ްވުރެ ްވަޙީދަށް ްދަންަނވަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ުފޅެއްްނޫން.ްޤާނޫނުައސާީސްރާއްޖޭގެްވެރިކަުމގަިއްދައުރުްހަމަވުމަށްފަހުގައިްހުންނެވުން.ްވަޙީދަކީްއިންތިޚާބުވެފަިއވާްބޭ

ްަމއްޗަްށް ްރަްއޔިތުންގެ ްރާްއޖޭގެ ްމި ްވަޙީދަށް ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްކިހިނެއްތޯ ްބޭފުޅެއް ްެރކޮގްަނއިްޒުކރާ އެްއގޮތަކަްށވެސް

%ް ްފަހަރަކު ްއެންމެ ްވޯޓުެގްފުރުޞަތުލިބުނު ްަޓކަިއްހުރެޭވނީ.ްއަދި ް%؛5ްވެރިކަންކުރުމަށް .ްޖީ.އެސް.ީޓ5ްަހމައެކަނި

ްދުނިޔޭގެްްއަށްވުރެ ްމި ްރައީސަކަށް ްއިްނކަމްބެންޓު ްރެޯކޑެއް. ްދުިނޔޭގެ ްއެއީ ްވަނީ. ްހޯއްދަވާފައި ްޕަސެންޓެއް ދަށް

ނޑުެމންްމިްދަންނަވަނީްހަމަްއިދިކޮޅުްފަރާތްތަކުންްމިްދައްކަީނ5ްްތާރީޚުގައިްވެސްް% ވޯޓުްިލބިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއެ ްވާހަކަތައް ްމި ްނޫނޭ. ްވާހަކަެއއް ްއެއްވެސް ްމިޞްުރެގްހަމަ ްޔާމީނާއި ްމިޞްރުގެ ްވެސް. ްމިޞްރުގައި ބަދައްަކއޭ

ްމިް ްދައްކާ. ްހަމަތައް ްމި ްހަމަ ްެވސް. ްސިފައިން ްފުލުުހންނާއި ްމިޞްރުގެ ްކޯޓާ، ްސުޕްީރމް ްމިޞްރުގެ ޤާސިމާއި

ްބޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްދަްއކާ ްއެަބ ނުްނާވްހުއްޖަތްތައް

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްފަދައިން، ްނިކުމެއުުޅއްާވ ްމަގުމައްޗަށް ްވެްސ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްަޙއްޤު ވޯޓުގެ

ްމިް ްނިކުމެގެން ްމަގުމައްޗަށް ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަދައިން ްނިކުމެއުޅުްއވާ ްމަގުމަްއޗަށް ްެވސް ްކެންޑިޑޭޓު ރިޔާސީ

ރުްމިްއޮތްްބަޣާވާތުގެްވެރިންނާއިްވޯޓުންްބަލިވީމަްއެކަންްޤަބޫލުނުކޮށްގެންްއުޅޭްމީހުންްވޯޓުގެްަޙއްޤުްހޯދޭނީ.ްމީކީްމިހާ

ްވޯަޓކުންް ްޤަބޫލުކުރަްއވަިއގެންނުވާނެ. ްއެހެން ްރަްއޔިތަކު ްއެްއެވސް ްދިވެހި ްެއްއގޮަތކަށްވެްސްހަމަ ްއެްއޗެްއްނޫން. ދޭނެ

ްއެްއޮތީ.ް ނޑުެމނ95ްްްރަނގަޅަށްްބަލިވެފައި ްއަުޅގަ ްކެންިޑޑޭޓުްއެްވަނީްރަްއޔިތުންެގްހާސްްވޯޓު އެމް.ޑީ.ޕީގެްރިޔާސީ

ްބޮުޑވެގެްނވަނީް ްއަޢުލާންކަން ްމީހުންނަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްގޮއްސަ. ްހިސާބަށް ްއަްތނުފޯރާ ްދީފަ. ްއެުކގައި ލޯތްބާ

.ްވަކަުރގެްއިންތިޚާބެއްްނުބޭްއވުން.ްއެްމަސައްކަތްްއެްކުރަނީ.ްއިތުރުްއެްއވެސްްމަސަްއކަތެއްްނޫން.ްކޯޓެއްްވެސްްނޫން

ްމީގެް ްނިކުމެ ްމަގުމައްޗަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްޙައްޤު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެހެންވީމާ، ްަވކަރުެގ. އެއީ.

ްކުރާނަން.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހެީނ. ްމި ްކުރަން ްއަލުން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްހަމަ ްމަަސއްކަތް ްކުިރ ްވެސް ކުރީަގއި

ށްްވޯޓުެގްޙައްުޤްހޯދަިއދޭނަން.ްމީގެްކުީރގަިއްވެްސްހޯދައިދިންްފަދައިންްހޯދައިދީްއަޅުަގނޑުމެންްާރއްޖޭގެްަރއްިޔތުންނަ

ްއަޅުަގނޑުމެންްހަމަްއަތްނުފޯރާްހިސާބަށްްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާްކާމިޔާބުހޯދާނަން.ްވައްސަލާމްްއަލައިކުމް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްމިއަދުްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެ ްރައްޔިތުން ްަރީއސް.ްއާދެ!ްތާރީޚު،ްތާރީުޚ،ްތާރީޚު.ްތާރީޚު،ްތާރީޚު،ްތާީރޚު.ްދިވެހި ރި

ްތާރީޚުތައްް ްމި ްހިފަހައްޓަނީ؟ ްކަންކަން ްމި ްކާކުތޯ ްޙައްޤު؟ ްތިމަންނަމެންގެ ްކޮބައިހޭ ްތާރީޚެްއހޭ؟ ްކޮން ްސުވާލަކީ އަހާ

ްުއޅެނީ؟ް ްމި ްކާކުޯތ؟ްކީްއވެގެންތޯ ްއުޅެނީ ްލޯިބާވްހިފަހައްޓައިގެން ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމައްސަަލއެްއތޯ ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ
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ނޑިޔާަރކުްުނވަތަްމިތާްއިންނަްމަހުޖަނަކުް ދިވެހިްރައްޔިތުންްބޭނުްނވާްީމހަކަށްްވޯޓުލުމަކީ.ްވަިކްބަޔަުކްމިތާްއިންނަްފަ

ްދި ްވޯުޓ ްވަރަށް ްބޭނުންވާ ްއަށް ްއޭަނ ްކެންޑިޑޭަޓކު ްރިޔާސީ ްކިބުރުެވރި ްއިންނަ ްމިތާ ްނުދިނުމަކީްނުވަތަ ވެހިރައްޔިތުން

ްތާރީޚުތަްއް ްވޯުޓގެ ްމި ްުސާވލަކީ ްކުރާ ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއުޅެނީ؟ ްމި ްކީްއވެގެންތޯ ް ްމައްސަަލއެއްތޯ؟ ކާކުެގ

ްނަގަނީ؟ް ްޕީ.ޕީ.އެމުންތޯ ްކާުކތޯ؟ ްޒިންމާނަގަނީ ްގެއްލުމުގެ ްމާލީ ްލިބޭ ްމި ްތިމަންނަމެންނަށް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ހިފަހައްޓާ

ްޖޭ. ްއެބަްނުވަތަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްދޭން. ްދިވެހިރަްއޔިތުންނަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިުސވާލުތަކުެގްޖަވާުބ ްނަގަނީ. ްމަހުޖަނުންތޯ ޕީ

ްމިް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަހާ. ްއެބަ ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހެއްތޯ ްކީއްކުރާ ްމީ ްކުރަން. ްއެކަން ޖެހޭ

ނޫނުތައްްތަންފީޛުކުރަނީްކޮންްފަރާތަކުންތޯ؟ްމިްމަޖިލީހުންްހުށަހަޅާްމަޖިލީހުގެްބާރަކީްކޮބައިތޯ؟ްމިްމަޖިލީހުންްހަދާްޤާް

ްކާކުތޯ؟ްޢަބްދު ްތަާބވަނީ ްެއއްެޗއްސަށް ްޤާނޫނުތައް،ްއެ ްއުފައްދާ ްިމްމަޖިލީހުން ްޤަރާރުަތކާއި ރިާޔުޒްهللاްމައްސަލަތަކާއި

ްއިެލކްޝަންްކޮމިޝަންްހިސޯރު ްގޮސް ްބަޔަކު ްތިމަންނަްނުދެނަހުރީމޭްފުލުހުންގެ ްޒިންާމްބުނަނީ ްއެ ްކަމެއް.ްކާކުތޯ ުކރި

ގަިއ5:31ްއުފުލާނީ؟ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ.ްފުލުހުންގެްޔުނިފޯމްގަިއްތިބިްބައެއްްއިލެކްޝަްންކޮމިަޝނަށްްގޮސްްފަތިހުް

ްބާތިލްކުރީމާް ްއިލެކްޝަން ްޮއތް ްބާއްވަން ްނެރެފައި ްމުަވއްޒަުފންނެއް ްތިބިހާ ްއެތާ ްތަޅުައުޅވާފައި ްޮބޑު ތަޅުއަުޅވާފައި،

ްމިްއެކަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކީއްތޯ ްކޮބައިތޯ؟ ްދައުރަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްކޮބައިތޯ؟ ްފަރާތަކީ ްޒިންާމއުފުލާ މުގެ

ްލާކަށްްވެސްްބޭނުމެއްްުނވޭ.ް ްމިްޤައުމުގައި؟ްނޫޅޭ.ްވޯެޓއް ްއުޅޭތޯ ްވާންްމިްއުެޅނީ.ްވޯޓެއްްލާންްއެބަ ކުރަނީ؟ްކީއްތޯ

ްޙަސަން ްވަޙީދު ްބާޣީ ްމަނިކު، ްޙަސަން ްއިންސާފުދޭކަށް.ްްވަޙީދު ްރައްޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްނުވޭ ްބޭނުމެއް މަނިކު

ް ްތިބި ްކޯުޓަގއި ްސުޕްރީމް ްރަްއޔިތުންނަށ4ްްްމިޤައުމުގެ ްޤައުމުގެ ްމި ްުނޭވ ްބޭނުމެއް ްަފނޑިޔާރުން އޮރިޔާން

ްބޭނު ްބާރާ ްއާރާއި ްނުފޫޒާއި ްތިބެ ްހެއްލިގެން ްއަުޅވެތިކަމަށް ްފައިސާގެ ްމީހުންގެ ްމި ންކޮށްގެްންއިންސާފުދޭކަށް.

ްތިބީް ްމި ްސިފައިން ްކީއްވެފަިއތޯ؟ ްތިބެނީ ްމި ްުފލުހުން ްތިބެނީ. ްމި ްިހސާރުކޮށްފައި ްަރއްޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއުފެދިފައިް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއުޅެނީ.ްަޤއުމަކީ ްއެއީ؟ްަޤއުމުތޯްމުހިްއމުވެގެންްމި ްބަޔެއްތޯ ކީްއވެފައިތޯ؟ްކީްއކުރަންްތިބޭ

ނޑު ްވެލިގަ ްހަމައެކަނި ްމިްހުރި ްކޮބައިތޯ؟ ްޙައްޤުތައް ްރައްޔިުތންގެ ްމި ްރައްޔިތުންތޯ؟ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްޤައުމަކީ ަތއްތޯ؟

ޙައްޤުތައްްހޯދަންޖެހެނީްކިހިނެއްތޯ؟ްކާކުތޯްމިކަންްކުރަންްޖެހެނީ.ްމިްމަޖިލީހުންްއެބަްޖެހޭްމިކަންްކުރަންްޢިއްޒަތްތެރިް

ްހަ ްއެންމެން ްހުރިހާ ްއުޅޭ ްމި ްވޯޓުލުމުެގްރައީސް.ްހަމައިންްނެްއޓިގެން ްއަުޅވަިއ،ްދިވެހިާރއްޖޭެގްރައްޔިތުންނަށް މައަކަށް

ްވާނަމަް ްކަމަށް ްލަޓިބުރިން ްމަގުމަތިން. ްވާނަމަ ްކަމަށް ްމަގުަމތިން ްކުރަންޖެހެނީ ްއެކަން ްހޯދައިދޭން. ްޖެހޭ ްއެބަ ޙައްޤު

ްރައްޔި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިކަން ްދުނިޔެއުމުރަކަށް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުރަން ްއެކަން ްވެސް ްބޮލުަގިއްލަޓިބުރިން ތުންގެ

ްކޮންެމް ްުސވާލަކީ ްއަހާ ްމިައދު ްަރއްޔިތުން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫޅެވޭެނ ކަސްތޮޅުައޅުަވިއގެން

ްތިމަންނަމެންގެް ްދޭ. ްއެބަ ްގެއްލުންވަމުން ްމިހާވަރަށް ްތިމަންނަމެންނަށް ްއެީކގައި ްތާރީޚަކާ ްކޮންމެ ްއެކީަގއި، ތާރީޚަކާ

އެބަްެދއޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސްްމިްކަމަށްްޒިންމާވާންްއެބަްޖެހޭ.ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްއެބަްޙައްޤުތައްްިނގުިޅގެންް

ޖެހޭްމިކަންކަންްހުއްޓުަވއިްިމްކަންކަންްބެލެންްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިކަންްުނކުރެޭވްނަމަްމިްމަޖިލިސްްބާއްވަިއގެްން
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ްއަ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްބޭނުމެއް ްތިބުމުގެ ްއަނގަތަޅަން ްމިްމިތާ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނުދެކެން. ުޅަގނޑު

ް ްތިބޭ ްކޯޓުަގއި ްސުޕްރީމް ްކިހިެނއްތޯ ްއޮްތްބާރުތަކަށާ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްޤާނޫނުތަކާއި ްހުރި ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި 4ްއުޅެނީ

ްމަތީގައި ްވުރެ ްއަށް ްދިދަ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްވުރެ ްއަށް ްއަަރިއގަންނާނީ.ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑިޔާރުން ްްފަ ނިޑޔާރުްނ4ްްއެ ފަ

ްތިބެގެންްކިހިނެއްތޯްދިވެހިރާްއޖޭގެްރައްޔިތުްނގެްބޮލުަގއިްަކސްތޮޅުއަޅާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްރަްއޔިތުން...

ް

ްލިޙުްވާހަކަދެްއކެވުން:ންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާހިންނަވަރުްދާއިރާގެްމެ

ނޑުްފުރިހަމަްއަށްްތާއީދުކުރާްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިއަދުްމިްހުށަހެޅިފައިވާްކުއްލި މައްސަލަްއަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްކުރިމަތިެވގެންްމިްއުޅެނީްހަމައެކަނިްނޮވެމްބަރް ވަނަްދުވަހުްއަލަށ11ްްްވާހަކަްދަންނަވަން.ްމިއަދުްއަޅުގަ

ވަަނ2ްްއަސާސީގެްރައީސަކުްއިންތިޚާބުކުރުުމގެްމައްސަލަްއެކަންޏެއްްނޫން.ްޤާނޫނުއަސާސީްފެށިގެންްއަންނައިުރްޤާނޫނު

ްއޮްތއިރުަގިއް ނޑަައޅާފައި ްކޮބައިކަން.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްސިފަްކަ ްއަކީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްބުނޭ ްެއބަ ްވަރަށްްސާފުކޮށް މާއްދާގައި

އްޔާއެްއްކަމަށްްއެބަްބުނޭ.ްޑިމޮކްރަސީއެްއގެްއަާސސަކީްރަްއޔިތުންްދީމިޤްރާތީްޖުމްހޫރިްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާްައކީ

ކުރާްވެރިައކުްެއްަޤއުމެްއގައިްވެރިކަްނކުރުން.ްިޑމޮކްރަސީއެްއގެްއަސާަސކީްަރއްޔިތުންނަށްްޯވޓުލުމުގެްަޙއްޤުްއިންތިޚާބު

ްއެންމެް ްޑިމޮކްަރސީެގ ްމިދަްނނަވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުޅެނީ ްމި ްެގއްލިގެން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ލިބިގެންދިޔުން.

ަދއުލަތުގެްިމްޖުމްހޫރިއްޔާގެްސިފަްިމއަދުްމިްވަނީްެގއްލިފަ.ްމިކަންްމިްމުހިއްމުްއެއްްއަސާސް.ްއެހެްނކަމުންްރާއްޖޭގެް

ްތިއްެބވިް ްހަވާލުެވވަަޑިއގެން ްވެރިކަާމ ްމިއަދު ްފަދައިން ްހާމަކުރެްއިވ ްވެސް ްކުރިން ްތަނުަގިއ ްމި ކުރަމުންގެންދަނީ

ް ްތަކުރާރުކޮށް ްފަށްފަށުން ނުޑްވެްސްހަމަ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްއިްސވެރިން. ްގޮވާލަީންސަރުކާރުގެ ްމި ްވެސް ނޑު ައޅުގަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ. ްއަށް ްިއސްތިޢުފާ ްވަޙީދު ްބާޣީ ްއިނގޭތޯ. ްއަްށ ްއިސްތިޢުފާ ްވަޙީދު ބާޣީ

ް ްބަލާއިރުަގއި ްމާއްދާތަކަށް ްެއކި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފަދައިން ްައސާީސ63ްްމިދެންނެވި ްއޮތް. ްއެބަ ްވެސް ްމާއްދާ ވަނަ

ްތަޢާރަޟުވާ ްއަސާސީްްޙައްޤުތަކާ ްލިބިދީފަިއވާ ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްޙައްޤަކީ ްކަމަށް.ްވޯޓުލުމުގެ ްބާތިލުވާނެ ްކަމެއް ހުރިހާ

ްބާތިލުކަމަކަށްް ްކަމަކީ ްޮކންމެ ްތަޢާރަޟުވާ ްކަމަކީ، ްޮކންމެ ްނިގުަޅއިގަެނވޭ ްޙައްޤު ްއަާސސީ ްއެ ްާވއިރު، ޙައްޤަކަށް

ްއިދިކޮޅަްށ،ްވޯް ްޙައްޤާ ްއެހެންކަމުން،ްޯވޓުލުމުގެ ްހުރިހާްވެގެންދާނެ. ްކުރެވިފަިއވާ ްިމހާތަނަށް ްޓަަކއި ްހުއްޓުވުމަށް ޓުލުން

ްގޮވާލަީން ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްައވަހަަކށް ްކަންތައްތައް.ްއެހެންވީމާ،ްވީާހވެސް ްބާތިލު ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަމަކީ

ްޤާ ްމި ްއާއި ްޑިމޮކްރަސީ ްާބރުތަކަށް ްހުރިހާ ްމުއައްަސާސއަކަށާިއްދައުލަތުގެ ްހުރިހާ ްަމއިަގނޑުްދައުލަތުގެ ނޫނުއަސާސީގެ

ްައޅުަގނޑުމެންގެް ްދެއްވާށޭ. ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްހޮވުނަ ްވެިރއަކު ްރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުްނނަށް މަސްދަރުކަމުގަިއވާ

ްކުރިްން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަކީ ްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމި ްހޯދަންޖެހޭ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްސިފަ ްފުރިހަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްދައިންްިއްސލާމީ؛ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރްއޔާ.ްވެސްްދެންނެވިްފަ

ް
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ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާފައި،145ްްޝުކުރިއްޔާ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢިް ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްބަލައިލާއިރުަގިއްމެދު ްއަށް ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޢާޒިމު ްޢަލީ ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްބޭނުންވޭ.ް ްކޮށްލަން ްުސވާލެއް ްރައީސާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވސް ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއަދު ްނުވަތަ ްތެރޭގަިއތޯ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއުޅެންޖެހެނީ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީންްްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބީ ްމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ްދައުލަުތގެް ްބޭރުގަ. ްޤާނޫނުއަސާސީން ްވަނީ ްމި ްދައުލަތް ްދިވެިހ ްމުޅި ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ބޭރުވެފައިތޯ؟

ްމީހަކުް ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއިްނތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްގެަނއުމަށް ްސަރުާކރެއް ްނިޒާމަށް ހިންގުމުގެ

ްނުކުޅެދިފަ.ްއި ްވަނީ ްމުއައްސަސާތަކުން ްއެހެނިހެން ްއަދި ްސަރުާކރާ ްދައުލަތުގެ ްމި ްމިއަދު ްޓަކައި ންތިޚާބުކުރުމަށް

ްދަނީް ްމި ްބުނަމުން ްމިއަދު ްރަްއޔިތުްނ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްިއްއވަން ްައޑު ްރައްޔިތުްނގެ ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި އެހެންވީމާ،

ްބާއްވައިދޭށޭ ްިއންތިޚާބު ްއަވަްސކުރާށޭ، ްއިންތިޚާުބގަިއްއިންތިޚާބު ްަކނޑަައޅައިދޭށޭ. ްތާރީޚެއް ްވޯޓުލާނެ ްއިންިތޚާބުގައި .

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްޤާނޫނުއަާސސީންްބޭރުގައިްމުޅިްިދވެހިްދައުލަތްްިމް ވޯޓްލާނެްތާރީޚެއްްނުލިބޭހާްހިނދަކުްއަުޅގަ

ނޑުްމިްޮގވާލަނީްޤާ ނޑުމެްންވަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްދިވެހިާރއްޖޭގެްިވޔަފާރިވެރިންނަށްްއަޅގަ ނޫނުއަސާީސންްބޭރުގައިްއަުޅގަ

ްވެްސް ްޓެްކސް ްއެހެންވީމާ، ްޮއވެގެންުނވާނޭ. ްވެސް ްއިޙްތިރާމުކުރުމެއް ްޤާނޫނަކަށް ްއެްއވެްސ އުޅެމުންދާއިރުަގއި

ްކުިލްވެްސް ްރިސޯޓުތަުކގެ ްހިންާގްފަރާތްތަަކށް ްރިސޯޓުތައް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްޮގވާލަނީ ދައްކަިއގެންނުވާނޭ.ްައޅުަގނުޑްމި

ްފައިާދްދައްކަ ްއެ ްފަރާތަކުން ްއެއްވެސް ްދައްކަންޖެހޭ ްފައިދާ ްކަހަލަ ްއެކި ްގޮްތގޮތަށް ްއެކި ްދަުއލަތުން ިއގެންނުވާނެ.ްއަދި

ްހިންގަމުންދާކަމުަގއިް ްަދއުލަތް ްމުޅި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބޭުރަގިއ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްެއއީ ްދަްއކަިއގެންނުވާނެ. ވެސް

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްއަޅުަގނޑަށްްިމއަދުްޤަބޫލުކުެރވެނީ.ްޢިްއޒަތް ފަހަރެއްގެްމަްއޗަށްްމިހާރ2ްްުތެރިްރައީސް.ްައޅުގަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްއަތްޯފރުވީމާ ްއިންތިޚާބަށް ްއަތްފޯރުވައިފި. ްއިންތިޚާބަށް ްރާއްޖޭގެ މި

ްއެ ްފަރާތްތައް ްޯފރުވި ްއަތް ްއެ ްއަތްފޯރުވީމާ ްގޮތަށް ްމި ްބޭނުންވޭ ްހަމަގައިމުްދަންނަވާލަން ނޑަށް ްހޯދަން.ްއަޅުގަ ްޖެހޭ ބަ

ްއަނެއްާކވެްސް ްފަހުން ްއިުރކޮޅެއް ްއޭގެ ްއޮންނާނެކަން. ްއިންތިާޚބު ްދިޔައީ ްއަުޑއިިވގެން ްަވގުތެްއގައި ްފަތިހުގެ ވެސް

ްާރއްޖޭ ްމި ްައތްފޯރުވައިފި. ްއަށް ްޭއގެތެރެ ްމީހުން ްަބޔަކު ްނޯންނާނެކަން. ްއިންތިޚާބު ްައޑުިއިވގެންދިޔަީއ ެގްއަޅުަގނޑަްށ

ްރާއްޖޭގަިއް ްމި ްބަޔަކަށް ްެއއްެވސް ްއަތްފޯރުވެްނވީ. ްެތރެއަށް ްމަސައްކަތުގެ ްކޮމިޝަނު ްއިލެކްޝަްނ ްބަޔަކަށްތޯ ކޮން

އިލެކްޝަންްކޮމިޝަނުގެްމަަސއްކަުތގެްތެރެައކަށްްއަތެއްްުނފޯރުވޭނެ.ްއެހެންވީާމ،ްއަސާީސްޙައްޤެްއގެްގޮުތގަިއްބެލެޭވް

ޅުަގނޑުމެންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްކުރަންޖެހޭްކަމަކަށްްވާތީ،ްމިްހިނދުންްމިްވޯޓްދިނުމުގެްޙައްޤުްހޯދައިދިނުމަކީްއަ

ްގަިއޑްލައިންް ްބަޔާންކުރާ ްޙުކުުމަގއި ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް ްފާސްކޮށްފައި، ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްޮގވާލަްނ ނޑު ްއަޅުގަ ހިނދަށް

ްމިތަ ްޤާނޫނެއް ްވަރުަގދަ ްހަދާލަން. ްމިތަނުން ްޤާނޫެނއް ްވަުރގެ ްކޮމިޝަނަށްްބާތިލްކުރެވޭނެ ްއިެލކްޝަން ްހަދާލައި ނުން

ްތާރީާޚް ްބާްއވައިދޭނެ ްއިެލކްޝަން ްމަޖިލީހުން ްމި ްދޭންވީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖަހާފައި ްއެްއޗެއް ްހުރިހާ ްމުއްދަތުތަކާ ދޭން
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ނުޑމެންނަށްްޤާނޫނެއްްހެދި ދާނެްހުރިހާްއެއްޗިހިތަކެއްްަކނަޑައޅާނީްއެްޤާނޫނުގެްދަށުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްހާލަތަކީްއަޅުގަ

ްވަންޏާމު،ް ްކަމަށް ްނެރެވިއްޖެ ްއެ ްޤަރާރުކުރެިވގެން ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަދި ްހާލަތެއް. ްޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް

ްނުކޮށްދީފިއްާޔް ްތަްޞދީޤުކޮށްދޭން. ްެއ ްޖެހޭނެ ްބޭފުޅަކު ްހުންނެިވ ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ް ްހަމަކ39ްުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްަރއީްސްވޯުޓ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްއޮތް. ްއެބަ ްމިއަދު ްފުރުަޞތު ރުުމގެ

ްބާއްވާށޭ.ް ްއިންތިޚާބު ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްއިންތިޚާބާ ްރިޔާސީ ްކޮމިޝަނުން ްިއލެކްޝަން ްގޮވާލަން ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްސުޕްރީމް...

ް

ްން:ކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވު

ް ްފެބުރުއަރީ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެނ7ްްްޝުކުރިއްާޔ ްކުރުމަށްފަހު، ްަބޣާވާތެއް ްބޮޑު ްޤައުމުަގއި ްމި ްުދވަހު ވަނަ

ނޑުމެނަށްް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންިދޔައީްަޤއުމުގެްވެރިކަންްބަދަލުވެގެންދިޔަްތަން.ްއެްބަޣާވާުތެގްވެރިކަމުންްއަުޅގަ

ްެއއީ ްއުޅެނީ. ްމި ްބަޣާވާތްްނުނުކުމެވިގެން ްމި ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްމިއަދު ްނޫން. ްކަމެްއ ްވާނެ ްފަސޭހައިން ކީ

ނޑައެިޅގެންްއޮތްްޮބޑުްބަޣާވާތެްއކަން.ްއެހެންވީާމ،ް ޤަބޫލުނުކުރާްފަރާތްތަކުންްވެސްްމިއަދުްޤަބޫލުކުރަންވީްމިީއްހަމަްކަ

ް ްފަސްޖެހެނީ. ްދޭން ްވޯޓުކަރުދާސްޮކޅު ްއަތަށް ްރައްޔިތުންގެ ްގޯޭހްމިއަދު ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ް ްގޯސްިވއިުރގައި ްޮކމިޝަން ްއިލެްކޝަން ްބޭނުންކޮށްގެނ2ްްްބުނާއިރުަގއި ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަްނ ްފަހަރަށް ވަނަ

އިންތިޚާބަކަށްްދެވޭނެްއެްއވެްސްމަގެއްްއެބަްއޮތްތޯ.ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްބޭއްވުނުްއިންތިޚާބަީކްބާތިލުްއިންތިޚާބެއްްކަމަށްް

ންމިއިރުގައިްއެްއިންތިޚާުބަގއިްގޯސްކޮށްްކަންތައްަތއްްކުިރްފަރާތްތަކާްދޭތެރޭގައިްއެއްެވސްްކަހަލަްޖިނާޢީްދަޢުާވއެއްްނި

ް ްޚަރަުދެވެގންދިޔަ ްއަތުން ްރައްޔިތުންެގ ްކީްއެވގެންތޯ. ްބާޠިލުވެގެންދިަޔއީ ްޙުކުމްތަްއ ްެއ ްރުިފޔ41ްްާނުކުރެވި، މިލިއަން

ތޯ.ްމިއީްރަްއޔިތުންގެްމެދުަގއިްސުވާުލއުފެދިފައިވާްކަންތަްއތައް.ްީކއްެވގެންތޯްސުޕްރީްމްއަށްްމިއަދުްވާްނވީްކޮންްގޮތެއް

ްއަދިްެއް ްޖިނާޢީްދަޢުވާކުރަންްފުއާދުގެްމައްޗަށާ،ްނޫިނއްޔާ ްއެްއކޮށް ކޯޓުންްެއވަރުްއަމުެރއްްނެރުނުއިރުަގއިްެއްއަމުރާ

ްެއހެން ްނޭންގުނީ. ްމައްޗަށް ްފަރާތްތަކުގެ ްހިންގި ްލައްަކްޢަމަލުތައް ްމިއަދު ްކުރިމަތީގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ވީމާ،

ްއިތުރުް ްޤައުމަކަށް ްމި ްތެެރއަށް. ްހަނގުރާމައެްއގެ ްދާޚިލީ ްދަނީ ްމި ްޤައުމު ްމި ްހުރި. ްއެަބ ްފެންނަން ކަންތައްތައް

ނޑަް އެިޅގެންްމިްސަލާމަތާއިްރައްކާތެރިްކަމެއްްނުލިބޭނެްވަޙީދުްއިތުރަށްްމިްޤައުމުގެްވެިރކަމުަގއިްހުރެގެނެއް.ްވަޙީދުްކަ

ްއިބްރާހީމްް ްޤާސިމް ްދަނީ. ްެއ ްއަތްބާނަމުން ްތެރެއަށް ްއިންތިޚާުބގެ ްބާއްވަމުންދާ ްކޮމިަޝނުން ްއިލެކްޝަން ޤައުމުގެ

ްއެް ްބާތިލުކުރަމުން ްިއންތިޚާބުތައް ްެބއްވޭ ްޤައުމުގައި ްމި ްރިްޝވަތުދީެގން ްަފނޑިޔާރުންނަށް ްބައެއް ްހުެރގެން އަީޑގައި

ްލޯ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްލިބެންޖެހޭނެ.ްދަނީ. ްވޯޓުކަރުދާސްކޮޅު ްރައްޔިތުންނަށް ްޙަޤީޤަތް. ްއޮތް ްފެންނަން މައްޗަށް

ްނުކުންނާނެް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބަޣާވާތުްނ ްމި ްމިއަދު ްއެހެންވީާމ، ްވޯޓުެލވެންޖެހޭނެ. ްގޮަތކަްށ ްބޭނުންާވ ރައްޔިތުން

ްތަޅުލެވިފަ. ްވަނީ ްމި ްޤައުމު ްމުޅި ްނޭނގި ްހިތާމަވެރިްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިްގޮތެއް ްއެންމެ ްދިމާވާނެ ްޤައުމަށް ްމި އީ
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ްކަމުންް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްއޮތީ. ްމި ްިމއަދު ްޤައުމު ްމި ހާލަތުގައި

ެގްއަރަިއގަނެވޭނެްކޮންމެވެސްްޮގތެއްްހޯދަންޖެހޭނެކަން.ްފިރުޢައުނުްވެސްްނިމިދިަޔއީ،ްވަޙީދުްވެސްްނިމިދާނެ.ްއަދިްއޭނަ

ްަރއްޔިތުްން ްދިވެހި ްޑިމޮކްަރސީއަިއގެން ްދުވަހަކު ްއޮތްހާ ްަޤުއމު ްމި ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްނިމިދިޔައީ. ްެވސް އަޢުވާނުން

ްއަވަހަަކްށް ްވީހާ ްއިންތިޚާބެއް ްަރއްޔިތުންގެ ްޤައުމުގައި ްޤަބޫލުކުރަންީވްމި ްމިއަދު ްަރއްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި ކުރިއަށްދާނެ.

ްމަ ްގޮތަކަށް ްހުރިހާ ްބޭނުންވަނީްބޭއްވޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވޯޓުލާން. ްބޭނުންވަނީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ސައްކަތްކުރަން.

ްތިވަރުގެްގޯސްތަެކއްްހިނގާފަިއްހުރިްނަމަ،ްއެްފަރާތްތަކާް އިންތިޚާބެއްްބާްއވަން.ްމިްޤައުމުގައިްއިންތިޚާުބގެްތެރޭގައި

ްވަ ްކޮމިޝަނަކީ ްއިލެކްޝަްނ ްފިޔަވަޅުައޅާނެ. ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްޢަދުލުވެރިކަާމްދޭތެރޭގައި ްއިންސާފުވެރިކަމާއި ރަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްފަރާތްތެއްކަން ްމަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ްޓަކައި ްބާއްވައިދިނުމަށް ްމެދުަގިއްއިންތިޚާބު ްރައްޔިތުންގެ އެްއކޮށް

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްފުރުޞަތަށް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާެގ ްހިންނަވަރު ްޓަަކިއ ްގެންޮގސްދެްއވުމަށް ްކުރިައށް ްހިސާބުން ްމި ޖަލްސާ

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ް)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(ްދެން ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ްރިޔާސަތަށް ްޞާލިޙު މުޙައްމަދު

ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.ްފުރުޞަތުްއަރުވަނީްހުޅުހެންޭވރުްދާއިރާގެ

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްާބވަތަށްް ްމައްސަލައިގެ ްކުްއލި ްބަހުސްކުރަމުންގެންދާ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްނކަމުެގްތެރެއަށްްއަުޅަގނޑުމެންްިވސްނައިލާއިުރގައިްިމއީްވަރަްށްބަލާއިރުަގއިްނުވަތަްމިްމިްަމއްސަލައާްގުޅުންހުރިްކަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްދަންނަވަން. ްކަުމގައި ްމައްސަލައެއް ްރާއްޭޖގ4ްްެމުހިއްމު ްބާބުގައި ވަނަ

ްގެ ްއިޚްތިޔާރު ްބާރާއި ްއޮތް ްދީފައި ްރަްއޔިުތންނަށް ްޓަކައި ްަކނޑަެއޅުމަށް ްއަކު އްުލވާލަިއ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކުރަމުންގެންާދް ްހިންގައިގެން ްރާަވއި، ްކުރުމަށް ްއަެނއްާކވެސް ްބަޔަކު ްގަދަބާރުން ްވެިރކަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްވެރިކަމުގެް ްމިހާރު ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްފުރަތަމަ ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްލާފައިވާ ްއިިދކޮޅަށް މަސައްކަތްތަކާ

ވަގުތަށްްއިސްތިޢުފާދޭށޭ.ްނޫންކަމަށްވާނަމަްދިވެހިރާއްޖޭެގްހުރިހާްރައްޔިތުންްމާލެްއަށްްްމަޤާމުގައިްހުރިްވަޙީދުްަވގުުތން

ނުޑްގޮވާލަންްއޭނަްވެިރކަމުންްބޭލުމަށްްޓަަކއި.ްަރއްޔިތުންްީމގެްކުީރަގއިްވެސްްކަންކަންްކޮށްފައިްއޮީތް އައުމަށްްއަުޅގަ

ްއަް ްރައްޔިތުން ްދެން ްގޮތްހުސްވީމާ ްރައްޔިތުންނަށް ްކުރުަމީކްމިގޮތަށް. ްކަންތައްތައް ްޮގތަށް ްބޭނުްނވާ ްރައްޔިތުން ރައި

ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއް ްއާދެ، ްކަމެްއ. ްކުެރވޭ ްއެތެެރއިން ްެއއީ ްނޫން. ްކަެމއް ްކުރެވޭ ްބޭރުން ްއިމުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްނިމުމު ްބުރުެގްިއންތިޚާބު ްފުރަތަމަ ްގުިޅގެްންހިނގައިދިަޔްއިންތިޚާބުތަުކެގްތެރޭަގއި ްސުޕްރީމްްހިނގައިދިޔަ؛ްމިކަމާ ން



25 

 

ކޯޓަށްްމައްސަލަްވައްދާފައިްަވނީްބާރުހުރިްފަރާތްތަކެއްގެްާބރުގެްތެރޭަގއިްހަމައެކަނިްއިްނތިޚާބުްއޮޅުވާލުންްއެކަންޏެއްް

ްމިް ްކަމަށް ްޑޭޓާބޭސް ްބޭުނންކުރާ ްކޮމިޝަނުގައި ްއިލެްކޝަންސް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮތީ ްބޭނުންކޮށްފައި ްހަމައެކަނި ނޫން.

ްމަޢުލޫމާ ްހުރިހާ ްހުރިހާްކިޔާ ްލޮގުކުެރވޭނެ ްެއއަށް ްގެންދިޔުމަށްފަހުގައި ްކޮމިޝަަނށް ްއިލެކްޝަންސް ތުތަކެއް

ްމެދުވެރިކޮށްް ްބަޔަކު ްކޮްނމެވެސް ްވެއްދުމަށްފަހުގައި ްއެެތރެއަށް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްއެކަން ްހޯދައިގަތުން. މަޢުލޫމާތުތަކެއް

ްރައްޔިތުންނާ ްއޮތް ްކޮމިޝަނުގައި ްއިލެކްޝަްނސް ްލޮގުަތއްްްހޯދުމަށްފަހުގައި ްމަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ ްހުރިހާ ބެހޭ

ްވަދެފައިްމިްވަނީ.ްޙުކުމްކުެރވިފަިއވާްމަްއސަލައިގެްާބވަތަށްްބަލާއިރުަގއިް ްމެދުވެރިކޮށްގެން ބޭނުންކޮށްގެންްއިންޓަރނެޓު

ނީްމޫސާްމަނިކުްއެތައްްބަަޔކުްވަގަށްްޯވޓުލީްކަމަށްްބުނެްޙުކުމްކޮށްްނިންމާލިއިރުގައިްހަމައެކަނިްވޯުޓލެވިފައިްވ2111ްަ

ްެއއީް ްނޫން. ްއޮެވގެނެްއ ްމައްސަަލއެްއ ްއެހެން ްެއއްވެްސ ްތަފާތުވެގެން. ްއުބުފިލި ްކާުފެގ ްމީހާގެ ްއޮތް ޖަހާފައި

ް ްއިބްާރހީމަށް ްޤާސިމް ނަޑއެިޅގެން ްކޯޓުނ2ްްްކަ ްސުޕްރީމް ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްފުރުޞަތު ްދިުޔމުގެ ްބުރަށް ވަނަ

ނޑު ްައޅުގަ ްމިއަދު ްކަެމއް. ްފަރާތްްްކޮށްފައިވާ ްނިންމާ ްނިންމުން ްފަހުގެ ްއެންމެ ްކޯޓަކީ ްސުޕްރީމް ްއޮތީ ދަންނަވާލަން

ކަމަށްްމިްތަނުގައިްވަރަށްްިގނަްބޭފުޅުންްއެބަްވިދާޅުވޭ.ްަފހުގެްނިންމުންްނިންމިްކަމަށްްވަނީްިވއްޔާްސުޕްރީމްްކޯުޓގެް

21ްޖެހިއިރު،12ްްމުމެއް.ްއެްނިންމުންްރޭްވަނަްދުވަހުްއިންތިޚާބުްބޭްއވޭނެްގޮތަްށްނިންމިްނިނ19ްްފަހުގެްނިންމުމަކީް

ްއެހެންވީމާ،ް ްނިމިފަ. ްނަފީވެ ްމުޅިން ްވަނީ ްމިހާރު ްނިންމުން ްނިންމި ްޓަކައި ްހޮވުމަށް ްަރއީަސކު ްކުރީގެ ްދުވަހުގެ ވަނަ

ކާވެްސްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްޮގވާލަްންދިވެހިރާއްޖޭގެްއިންތިޚާބުަތްއްބަލަހައްޓަންްތިބިްފަރާތްތަކަށްްހިތްވަރުދީ،ްއަނެއްް

ތެދުވެްމިކަންްކުރުމަށް.ްދެންްއަޅުަގނޑުްހަމަްައޑަށްްބާރުަލއިްދަންނަވަންްއޮތީްމިްާރއްޖޭގައިްޕީ.ޕީ.އެމްްބޭނުންެވގެން،ް

ް ްނޮވެމްބަރ ްބޭނުންވެގެން ްނުލައ11ްިވަޙީދު ްއިންތިޚާބަކާ ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްފަހުން ގެ

ްމަޖިލީ ްމި ްކުެރވޭނީ ްނުދޭނަން.ްވެރިކަންކުެރވެންޏާ ްފުރުޞަެތއް ްނޫން،ްއެ ްލާހިެކއް ްނުކުރެވޭނެ. ްތަނަކަށް ްއެހެން ހުގަ.

ް ނޑުމެންނަށ1ްްްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްގޮވާލަން. ްފުރުމަށް ްއަންނަން ްމާލެ ްަރއްޔިތުްނ ްރާއްޖޭގެ ްހުރިހާ ޮނވެމްބަރުަގިއ

ްެއއްޗެް ްސާމާނާ ްކާނެ ްރަްއޔިތުން ްހުންނާނެ ްރިސޯޓުތައް ްހުރިާހ ްކައިރީ ްމިތާ ްހުންނާނެްއޮންނާނެ ްމާލޭގައި ްމިތާ ހި.

ްއަޅާލައިގެންް ްކުނާ ްނުޖެހޭނެ.ްމަގުމަތީ ްމައްސަލަެއއް ްހުންނާނެ.ްކާކަށް ްަކއްކާފައި ްއޮފީހުގައި ްފުލުސް ްާއއި ސިފައިންގެ

ްނޫންް ްއެ ްޮގވާލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްއެރުމަށް ްމާލެ ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްބަދަލުކުރަން ްވެރިކަން ްވެސް ނިދައިގެން

ްގޮތެް ްކިތަންމެްއެްއވެސް ްގެންދަނީ.ްއިންތިޚާބު ްބަހަނާދައްކަިއ،ްވާހަކަދަްއކަމުން ްހޯދުމަށް ްތާރީޚެއް ްނެތް.ްއިންތިޚާބުގެ އް

ޤަްއޔޫމާއިްޤާސިމްްއިބްރާހީމަށްްދިވެހިްަރއްޔިތުންްވެރިކަމެްއްނުދޭނެ.ްهللاްޔާމީންްޢަބްދުهللاްވަރަކަށްްޭބއްިވޔަސްްޢަބްދު

ްތިމަ ްމިއަދު ްއެހެންވީާމ، ްޔަޤީންކަމެއް. ްވެރިކަްންއެއީ ްމީހަކަށް ްމިވެނި ްދިަޔ ްމަގުމަީތގައި ްރަނގަޅޭ ްމާ ްއަށް ންނަ

ނޑުމެންްވެްސް ހަވާލުކޮށްލަިއގެންްތިބެންްކިޔައިގެންްޤާނޫނުއަސާީސގެްއިމުެގްބޭރުންްއުޅެންްއުޅޭނެްކަމެއްްނެތް.ްއަޅުގަ

ނޑި ްލިޔެފަިއްއޮތީމަ.ްފަ ްއެްއެޗއް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްތިެބނީ ްމި ްެއކީަގއި ްފަހުންްކެތްތެރިކަމާ ްއެންމެ ްނޫން ާޔރުންނެއް
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ްއޮްތް ްޮގއްސަ ްނަފީވެގެން ްއޭތި ްމިހާރު ްނިންމުމަކީ ްނިންމާ ނިޑޔާރުން ްއެހެންވީމާ،ްފަ ްބަޔަކީ. ްތިބޭ ްނިންމަން ކަންކަން

ްއެްއޗެއް.ްވަކިްުދވަހަކަށްްަވކިްމުއްދަތަކަށް...

ް

ްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެ

ްއާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްޢަބްދ2113ްުނޮވެމްބަރ11ްްދެ، ްފަހުން ްދުވަހުެގ ްރާއްޭޖގެްهللاްވަަނ ޝާހިދު

ްއަްށް ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ްމިތަނަށް ްމިއަދު ްބިރަށް ްހަވާލުެވވަަޑއިގެންފާނެކަުމގެ ްމަޤާމާ ްއިސް އެންމެ

ްޙަ ްތާއީދުކުރަންްއިނގޭތޯ.ްއެއީ ްހަމަ ްވެސް ްމިހާރުްއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެންމެނަށްްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޤީޤަތުަގއި

ްވެރިކަމަށްްކުިރމަތިލައްވާފައިްިތއްބެވިްބޭފުުޅންގެްތެރެއިންްޢަބްދު ޝާިހދުްއަތަށްްމިްބާރުްއަިއއްިސްهللاްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްވެްއޓިގެްނގޮސް، ްދަރަޖައަކަށް ްދަށު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހާލަތު ްޤައުމުގެ ްމި ްވާނަމަ ްވަރަްށްކަމަށް ްތެރޭަގއި ރަްއޔިތުންގެ

ބައިވަރުްމަްއސަލަތައްްއުފެދުމުގެްބިރުްއޮތްްކަމަށް.ްއެހެންީވމާ،ްއެކަމާްގުިޅގެންްއެްކަންޮބޑުވުންްފާޅުކޮށްްމިްބޭފުޅުްން

ްައޅުަގނޑުް ްމައްސަލަެއއް. ްރަނަގޅު ްސީރިަޔސް ްހަމަ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްައކީ ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުއްވި މި

11ްޝާހިދަށްްމިްވެރިކަްންނުލިބުމަށްްކުެރވެންހުރިްހުރިހާްމަސައްކަެތއްްކޮށް،ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްهللاްހަމަްޢަބްދުވެސްް

ްެއއްބާރުލުންދީގެްނ2113ްްނޮވެމްބަރް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްތިިބ ްީޕ.ޕީ.އެމްަގއި ްކުރިން ްުދވަހުގެ ވަނަ

ްކުރެ ްހަމަ ްބޭއްވުމަށް ްއިންތިޚާބު ްއަރުވަން.ްނަމަވެސް ްޔަޤީންކަން ްފުރިހަމަ ްކޮށްދޭނެކަުމގެ ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ވެންހުރި

އަޅުަގނޑުްހަމަްމިްފުރުޞަތުގައިްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންވާްދެތިންްކަމެއްްއެބަްއޮތް.ްެއީއްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްމިް

ްބަޔާންކޮށްފަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއޮތް ްމި ްފާސްކޮށްފައި ްއޮތް، 15ްްއި ވަނ2119ްްަފެބްރުއަރީ

ދުވަހުގެްކުރިންްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީސް،ްމިްމަޖިލީސްްއިންތިޚާބުކުރަންވާނެްކަމަށް.ްައޅުަގނޑުމެންްހުވާކުރީްއަުޅަގނުޑް

ް 29ްްހަނދާންވަނީ 2119ްްމެއި ްއޮތް، ްބަާޔންކޮށްފައި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދުވަހު. ޖުލައ1ްްިވަނަ

ނޑުްހަނާދންވަނީްވ2119ްަ ވަނަްއަހަރުގ2111ްްެނަްދުވަހުްޯލކަލްްަކުއންސިލުްއިންތިޚާބުްނިންމަންާވނެްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ކޮންމެވެސްްދުވަހަކުްމިކަންްހިނގިކަން.ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަަވންްމިްއުޅެނީްމިގޮތަށްްޤާނޫނުއަސާީސގައިްބަޔާންކޮށްަފއިް

ް ްއެަތއް ްގޮސް ްފަހަނައަޅައި ްތާރީޚުތަކެއް ްއެހެްނވީމާ،ްހުރި ްބޭއްވިފައޭ. ްއޮތީ ްއިންތިޚާބުތައް ްމި ްފަހުން ދުވަހެއް

ނޑުްޤަބޫލުކުރަންްމިހާރުްސުޕްރީމްްކޯޓުންްނިންމާފައިްއޮތްްގޮތަށްްއެކަންްކުރެވިދާނެްކަމަށް.ް އުސޫލެްއގެްގޮތުންްއަުޅގަ

ް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެނެއްނޫން. ްކުރަންޖެހޭނީ ްެއކަން ްކުރިނ2113ްްްބަރްނޮވެމ11ްްްއެކަމަކު ދުވަުހގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހަވާލުވާންޖެހޭނެ ްބޭފުޅަކު ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްބާއްަވއި، ްއިންތިޚާބެއް ްރިޔާސީ މިހާރު

ްތާއީދުކުރަނީްވެސްްހަމަްެއގޮަތށް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްެމންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.ްްނިޒާމީްމައްސަލަެއއް،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްއަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދަންނަވާަލން. ްއެީކަގއި ްއަދަުބވެިރކަމާ ްވަރަްށ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންަދާވއިރުަގއި ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ްޢިއްޒަތްތެރިް، ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެްއޗެްއގައި ްވިދާުޅވާ ްއެ ްމާއްދާަގއި ްފާހަގަކުރައްވާ ްއެ ްއޮންނާނެ.275ްްމެންބަރު ްއޭރު ްމާއްދާ ވަނަ

ސީގެްއިމުގެްތެރޭަގިއްއެއީްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާއެއްެގްތެރޭގައިްކަންކަންްފަސްކުުރންްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއީްާޤނޫނުއަސާ

ްވާހަކަފުޅުްދަްއކަާވއިރުަގއިްހަމައެއްްއެޅޭނެްކަމަކަށްްނޯންނާނެްއެގޮތަކަެށއް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންދެވުންް ްކުރިއަށް ްވާހަކަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލެއްނުުކރަން. ްއަޅުަގނޑު ްަކމަކަށް ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްއެދެން.

ް

ްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްްދެކުނުްދާއިާރގެްގަލޮޅު

ްކަންް ްހަމަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްގޮުތން ްުއސޫލެްއގެ ްއަޅުަގނޑަށް ނޑަްށ، ްއަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ.

ނުޑްޕާ ްކުރުމަށްްފުރުޞަުތްއެބަްއޮތްކަން.ްއެކަމަުކްއަުޅގަ ްއަދިްހިނގާފައިްއޮްތްގޮތަްށްބަލާިއރުްއެކަން ސަނަލީްވެސް

ް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްވެސް ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއެހެންމެ ްބާއްވަންޖެހޭނ11ްްެހަމަ ްއިންތިޚާބު ްމި ްފަހުން ނޮވެމްބަރުގެ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއެންމެހައި ްދިވެހި ްހަމަ ްވާހަކަ ްނުުކރާނެ ްވެސް ްމަސައްކަތް ްއެގޮަތށް ްޤަބޫލުކޮށް، ކަމަކަށް

ްކޯޓު ްމިއަދުްޔަޤީންކޮށްއަުރވަން.ްސުޕްރީމް ްސުވާލު ްދޭތެރޭގައި ްނިންމުމާ ްނިންމާ ްކޯޓުން ްވާހަކަަދއްާކއިރު،ްސުްޕރީމް ގެ

ްމީހަކުް ްދިރިހުރި ްކޯޓަކުން ްއެމެރިކާގެ ްފަހުން ްބޭނުން،ްމި ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއުފުލާއިރު ްރަްއޔިތުން ބައެއް

ްނިން ްނިންމި ްކޯޓުން ްއެ ްވެސް ްބުނީމަ ްދުނިޔޭގައޭ ްދިރި ްމިހިރީ ްމިްތިމަންނަ ްމަރުވެފައޭ. ްތިހިރީ ްކަލޭ ްނޫނެކޭ މުމަކީ

ދައްކަނީްއެމެރިާކގެްކޯަޓކުންްދާދިްފަހުންްނިންމިްނިންމުމެއްގެްވާހަކަ.ްއެހެންވީމާ،ްކޯޓަުކންްނިންމާްނިންމުމަކީްއެހެންް

ްހިތްހަމަޖެހޭ ްމީހުންނާއި ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްނޫން. ްކަމެއް ްނިންމޭނެ ްގޮތަކަށް ްހިތްހަމަޖެހޭނެ ްއެންމެން މީހުންނަށްްްހުރިހާ

ްފުންކޮްށް ްދޭތެރޭ ްކަންކަމާ ްމިކަަހލަ ްރަްއޔިތަކީ ްކޮންމެ ްމިރާްއޖޭގެ ްއެދެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުންނާނެ. ްަމއްސަލަ އަބަދުވެސް

ްެއގޮތުެގް ްމަސައްކަތްކުރުން. ްވިސްަނިއގެން ްގޮތަްށ ްފަިއދާވާނެ ްއެންމެ ްޤައުމަށް ްަރއްިޔތުންނާ ްޤައުުމގެ ްމި ވިސްނަިއ
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ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްއުޅޭްމަތިން ްމި ްޖެހިގެން ްމިހާރު ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްމަަސއްކަތްކޮްށ، ްވެސް ތަކުން

ް ްއަދި ްހޯދޭނެ. ްެވސް ްހައްލެއް ްއަށް 11ްްމައްސަލަ ްވެރިކަމ2113ްްާނޮވެމްބަރ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްދުަވހު ވަނަ

ްކޮންމެެވސްް ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ ްކުރިމަތިލައްވާފަިއވާ ްމިހާރު ްމެދުްްހަވާލުެވވަަޑއިގަންަނވާނީ ްކަމާ ްބޭފުޅެއް އެއް

ނޑުްހަމަްބޮޑަްށްޤަބޫލުކުރަނީްެއއީްޢަބްދު ޔާމީންްކަމަށް.ްވަރަށްްބޮޑަްށްهللاްއަޅުަގނުޑްޝަްއކެއްުނކުރަން.ްދެންްއަުޅގަ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްމަދުްޢަބްދުހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްއި

ނ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްވާހަކަދައްކާއިުރަގިއް`. ްމި ްމިއަދު ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ުޑ

ނޑުްތަމްސީލުކުރާްދާއިރާްއަކީްމަސްވެރިންްގިނަްދާއިރާއަކަްށްވެފައިްރިޔާސީްއިންތިޚާބުެގް ހަނދާނަށްްއަންނަނީްއަޅުގަ

ްހިފުމަ ްބޭނުން ްޙައްެޤްއގެ ްއަސާސީ ްކަށަވަރުކޮށްެދިވފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއަދި ްޓަކައި ްއެްވޯޓުލުމަށް ްޓަކައި ށް

ް ްެއ3ްްމަސްވެރިން ްގެއްލުންެވއްޖެ. ްމަސްެވރިންނަށް ްއެ ްރުފިާޔއެއް ްލައްކަ ްއެތައް ްގޮއްސި. ްރަށަށް ްމިހާރު ފަހަރަށް

ްމަސްވެރިކަްން ްެވއްޖެއްާޔ ްނޫީނ ްިވއްަކއިލާފައި ްުނއަުގގަިއ ްމަސްކޮޅު ްބޭނުނު ްުއެޅފައި ނޑުމަތީަގއި ްކަ މީހުން

ްކުރަ ްހޯދަން ްއާމްދަނީ ްއިންިތޒާރުަގއިްހުއްޓައިލާފައި ްވޯުޓލެވޭނެކަމުގެ ްގޮއްސަ ްރަށަށް ްހުއްޓައިލާފައި ްމަސައްކަތް މުންދިޔަ

ްދިވެހިް ްގެއްލުެމއްތޯ؟ްއެއީ ްކޮންބަަޔކަްށވާ ްއެއީ ްގެއްލުްނވީމާ ްރުފިޔާެއއް ްލައްކަ ްއެތައް ްދުވަސްތަކުގެްސަބަުބން ހޭދަކުރި

ނޑުްހަ މާއްާދ311ްްމަްވަރަށްްހައިރާންވޭްޤާނޫނުއަސާސީގެްރައްޔިތުންނެއްްނޫންތޯްހަމަ؟ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްތަންކޮޅެއް.ް ްއޮންނަ ްފަހުގައި ްއެންމެ ްމާއްދާއެއްގެ ްއެންމެ ްފެންނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑަށް ްމާއްދާގ113ްްެއޮތްއިުރގައި ވަނަ

ްބު ްނިންމުމޭ ްފަހުގެ ްއެންމެ ްނިންމުމަކީ ްކޯޓުގެ ްތަންކޮޅެއް.ްސުޕްރީމް ްޮއންނަ ްޕެރެގުރާފުގައި ްފަހު ްތަންކޮޅު.ްއެންމެ ނާ

ް ްހައިރާްނވޭ ްހަމަ 142ްްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްބާބުެގ ްުބނޭ،ްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ްއެބަ ްމާއްާދގައި 4ްްވަނަ ްބާބުގެ 142ްވަނަ

ްޤާނޫނާް ްާއއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްަކނަޑއެިޅގެން ްޢަަމލުކުރަންވާނީ ނޑިޔާރުން ްޤާނޫނު؛ްފަ ްމި ްބުެނއޭ ްއެބަ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްމަތީންނޭ.ްހަމަ ްގޮުތގެ ްއެްއގޮތްވާ ްުގޅިގެން ްބޭރުނ268ްްްއެއާ ްއިމުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްބުނޭ ްއެބަ ވަަންމާއްދާގައި

ްވުމަކުން،ް ނޑިޔާރަކަށް ްފަ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްނިންމުމެއް ްބާތިލު ްއެއީ ްނިންމުމަކީ ްކޮންމެ ނިންމާ

ްހުންނަ ްމުައއްސަާސއެްއގައި ްދައުލަތުގެ ްމީހަކަށްްވުމަކުްންއަދި ްއެހެން ްޤާނޫނުއަސާސީގެްްއަދި ްުވމަކުން،ްމި ވެިރއަކަށް

ްކަންބޮޑުވޭ.ް ްވަރަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްވަކާލާތުކުރާތީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްކަމަށް ްޞައްޙަވާނެ ްކަންތައް ްނިންމާ ބޭރުން

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ްވެސ171ްްްޢިއްޒަތްތެރި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްފެންނަން ްމާއްދާ ްެއ ްއެކޭ. ނޑައެޅޭނެ ްކަ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްނުބުނޭ ްާމއްދާއަކު ްއެ ްއޮތް. އެބަ

ްކަންތައްތައްް ްކުރަންޖެހޭ ްގޮުތން ްބެހޭ ްއިންތިޚާބާ ްެއއީ ްބާެރއް ްދީފަިއްއޮތް ްަކނޑަެއޅިގެން ްކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް

ްރަޖިސް ްއެ ްހެދުމާއި ްރަޖިސްޓްރީ ްމީހުންެގ ްވޯޓުލާ ްއެހެްނވީމާ،ްކުރުމާއި ްއުނިއިތުރުގެނައުން. ްއަށް ޓްރީ
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ްއެީއް ްކަންތައްތަކަކީ ްހުރި ްހަވާލުވެފަިއ ްތަނަކާ ްަވކި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިހެން ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ންމާްސުޕްރީމްްކޯޓަށްްކުރެވޭނެްކަންތައްތަކެއްްކަމަށް.ްސުޕްރީމްްޯކޓުންްޤާނޫނާއިްޤާނޫނުއަސާީސގެްއިުމގެްތެރެއިންްނި

ްނުނިންމޭނެް ްބޭަރކުން ްއިމުގެ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްޮގއްސަ ްކޯޓަކަްށ ްސުޕްރީމް ްވާނީ. ްނިންމުމަށް ްފަހުގެ ނިންމުން

ްހިނާގް ްކަންތައްަތއް ްބޭރުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްބަލަންޖެހޭނީކީ ްނިންމުމުގައި ްކަންކަން ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ކަންތަކެއް.

ްގޮތަކަށްްނޫން.ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ ްެއބަްފެނޭްޤާނޫނުއަސާީސގެ ވަނ8ްްަވަނަްމާއްދާްވެސް.8ްްނޑުމެންނަށް

ްމަޤާމުތަކުަގިއް ްއެންމެހައި ްއަިދ ްމުއަްއސަސާތަކުން، ްއެންމެހައި ްދައުލަުތގެ ްބުނޭ ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަްށ މާއްދާގަިއ

ްނަ ްޤާނޫނުައާސސީ ްއެ ްތަާބާވންވާނެކަމާއި ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަްށ ްފުރިހަމަ ްމީހުން ްކަމަށް.ްތިއްބެވި ގަހައްޓަްނވާނެ

ްމާއްދާއެއްެގް ްއެންމެ ްހަމަ ްހުރިއިރު، ްމާއްދާއެއް ްހުރިހާ ްމި ްކަމަށް. ްެއްއގޮތަށް ްޤާނޫނުައސާސީއާ ްއެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ

ްފަހުގެް ްއެންމެ ްނިންާމްނިންމުމަކީ ްތެެރއިން ްއިމުގެ ްއާިއްާޤނޫނީ ްޤާނޫނުައސާސީ ްތަންކޮެޅއް؛ްެއވެސް ްއޮތް ފަހަތުގައި

ް ްބުނާ ްނިންމުމަކީްނިންމުމޭ ްނިންމާ ްކޯޓުން ްސުޕްީރމް ްިކޔަނީ ްމި ްއެްއޗެްއްދޫކޮށްލާފައި ތަންކޮޅު.ްެއްތަންކޮޅު؛ްހުރިހާ

ނޑައެިޅގެްން ްކަ ްހަމަ ްނިންމުމަކީ ްއޮތް ްނިންމާފައި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްދަންަނވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމުމޭ. ްފަހުގެ އެންމެ

ްިސފަ ްމައްޗަށް ްނިންމުމެއްގެ ްބާތިލު ްއެ ްނިންމުމޭ. ްރާއްޖޭގެްބާތިލު ްމި ްޢަމަލުކުރާކަށްނުޖެހޭނެ. ްފުލުހުން އިންނާއި

ްދިވެހިް ްއޮތީ ްައމުރުކޮށްފައި ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމައްޗަށް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތީ

ްކަށަވަރުކޮށްދި ްސަލާމަތްކަން ްރައްާކތެރިކަމާއި ްޤައުމުގެ ްމި ްހިމާޔަތްކުރުމަށް. ްވެރިކަން ްފުލުހުންނަށްްރައްޔިތުންގެ ނުން.

ްކޯޓުންް ްސުޕްރީމް ްކިހިނެއްތޯ ްއެހެންވީމާ، ްހިމާޔަތްކޮށްދިނުން. ްރައްޔިތުން ްމުދަލާއި ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި އޮތީ

ްޚިދުމަތްތަްއް ްސަލާމަތީ ްާރއްޖޭެގ ްމި ްޓަކައި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްނިންމުމެއް ްނިންމި ްބޭރުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްޣައިރުް ްއެއީ ްމިްްހަރަކާތްތެރިވާނީ. ްހައިރާންވޭ ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާނީ. ްހަރަކާތްތަކަކަށް ޤާނޫނީ

ް ްނޮވެމްބަރު 11ްްރާއްޖޭަގއި ްދައުރަކީ ްރިޔާސަުތެގ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްފަހުން ްކަމަށ5ްްްގެ އަހަރު

ނަޑއަޅާފައިްއޮތްއިރުްޮނވެްމބަރުް ރިޔާސަުތގެްދައުރުްހަމަާވއިރުަގއިްމިްްޖަހާއިރ12ްުވަނަްދުވަހުގެްރޭްަދންވަރ11ްްުކަ

ގެްފަހުންްވެސްްރައީސަކަށްްހުރެވިާދނޭ.ްއަޅުަގނޑުްހަމަްވަރަށ11ްްްރާއްޖޭަގއިްޕީ.ޕީ.އެމުންްނިންމާފައިްްއެބަްބުނޭް

ްބޮޑަށްްކަންބޮޑުޭވ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަް ްމަޖިލީހުގެ ްމެދު ްމައްސަލަތަކާ ްކުއްލި ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްބަހުސްކުރުމަށ47ްްްވާއިުދގެ ްބުނަނީ ްމި ްމާއްދާގަިއ ވަނަ

ް ްލިބޭނ147ްްީގަޑިއިރޭ.1ްްލިބޭނީ ްބުނަނީްބަހުސްކުރުމަށް ްމި ްހުށަހެޅިފައިްމިްވ1ްްާަވނަްމާއްދާގައި ގަޑިއިޭރ.ްމިއަދު

ް ްހަމަވާނީ ްަގޑިއިުރ ްއެްއ ްއަށް ްދިޔުމުގ11:26ްްެމައްސަލަ ްހުްސވަުގތުކޮޅަށް ްއެހެްނވީމާ، ްިމނެޓުގަ. ްިމްްވަނަ ކުރިން

ްއެހެންް ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ްވަގުތު ްއިތުރު ްބަހުސްކުރުމަށް ްމެދު މައްސަލައާ
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ްދަންނަަވއިލާނަން.ް ްވަގުތު ްމި ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްތާއީދުުކރައްވާފަ. ްއޮތް ްއެބަ މެންބަރަކު

ވަަންމާއްާދގެްަދށުންްމެދުްހެންވޭރުްދާއިާރގ145ްްެައކީ،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުގެްހުށަހެޅިފައިވާްމަްއސަލަް

ްހުރިހާް ްއެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަްށ ްއަށް ްމައްސަަލ ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްޢާޒިމު ްޢަލީ މެންބަރު

ްމައްސަލައި ްމި ްނިމެންދެން ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުންނަށް ްދާއިާރގެ ްޮތއްޑޫ ްއިތުރުކުރުމަށް ްަވގުތު ގައި

ްދީދީް ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުުރ ްމައްޗަްނގޮޅީ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްވަޙީދު ްޢަލީ މެންބަރު

ްވޯޓު ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑައިގަންަނވާ ްމެދު ްހުށަހެޅުްއވުމާ ްއޮންނާނެ.ްތާއީދުކުރެްއވި ދެްއވުން

ް ްައޅުަގނޑު ްެއއަށް ްދަންނަވަން.5ްްއެހެންވީމާ، ްރަނގަބީލުޖެހުމަށް ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްފުރުޞަތު މިނެުޓގެ

ްއަޅުަގނޑުް ްޗެކުކޮށްލުމަށް ްކާޑުކޮޅުަތްއ ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްވޯޓަ ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ވަަނ145ްްށް

ްއަްށް ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޢާޒިމު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު ްދަށުން މާއްދާގެ

މެންދެންްމިްމައްސަލައިަގއިްަވގުުތްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަންްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުަވއިްނި

ްާދއިާރގެް ްއުތުރު ްަމއްޗަްނގޮޅީ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތޮްއޑޫ އިތުރުކުރުމަށް

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްހުށަހެުޅއްވުމާ ްތާއީދުކުެރއްވި ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިާޔ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށް.ފެނިވަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

44ްްގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުން

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

13ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 35ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .18ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،35ް. .

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޢަލ145ްްީރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު ްަދށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމެންބަރުންނަށްް ްހުރިހާ ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ްވާހަކަުފޅުދައްަކވަން ްއަށް ްމައްސަލަ ްުކްއލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޢާޒިމު

ްފާސް ްއިތުރުކުރުމަށް ްަވގުތު ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްނިމެންދެން ްމައްސަލައެްއްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ެވއްޖެ.

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

 ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު

ްގަވާް ްމަޖިލީހުގެ ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާ،29ްްއިދުެގްޢިއްޒަތްތެރި 1.29ްވަނަ

ްކަށަވަރުކޮށްޭދް ްވީކަން ްމެންބަރަކު ްޕާޓީއަކަށް ްއެހެން ްވަކިވެ، ްޕާޓީން ްހުރި ްމެންބަރަކު ްދަށުން. ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވަނީ.ް ްަބޔާންކޮށްފައި ްގަވާއިުދގައި ްމި ްކަމަށް ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ްމެންބަރަކު ްލިޔުމެއް ްކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް

ްވާނީ ްިމްްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްހުށަހަޅާފަ. ްިލޔުން ްކަަށވަރުކޮށްދޭ ްކޮމިޝަނުގެ ްއިލެކްޝަންސް ްމަޖިލީހަށް މި

ްމިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮމިޝަނަށް ްއިލެކްޝަންސް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްނެތް ްެއއްެވްސްތަނަކު ްގަވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ

ްވާހަކަ ްލިޔުންތަކުގެ ްުހށަހަޅާ ްޓަަކއި ްގަާވއިދުގެްްކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްކަަށވަރުކުރުުމެގްވާހަކަ ްއަހައި ިއތުރަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްމިކަން ްކުރަމުްނގެންދާތީވެ ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްނެތް.ްއެހެްނވީމާ،ްަތފާތު ްބަޔާންޮކށްފައެއް ްތަނެްއަގއި އެްއވެސް

 ސަމާލުކަމަށްްގެނައުމަށްްޓަަކިއްއަޅުަގނޑުްހަމަްމިްވާހަކަްިމްދަންނަވާލީ.ް

ް

 ތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

މެންބަރުންނަށ3ްްްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގަިއްތިޔަްަހވާލާދެްއވިްމާއްާދގަިއްވަނީްމަޖިލީހުގައިްހިމެނޭްމެންބަރުންެގްތެރެއިންް

ްޕާޓީައކާް ްސިޔާސީ ްހިމެނިފައިވާ ްދަފްތަރުގައި ްކޮމިޝަނުގެ ްއިލެކްޝަންސް ްެއއީ ްޕާީޓއަކާ؛ ްސިޔާސީ ްގިނައިން ވުރެ

މަޖިލީހުަގއިްެއއީްސިޔާީސްޕާޓީެއއްެގްގޮުތަގއިްބެލޭނެްކަމަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިޔަްހަވާލާދެްއިވް،ްގުޅިއްޖެްނަމަ

ްއިެލކްޝަންްސް ްލިޔުން ްކަމުގެ ްޕާީޓއެއް ްހިމެނިފައިވާ ްދަފްތަރުަގއި ްކޮމިޝަނުގެ ްއިލެކްަޝންސް ްެއއީ ްޕާޓީ ސިޔާސީ

ްއިޢުލާނުކުރާނެ ްއެ ްހޯުދމަށްފަހު ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުންްްކޮމިޝަނުން ްއިދާރީ ްިލޔެކިޔުމުން ްެއއީ ްދަންނަވަން. ވާހަކަ

ހަމަޖައްސަންޖެހޭްކަންތައްތައްްހަމަނުޖައްސައިްެއކަންްކުރީމާްކަންތައްތަްއްދިމާވާނީްޮއޅުންބޮޅުމުގެްތެޭރގަ.ްއެހެްނވީމާ،ް

ރިއަށްްގެންދާނަން.ްިއއްޔެްމަޖިލީހުގެްއިދާރީްގޮތުންްކުަރންޖެހޭްކަންތައްތައްްކުރުމަށްަފހުްއަޅުަގނޑުްއެްމަަސއްކަތްްކު
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ްައޅުަގނޑުް ްވަނީ ްަމއްސަލަ ްއެ ްއަށް ްއިްއޔެ ްއިން ްއިްއެޔ ްހަމަ ްފޮނުއްވީމާ ްލިޔުންތައް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެް ްކަމަށް.ްލިބުމާއެކީަގއި ްޖަވާބުލިބޭނެ ްއެއަށް ްމިއަދު ްުއއްމީދުުކރަނީ ްފޮނުވާފަ.ްއަޅުަގނޑު އިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނަށް

ްެއއޮން ްދާއިާރގެްކަންތައްތަްއ ްއުތުުރ ްމައްޗަންޮގޅީ ްމައްސަލަެއއް، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްގެންދާނަން. ްކުރަމުން ްތަރުތީބުން ނަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ކަދެްއކެވުން:އުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަްމައްޗަންޮގޅީ

ރަީއސް.ްމިއަދުްހެނދުނުްވައިކަރަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްހުށަހެޅުއްިވްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިް

ކުއްލިްމައްސަލަ،ްުކއްލިްމަްއސަލައިގެްގަާވއިދަށްްނުފެތޭތީްއަޅުަގނޑުްމަޖިލީހުގެްއިދާރާެގްއިދާރީްމޭޒުންްސުވާލުކުރީމާް

ް ްކައުންސެލް ްވަީންނުފެތޭކަން ްވިާދޅުވެަފއި ްބޭފުޅުން ްަރއީާސްއެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަމަކު ްކަމަށް. ްވިދާުޅވި ްވެސް ޖެަނރަލް

ބެހޭްމައްސަލައެްއްވީމާްފްލޯްއިންްގޮެތއްްނިންމަންްގެންެނީވްކަމަށް.ްއެހެންވީާމ،ްައޅުަގނޑުްއެްޮޕއިންޓްައއުޓުކޮށްލަންް

ްބޭނުންވޭްނިޒާމަށްްނުފެތޭްމައްސަލައެއްްކަމާ؛ްެއއީްކިހިނެއްްހިނގައިދިޔަްކަެމއްތޯ.

ް

 ސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްއެއްެޗްއް ްވިސްނުންފުޅަށް ްތިޔަ ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ އާދެ!

ނުޑްބޭުނން.ްވަިއކަރަދޫްދާއިާރގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްމިއަދުްހުށަހެޅުއްިވްމައްސަލަް ދަންނަވާލަންްއަުޅގަ

ްއަުޅގަ ްމެދުްއަކީ ްއެކަމާ ްޕާޓީން ްނިސްބަތްވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްމަނިކުފާނު، ްއެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު

ްދައްަކވަންް ްތަޅުމުގައި ްމެންބަރުންްމަޖިލީހުގެ ްޕާޓީގެ ްއެ ްހުށަހަޅާފައިވާްމައްސަލަެއއް.ްއެްމައްސަލަިއަގއި ކަންބޮޑުެވގެން

ސްއަޅާްފަރާަތކީްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުަގއިްިއންްމީހެއްްކަމުގައިްވާންޖެހޭްބޭނުންވާްފުރުޞަތުތަކަށް،ްވާހަކަފުޅުތަކަށްްހުރަ

ްއިްން ްރިޔާސަތުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ ްމަްއސަލަިއގައި ްހުށަހަޅުްއވާަފއިވާ ްލިޔުުމގައި ްއެއީ ްައއުމުން ްއެކަން ހާލަތަކަށް

ްމައްސަލަިއގައި ްމައްސަލަެއއް.ްއެހެްނވީމާ،ްއެ ްހުށަހެޅުއްވި ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެންމެްްމީހަކާ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރި ނޑު އަުޅގަ

ްެއް ްމަތިން ްގޮތެްއގެ ްނިންމަވާ ްމެންބަރުން ްފުރުޞަތުއެރުވުން. ްއެ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވާނީ ްގޮަތކަށް ރަނގަޅު

ނޑުްއެކަންްކުރީ.ްއެކަުމަގއިްގޮތްްނިންމާްމީހަކީ އެްްކަންތައްްކުރިއަށްްގެންދެވުން.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮުތގެްމަތިންްއަޅުގަ

ްހާލަތަކަށްް ްކަމުގައިވާ ްމީހާ ްރައްުދާވ ްނުތަނަވަސްކަން ްއޮތް ްހިތްޕުޅުގައި ްމެންބަރުގެ ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެ މައްސަލަިއގައި

ްއެީއް ްއެހެންނޫނީ، ްކަމަށް. ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ްނިންމަަވއިދެްއވަންޖެހޭނީ ްއެކަން ްޤަބޫލުކުރީ ނުޑ ްއަުޅގަ އައިމަ
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ްގޮތުަގއިް ްޤަބޫލުކުރާ ްދާއިާރގެްްއަޅުަގނޑު ްތޮއްޑޫ ްމައްސަލައެްއ، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްކަމެއް. ްޚިލާފު ްޖަސްޓިސްއާ ނެޗުރަލް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްކަ ްދެ ްނެގީ ނުޑްމި ްމައްސަލައެްއްއަުޅގަ ްބެހޭ ްރަީއސް،ްިނޒާމާ ްއިންޓަރނެުޓގެްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކަށް ެމއްގަ.ްފުރަތަމަ

ްއެދެން.ް ްރަނގަޅުކޮށްދިނުން ްމިކަން ްވެރިފައިކޮށްދީ، ްިމކަން ްއެހެންވީމާ، ްމޭޒަކަށް. ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްނުލިބޭ ޚިދުމަތެއް

ްކަމަކަށްް ްެދވަނަ ްަމްއސަލައެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްމޭޒަކަށް. ްމި ނޑިައކަށް. ްގޮ ްމި ްުނލިބޭ ްޚިދުމަތެއް އިންޓަރނެޓުގެ

ނޑުމެންނަކީްޤާނޫނުްހަދާްބާރު.ްއަޅުަގނޑުމެންްހަދާފައިްއޮންނާނެްސިޔާސީްޕާޓީތަކާްބެހޭްޢި އްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްހަދާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްްޤާނޫނެއް.ްދެންްއަޅުަގނޑުމެްންއެްހެދިްޤާނޫނުްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްތެރެއިންް ްެއގޮތްމިގޮތް ްވަނީ ވަދެ

ްސިޔާ ްނުކުރަން ްތާއީެދއް ްޤާނޫނުއަސާސީާއްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތަށް ްފާސްކުރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްޕާޓީތަކާ ސީ

ޚިލާފަށްްއެއްވެސްްކަމެއްްކުެރވޭނެްކަމަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްއިތުރަށްްތިްޕާޓީތަކަށްްމިް

ްޕާޓީ ްެއގޮތަކަށް ްޕާޓީ. ްޢަދާލަތު ްތެރޭގަިއ ްމިތާ ްއެމް.ޑީ.އޭ. ްބޭރުގައި ްެއީއްތަނުން ްއިނގޭތޯ. ްނުވަދެވޭނެ ަތކަކަްށ

ްއަޅުަގނޑުމެންްތާއީުދކުރާ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮުތެގް ްަގާވއިދުަގއިާވ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްުތކޮޅެއްްއަރުވަން.ްވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ްމިނެޓުގެްހުްސވަގ31ްުމަތިންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ް

ް]އަށ11:14ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަމއްސަލަ.ްއެއީް ްކުއްލި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްފަށަނީ.ްމިއަދު ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ `.ްހުސްަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު

ްަގވާިއދުގެް ްމަޖިލީހުގެ ްޢަލ145ްްީރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު ްަދށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއަރުަވނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްުފރަތަމަ ްައޅުަގނޑު ްމައްސަލަ. ްކުްއލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްދާއިރާެގްޢާޒިމު ްދެކުނު މާފަންނު

ްމްްރަޝީދަށް.މެންބަރުްއިބްރާހީޢިއްޒަތްތެރިް

ް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްރުމެންބަްދާއިރާގެްދެކުނުްމާފަންނު

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަކީ ްމައްަސލަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ވަނ145ްްަޝުކުރިއްޔާ

ް ނުޑމެން؛ްޤާނޫނުއަސާސީެގ31ްްމާއްދާގެްދަށުންްހުށަހަޅާްުކްއލިްމައްސަލަ.ްމައްސަަލއިގެ ްއަުޅގަ 111ްދުަވސްްކުރިން

ްމާ ްވަނަ ްޮނވެމްބަރު ްބުނަނީ 11ްްއްާދގައި 31ްްުދވަހުގެ ްކުރިން 11ްްދުވަސް ްހުާވކުރާނ2113ްެޮނެވމްބަރު ަގއި

ްއޮތީް ްމި ްމައްސަލަ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްހުންނަންވާނެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު އިންތިޚާބުވެފަިއވާ

ްމައުމޫނުގެ ްަރއީްސ ްކުީރގައި ްއަިއއްސަ. ްހިސާބުން ްކޯޓާ ްބާރުތަްއްްސުޕްރީމް ްތަންފީޛީ ްވެސް ވެރިކަުމގައި

ްތަންފީޛުކުރަންް ްދިެވހިރާއްޖޭގައި ްއެއީ ްޙުކުމަކީ ްއޮތް ްނެރެފައި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްގެންދިޔައީ. މަސްހުނިކޮށްގެން

ްތަންފީޛީް ްލިބިފައިވާ ްކޮމިޝަެނއްކަށް ްމުސްތަޤިއްލު ްަވކިކުެރިވފައިވާ ްއިޢުލާނުކުރަން ނަޑައޅައި ްކަ ްަވކިން އިންތިޚާބުތައް

ބާރުތައްްަވކިްބަެއއްގެްއަތްމަްއޗަށްްދޫކޮށްލުން.ްޭއގެްސަބަުބންްމިްހިސާބަށްްމިްދަނީ.ްހަމައެއާެއއްކޮށްްމިހާރުްމިްއޮީތް

ނޑައަޅައިފީމޭްުބނެފަ.ްވަޙީދޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުރާނީްޮނވެމްބަރުް ޕީ.ޕީ.އެމުންްވަކިްރަީއސަކުްިތމަންނަމެންްކަ

11ް ްބުނެފަ. ްވެސް ްފަހުންނޭ ްހުރިހާްގެ ްގޮތް. ްއައި ްވެރިކަްނުކރަމުން ްެވސް ްއޭރުގައި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫނު މީ

ްއޭަގިއް ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމިހާރުވެސް ްއޮތީ ްމި ްމިގޮތުން ްައއީ. ްވެރިކަންކުރަމުން ްލަިއގެން ްމުއްދަށަށް ބާރުތަކެއް

ްވަން ްކަމަށް ްސޮއިުނކޮށްފި ްއޭގައި ްމީހަކު ްހުރި ްދެްނ ްނުވަތަ ްއެްސޮއިނުކޮށްފިްއޔާ ްހާލަތަށް ްަތންފީޛުނުކުރެވޭހާ ްއެ ޏާ

ްޢަމަލަީކް ްކުރި ްއެ ްފުލުހުން ްވަދެފަ. ްއަށް ްއޭގެތެެރ ްފުލުހުން ްއެާއއެްއކޮށް ްއަދި ނޑުަވއިލާފަ. ްކަ ްބާރު މީހުންގެ

ްކޮްށގެންވާނެ،ް ްއެީއ ްހުރަސްއެޅުމަކީ ްމުއައްސަާސއަކަްށ ްމިިނަވން ްމައްސަލައެއް. ްބަަލންޖެހޭނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނަރަލް

ްޕްރޮސިިކއުޓުކުރަން.ްްއެއީ ްމައްޗަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްޖެހޭ ްެޖނަރަލް ްޕްރޮސިިކއުޓަރ ްކަމެއް. ްޚިލާުފ ޤާނޫނުައސާސީއާ

ްިނއުްސް ްބަޔާނުގައި، ްދިން ްއޮފީހުން ްފުލުސް ްނުވަތަ ްޕޮލިހުން ްފެނިގެންދިޔައީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް މީޑިޔާަގއި

ްއިހުމާލު ްމީގެތެރެއަށް ްމީހުންގެ ްެއ ްތެރޭގައި ްމިހާރުްކޮންފަރެންސްގެ ްއެއީ ްވަދެފައިވާކަން. ްމީގެތެރެއަްށ ވެފައިާވކަން.

ްމަތިންް ްރޭވުމުގެ ްހުރިްވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކު،ްއޭާނގެ ްހަވާލުެވެގން ްބާރުން ްގަދަ ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްޤާނޫ ްައކީ، ްމިނިސްޓްރީ ްހޯމް ްއެއްެޗއް ްއޮންނަންޖެހޭ ްދަށުަގއި ްއޭާނގެ ްެއއީ. ްކަމެއް ްހޯްމްކޮށްފައިާވ ްގޮތުން ނީ

ްކަެމއް.ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްކޮށްފައިވާ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްތިބެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްވަޙީދު ްމި ްފުލުހުން ްދަށުަގއި މިނިސްޓްރީ.ްއޭގެ

އިންތިޚާބާްބެހޭްހުރިހާްކަންތަްއތައްްބެލެހެއްޓުމުެގްތަންފީޛީްބާރުގެްމަްއޗަށްްއަރަިއގެންފަ.ްމީްޕްރޮސިކިއުުޓކުރަންޖެހޭނެް

ްއެްއވެސްްިސާޔީސ11ްޙީދަކީްޮނވެމްބަރުްކަމެއް.ްވަ ެގްފަހުންްދިވެހިރާއްޖޭެގްެވރިކަމުގަިއްހުރެވޭނެްމީހެްއްނޫން.ްއަދި

ް ްނޮވެމްބަރު ްމީހެކޭ ްމިވެނި ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ، ްމިވެނި ނޑައަޅާނީ ްކަ ްތިމަންނަމެން ްބުނުމުެގ11ްޕާޓީއަކަށް ގައި

ްއިންތި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނޯންނާނެ. ްޙައްެޤއް ްރައްޔިތުން.ްއެްއވެސް ްދިވެހި ނޑަައޅާނީ ްކަ ްވެރިން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާބުތަާކއި

ދިވެހިްރައްޔިތުންގެްއިންތިޚާުބން.ްއެއީްއެްއވެސްްމީހަކަށްްައދިްސުޕްރީމްްކޯޓަކަށްްވެސްްއަދިްފުލުހުންނަށްްވެސްްއަދިް

ްހަް ްބާރުތަކަށް ްތަންފީޛީ ްމީ ްނޫން. ްޙައްެޤއް ްލިބިގެންވާ ްޕާޓީއަކަްށ ްސިާޔސީ ްކުީރގަިއްއެްއވެސް ްގޮތް. ްއޮތް ދާފައި
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ނޑުއަޅާފަ.ް ނޑުއަޅަމުން،ްކަތީބުންްލައްަވއިްކަންތައްތަްއްކުރަމުންދިޔަްގޮތަށްްމިހާރުްމިްއޮތީްފޮށީަގއިްބަ ވޯޓުފޮށީަގއިްބަ

އެްއވެސްްހާލެއްަގއިްއިލެްކަޝންސްްކޮމިޝަނުގެްބާރުތަކަކަްށްއަރައެއްުނގަނެވޭނެްެއްއވެްސްފަރާތަކަށް.ްޕްރޮސިކިއުޓަރް

ނުޑްޮގވާލަްންމިނިވަންްމުައއްސަސާތަކާްެބހޭްކޮމިޓީްއަށްްޕްރޮިސކިއުޓަރްޖެނަރަލްްހާޒިރުކޮށްްމިކަްންޖެ ނެރަލް؛ްއަުޅގަ

ްކުރަންޖެހޭް ްމިހާރު ްތެރެއިން ްނިޒާމުެގ ްޕާލިމެންޓްރީ ްިނޒާމުގެ؛ ްމި ްެއއީ ްޕްރޮސިކިއުުޓކުރަން. ްމައްޗަްށ ްބަެއއްެގ ކުރި

ްންނެވިްބޭފުޅެއް،ްއެްޮކމިޓީްމިއަދުްބާއްވާފައިްވަޙީދު...ކަމެއް.ްއެްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިަރކަށްްހު

ް

 މުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްދާއިާރގެްދެކުނުކުޅުދުއްފުށީް

ަގއޭ.31ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްެއއްްޕާީޓއަކުންްމިްވިާދޅުވަނީްިރޔާސީްއިންތިޚާބުްބާްއވަންްބޭނުންފުޅުވަނީް

ް ްިސޔާސީ ްއަނެއް ްމަހުެގ ްއަންނަ ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްވިދާޅުވަީނ2ްޕާޓީައކުން ްމި ްޮކމިޝަނުން ްއިެލކްޝަންސް ަގއޭ.

ނުޑމެންްމިްދަނީްއިލެކްޝަނުނ9ްްްއެކަީށގެންވާްތާރީެޚއްްކަމަްށ،ް ނޮވެމްބަރޭ.ްދަންަނވަންްމިްއުޅޭްވާހަކަްއަީކްއަުޅގަ

ްނޮވެ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްކުރިއަށްދާ ްބަލަިއެގން ްތާރީޚަށް ްވިދާުޅވާ ްއެ ްތެޭރަގއ11ްްިމްބަރު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ އަންނައިުރ

ނޮވެމްބަރުގައިްަނގާްވޯޓަީކ9ްްއިންތިޚާބެއްްފުރިހަމަނުކުރެވިްދިޔުމުގެްފުރުޞަތުްމިހާރުްއެބަްއޮތޭ.ްެއއްެވސްްހާލެްއގައިް

ް ްއަންނާނީ ްބުރެއް ްދެވަނަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްވޯޓެއް ްދާންޖެހޭ ްބުރަށް ްއެހ11ްެދެވަނަ ްފަހުން. ްނޮވެމްަބރުގެ 11ްންވީމާ،

ްމައްސަލަައކަށްް ްދަންނަވާަލން؛ްނިކުންނަ ްެއއްެޗއް ނޑު ްައޅުގަ ްުސވާލަކަށް ްނިކުންނަ ްދެެކވޭއިުރގައި ްވާހަކަ ނޮވެމްބަރުގެ

ްމިހާުރް ްއިން ނޑުމެންނަށްްމީޑިޔާ ްކުރަނީ.ްއަުޅގަ ނޑު ްައޅުގަ ްބޭނުން ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްދަންނަވާަލން އަޅުަގނުޑްެއއްެޗއް

ްބަލާއި ްކޮމެންޓަށް ްގޮތުްންމިފެންނަ ްބެހޭ ްެއކަމާ ްބޭުފޅުން، ްހުރިހާ ްތިއްެބވި ްމަޤާމުތަކުަގއި ްިއސް ްދައުލަތުެގ ރުގަިއ

ް ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްބޭފުޅުން ްހުިރހާ ްވިދާުޅވެވޭނެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައުކ11ްްއެްއޗެއް ްކުރިްނ ޮނވެމްބަރުގެ

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަކުް ްހުރި ްއިންިތޚާބުކޮށްފައި ްހަވާުލވާންވާނޭ.11ްްްއިންތިޚާބުކުރެވެްނވާނޭ. ްމަޤާމާ ނޮވެމްބަުރގައި

ްތާރީޚަކަށްް ްބުނަނީ ްމި ްމީިޑޔާަގިއ ްހަވާލާދީ ްބޭފުޅާއާ ްހުންނެވި ްމަޤާމުގަިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގެ މިހާރު

ްއެއްބަސްުނވެވޭްކަމަށްްވާނަމަްތިމަންނަްއާއިްތިމަންނަގެްނައިބުްރައީސްްއިސްތިޢުފާދީފައިްދެންްއެްއޮންނަްއިންތިޤާލީް

ނިޒާމެއްެގްތެރެއަްށްދާނޭ.ްުސޕްރީމްްކޯޓުެގްޙުކުމްަގއިްމިްުބނަނީްހުރިްރައީސަުކްދެމިހުންނާނޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިހާރުް

ްކަމަށްް ްވާހަަކެއއް ްއޮތް ްވިދާުޅވެފައި ްބޭފުޅާ ްއެ ްވަރަށްްސާފު.ްއެއީ ްނިޔަތް ްގޮތުން ްހުރި ްވާހަކަފުޅުަތއް ްރައީސްގެ ހުރި

ްއޮްތްޤަބޫ ްއެބަ ްވާނަމަ،ްފުރުޞަތު ްވާނަމ11ްްަލުކުރަން ްކަމަށް ްނެތް ްނިމިފައި ްއިންތިޚާބުކޮށް ްރަީއސަކު ނޮވެމްބަުރަގއި

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއެީއކަން ްިނޔަތަކީ ްއޭނަގެ ްކަމަށް. ްނުހުންނަވާނެ ްދެން ްމަޤާމުގައި ްއެ ްވަޙީދު ްޑރ. ރައީސް

ނޮވެމްބަރުގެްފަހުންްވާނ11ްްީެވއްޖެއްޔާްދޭހަވާވަރަށްްމިހާރުްމީޑިޔާގަިއްއެބަްއާދޭ.ްދަންނަވަންްމިްއުޅޭްއެއްަޗކީްއެހެން

ް ްނަންަގވާ ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްވަން.ޓޫ.ފ124ްްޯކިހިނެއްހޭ؟ ްގޮތުން. ްކިޔާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވަން.ޓޫ.ފޯ ްާމއްދާ. ވަނަ

ްނައިބާް ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދަންނަަވއިލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތް ްއޮތް ބިނާކޮށްފައި
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ްނަމަްރަ ްމެދުވެރިެވއްޖެ ްަވގުީތްގޮތުން ްހާލަތެއް ްފަދަ ްއަާދނުކުރެވޭ ްވާޖިބުތައް ްމަސްއޫލިްއޔަތާއި އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްއެް ްގޮތުން ްވަގުތީ ްހަވާުލވަންދެން ްއަލުން ްމަސައްކަތް ްަނއިަބށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހަވާ ްވާޖިބުތައް ްބައެކޭ.ްމަސްއޫލިއްޔަާތއި ްމިވެނި ްނުވަންޏާ ްއަށް ްއޭނަ ްދެން ްރައީސޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ލުވާނީ

ް ްއެއްޗަކީ ްއުޅޭ ްމި ްހުރ124ްްިދަންނަވަން ްމަޤާމުގައި ްރައީސަާކއި ްހުރި ްމަޤާމުގައި ްއޮތީ ްއެ ްއަމާޒުކޮށްަފއި ްމާއްދާ ވަނަ

ްއެް ްުނކުޅެދިއްޖެްއޔާ ްގޮތުން ްވަގުތީ ްުނކުޅެދިްއޖެއްޔާ، ްރައީސަކު ްސްޕީކަރްނައިބު ްގޮތުަގއި ްމަޤާމެއްގެ ކްޓިން

ޓޭކްޯއވަރކުރާްގޮތަށޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްޤާނޫނުއަސާސީްނުދަނެއޭްހުވަންޖެހޭްމީހާްހުވަންޖެހޭްތާރީޚަށްްނުހޮވައިފިއްާޔް

ް ްެއހެންވީމާ، ްވާހަކަެއއް. ްގޮެތއްގެ ްރައީްސ124ްްވާނެ ްނައިބު ްހުރި ްރައީސަކާއި ްހުރި ްބޭނުންކުރެވޭނީ ްމާއްދާ ވަނަ

އަންނަންޖެހޭްރައީސެއް،ްައންނަންޖެހޭްނައިބުްރައީސެއްްްފަހަރާްނުކުޅެދިއްެޖއްޔާްމަޖިލީހުގެްރައީސްްއަންނަްގޮތަޭށ.އެއް

ނެތިްހުއްޓާްރާއްޖޭގައިްރައީަސކާއިްނައިބުްރައީެސއްްނެތްްދަނޑިަވޅެްއަގއިްދެންްޢަމަލުކުރާނީްކިހިނެއްްކަމެއްްމިއަކުް

ނަށްްވަގުުތްއެބަްއޮތޭްްމިކަންްހައްލުކުރުމަށްްަޓކައިްމިހާރުންްމިހާރަށްްވެސްްމިްނުބުނެއޭ.ްއެހެންވީާމ،ްައޅުަގނޑުމެން

މާއްދާގެްތެރެއަށްްނަމަވެސްްައދިްއިތުރުްމާއްދާއެއްގެްގޮތުަގިއްނަމަވެސްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްސިޔާސީްޕާޓީތަކުންް

ް ްޯހދައިދީފައި ްަހއްލެއް ްއެއަށް ްއަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްވާނީްމަޝްވަރާކޮްށގެން ްދެން ްއިތުރުކުރަން ްނަމަވެސް ްޖުމުލަ ެއއް

ެގ124ްނޮވެމްބަރުްއަންނައިރުްަރީއސަކާއިްަނއިބުްރައީސަކުްވެްސްނުހުންނާނެ.ްއަދ11ްްިކިހިނެއްކަން.ްއެހެންނޫނިްއޔާް

ް ްސުވާލެއް.ްސުޕްރީމް ްއުފެދޭ ްވެސް ްއެއީ ްހަވާލުވެވިދާނެތޯ ްެއްމަޤާމާ ްމަޖިލީހުެގްރައީސަށް ްރައްޔިތުންގެ ކޯުޓެގްދަށުން

ްވަގުތީް ްދެމިގެންދާނޭ ްމީހާ ްުހރި ްފެންނަން.ްެއއީ ްއޮތީ ްނަމަވެްސްއެ ްނޫން ްގޮުތގައި ްަބެއއްގެ ްޙުކުމުގެ ވިސްނުން،ްއަދި

ގޮތުން.ްެއކަމަކުްހުރިްމީހާްނުހުންނަންްބޭނުންވެއްޖެްކަމަށްްވެއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްދެންްައނެއްނާްވާނީްކިހިެނއްްކަެމްއް

ް ްއުޭޅ ްމި ްދަންނަވަން ްނޭނގޭ. ްދަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެެރއަށޭ ްމައްސަލަތަކެްއގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްޤާނޫނީ 11ްއެްއޗަކީ

ނޮވެމްބަރުގަިއްމީހަކުްނެތްްަކމަށްްވަންޏާްނެތްްރައީސަާކއިްހޮވަންޖެހޭްމީހާްހޮވަންޖެހޭްމުއްދަތަށްްނުހޮވައިިފއްޔާްދެްން

ވާނެްގޮތޭްމިްޤާނޫނުއަާސސީްދަންނަނީ.ްަވގުތުްއަިދްވާނެްގޮެތއްްމިްޤާނޫުނއަސާީސްނުދަނެއޭ.ްހުރިްމީހާްނުކުޅެިދއްޔާް

ް ްއޮތޭ ްހާލަތުގަިއ57ްްއެބަ ްެއ ްމޮޑެލެއް ްވަިކ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަްޝވަރާކޮްށފައި ްޕާޓީތަކާ ްިސޔާސީ ވޯޓުން

ް ް ްނުވަތަ ްލެވިދާނޭ. ްމީގެތެރެއަށް 124ްްޢަމަލުކުރުމަށް ްލަިއގެން ްހާލަތު ްއެ ްކުރެވިދާނޭ.124ްްއަްށ ްވެސް ފުރިހަމަ

 މަށްްހަމަްދޫކޮށްލަންްބޭނުންވީްމިްނުކުތާ.ްޝުކުރިްއާޔ.ްވިސްނު

ް

 މަޑުއްވަރިްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްއޮްތް ްދީފައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއިންތިޚާބަކީ ްިރޔާސީ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހަމައެާއއެްއކޮށްްރަ ްލިެޔވިަފިއްއިންތިޚާބެއް.ްއަދި ްގޮތުަގއި ްހަމަްއަސާީސްޙައްޤެްއގެ ްޙައްަޤކީ ްވޯޓުދިނުމުގެ އްޔިތުންނަށް

ްޙައްުޤް ްއަސާސީ ްއޮތް ްލިބިފައި ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްފެނިގެންދަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްޙައްޤެއް. އޮތް
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ް ްތަން. ްމަސައްކަތްކުރާ ްބާރުން ްވެިރކަންކުރާ ްއިނ2ްްނިގުޅަިއގަތުމަށް ްވެސް ްސަލާމަތީްފަހަރު ްނުބޭއްިވގެންދިޔައީ ތިޚާބު

ނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްވަރަށްް ޚިދުމަތްތަކުންްދޭންވާްއެކަީށެގންވާްސަޕޯޓުްއެްބޭފުޅުންނަށްްނުދިނުމުގެްސަބަބުން.ްމިއީްައޅުގަ

ް ްކަމެއް. ްދެންމ11ްްެހިތާމަވެރި ްވާަހކަ ްކަމުގެ ްޭނނގޭނެ ްގޮތެއް ްނުވާނެ ްވާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަހުން ްނޮވެްމބަރުގެ

ނޑުެމންނަށްްއަދިްވެސްްފުރުޞަުތް ކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްާދއިރާގެްމެންބަރުްވެސްްއެްވިދާުޅވީ.ްއަޅުަގނޑުްހިތުންްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްތެރެއިންްެއއްްބަޔަުކްހަމައެކަނިްމިްބޭނުންނުވަނ11ްްީއެބަްއޮތްް ނޮވެމްބަރުގެްުކރިންްމިކަންްކުރަން.ްއަޅުގަ

ްަޔޤީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެްސްްއިންތިޚާބެއް. ްރައްޔިތުން ްއަދި ްކުރެއްވޭނެ. ްމިކަން ްވެސް ްކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަން

ްއަިދް ްމަސައްކަތްކުރަންވީ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޙައްޤު. ްވޯޓުދިނުމުގެ ްޙައްޤު، ްއިންތިޚާބު ބޭނުންވަނީ

ް ްޮނވެމްބަރު ްަކއުްނސ11ިވެސް ްމިހާރު ްބަަޔކު ްެއއް ްއާދެ، ްހޮވޭތޯ. ްރައީސަުކ ްކުިރން ްއެަބްގެ ްތަންތަނުން ލުންނާއި

ްވެރިކަމުގަިއް ްމިއަދު ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅެކޭ. ްވަކި ްހުންނަވާީނ ްވެރިކަމުގައި ްަފހުން ްދުވަެހއްގެ ްވަކި ނިންމަވާ

ްއަދިް ްއެހެންނަމަވެސް ްނިްނމަން. ްކައުންސިލުން ްއެ ްހަމަ ްބޭނުންފުޅުވާނެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވެްސ ްބޭފުޅަކު ހުންނަވާނެ

ނޑުމެްނގެްޕާޓީއެްއގެްަކއުންސިލަ ކުންްިނންމައިގެންްކޮންމެހެނެއްްމިްޤައުމުަގއިްވެިރކަންކުރާްމީހަކުްނުނިންމޭނެ.ްއަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީްއޮތީކީްެއގޮތަަކށެއްްނޫން.ްއެްބޭފުޅުންްކުރީގައިްވެސްްބައެއްްބޭފުޅުންްވިާދޅެއްޖެްޤައުމީްމަޞްލަޙަތަށްް

ްއަޅުަގނޑު ްހުންނާނޭ. ްމަކަރުހަދާފަިއ ްވޯުޓގަިއ ްހަމަްްޓަކައި ްެވސް ްިމއަދު ްބަޔަކު ްދެކެަވޑަިއގަންނަާވ ްއެހެން ހިުތން

ްބޭފުޅުންނަކަށްް ްެއ ްވެްސ ްކަމަކަްށ ްމަކަރުނަހަދާނެ ްޯވޓަށް ްއެ ްަބޔަކު ްއެހެން ްއަދި ްއެހެން. ދެކެވަަޑިއގަންވާނީ

ް ްަގއިޑްލައިްނގަިއްއޮތް ްކޯޓްގެ ްބާއްވަނ21ްޔަޤީނެއްނުކުެރވޭނެ.ްއާެދ،ްުސޕްރީމް ްއިންތިާޚބު ްކުރިން ްެއްްގެ ވެސް.ްހަމަ

ފަހަށްްއިންތިޚާބުްގޮއްސިްއޔާްވެސް.ްއިެލކްޝަންްކޮމިޝަނަށްްކުރެއްވޭނީްއިންސާނުންެގ21ްްގަިއޑްލައިނާްޚިލާފުެވވެނީް

ނޑުްހިތުންްސުޕްރީމްްކޯޓްގެްަގއިްޑލައިންަގއިްއެްއވެސްްބޭފުޅަުކް ގޮތުންްއެްބޭފުޅުންނަށްްކުރެވޭވަރުގެްކަްނކަން.ްއަުޅގަ

ްއޮތިއްް ްއެކަންކަންްސޮއިނުކޮށް ްިވޔަސް ްއޮްތކަމުގަިއ ްއެހެން ްކަްނކަން ްއެ ްުއސޫލަުކން ްނުބޭްއވޭ ްއިންތިޚާބު ްދެން ޔާމު

ްނުބޭްއވޭް ްއިންތިޚާބެއް ްވެސް ްދުވަހަުކ ްޤައުމުގައި ްމި ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެއްެޖއްޔާމުން ްކަމުގައި ްވާންެވއްޖެ އެހެން

ނޑުްހިތުންްސުޕްރީމްްކޯ ޓުންްވެސްްއެކަންްބޭނުންފުޅުވިްގޮެތއްްނޫން.ްއެއްެވސްްހިސާބަށްްހިނގައިދާނެ.ްއެއީީކްއަޅުގަ

ްސޮިއކުރަންް ްގޮތަކީ ްޮއންނާނެ ްކޮމިޝަނަށް ްއިލެކްޝަން ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްިހސާބުން ްޮސއިނުކުރާ ނިޑޑޭޓަކު ކެ

ްއިލެކްޝަ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަން ްމަަސއްކަތްކުރުން. ްސޮިއކުރުވަން ްލައްވާ ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްންމަސައްކަތްކުރުން.

ްއިންތިޚާބުް ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާފައި ްމަސައްކަތްކުރެްއވި. ްބޭފުުޅން ްއެ ްތެރޭަގއި ްވަގުުތގެ ްއޮތް ްލިބިފައި ކޮމިޝަނަށް

ބާއްަވވަންްނިންމެވީްރައްޔިތުްނގެްވޯްޓގެްޙައްޤުްަނގައިލާނީތޯ.ްނޫނިއްޔާމުްސޮއިކުރަންްއަިދވެސްްތިބޭނީތޯްއެްބޭފުޅުންް

ްމި ްނިންީމ ްބޭފުޅުންނަކަށްްްމަޝްވަރާކުރަްއވާފައި ްއެ ްަނގައިާލކަށް ްަޙއްޤު ްވޯޓުދިނުމުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްހުރެ ކަމަކާ

ްަހވާލުާވް ްކަންަތއްތަކާ ްއިންތިޚާބުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްަދށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްކޮިމޝަނަކީ ްއިލެކްޝަްނ ނުފެނެއޭ.

ށްފަހަކުްދެންްސަރުކާރުގެްސަލާމަތީްއެންމެްއިސްްފަރާތް.ްއެހެންވީމާ،ްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަނުންްއެްނިންމުންްނިންމުމަ
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ބާރުތަކަކަށްްއެކަންްހުއްުޓވުމުގެްޙައްޤެއްްނޯންނާނެ.ްއަޅުަގނޑުްދެކޭގޮުތގައިްއެްރޭްޖުމުހޫރީްޕާޓީގެްފަރާތުންްސުޕްރީމްް

ހަމަްކޯޓަށްްއަމުރަކަށްްއެދެންްދިަޔއިމާްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއަމުރެްއްނުދިނީްވެސްްއެސަބަބަށްްަޓކައި.ްއޭގެްކުރީްފަހަރުް

ްއަމުރެއްްދެްއވިްއިންތިޚާުބގެްަކންތައްތައްްކުިރއަށްްގެންދާްަކމަށްްވަންޏާްހުއްޓުވަން...ް

ް

 ބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮުތން ްގުޅޭ ްމައްސަލައާ ްކުއްލި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިހާރު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނުކުތާއެްއ3ްް`.

ްޖުމްހޫރިއްާޔގެް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވާނީ ްހަރުއަޑުން ްހުރެ ްމިތާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ފާހަގަކޮށްލަން.

ނޑައެޅިަފއިާވކަން.ް ްކަ ްުޙދޫދެއް ްވަކި ްވެސް ްބާރުތަކެްއގެ ްހުރިހާ ްއަސާަސކީ ްއެްއ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ަލއިންްހެދުމުގެްބާރެއްްޤާނޫނުއަސާސީެއއްްނުދޭ.ްއެއީްޤާނޫނުއަސާީސގެްބޭރުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްސުޕްރީމްްކޯޓަަކށްްގައިޑް

ވަނަްކަމަކީްފުލުހުންނަކަށްްބާރެއްްނުލިބ2ްްޭކޮށްފައިްއޮތްްކަމެްއ.ްެއއީްިމްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްލިބިެގންވާްބާރެއް.ް

ފަރާތުންްދިވެހިރާއްޭޖގެްސުޕްރީމްްކޯޓަށްްހުށަހެޅީްފުލުހުންްއަމިއްލަްއަށްްކަްނަކންްކުރުމަކަށް.ްއާދެ،ްޖުމުހޫރީްޕާޓީގެް

ްޤާނޫނީް ްަޣއިރު ްވަނީ ްޮކށްފައި ްފުލުހުން ްނުކުރީމާ ްނުކުރީ. ްެއކަން ްޯކޓުން ްސުޕްރީމް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއަމުރެްއ. ވަގުީތ

ްހު ްއިންތިޚާބު ްޢާއްމު ްބާްއވަންުއޅުނު ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްކުރަންއުޅުނު، ްކޮމިަޝނުން ްއިލެކްޝަން އްޓުަވއިލާފަިއްޢަމަލެއް.

ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލަށްް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމާއެކު ްގޮތުން. ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ވަނީ

ްގޮތުްން ްޤާނޫނީ ްުމައއްސަސާތަކަށް ްމިނިވަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއާެދ، ްދަޢުވާކުރަްއވަން. ްއެކަަމށް ްދަންނަވަން ހަރުއަޑުން

ނޑުްދަންނަވާލަްނ3ްްށްްޣައިރުްޤާނޫނީްގޮތުންްނިގުޅައެްއނުގަނެވޭނެ.ްދީފައިވާްބާރުްފުލުހުންނަ ވަނަްނުކުތާއަަކށްްއަޅުގަ

ގެްފަހުންްދިވެހިރާއްޖޭގައިްވެިރަޔކުްނުހުންނަްނަމަ،ްއެްވެރިކަންްލިބެންޖޭނީްދިވެހިރާއްޖޭގ11ްެބޭނުންވަނީްނޮވެމްބަރުް

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމަގުންނޭ. ްއޮތް ްދައްކާފައި ްމަޤާމުގަިއްްޤާނޫނުއަސާސީން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބުނަނީ

ްދެކޮޅުް ްެއއާ ްމަޖިލީހުގެްރައީސްކަމަށް.ްއެހެންކަމާއެކު ްޢިއްޒަްތތެރި ްމި ްހަވާލުވާނީ ްބޭފުޅަކުްނެތްްނަމަްއެކަން އެްއވެސް

ް ްސާފޭ. ްވަރަށް ްޤާނޫުނ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްދެކޮޅު. ްއަޅުަގނުޑ ްިޚޔާލާތުތަކާ ަރއްޔިުތންްފިކުރުތަކާއި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީްޤާނޫނުއަސާސީްދައްކާްަމގުންނޭ.ްއެހެންަކމުންްޤާނޫނުއަސާސީްބުނަނީްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްޮނވެމްބަރުް

ްރައްޔިތުންެގ11ް ްހަވާލުވާންޖެހޭނީ ްއެކަމާ ްހާލަތެއްގައި ްނުހުންނަ ްއަކު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނުވަަތ ްމީހަކު ްފަހުގައި ގެ

ްރައީސްކަމަ ނުޑްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްބޭނުން؛ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްމީގެއިތުރުން ްައދި ށް.

ްޙައްޤު،ްޚާއްަޞކޮްށް ްވޯުޓދިނުމުގެ ްަތފާތުވުމުގަިއްރަްއޔިތުންގެ ްޚިޔާލު ްއުފެދިފަިއވާ ްމި ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްހުރަސްއަ ްވިޔަނުދޭން ްއެކަން ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްއާއި ްޕާޓީ ްއަުޅަގނުޑްޖުމުހޫރީ ްކުށްވެރިކުރަމޭ. ްެއަކން ްައޅުަގނޑު ޅާތީ

ްރަްއޔިތުންް ްވޯޓުދޭ ްޕާޓީތަކަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕއަށާ،ްހުރިހާ ްއަދި ްޕީ.ޕީ.އެމަށާ ްޕާޓީއަށާއި ްޖުމުހޫރީ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދަންނަވާނީ

ް ްއާދެ،ްނޮވެމްބަރު ްބޭނުމޭ. ްޙައްޤު ްއެ ްވޯޓުލާން. ްރައ11ްބޭނުމޭ ްލިބެންޖެހޭނީ ްވެރިކަން ްފަހުން ްޢައްޔަްނކުރާްގެ ޔިތުން
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މީހަކަށް.ްރައްޔިތުންްޢައްޔަްނޮކށްފައި،ްޤާނޫނުއަސާސީްަދއްާކްމަގަކީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްެއއީް

ްވިސްނިދާނެ.ް ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއެ ްފަހަރެއްގައި ްކިޔުމުން ްގޮތަކަށް ްހަނި ްޤާނޫނު ްމަުގ. ްއޮތް ްދައްކާފައި ޤާނޫނު

ްއެކަން ްއިލެކްޝަންްްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްސާފޭ ވަަރށް

ކޮމިޝަނުގެްމަސަްއކަތަށްްހުރަސްއަޅާފައިްވާތީްޕްރޮސެިކއުަޓރްޖެނެރަލްްއެްމީހުންގެްމައްޗަށްްދަޢުވާކުރަންްއެބަްޖެހޭް

ނޑުމެންްމިްކުރާްމަސައްކަަތކީްރައީްސްފުލުހުންގެްމައްޗަށް.ްދިވެހިާރްއޖޭގައިްހިނގަންޖެހޭނީްޤާނޫނީްވެރިކަ މެކޭ.ްއަުޅގަ

 ނަޝީދު...

ް

 ވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްނޮވެމްބަުރ ްގޮތުަގއި ްަޤބޫލުކުރާ ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 11ްޝުކުރިއްޔާ ްދުވަހ2113ްްު، ވާ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރާއްޖޭގެ ްދައުލަތުގެްހުންނަންވާނީ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްކުރަންޖެހޭ ްެއކަމަށް ްއިންތިޚާބުކުރެވިފަ. އަކު

ްއެް ްބާްއވަން. ްއިންތިޚާބެްއ ްއަވަަހކަށް ްވީާހވެސް ްޭބނުންވަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްުކރަންޖެހޭނެ. ްމުއައްސަާސއަކުން ހުރިހާ

ް ްއުސޫލުން ްއޮންނަ ްހަމަހަމަކަން ްއެންމެންނަށް ްހުރިާހ ްބާްއވާއިރު ްއިންތިޚާބެއްްްފުށ2ްްއިންތިޚާބު ްމިނިވަން ފެންނަ

ް ްތިއްބެވި ްއެ ްމިހާރު ްބުނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީާމ، ްސޮިއކޮށްފަިއ،3ްްއޮންނަންވާނީ. ނިޑޑޭޓުން ކެ

ްކަމަށްް ްމި ްމީހުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނޭނގޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްއޮންނަންާވނޭ. ްލިސްޓެއް ްވެިރފައިޑް ފިންގަރޕްރިންޓުކޮށްފައި

ްކޮން ްމިްްބިރުގަންނަންޖެހެނީ ްނޭނގޭ. ްއަޅުަގނަޑކަށެއް ްކަމެއް ްކީްއވެ ްބިރުގަންނަނީ ްނޫނީ ްކަމެއް. ްހުރެ ސަބަބަކާ

ކެންިޑޑޭޓުންްބަލައިްފާސްކޮށްފަިއްެއްމީހުންްހިތްހަމަޖެހިގެންްއެއްބަްސވ3ްްާލިސްޓަކީްއެންމެންްބަަލއިްާފސްކޮށްފައި،ް

ކަމަށްްއިންކާރުްމިްުކރަނީްމިްމީހުންްކޮންްވަގެއްްލިސްޓެއްްކަމަށްްެއއްބަްސވެްފިންގަރޕްރިންޓުޖަހާްސޮއިކުަރނީ.ްއެް

ް ްބެލިބެލުމުގައި ްކޯޓުން ްސުޕްީރމް ްވެސް ްގައިމު ްނޭނގެ. ނަޑކަށް ްއަޅުގަ ްކަމެއް 51ްްހަދާތީ ވޯޓުފޮށީެގ471ްްވޯޓުފޮށި،

ް 51ްްތެރެއިން ްއެ ްބެލިިއރުގަިއ 51ްްވޯޓުފޮށި ްވަނީ ްލެވިފައި ްއަދަދ22111ްްުވޯޓުފޮއްޓަށް ްއެ ްއަދަދެއް. ެގްކޮންމެވެސް

ް ްއެނގ5611ްްޭތެރެއިން ްއެބަ ްަކނޑަެއޅިގެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެްނވީމާ، ްޯވޓްސް. ްްފރޮޑިއުލަންޓް ވޯޓަކީ

ްކުޅެފައިއޭ.ް ްހުރީ ްވެސް ްޑޭޓާބޭްސއާ ްއެާތގެ ްވިދާޅުވޭ ްއެަބ ްކޮމިޝަނަރ ްއީ.ސީގެ ްމާފުކުރަްއވާތި! އެސް.ީސގެ،

ްމި ނޑުމެން ްހުރީ.ްއެެހންވީމާ،ްއަުޅގަ ްމިނިވަންކަމާްްކޮމްޕްރޮމައިްޒވެފައޭ ްހަމަހަމަކަމާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްމިހުރިހާ ބުނަނީ

ް ްމިހާރު ްލިބިދޭންާވނޭ. ްޙައްުޤ ްއިންިތޚާބުކުރުމުގެ ްވެިރއަކު ްބޭނުންވާ ްއިންތިޚާބުކުަރން ްމީހުން ްއެ ކެންިޑޑޭޓުނ3ްްްއެކު

ްވިދާޅުް ްމި ްބޭފުޅަކު ްއެ ްބޭފުޅަކު. ްއެންމެ ްއިންކާރުކުރަނީ ްމި ްކަމަށް ްމި ްބޭނުމެއްްތިއްބެިވއިރުަގއި ްތިމަންނަމެން ވަނީ

ް ްފާްސކޮށްހަދައިގެން ްެޗކުކޮށް ްބަލައި ްލިސްޓުަތްއ ްގޮތަށް ްތި ްިމ3ްްނުވެއޭ ްާބއްާވކަށެއް. ްލިސްޓެއް ްެއއްބަސްާވ މީހުން

ްއިންތިޚާބެއްް ްމިނިވަން ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްއޭރުން ްސަބަބަކީ ްނޫން. ްހިތްގައިމެއް ްއެހާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ބުނާބުނުން

ްނަމަވެސްްްނުލިބޭތީވެ. ްވަަޑއިގެންެނވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަަކށް ްރާްއޖޭގެ ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްއިންތިާޚބަކުން މިނިވަން
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ްކަަށވަރުކަމެއް.ް ްއެއްބަސްވާނެކަމީ ްހިތްހަމަޖެހި ްއެކަމަށް ްދިވެހިރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްއެންމެން ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭއްވެންދެން ްިއންތިޚާބެއް ްމިނިވަން ްހުރިހާްްއެހެންނަމަވެސް ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ްއެންމެންެވެގން ްއަޅުަގނޑުމެން ެވްސ

ފަރާތްތަކަކުންްއެބަްޖެހޭްމަސައްކަތްކުރަންްޤައުމީްމަޞްލަޙަތުގަ.ްހުރިހާްރައްޔިތުންްއެކުލެވޭްގޮތުގެްމަތިން.ްހަމައެކަނިް

ްދި ްނުވަތަ ްދިވެހިަރއްޔިތަކަށްުނވެ ްއެއީ ްނުވީމަ ްނިސްބަތްވީމަ،ްނުވަތަ ްޕާޓީައކަށް ްެއްއވެސްްވަކި ްވާންވީ ވެހިަރއްޔިތަކަށް

ނޑުްވެސްްއެދެނީް ނަޑކަށެއްްނުެއއްްފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ވަނަްއަހަރުގެްނޮވެމްބަރްމަހުގ2113ްްެސަބަބެއްްއަުޅގަ

ްދުށުން.11ްް ްތަން ްހުާވކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ްހުންނަ ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއ ްރައްޔިތުން ްމިރާއްޖޭަގިއ ްދުވަހު ވަނަ

ްރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ޝުކު

ް

ް:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުންްވަރަމުނޮޅި

ނޑުްވަރަށްްހިތާމަކުރަންްވަިއކަރަދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު... ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ނުޑްނިޒާމީްމަްއސަލަ،ްމިާހރުް ވަނަްފަހަރުްމިްނެީގ.3ްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިއަުދްހެނދުނުްއިރުއެރީއްސުެރްައުޅގަ

ްދާ ްތޮްއޑޫ ްކޯޓަށްްއަޅުަގނުޑގެ ްވެރިފަިއކޮށްދޭން.ްދެންްސުޕްރީމް ްޚިދުމަތްނުލިބޭތީ.ްއެކަން ްއިންޓަރނެޓުގެ ްމޭޒަށް އިާރގެ

ްދާންވީތޯްމިކަންްހައްލުކުރަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދެން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްނޫްނ.ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިޔަށްްގެންދެވުން

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަމު

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްވައިކަރަދޫ ްހިތާމަކުރަން ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދަްއކަވާީތވެ.ްއެ ްވާހަކަފުޅުަތއް ްކަހަލަ ްަބއެއް ްޓަކައި ްއޮޅުވާލުމަށް ްފަރާތުންްކުރިްޢާރިފު ްފުލުހުންގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ހެން
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ް ްބެއްލެވި ްފޮށި. ްބާވީހަކަްށ ްބެއްލެވީ ްބޭބޭފުޅުން ްއެ ްގޮުތގައި ްއެނގޭ ްބަެއްއ22ްްއޮޑިޓުން ްމަރުވެަފއިވާ ްތެރޭގައި ފޮށީގެ

ިއްެއްއވެސްްމީހުންގެްނަންތައްްރަޖިސްޓްީރކުރެވިފަިއްހުރި.ްއެހެންނަމަެވސްްއެްއެންމެންްވޯޓުލާފަެއއްްނެތް.ްއޭގެތެޭރގަ

ްގުނަކުރީމާްނުކުންނާނެް ްވޯޓުފޮއްޓަކާ ްހުރިހާ ްއަދަދު ްއެ ްކަމަށްްސާބިތުކޮށްދެވިފަެއއްްނެތް.ްދެން ްހުރި ްވޯޓުލާފައި މީހެއް

ް ްއަދަދަކީ ްލަފާކުރެވޭ 5ްްކަމަށް ްވިސްނާލައްވާ ްދެން ްވޯޓު. ްއުޅެނ5ްްީހާހެއްހާ ްމި ްވަގަށްަނގަިއގެން ްވޯޓު ހާސް

ްލިބުނުްވޯޓުނ5ްްްްކޮންބަޔެއްތޯ.ްއެމް.ޑީ.ޕީންތޯ ްއަށް ްވޯުޓ5ްްހާސްްވޯުޓްަވގަށްނަަގިއގެންްމިްއުޅެނީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ހާސް

ނިޑޔަސްްއެމް.ޑީ.ޕީްިރޔާީސްއިންތިޚާބުެގްފުރަތަމަްބުރުަގއިް ހާސްްވޯުޓ5ްްވަނަްއަްށްދާނެ.ްެއކަމަކުްޕީ.ޕީ.އެމުނ1ްްްކެ

ް ްޕާޓީ ްވާީނ؟ްޖުމްހޫރީ ްކިހިނެއްތޯ ްދާނ2ްީއުނިކޮށްފިްއޔާ ްައށް ްއެހެންވީމާ،ްވަނަ ްމ5ްްި. ްވަގަށްަނގަިއގެން ްވޯޓު ާހސް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްހަމަމިއާއެކު ްއަދި ްނުކުތާއެއް. ްބަަލއިލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީ ްަވގަށްޮގާވއިރު ްކޮންބަެޔއްތޯ އުޅެނީ

ްއިންތިޚާބު ްކެންޑިޭޑޓުން ްކުރިމަތިލާ ްއިންތިޚާބަށް ްބުނަނީ ްމި ްމިއަދު ްއަކީ ްނުކުތާ ްއަނެއް ްއޮންަންޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ަގއި

ްރަްއޔިތުންެގް ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާ! ްނުބޭއްވޭނޭ. ްއިްނތިޚާބެއް ްނުކޮށްފިއްޔާ ްސޮއިުކރަންވާނޭ. ްލިސްުޓގައި ވޯޓާސް

މަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބުްމިްއޮތްްބޯމަތިވަމުންްއަންނަނީ.ްމިްއިންތިޚާބަށްްކުރިމަތިލައްވާްހުރިހާްކެންޑިޑޭޓުންްއެްމީހުންގެް

ްސޮ ްލިސްުޓގައި ްއެކަންްވޯޓާސް ްހަދާނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ްބޭނުންވެއްޖެްއޔާ ިއކުރަން

ވެރިފައިކުރަންޖެހިއްެޖއްޔާްކިހިނެއްތޯްހަދާނީ.ްއިންތިޚާބުްނުބާއްވާތޯްތިބޭނީ.ްާބވީހަކަށްްމެްނބަރުންްވެސްްަބއެއްްފަހަުރް

ްކުރިމަތިލެއްިވް ްއަށް ްދާއިރާ ްފޭދޫ ްފަހަރު ްހުރި؛ްމިދިޔަ ްމެންބަރ14ްުއެބަ ްއެންމ14ްްެން.ްއެ ްހަމަ ްތެރެއިން މީހުންގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއިނގޭތޯ ްއެހެނެއްނެެހދޭނެ ްބާއްވަްނވީ. ްނުބާްއވާތޯ ްއިންތިޚާބު ްދާއިރާގެ ްެއ ްސޮއިނުކުރެވުނީމަ މީހަކު

ްބަލައިގަންނާެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއުސޫލުަތކެއް ްހައިޖެކުކުރެވޭނެ ްސިސްޓަމު ްމުޅި ްމީހަކަށް ްއެންމެ ްމީ ްމިއަދު ރައީސް.

ްކުީރގައިްނި ްއުުޅއްވަނީ. ްއެ ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްބިރުން ްވޯޓުލާން ްއޮތީ. ްމި ްޤާއިމުކޮށްފަިއ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްނޫން ޒާމެއް

ްެއް ްކަމަށް ނޑުެއޅި ްބަ ްނިކުމެ ްފުލުހުން ްމިފަހަރު ްަބނޑުެއޅީ. ްވޯޓުފޮީށގައި ްޭބނުންކޮށްގެން ްއަތޮުޅވެރިންނާ ކަތީބުންނާއި

ްސާބިތު ްޮކމިޝަނުން ްއިންެޓގްރިޓީ ްޕޮލިސް ްވިދާުޅވެފައިްއޮތީ ްއޮތީ ްއެ ްކޮމިޝަުނން ްއިންޓެގްރިީޓ ްޕޮލިސް ކޮށްދީފަ.

ފުލުހުންްއެްމީހުންގެްޤާނޫނީްއިންތަކުންްބޭރުންނޭްއިންތިޚާުބްހުއްޓުވާަފއިްއެްވަނީ.ްދިވެިހރާއްޖޭގެްހިއުމަންްަރއިޓްސްް

ނުޑމެންްޤަބޫލުކުރަންްއެބަްޖެހޭްކޮމިޝަނުންްއެްއޮތީްއެކަންްކުށްވެރިކޮށްަފއިްބަޔާންނެރެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްއަޅުް ގަ

ްނޫްން ްބޭފުެޅއް ްތާއީދުކުރާ ްބޮޑަްށ ްމާ ްައޅުަގނުޑ ްާބއްަވއިގެްނ؛ ްއިންތިޚާބެއް ްއިްނސާފުވެރި ްމިނިވަްނ ްރާއްޖޭަގއި މި

ްޑިމޮކްަރސީް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްނަޝީދަކީ. ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ްކެންިޑޑޭޓް ްިރޔާސީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ޓުލަިއގެންްރަްއޔިތުންނަށްްރައްޔިތުންްބޭނުންެވރިއަކުްއިޚްތިޔާރުކުރުުމގެްފުުރޞަތާއިްބާރާްލިބެންޖެހޭނެ.ްހިގަންޖެހޭނެ.ްވޯ

ރައްޔިތުންނަށްްޯވޓުލުމުގެްަބސްްބުނެވެންވާނެ.ްވޯޓުލީމާްެއްފަހަރުގައިްަރއީސްްނަޝީދުްވެސްްޮހވިަވޑަިއގެންފާނެ.ްއަިދް

ްވޯ ްހޮވިަވޑަިއގެންފާނެ. ްވެސް ްބޭފުޅަކު ްފުރުޞަތުްއެހެން ްފުރިހަމަކުރުމުގެ ްދައުުރ ްއޭނާގެ ްވެރިައކަށް ްހޮވޭ ޓުލަިއގެން

ްޢަބްދު ްކޮންމެވެސް ްގޮުތން ްޤުދުރަތީ ްމީ ްހީކުރީ ްއަޅުަގނޑު ްކުރިން ްދޭންޖެހޭނެ. ްހިނިގްهللا ްބަންދުކޮށްގެން ާޤޟީ
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ްހުރެ ްފަހަތުގައި ްވަޙީދު ްބާޣީ ްމީ ްޔަީޤން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެކަަމކު ްކަމަށް. ްބޮޑުްކަންތައްތަެކއް ްހިންގި ގެން

ްބަޣާވާތެއްކަން.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ްމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްް

ްހެންވޭރުް ްމެދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ!

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދިްދާއިރާގެ ްތާއީދުކުރަމޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއޮތް ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްޢާޒިމު ްޢަލީ ބަރު

ހަމަމިއާއެކުަގއިްދަންނަވާލަންްބޭނުންްރައީސަކަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޮވުމަށްްޤާނޫނުއަސާސީްާއިއް

ްބަަދލު ްހާލަތަކަށް ްއުނދަގޫ ްއޭގެ ްފުރުޞަތު ްދީފައިވާ ްހަދައި،ްޤާނޫނުން ްަވިކްގަިއޑްލައިންތަެކއް ްކޯޓުން ކޮށް،ްސުޕްރީމް

ވަނ11ްްަވަނަްުދވަހު،9ްްއަދިްއިންސާނުންނަށްްނުކުެރޭވްވަުރގެްކަންަތއްތަެކއްްހަވާުލުކރުމަށްފަހުގައިްދެންްއިންތިޚާުބް

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަނގަުޅވާނެހެނެއް. ްހިއެއްނުވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެއްކީމާ ްވާހަަކ ްނުބޭއްވުނު ަރއީސް.ްދުވަހު

ްބޭފުޅުްން ްފޮރެންސިކު ްޭބފުޅުން ްއެ ްމެދުވެރިކޮށް ްފުލުހުން ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މެދުވެރިކޮށްްހިންގިްތަޙުޤީޤުަގއިްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއިލެކްަޝންްކޮމިޝަންްޖަވާބުދާރީވާކަށްްފުރުޞަތެއްްނުދެއްވާ.ްއަދިް

ްމަްއަސލައިގަް ްއެ ްވަީންހަމައެއާެއކުަގއި ްބޭފުޅުން ްެއ ްތެރޭގަިއ ްޙުކުްމގެ ްމައްސަލަައކަށް ްނެްތ ްހުށަހަޅާފައި އި

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާފަ.

ްބޭފުޅުން ްެއ ްއަދި ްބަދަލުކޮށްފަ. ްހާލަތަކަށް ްުއނދަގޫ ްވަނީ ްމި ްދަށުންްއިންތިޙާބުކުރުން ްމެންޑޭޓެްއގެ ްލިބިެގންނުވާ ނަށް

ްއިލެކްޝަންް ްމެންޑޭޓު؛ ްލިބިދީފައިވާ ްޤާނޫނުތަކުން ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްއާއި ްާޤނޫނުއަސާސީ ްހަދައި، ގަިއޑްލައިންތަެކއް

ްަރއީސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމަމިާއެއކުަގއި ްއަދި ްވަނީ. ްމި ްނިގުަޅއިގެންަފިއ ްބާރު ްާޤނޫނީ ްލިބިދީފައިވާ ކޮމިޝަނަށް

ްއަޅުގަް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވިސްނާލަމާތޯ ްިދވެިހ8ްްނޑުމެން ްސިޔާދަތަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބަލާއިރު ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްމަތިންނޭ.ް ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ްމި ްޖެހެނީ ްމި ްޢަމަލުކުރަން ްފެށިގެން، ްބާރުަތއް ްއެންމެހައި ދައުލަތުގެ

ްކޯޓަ ްސުޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްޚިލާފަކަށް ްމިއާ ްިމއާެއކުަގިއްއެހެންވީމާ، ްހަމަ ްނުވޭ. ްބާރުލިބިގެނެްއ ްވެްސ ކަށް

ް 111ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބުނޭ ްއެބަ ްމާއްދާގައި 121ްްވަނަ ްއިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭކަން.31ްްދުވަހާއި ްކުިރން ދުވަުހގެ

ް ްއޮތ11ްްީއޮންނައިރު،ްމިހާރުްނޮވެމްބަުރްމަހުގެ ްމި ްހަމައަށް އޮތީްދުވަސް.ްއެހެންަކމުން،ްމިހާރުވެސްްމ21ްްިދުވަހާ

ްަރއީްސްޤާނޫނުއަސާސީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް. ްނުކުރެވިފަިއ ްއެކަން ްމުހުލަތަށް ްބުނާ ަގއި

ްކަމެްއް ްހުރިހާ ްދައުލަތުގެ ްނޫން،ްމުޅި ްކޯޓަކުންނެއް ްސުޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖެހެނީ ްމި ްހޯދަން ްގޮެތއް އަޅުަގނޑުމެން

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއޮންނަނީްޤާނޫނުއަސާސީްްކުރަންޖެހޭނީކީ. ްމި ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްއިޚްތިޞާޞް ްކޯޓުތަކުގެ ަގިއ

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވިޔަސ143ްްްގެ ްބައެއް ްޤާނޫނުތަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްއިން. ްމާއްދާ ވަަނ

ްހައިކޯޓަޤާނޫނުއަސާސީ ްލިބެނީ ްބާރު ްނިންމުމުގެ ްގޮތެއް ްމައްސަލަތަކަށް ްއެފަދަ ްބެލުމާ، ްޚިލާފުވޭތޯ ްސުޕްރީމްްއާ ށާއި
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ކޯޓަށޭ.ްވަކިްޙުދޫދެއްްނެތިްއެްބޭފުޅުންނަކަށްްއެްކަންކަންްކުރާކަށެއްްބާރެއްްލިބިގެންނުޭވ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހަމަް

ް 144ްްމިއާއެުކަގއި ްބާރު ްނިންމުމުގެ ްމައްސަލަަތއް ްމާއްާދގަިއްދުސްތޫރީ ްއަނެްއކާްޤާނޫނުއަާސސީވަނަ ްވެސް ްލިބެނީ ން

ް ްބޭފުޅުންނަށްްްއާޤާނޫނުއަސާސީހަމަ ްއެ ްވެސް ްަމއްސަލަތަުކގައި ްދުސްތޫރީ ްަމތީގައި ްއެގޮުތގެ ްމިންވަރަާކއި ޚިލާުފވާ

ް ްއެހެންވީމާ، ްިމްޤާނޫނުއަސާސީްނިންމޭނީ. ނަޑއަޅަން ްކަ ްކަމަށް ްކަެމއް ްބާތިލު ްއެީއ ްމިންވަރެއް ްެއ ްނަމަ، ްޚިލާފުވާ އާ

އަށްްަބއިތައްްއިތުރުކުރުމުގެްބާެރއްްްޤާނޫނުއަސާސީްަގއިްނެތްްކަމެއްްޮކށްގެންޤާޫނނުއަސާސީޖެހެނީ.ްއެއްގޮތަކަްށވެސްް

ް ްިވސްނައިބައްަލވާ! ްއަެނއްާކވެސް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްލިބިގެންނުވޭ. ްކޯަޓކަށް ްސުޕްރީމް ވަަނ145ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްއެނޫންވެސްްމައްސަލަްޤާނޫނުައސާސީމާއްދާގެް)ނ(ްގައި ްބަލާ ްއަދިްޝަރީޢަތުން ްމާނަކުރުމުގައި ްޤާނޫނު ތަުކަގއިްއާއި

ސުޕްރީމްްކޯޓުންްނިންމާްނިންމުންްއެންމެްފަހުގެްނިންމުމަށްްވަނީްޝަރީޢަުތގެްއެހެންްަމރުޙަލާތަކުގަިއްދާްުއސޫލުންް

ް ްނިންމުމަކީ ްނިްނމާ ްއެ ްދިއުމަށްފަހުގަ. ްނިންމުންތައް ްނިންމާ ްއެންމެްޤާނޫނުއަސާސީކޯޓުތަުކގައި ްމަތިން ްގޮުތގެ ގަިއވާ

ްވަނީ ްބަޔަކަށް ްބުނާ ްބުާންފަހުބަސް ްފަހުބަސް ްއެންމެ ްކަންތައްތަުކގައި ްކުރާ ްބާރުތަކުން ްހުރިހާ .ްދިވެހިރާއްޖޭެގްއެހެން

ްހިންާގް ްބާރު ްނުފޫޒާިއ ްމަްއޗަށް ްބާުރގެ ްތިން ްދައުލަތުގެ ްވެގެންދަނީ. ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްނޫން ބަޔަކަށެއް

ވަނ115ްްަތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުެމންްބަލަމާހިނގާްތަނަކަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްސުޕްީރމްްކޯޓުްވެގެންްމިްދަނީ.ްޢިއްޒަތް

ް ްމި ްޚިދުމަތްތަކަށް ްސަލާމަތީ ް)ޓ(. ްސަލާމަތީްޤާނޫނުއަސާސީމާއްދާގެ ްއުސޫލުތަކަށް ްލާޒިމްކުރާ ްޢަމަލުކުރުން ން

ށްްަޓކައިްެނގެހެއްޓުމަްޤާނޫުނއަސާސީޚިދުމަތްތަކުންްތަބާވާކަންްކަަށވަރުކުރަންްއެބަްޖެހޭްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްމިއަދުް

ްއަިދް ްިހސޯރުކުރުމަށްފަހުގައި ްތަން ްއެ ްވެެދވަަޑއިގެން ްތެރެއަްށ ްކޮމިޝަނުެގ ްއިެލކްޝަން ްގޮްސ ްބޭފުޅުްނ ތިއްބެވި

އިންތިޚާބުްބޭއްވުމަށްްހުރަސްައޅާފައިްވަނީްަކނަޑއެިޅގެންްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްފުލުހުންގެްމުައއްސަާސގެްތެރޭަގއިްދީފަިއާވް

ްއުސޫލުތަ ްޚިލާފަށް.ްގަިއޑްލައިންތަާކއި ްވެސް ްލަފަޔާ ްާޤނޫނީ ްދީފައިވާ ްތެރޭގައި ްފުލުހުންގެ ްއަދި ްޚިލާފަށް. ްވެސް ާކ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްވެސްްއެަބްބަލައިލަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރ115ްްިއެހެންވީމާ،ްމިކަންކަންްިމގޮަތށްްކޮށްފައިާވއިރުް

ްދިވެހިރާއް ްހުރިިއރު ްމިގޮތަށް ްަކންތައްތައް ްދެންނެވި ްމި ްބާރެއްްރައީސް. ްނުލިބޭ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީްމ ޖޭގެ

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްނިގުޅަިއގަނެ، ްބާރުތައް ްޤާނޫނީ ްދީފައިވާ ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްޤާނޫުނައސާސީަގއި ބޭނުންކުރައްަވއިގެން

ްކަެމއް....ްޤާނޫނީބޭނުންވާގޮތަށްްކަންތައްްކުރުަމކީްއެއީް

ް

 ުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއކެް

ްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްުގޅިގެން ްމަްއސަލައާ ްުކއްލި ްއުޅޭ ްމި ްހުށަހެޅިެގން ްރަީއސް.ްއާދެ،ްިމއަދު ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްހަދާފައިާވް ްހީލަތް ްއިންތިޚާބުަގިއްމަކަރާއި ްއިނގޭތޯ. ްނެތް ްއޮޅިަފއެއް ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްދަންަނވައިލާނަން. އެްއޗެއް

ްމަ ްމި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްކަމަށް ްނޮވެމްބަރު ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްނިންމި ްަޓކަިއ11ްްއްސަލަ ގެނައުމަށް

ްއޮޅިފަިއާވް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްެއއީ ްގުިޅގެން. ްޕާޓީއެއް ްވަިކ ްކޮމިޝަނާއި ްއިެލކްޝަންސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން
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ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްދަންނަވައިލާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްވަރަށްްޤާނޫނުއަސާސީްްކަމެއް ގައި

ްފަރާތަކަށްް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްބާރު ްމާނަކުރުމުގެ ްގޮތަކަށް ްތަފާތު ްމި ްހިމާޔަތްކޮށްދީފައިވޭ. ްކަންކަން ްމި ްބަހުން ސާފު

ލިބިގެންނުވޭްސުޕްރީމްްކޯޓުްިފޔަަވއި.ްމިއަދުްައޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރިޔަސް،ްނުކުިރޔަސްްހަމަޔަޤީނުންްވެސްްކުރެވޭނެް

ްކަ ްއެްއވެސް ްގޮތްގޮތަށް ްތަފާތު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެީއ ްނެތް. ްވެސް ްކަމެއް ްކުާރނެ ްނެތް. ެގްޤާނޫނުއަާސސީެމއް

ްފަރާތަކީްސުޕްރީމްް ްބުނާ ްފަހުބަސް ްއެންމެ ްނަމަވެސް ްއޮތް ްަބޔާންކޮށްފައި ްގޮތަކަށޭ ްެއވެނި ްގޮތަކަށޭ ްމިވެނި މާނަކުރުން

ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭ.ްއެހެންވީމާ،ް ވަނަްމާއްާދެގްބޭނުންްތަންކޮޅެއްްކުރިނ124ްްްގެްނޫނުއަސާސީްޤާކޯޓުކަންްއަުޅގަ

ހިފިނަމަްއެކަންްވީސް.ްެއއީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަޤާމުގައިްހުންެނވިްބޭފުޅަކުްަވގުީތްނުވަތަްދެްބޭފުޅުންްއެްއކޮށްް

ްކު ްއެަކން ްނަމަ ްހަވާލުކުރި ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްނަގާަފއި ްޗުއްޓީ ްގޮތުން ްއެކަމަުކްވަގުތީ ރެވިއްޖަީއސް.

މިއަދުްހަމަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސާްހަވާލުކުރުމަށްްޓަކައިްގަަދއަޅައިްމިކުރާްމަސައްކަތަކީްމިއީކީްކާމިޔާުބވާނެް

ް ްމި ނުޑްދަންނަވާނީ ްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްބޭނުންވާްޤާނޫނުއަސާސީމަސައްކަތެްއްނޫން ްބޭނުންވީމަ ްިތމާމެން ން

ްމާ ްގޮތަކަށް ްމި ްނަމަވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީނަކުރި ްވަނީ ްބަޔާްނކޮށްފައި ްއިންތިޚާާބ113ްްގައޭ ްރިޔާސީ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްނިންމާނީް ްމައްސަލަ ްއެ ްނަމަ ްއުފެދިއްޖެ ްޚިލާފެއް ްއެއްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްނަމަ ްދިމާވެއްޖެ ްކަމެއް ގުޅުންހުރި

ްދަންނަވާ ނޑު ްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްކޯޓުން ްހުްއޓަސް،ްމިްސުޕްރީމް ްދަހިވެތިވެފައި ްބޮޑަށް ްކިތަންމެ ީންވެރިކަމަށް

ްވެްސް ްހާލަތުގައި ްމި ްއަދިވެސް ްނެތޭ. ްގޮތެއް ްއެއްވެސް ްކުެރވޭނެ ްއެކަން ްގޮތަކަށެއް ްނޫން ްތެރެއިން ްޙުދޫދުގެ އޮންނަ

ްހަވާލުެވވޭނީ ްވެރިކަމާ ްރައީސަށް ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްވެްސ ްތެޭރގަިއ ްދުވަްސކޮޅު ްކުަޑ ްއެހެަރްްމިއޮތް މިހާރު

ްނަންގަވާަފއިް ްުޗއްޓީ ްއެއްކޮށް ްބޭފުޅުން ްދެ ްހަވާލުކުރޭ. ްބޭފުޅާާއ ްއެ ްނަންގަވާފައި ްޗުްއޓީެއއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހަވާލުކުރީމަްދުވަްސކޮޅަކަށްްެއްބޭފުޅާްއަށްްހުރެވިދާނެ.ްއެްނޫންްހާލަތެއްގައިްމިަޤއުމުގެްވެރިކަންްުކޅުދުއްފުށީްދެކުުން

ްޢިްއޒަ ްދާއިރާގެ ްމި ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްއެ ްމެންބަރު ްބަޔާންވެގެންވޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީތްތެރި ްބަހުން ްސާފު ްވަރަށް ގައި

ް ްނޮެވމްބަރު ްހިތުނިޔަތްގަނެގެން ްހަވާލުވާން ްވެރިކަމާ ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްބޭރުން ްޓަަކިއ11ްްއެހެންވީމާ،ްޭއގެ ގެނައުމަށް

ްދަތިކުރަމު ްދަތިކުރަމުން، ްދަތިކުރަމުން، ްދަތިކުރަމުން،ްއިލެކްޝަނަށް ްދަތިކުރަމުން، ްދަތިކުރަމުން، ްދަތިކުރަމުން، ން،

ްދަތިކުރަމުން،ް ްދަތިކުރަމުން، ްދަތިކުރަމުން، ްދަތިކުރަމުން، ްދަތިކުރަމުން، ްދަތިކުރަމުން، ްދަތިކުރަމުން، ދަތިކުރަމުން،

ްގޮެތއް ްެއއްެވސް ްވާނެ ްއެކަމެއް ްުނވާނެ. ްއެކަމެއް ްނުވާނެ. ްކަމެްއ ްއެ ނުޑްްދަތިކުރަމުންދިޔަސް ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ނެތް

ްފުރުޞަތުދޭށޭ.ް ްހޮވަން ްވެިރޔަކު ްބާއްަވއި،ްއިންތިޚާބުކުެރވޭ ްއިންތިޚާބެއް ްޤައުމުގައި ްމި ްއަވަހަށް ްއެހެންވީމަ ދަންނަވާނީ

ްނުހެދޭނެް ްހީލަތް ްމަކަރާއި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭނީ ްއެކަން ްކުރާށޭ. ްއެކަން ްޖެހޭނީ ްެވސް ްކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަން

ކިތަންމެްއަވަހަކަްށ11ްްތިންްމިޤައުމުގައިްއިންތިޚާބުކުރާްވެރިަޔކުްގެނެެވންދެންްއެކަންްކުރާށޭ.ްނޮވެމްބަރުްގޮތެްއގެްމަ

ް ްމި ްގޮެތއް ްއެކަްންުކރެވޭނެ ްއުޅުނަސް ްސުޕްރީމްްޤާނޫނުއަާސސީގެންނަން ްފަރާތަކީ ްބުނާ ްފަހުަބސް ްއެންމެ ގަިއްނެތޭ.

ް.والحود هللކޯޓޭ.ް
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ް
 :ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްރިޔާސަތަށް ްޖަލްސާގެ ްމެްނބަރު.ްއާދެ،ްމިހާހިސާބުން ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއޭދަފުށީް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ް`. ްދަންނަަވން. ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް

ްސަލީމަށް.ްްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދު

ް

 އޭދަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުްވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ްދަންނަވާލުމަީކް ްއެއްެޗއް ްެވސް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްުކއްލި ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެން `.ްއާދެ،ްމިއަދު

ްފަ ްދާއިާރެގ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެކޭތީ ނޑު ްައޅުގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްދަންނަވާލަންޖެހޭްމުހިއްމު ރާތުން

ް ްސެޕްޓެމްބަރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހުރި. ްއެބަ ްެއްއޗެހިތަކެއް ްފެށިގެނ7ްްކޮންމެވެސް ްހިސާބުން ްލީ ްޯވޓު ަގއި

ްރަނގަޅުް ްޤައުމަށް ްވެއްދީ. ްމައްސަލަ ްޕާޓީން ްޖުމްހޫރީ ްޖެއްސީކީ. ްފުރަތަމަ ްމައްސަލަ ްނޫން އަޅުަގނޑުމެންނެއް

ްޯވޓު ްގޮތުަގއި ްއެއަްށްގޮތްތަެކއް،ްަޙއްޤު ްވެސް ްޓަކައި.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަޖެްއސުމަށް ްއިންިތޒާމެއް ލެވޭނެ

ްޮގއްސަ.ް ްބުރަށް ްދެވަނަ ްޮއތީ ްައޅުަގނޑުމެން ްގެނަީއ. ްހައްލަކަްށ ްެއ ްވެްސ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވގެން ތަދައްޚުލްވީ.

ް ްޓަކައި ްލުމަށް ްޯވެޓއް ްރަނގަޅު ްރައްޔިތުންގެ ްޤައުމުގަިއ ްމި ްއެއްބަްސވީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެއަށް އަޅުަގނުޑމެން

ްޮގއްަސް ްއަށް ްވަނަ ްދެ ްމިއީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަންނަންވީކީ. ްއަށް ްޭއގެތެރެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކީއްކުރަންތޯ އެހެންނޫންނަމަ

ްއެހެންނޫންނަމަް ްއިޚްާލޞްތެރިކަން. ްހުރި ްޤައުމަށް ްހުރި، ްޕީ.ޕީ.އެްމގައި ްެއއްަޗކީ ްއެނގޭ ްމީންވެސް ްބަެއއް. އޮތް

ްޯވޓުލީކަންްއަޅުަގނޑު ްނުބަިއކޮށް ްއެހެންނަމަވެސް ްސަކަރާތްޖަހާކަށެއް. ްމި ްގޮްސގެން ްކޯޓަށް ްކޮންމެހެން ްނުޖެހޭ މެން

ްހަމަޖެއްސުމަށްް ްއިންތިޒާމެއް ްވޯޓުެލވޭނެ ްރަނގަޅަށް ްޤައުުމގައި ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިސާބުން ްއެ އެނގުނީމާ

ްައޅުަގނޑުމެ ްއެގޮތުން ްބަިއވެިރވާްނ. ްމިކަމުަގއި ްތެެރއިންްޓަކައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދެްނ ްބަިއވެރިވީ. ްމީގެތެރޭަގއި ން

ބައެއްްބޭފުޅުންްއެބަްވިދާޅުވޭްވަރަށްްފަސޭހައިންްސުޕްރީމްްކޯޓަކަށްްގޮތްަތކެއްްނުނިންމޭނޭ.ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްގޮތްތަްއް

ްވަރަށްްސާުފކޮށްްއެނގެން.ްއޮްއވާ،ްހަމަްމ113ްިނިންމޭނެްވާހަކަްމިްއޮީތް ްއެހެންްްވަނަްާމއްދާަގއި މާއްދާްނުބަލައި

ްބޭނުންހާް ްަތއުފީޤު ްފުއާދު ްއެހެންވީާމ، ްދައްކަމުން. ްެގންދަނީ ްމި ްވާހަކަތަްއ ްތަފާތު ްަނގަިއެގން ްމާއްދާތަކެއް ހުރިހާ

ްކޮމިޝަނަރަށްް ްއިލެކްޝަން ްނޯންނާނެ. ްގޮތެއް ްެއއްވެސް ްހައްލުކުރެވޭނެ ްމައްސަލަ ްމި ްވޯޓުަލއިގެން ގޮތަކަށް

ްއެްއވެސް ްކަމަށް.ްްހީވެގެންނުވާނެ ްނިންމިދާނެ ްކަންކަން ްމި ްބޭނުންކޮށްގެން ްނުފޫޒު ްބާރާިއ ްތިމަންނާމެންގެ ހާެލއްަގއި

ް ްފެބްރުއަރީ ްފެނިގެންިދޔަ ްފަހުނ7ްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެންމެ ްކުަރންއުޅެގެން ްކަންކަން ްގަދަބާރުން ްަހމަ ވެސް.

ްބޭފުޅު ްމި ްއެގޮތުން ްހަމަ ްވަަޑިއގަންނަވަންޖެހުނީ. ްރައްޔިތުންނަށްްއިސްތިޢުފާދީފައި ްދިވެހި ްހީކޮށްގެންުނވާނެ ްވެސް ން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްގަދައެއްުނވެވޭނެ. ްމީހުން ްމި ްރަްއިޔތުންނަށްވުރެ ްިދވެހި ްކަމަކަށެއް. ްގަދަެވވިާދނެ ްމީހުންނަށް ްމި ވުރެ
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ްކުރިން ްހަމަޖައްސާނަން.ްމީގެ ްވޯޓުެލވޭެންއިންތިޒާމު ްގޮތުަގއި ްޙައްޤު ްޤައުމުަގއި ްމި ނޑުމެންްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

ނުޑއަޅާްވާހަަކއަާކއިްައނެއްްވާހަަކއަާކ،ްމިްހުރިހާްާވހަކައެްއްދައްކަމުންްއަިއްސް އަުޑއަހަމުންްއަންނަނީްވޯޓުފޮީށގަިއްބަ

ްއިްއިވް ްޙުކުމް ްއަދި ްނުރައްކާތެރި،ކޯޓަކުން ްނުބައި ްއެންމެ ްއުފެދުނު ްމިހާތަނަށް ްލަދުހަޔާތް.ްމިޤައުމުަގއި ްމިއަދު ކޮބައިތޯ

ްވޯެޓއްްްފުރަތަމަ ްހާސް ްއެތައް ްނޫނޭ. ްވޯޓެއް ްދެ ްވޯޓެްއ، ްއެންމެ ްއޮޅުވާީލ ްހީލަތުން ްމަކަރާއި ްއޮޅުވާީލ. ްވޯޓު ފަހަރު

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްމިއީ ްމަސަްއކަތްކުރީ. ްއަންނަން ްވެރިކަމަށް ްެއއްބުރުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްހީލަތުން ްމަކަރާއި އޮޅުވާަލިއގެން

ްމާ ްހޮވުނީސް. ްއެއްުބރުން ްެއއީ. ްޙަޤީޤަތެއް ްވެސް ްފުއާދުްهللاްތް ްކާމިޔާބުނުވީ. ްމިކަން ްހަމަ ްއެކީަގއި ްރަޙުމަތްފުޅާ ެގ

ްފުއާދުް ްކަމަށް. ްއޮޅުވާެލވިދާނެ ްހީލަތުން ްމަކަރާއި ްވޯުޓއަޅަިއގެން ނޑަށް ްބަ ްއޭނަގެ ްހީކޮށްގެންނުވާނެ ްދެންވެސް ތައުފީޤު

ްދިމާއެް ްއެްއވެސް ްދެވޭނެ ްައށް ްމީނަ ްއުފައްދަަވއިގެން ްގުުޅން ްެއއްޖިންސުން ްހީލަތުންްތައުފީޤަކީ ްމަކަރާއި ްނެތިގެން ްއ

ްމީނަް ްގޮަތކަށް ްބުނާ ްބަޔަކު ްަވިކ ްއޮތީ ްމީނަ ްދެވޭކަށެްއ. ްތަނަކަްށ ްއެްއވެސް ްނެތް ްމީނައަކަށް ްމީހެއް. ްހުރި ބެދިފައި

ްފެންނަންް ްފިލްމު ްއޭނަގެ ްސްކްރީނުގައި ްބޮޑު ްފެންނާނީ ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްވެއްޖެްއޔާ ްނޫން ްއެ ްތައްޔާރަށް. ކުރަން

މިއިންްކޮންމެްމީހަކުްވެސްްކޮންެމވެސްްފިލްމެްއގައިްޖެހިގެންްމައްސަލަޖެިހެގންްމިްއުޅެނީ.ްއަޅުަގނަޑކަށްްހުންނާނީ.ް

ްެދކެވޭ.ް ްވެސް ްވާހަކަ ްމި ްވަަރކަްށ ްކޮންމެެވސް ްކަމެއް. ްނުޖެހޭ ްމީަގއި ްވެސް ްބޭފުޅާ ްއިންނެިވ ްރިޔާސަުތގައި ނޭނގެ

ްމި ްތަންކޮޅެއް ްވީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް. ްޤައުމަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްތަންކޮޅެއް ްއިޚްލާޞްތެރިވާން. ޤައުމަށް

ްރަނގަޅަްށް ްނުހިންގަންވީ. ްއެގޮތަްށ ްވޯޓު ްމިއަދު ްމީހުން ްބުނި ްހިންިގއޭ ްވޯޓު ްނުބައިކޮށް ްކުީރަގއި ްމީގެ ތެދުވެރިވާން.

ނޑުމެންނަށްްމިްދެކެވެނީްމަ ްޖިލީހުގެްރައީސް...ވޯޓުލަިއގެންްރަނގަޅަށްްަޤއުމުގެްވެިރޔަކުްހޮވޭތޯްބަލަްނވީ.ްދެންްއަޅުގަ
 

 ހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ްހެންވޭރުގެް ްމެދު ްމައްސަލަ، ްކުއްލި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްމައްސަލަްއަ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޢާޒިމު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރަން.ްދާއިރާގެ ްއަށް ނުޑްފުރިހަމަ ްއަުޅގަ ށް

ްބެހޭް ްއިންތިޚާބަކާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަކީ ްވާހަކަ ްއަންނަ ްދައްކަމުްނ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްފެށުނީްއސުރެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

29ްގޮތުންްޤަބޫލުކުރަނީްއިލެކްަޝންސްްކޮމިޝަނުންްދައްކާްާވހަކައޭ.ްއިެލކްޝަންސްްކޮިމޝަނުންްވިދާޅުވަމުންދިަޔއީް

ވަނަްބުރުްބާްއވަންްއުެޅ،2ްްވަނަްދުވަހުްރިޔާސީްއިންތިޚާުބގ29ްްެވަނަްބުރުްއޮްނނާނޭ.ްސެޕްޓެމްބަރ2ްްވަނަްދުވަހުް

ްހުއްޓުވީ.ް ްއިންތިޚާބު ްއެ ްނިކުމެ ްފުލުހުން ްއަމުރަށް ްވަޙީދުގެ ްބާޣީ ްސީދާ ްތަްއޔާރުވަުމންދަނިކޮށް ްއިންތިޚާބަށް އެ

ް ްރިޔ19ްާއެއަށްފަހު، ްދުވަހު ްޮކމިޝަނުން؛ްއޮްކޓޯބަރްަވނަ ްއިލެކްޝަންސް ްބޭއްވުމަށް ްއިންތިޚާބު އޮްކޓޯބަރ19ްްސީ

ވަނަްދުވަހުްއިލެކްޝަންސްްޮކމިޝަނުންްއިންތިޚާބުްބޭއްވުމަށްްއިޢުލާނުކޮށްްއެްހުރިހާްތައްޔާރީތައްްވެްނިމި،ްާރއްޖޭެގް

ްތައް ްވޯޓުލާން ްުކރުމަށްފަހު ްމަސަްއކަތެއް ްބުަރ ްއެތައް ްަރއްޔިތުންަތކެއް ްފުލުހުންްއެތަްއއެތައް ްނިދާހޭލިއިރު ޔާުރެވގެން

ްވަޙީދުެގް ްބާޣީ ްސީދާ ްތަޅުައުޅވާފަ. ްމަރުަކޒުތަުކގަިއ ްވޯޓު ްަވގަށްނަަގއި ްޯވޓުކަރުދާސްތައް ްވޯޓުފޮށިތަކާިއ ނިކުމެވަނީ
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ްނާޒިާމއި ްވަޙީދާއި ްސީދާ ްހުްއޓުވީ ްއިންތިޚާބު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެންގުމަށް.ްއެހެންކަމުން

ްބާޣީް ްގޮވަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްމެދުވެރިކޮށް. ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްމީސްމީހުންނޭ. ްމި ްރިޔާޒާ، ބާޣީ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިސްތިޢުފާދޭންޖެހޭ. ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްމަޤާމުން ްހުރި ްހަާވލުވެގެން ްގަދަކަމުން ްމިހާރު ވަޙީދު

ޖޭގެްއާބާދީގެްދެްލަްއކަްސާޅީސްްހާހަށްްވުރެްގިނަްރައްޔިތުންގެްއަސާސީްއެންެމްވަޙީދުްނިކުމެްކުރިްކަމަކީްދިެވހިރާއް

ްިނގުަޅއެއްުނގަނެވޭނެ.ް ްަޙއްޤެއް ްެއ ްތަޅުެއޅުވީ. ްފޭރިގަތީ. ްިނގުަޅއިގަތީ. ްޙައްޤު ްވޯޓުުލމުގެ ްޙައްޤު ްއެްއ އަސާސީ

ްަރއް ްިދވެހި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްޙައްުޤ ްއެ ްތަެޅއްނޭުޅވޭނެ. ްތިބީ.ްފޭރިއެއްނުގަެނވޭނެ. ްނިކުމެ ްމަގުމައްޗަްށ ޔިތުން

ްއިރާދަކުރެްއިވއްާޔް ްވެސް ްއިންތިާޚބު ްމި ްހޯދަިއގެން. ްވޯޓު ްމި ްވަންނާނީ ްގެއަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ނޑުމެންްދުލެއްނުކުރާނަން.ްހަމައެކަނިްއެމް.ޑީ.ޕީްރަްއޔިތުންެގް ކާމިޔާބުކޮްށގެން.ްއަޅުަގނޑުެމންގެްއަސާސީްޙައްޤުްއަުޅގަ

ްއަީއްއަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ނުޑމެން، ްއަުޅގަ ްތަޅުއެޅުވީ. ްމި ްފޭރިގަތީ. ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްޙައްެޤއް ސާސީ

ްމީހުންް ްެއ ްދިމާވި. ނޑާ ްައޅުގަ ްވެސް ްމެންބަރުންނާ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްދާއިާރގެ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްހުރެފަ. ްދާއިާރގަިއ އަޅުަގނުޑ

ނީްވޯޓުައޅަންށޭ.ްވޯޓުެއޅެންޖެހެއޭ.ްވޯުޓއަޅާފައިްނިންމަންްއެބަްޖެހޭ.ްވެސްްބުނަމުންދިޔައީްތިމަންނަމެންްވެސްްބޭނުންވަ

ްއެް ްހެދި. ްކަމަކާ ްމި ްތިބީ ްނުޮގސް ްމަހަށް ްރައްޔިތުންނެއްތޯ ްކިތައް ްތިބީ. ްނުނިކުމެ ްމަސަްއަކތަށް ްަރއްޔިތުންތޯ ކިތައް

ްިމކަ ްވެސް ްއެންމެން ްހުިރހާ ްިނުގޅައިގަީތ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެ ްއަސާީސްޙައްޤު ްއެންމެންެގްމީހުންގެ ްހުރިހާ ްދެކޮޅު.ްމި މާ

ޙައްޤުްހިފަހައްޓައިގަތީްބާޣީްަވޙީދު.ްއެހެންކަމުންްބާޣީްވަޙީދުްމިހާރުންްމިހާރަށްްވެސްްހަވާލުވެްހުރިްމަޤާމުންްދުރަށްް

ނޑުްާދއިރާގެް ރަްމީހުންގެްވޯޓުލުުމގެްޙައްޤުްއެހ3494ްެދާންޖެހޭނީ.ްއިސްތިޢުފާދޭންޖެހޭނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްައުޅގަ

ބާޣީްވަޙީދުްއެހެރީްފޭރިގަެނެގން،ްހިފަހައްޓައިގެން.ްއެކަންްކުރުމުގެްފުރުޞަތެއްްބާޣީްވަީޙދަކަށްްނޯންނާނެ.ްއަޅުަގނޑުް

އަޅުަގނުޑގެްދާއިާރގެްއެމް.ޑީ.ޕީްމެންބަރުންނާއިްޕީ.ޕީ.އެމްެގްމެންބަރުންނާއިްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްމެންބަރުންނާ،ްއެހެނިހެންް

ގެްނަމުގައިްގޮވާލަނީްބާޣީްވަޙީދުްމިހާރުންްމިހާރަށްްއިސްތިޢުފާދީފައިްމިްރާއްޖޭގެްއިންތިޚާބެްއްވެސްްހުރިހާްމެންބަރުން

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްހަމައެކަނި ްނިކުންާނނަން. ްހޯދަން ްޙައްޤު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހޯދައިދިނުމަށް. ްގޮތެްއ ބޭއްވޭނެ

ްވޯޓުލު ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްނޫން. ްއެމް.ޑީ.ޕީްންއެއް ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްތިބީ ްނިކުމެ ްހޯދައިދޭން ްޙައްޤު މުގެ

ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާް ްެއްވޯޓުން ްހޯދައިދީފަ.ްއަދި ްޙައްޤު ްވޯޓުލުުމގެ ްރައްޔިތުންނަށް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްހުއްޓައިލާނީ މިކަން

ްމޮޅުްވެސްްެވގެން.ްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްބްރާހީމްްރިޟާމެންބަރުްއިްްގުރައިދޫްދާއިާރގެ

ްއޮުޅވައިނުލަްން ްވޯޓު ްނުވަތަ ްޮއޅުވާަލއި، ްވޯޓު ްޙަީޤޤަތުގައި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ `

މަސައްކަތްކުީރކީްއެހެންްަބޔަުކްނޫން.ްވޯޓުްއޮުޅވާލީްއިެލްކޝަންސްްކޮމިޝަނުގެްތެެރިއން.ްވޯުޓގެްހުރިހާްކަމެއްްކުރާް

ްސާފުކޮްށްފަރާ ްވަރަށް ްއެކަން ްއޮުޅވާީލ ްވޯޓު ްތެރެއިން ްކޮމިޝަނުގެ ްއިލެކްޝަން ްކޮމިޝަން. ްއިލެކްޝަންސް ތަކީ
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ްވޯޓުް ްގިނަ ްވުރެ ްހާހަށް ްފަސް ްހިނގައްޖެ. ްފާހަގަެވގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިން ްޤަޟިއްޔާ ްމި ްކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ްފައި ްނާޖާއިުޒ ްމީހަކަށް ްވަކި ްއޮޅުވާލަިއ، ްހީލާތުން ްވަރަށްްމަކަރާއި ްމަސައްކަތްކޮށްަފއިާވކަން ްހޯދައިދިނުމަށް ދާ

ްސާފުކޮށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްާމފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުް

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަެއއްްައޅުަގނުޑްމިްނެގީްަރއްޔިތުންްމަޖިލީހުަގއިްދަްއކާްވާހަކަތަަކކީްތެދުް

ްހަދާފަިއވާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީްނ ްަގާވއިދު ްއަދި ްެވސް. ްޤާނޫުނއަސާީސގައި ްއޮވޭ ްކަމަށް ްވާނެ ވާހަކަތަަކކަށް

ނ ްެވސް،ްކަ ްސަތޭކަްގަާވއިދުަގއި ްހަތަރު ްބުނޭ ްރަޢުޔުަގިއްއެބަ ނޑިޔާުރގެ ްފަ ްދޮގުހަދަިއގެންނުވާނޭ.ްުއއްތަމަ ޑަެއިޅގެން

ހަތްދިހަްތިނަކަށްްވުރެްގިނަްތަފާތެއްްނެތޭ.ްނަތީޖާްއަށްްބަދަލުއަންނަންޖެހޭްއެއްވެސްްަސބަބެއްްނެތޭްފުރަތަމަްބުރުގެް

ްއިންތިޚާބުގަ.ްއެހެްނވީމާ...

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްވާހަކައެްއް ްބޭނުންފުޅުވާ ްދައްކަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރުް ްއެހެންކަމުން ްދަންނަަވން. ްވާހަކަދެްއކެވުމަށް ްފުރުޞަތުަގިއ ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިްއޒަ ްފުރުޞަުތއަރުވާަފިއވާ ްގުަރއިދޫްއަޅުަގނޑު ްއަރުވަނީ. ްމި ްފުރުޞަތު ްނިންމާލުމަށް ްވާހަކަކޮޅު ްމެންބަރަށް ތްތެރި

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރިޟާ.

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާގުރައިދޫް

ނޑުމެންނަށްްސުޕް ރީމްްކޯުޓގެްޙުކުމުންްވަރަށްްސާފުކޮްށްއާދެ،ްފަސްްހާހަށްްވުެރްގިަންވޯޓުްއޮުޅވާލާފަިއވާކަންްއަުޅގަ

ްމީހެއްގެް ްވަކި ްނިންމުން. ްނިްނމާ ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ނިޑާޔރުންގެ ްފަ ްއެ ްޙުކުމަކީ ްކޯޓުގެ ްއޮތް.ްސުޕްރީމް ްއެބަ ފެންނަން

ގެްނިންމުމެއްްނޫން.ްނުވަތަްވަިކްމީހަކަށްްފެންނަްއޭނަގެްއަމިއްލަްޚިޔާލެއްްނޫން.ްސުޕްރީްމްކޯޓުގެްނިންމުމަކީްބެންޗުް

ނުޑްބަލާއިރުްފަސްްހާހަށްްވުރެްިގނަްވޯޓުްޮއޅުަވއިލާފަިއވާކަންް އަޣްލަބިއްޔަތު.ްއެީއްނިންމުމަކީ.ްއެްނިންމުމަށްްއަުޅގަ
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ް ްއުމުރުން ްސާފުކޮށް. ްވަރަށް ްއޮތް ްއެބަ ްފެންނަން ްވޯޓުލާަފއ18ްްިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްލަްއވާ ްުކޑަކުދިން ްނުވާ އަހަރު

ތިބިްމީހުންގެްނަުމގައިްޯވޓުލާފައިްއޮްތކަންްައޅުަގނޑުެމންނަށްްފެންނަންްއެބަްއޮތް.ްްއޮތްކަންްއެބަްއެނގޭ.ްމަުރވެަފއި

ްވަީން ްމި ްކޮށްފައި ްަކންކަން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްޑިމޮކްަރސީެއްއ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއީ

ްނަޖިހެ ްފެންވަޅަކަށް ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްކޮމިޝަނުން. ްއެްއިލެކްޝަންސް ްވާނަމަ ްކަމުަގއި ްެވްއޓިއްޖެ އް

ނުޑްއެތާް ނަޖިސްްނަގަިއގެންްނޫންްގޮަތކަށްްދެންްފެންވަުޅްސާފުކޮްށެގންްއެްފެންްބޭނުމެްއްނުކުެރޭވނެ.ްއެްނަޖިްސގަ

ްކޮމިޝަނުެގް ްއިލެކްޝަންސް ްއެހެންވީމާ، ްސާފެއްނުވާނެ. ްިވޔަްސ ްނެގިކަމުަގއި ްގިނައިން ްކިތަންމެ ްފެން އޮެވގެން

ރުްއެްތިބިްބޭފުޅުންްއެބަްޖެހޭްއެތަނުންްދުރުކުރަން.ްއިލެކްޝަންސްްކޮިމޝަނުގެްމެންބަރުންްއެްތަނުންްތެރެއިންްމިހާ

ްނުބޭއްވޭނެ.ްއަދިް ްިއންތިޚާބެއް ްގޮުތގައި ްރަނގަޅު ްޤައުމުަގއި ްމި ްބާއްަވިއގެން ްިއންތިޚާބެއް ްދެން ްނޫނިއްޔާ ބޭރުކޮށްގެން

ދިންކަމުަގއިްވިޔަސްްއެްގަިއޑުލައިނުަތކަށްްޢަމަލުނުކުރާހާްހިނދަކުްމިއީްކިތަންމެްރަނގަޅަށްްކޯޓުންްަގއިޑްލައިނުަތކެއްް

ްއިސްތިޢުފާދޭން.ް ްތަނުން ްއެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްތިބި ްކޮމިޝަނުަގިއ ްއެހެންވީމާ، ްނުޭބއްޭވނެ. ްއިންތިޚާބެއް ރަނގަޅު

ްވަ ްއޮގަރު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްނެރެން ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެްއެތަނުން ްއިސްތިޢުފާ ްތަނުން ްއެ ޙީުދ

ދެއްވީްއެްމަނިކުފާނަށްްޤަބޫލުފުޅުްއެބަްކުރެއްވޭްހަމަްޔަޤީނުންވެސްްއިލެކްޝަންސްްކޮިމޝަނުގެްތެރެއިންްމިްކަންކަންް

.ްއޮޅުވާަލިއގެންްމަސަްއކަތްކޮށްަފއިާވކަން.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްމަިނކުފާނަށްްޤަބޫލުކުރެްއވޭތީްެއްމަނިކުފާނުްއިސްތިޢުފާދެއްވީ

ްޝުކުިރއްާޔް ްިއސްތިޢުފާދެއްވާށޭ. ްވެސް ްބޭފުޅުން ްތިބި ްދެން ްޤަބޫުލކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއުސޫުލން ްއެ ްހަމަ އެހެންވީމާ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއާދެ! ްޝުކުރިްއޔާ. ްމާއ113ްްއާދެ! ްބުނަނީްވަނަ ްމި ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ދާ،

ްމީހެއްް ްހުންނާނެ ްނައިބަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްނުވަތަ ްމީހެއް ްކުރިމަތިލާ ްމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްއަުކް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނުވަަތ ްމެދު، ްފުރިހަމަވާކަމާ ްޝަރުތު ްހުންނަންޖެހޭ ްމީހެްއގަިއ ްއިޢުލާނުކުެރވޭ ކަމަށް

ްރައްޔިތުްނގެްއިންތި ްދުރުކުރުމަށް ްމަޤާމުން ްއޭނާެގ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްނުވަތަ ްމެދު، ްަކމަކާ ްދިމާވާ ޚާބުކުރުމުަގއި

ްބާރުް ްނިންމުމުގެ ްގޮތަކަށް ްވަިކ ްކަމެއް ްއެ ްނަމަ ްުއފެދިއްޖެ ްޚިލާފެއް ްއެއްވެސް ްމެދު ްނިންމުމަކާ ްނިންމާ މަޖިލީހުން

ްމި ްކޯޓަށޭ. ްސުްޕރީމް ްހަމައެކަނި ްހިމެނޭްލިބިގެންވަނީ ްކޯޓުަގއި ްއެ ްނިންމަަވންވާނީ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްނިންމުމެއް ފަދަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނިންމުމޭ. ްފަހުގެ ްއެންމެ ްނިންމުމަކީ ްނިންމާ ްކޯޓުން ްެއގޮތުން ްއަދި ްތިބެގެންނެވެ. ނޑިޔާރުން ްފަ ހުރިހާ

ްބަޔަކުް ްއުފެދިގެން ްޚިލާފެއް ްނިންމުމަކީ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްއެނގޭ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްދިޔައިމަްްމީގެން ްއަށް ނޑިޔާރުގެ ފަ

ްއިލެކްޝަްން ްމިއަދު ްއެެހންވީމާ، ްވެސް. ްގޮތްކަން ްފަހުގެ ްއެންމެ ްެއއީ ްއަދި ްނިންމުންކަން. ްފަހުގެ ްއެންމެ އެއީ

ްމިކަންް ްއަށް ްތިމަންނަ ްގޮތަށް ްޚިލާފުވާ ްގަިއޑުލައިންަތކާ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްިވދާޅެއްނުެވވޭނެ ްްރައީސަކަށް ކޮމިޝަނުގެ
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ް ްނެތޭ. ްސުޕްރީމްްކުރެވޭކަށް ްތިމަންނަ ްވިާދޅެއްުނވެވޭނެ ްވެސް ްެކނޑިޑޭަޓކަށް ްއެއްވެސް ްއެހެން ްއެހެންމެ ްހަމަ އަދި

ްކޯޓުން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ް ްހުށަެހޅުމަށް ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރަކު ްިޢްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމަޑުކޮށްލަދެއްވުްނއެދެ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއިނގޭތޯ. ން

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްރައީްސ،ްމާމިނގިލީ ްިމްޢިއްޒަތްތެރި ްކޯޓެކޭ. ްއިލާހީ ްކޯޓަކީ ްސުޕްރީމް ްބުނުއްވަނީ ްއެ ްމެންބަރު ރި

ްއެް ްކަމަށް ްކޯޓު ްއިލާހީ ްއެއީ ްކަމަށް، ްޤާނޫނު ްއެއީ ްޙުކުމަކީ ްކޮންމެ ްއިއްވާ ްތެރެއިން ްބޭރު ްޙުދޫދުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްބުނަނީ.ްމީނަްްވެރިކަންްބޭނުމިއްޔާްކޮންމެްފަދަްކަމެއްްވެްސްކޮށްފާނެ.

ް

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްމާމިނގިލީް ްދަންނަވަން. ްކުރިއަށްގެންދެުވމަށް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްފުރުޞަތުއަރުވާަފއިވާ ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަދެްއކުމަށް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:މްްއިރާގެްްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީގިލީްދާނމާމި

އާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްދެންނެވިްގޮތަށްްބަލާއިރުްޤާނޫނުއަސާސީގެްބާުރް

ްރައީްސް ްކޮމިޝަންގެ ްއިލެކްޝަން ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްއެނގޭ. ްއެބަ ްގޮތް ލިބިފައިވާ

ްަގއިޑްލަް ްކޯޓުގެ ްެކނިޑޑޭޓަކުްސުޕްރީމް ްއެއް ްއަދި ްބުނުމާ، ްބުނާ ްކަމަށް ްނުބާއްވާނެ ްއިލެްކޝަނެއް ްތަބާވެގެން އިަނށް

ްބަސްތަކެްއް ްހުރި ްއަގެއް ްމާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބުނާބުނުމަކީ ްކަމަށް ްބައިވެރިުނކުރާނެ ްއިންތިޚާބުގައި ްރިޔާސީ ތިމަންނަ

ްދަ ނޑު ްައޅުގަ ްމައްސަލައިަގއި ްއެ ްހަމަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްއިލެކްޝަންްނޫނޭ. ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ ންނަވާލަން

ނުޑަވއިލާފައިްވާތީް ކޮމިޝަންގެްމެންބަރުންގެްަމްއޗަށްްޖިނާޢީްދަޢުވާެއއްްއުފުލަންޖެހޭްކަމަށް.ްޤާނޫނުއަސާީސގެްބާރުްކަ
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ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްިއހަށްދުވަހު ްއާދެ! ްނޫންކަން. ްބައެއް ްކުރިއަްށގެންދެވޭެނ ްމުއައްަސސާ ްއެ ްމިހާރު ްމީހުންނަކީ ނަށްްއެ

ްފެނިގެންދަނީ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަދަްއެއްވެސްް ްހުރަސްއެޅޭ ްޖަލްސާގައިްނިޒާމު ްމި ްމިްވަގުތު ްމެންބަރު ްމިްވަުގތު؛ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރަށްްވާހަކަކޮޅުްްކަމެއްްކުިރއަކަްށްނުދޭ.ްއެހެްނކަމުން،ްމިހާރުްވާހަކަެދއްކުމަްށްފުރުޞަތުއަރުވާަފއިާވްޢިްއަޒތްތެރި

ނިންމާލުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަްނ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްހުށަހެޅުމަށްްޓަކައިްކުޅުުދއްފުށީްއުތުރުް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ނޑިޔާރުންނަށްްިރޝްވަތުދީގެންތޯްޤާނޫނުަގއިްވާް އަޅުަގނޑުްހަމަްސާފުކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްބައެއްްފަ

ްނިންމަންޖެހޭް ްއިޚްތިޔާުރގަިއ ްއަމިއްަލ ްބޭފުޅުންގެ ްެއ ްޙުދޫުދގަިއ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެީއ ްނިންމީ. ްކަންަތއް ްެއ ގޮތަށް

ްނިންމުމަށް...ްކަމެއް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްމިހާރު ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާމިރަށް.ްްމައްސަލަެއއްްހުށަހެޅުމަށްްޓަކައިްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްުކަޑހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްމަސަްއކަތްކުރާތީްް ްބަޔަކު ްގެއްުލަވއިަލން ްނިޒާމު ްމިތަނުގައި ްނެގީ ްމައްސަލައެްއްމި ްބެހޭ ްރަީއސް،ްިނޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮ ްހަނުހުންނަވާތީ ްަކމުގައި ްއެ ްރައީސް ްނެގީަމްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއެއީ ްނުނިންމާ. ތެްއ

ްއެހެްން ްނަހައްދަވާ. ްއެހެން ްނުބުނެ. ްވެސް ްއަނަގއިން ްހަމަ ްހުންނަވަނީ ްިތ ްވެސް ްުސވާލުކުރާއިުރ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްހެއްދެވީމަްކަމަކުނުދާނެ.ް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލައެއްް ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު ްވާހަކަެދއްކުމަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްހުށަހެޅުއްވީ. ްތި ނޫން

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްމި ްނިންމާލުމަށް ްގެންގޮްސ ްކުރިއަށް ްވާހަަކކޮޅު ްމެންބަރުގެ ްިޢއްޒަްތތެރި ފުރުޞަތުއަރުވާފަިއވާ

ްޤާސިމްްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވީްއިލެކްޝަންްކޮިމޝަންގެްރައީސްްމިހާރުްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްްގަިއޑްލައިންތަާކް އާދެ!ްއަުޅގަ

ްކުރެއްވީއޭ.ް ްއެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމައްސަލައެއް ްޖިނާޢީ ްވިދާޅުވީމަ ްކަމަށް ްނުގެންދާނެ ްކުރިއަށް ްއެކަން އެްއގޮތަށް

ްހިފައިހައް ްމަނިކުާފނު ްއެ ްޖެހޭ.ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްއެބަ ްހިންގަން ްަތޙްޤީޤު ްމަްއޗަށް ްއޭނަގެ ްޖެހޭ.ްއަދި ްއެބަ ޔަރުކުރަން

ްގޮތަކަށްް ްއެނޫން ްެއއީއޭ. ްޙުދޫދުތަަކީކ ްބުނާ ްޤާނުުނައސާސީަގއި ްއިނގޭތޯ. ްަކނުޑވާލައިފިޭއ ްބާރު ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްގޮތްް ްއޮތް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްެއއީ ްއެކަމާ؛ ްދެން ްނުގެންެދޭވނެ. ްކުިރއަށް ްމިއީްްއެކަމެްއ ްއެހެންވީާމ، އިނގޭތޯ.

ްބޭނުންވަނީް ްކުރަންވީްއިނގޭތޯ.ްއެހެންީވމާ،ްދަންނަވާލަން ްވަންޏާްމިހާރުްއެކަން ްކަމެްއްކަމަށް ްކުރެވޭ އަުޑގަދަކޮްށގެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި؛ ްމި ްނުކުރެވޭނެ ްޚިލާފަކަށް ްއެގޮތާ ްނުގެންދެވޭނޭ. ްޚިާލފަށް ްެއއަކާ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްނަމަވެސް،ްމިއަދުްދަންނަވާލަ ްއިޢުލާނުކޮށްގެން ްހާލަތު ްނުރައްކަލުގެ ްކުްއލި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ން

ޤައުމުްޤާނޫނުއަސާީސގެްތެެރައށްްގެނެސްްމިްޤާނޫުނއަސާީސްދަމަހައްޓަންްއެބަްޖެހޭްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްވާހަކަް

ްގޮ ްމި ްބޭނުންވަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާލަން ްފުރުޞަތުްހަމަ ްވާހަކަދެްއކޭނެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ތަްށ

ްުނގެންދެވޭެން ްކުިރއަށް ްެއއް ްވާހަަކ ްމިގޮތަށް ްއެހެންނޫނީ ްއިނގޭތޯ. ްއަާމންކޮށްދެއްާވ ްމިކަްނ ހޯދަވައިދެްއވާ!

ްއެހެންނޫންތޯ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމާފަންނު ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްރަޝީދަށްްނިޒާމާ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ްދާއިރާގެް ްދެކުނު ްމާފަންނު ްޓަަކިއ ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ފުރުޞަތުއަރުވަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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ްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނު

މިލިއަންްރުފިޔާްދީގެންްމީނަގެްމައްޗަކަށްްނޫންތޯްޖިނާޢީްދަޢުވާކުރަންވީ.15ްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްސުޕްީރމްްކޯޓަށްް

ްމިލިއަންްރުފިޔާ...15ްމިލިއަންްރުފިޔާްރިްޝވަުތދީގެން،15ްް

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްނޫން.ް ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަޝީދަށްް ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިުލފުށީ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ މިހާރު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިްނެގީްމިްމަޖިލީހުގެްގަވާިއދުގެް ވަނަްމާއްދާްާއއ141ްްިޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްއަުޅގަ

ްއެބ146ްަވަނަްާމއްދާްާއއ147ްްި ްވަރަށްްސާފުކޮްށްބުނެފައި އޮްތްވާަހކަދައްކަމުންާދްްވަނަްާމއްދާ.ްމިްމާއްދާަތކުަގއި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ްހުރަސްއަޅަިއގެންނުވާނޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްެއއަށް ްވާހަކަދައްާކއިރުަގއި މީހަކު

ްހާލަތަށްް ްއެނޭގވަރުނުާވ ްިމތާ ްވާހަަކއެއް ްެދއްކި ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްހަޅޭއްލަވާ. ްމިތާ ވާހަކަދަްއކަމުންދިޔައިުރގަިއ

ްފަހަރުްދިޔައިރުގަް ްބައެއް ްނާޅާތީ.ްެއހެންނަމަވެސް ްފިަޔވަެޅއް ްެއއްވެސް ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްެއަކންކުރާ ްރިޔާސަތުން އި

ްބޭރުކުރާް ްއިްއވާފަިއ ްނަން ްތެދުާވއިރަްށ ްހަމަ ްކުއްލިައކަށް ްނަާގއިރަށް ްމައްސަލައެްއ ްނިާޒމީ ްމިތަނުން އަޅުަގނޑުމެން

ްއިން ްރިޔާސަތުގައި ްއެހެންވީމާ، ްފެނޭ. ްއުސޫލުންްމަންޒަރު ްހަމަޔާއި ްކުަރންޖެހޭނީ ްކަންތައްަތއް ްވެސް ްމީހަކު ނަ

ްމިތަންް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ ްބަޔަުކ ްވަކި ްގޮތަށް، ްބޭނުންވާ ްބަަޔކު ްވަކި ްއެހެންވީމާ، ްކުރަންޖެހޭނީ. ކަންތައްތައް

ްްކޮށްގެން...ހިސޯރު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިނޒާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވަން. ްކަުމގައި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ މާ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންނެވިޔަްސ ްތަކުރާރުކޮށް ްވަރަކަްށ ްކިތަންމެ ްބަލަހައްޓަން، ްޢަމަލުތައް މެންބަރުންގެ

ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން، ްކޮންޓްރޯލްކުރައްވާނީ. ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެްްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު އަޅުގަ
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ޖަލްސާއަިއގެންްކުރިއަށްދާކަމަްށްވަނީްވިއްޔާ...ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(ްކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްއާމިރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަެއއްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުަވން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަ

ނޑުްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްމިްނެގީްމިްމަޖިލީހުގަިއް ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްމިްނެީގ،ްއަުޅގަ އާދެ!ްއަުޅގަ

ކޮންބަޔަކުްބުނާްެއއްެޗއްތޯްަޤބޫލުކުރާނީ.ްއިލެކްޝަންްކޮިމޝަންްޤަބޫލުކުރާްކަމަށްްވިާދޅުވި.ްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަނުންް

ްއިެލކްޝަންްފޮނު ްިވދާޅުވާއިުރަގއި ްވާހަކަ ްޤަބޫލުނުކުރާ ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްދެން ްޤަބޫލުނުކޮށް. ްއޮީތ ްމި ްވެސް ްލިޔުން ވި

ްކޮމިޝަނުންްމިްތަނަށްްހުށަހަޅާްލިޔުންތައްްެވސްްއިލެކްަޝންްކޮމިޝަންްހުށަހެޅީމަްޤަބޫލުނުކުރާ...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވާ.ްމިހާރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްހުށަހެޅުމަށްްޓަކައިްތޮއްޫޑްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްނޫން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްފުރުޞަުތއަރުވަން. ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫ

ް`.ްައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެްޖަލްސާގެްމަސައްަކތްްކުރިއަށްގެންެދވޭނެްމާޙައުެލއްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްދެއްަވވާ!ްއެހެންނޫނީްޖަލްސާގެް

ްކުރިް ްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން، ްުނގެންދެޭވނެ. ްކުިރއަކަށް ްުނގެްނދެވޭނެ. އަކަށް

ްނިޒާމާް ްއަރުވަނީ ްމި ްުފރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްދެއްވާ.ްމިހާރު ްަވގުތު ްޓަކައި ްގެންދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ޖަލްސާގެ

ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.ްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްޓަކައިްތޮްއޑޫްދާއިރާް

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްބައެްއް ްތަޅުމުގައި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެދުނީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްމައްސަލައަކަށް ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިލެކް ްއަީކްބޭފުޅުން ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްގޮަވއިހަާދތީ. ްހައްޔަރުކުރަން ްތަުއފީޤު ްފުއާދު ްރައީސް ްކޮމިޝަންގެ ޝަންސް

ްަރޝިާޔް ްތިން ްކޯޓުަގއި ްސުޕްީރމް ްނަމަ، ްވާހަކަަދއްކާ ްހައްޔަުރކުރަން ްެގއްލިގެްނ ްއިންެޓގްިރޓީ ްތައުފީުޤގެ ފުއާދު

ްހިފައިހައްޔަރުކު ްމީހަކު ްުއުޅނު ްޮގވަިއގެން ްާއއިްއަންހެންކުދިން ްުތސީލާ ްއާއި ްކީްއވެގެންތޯ؟ްތުޝާރާ ްނުގޮވަނީ ރަްންމި

ްގޮެތްއް ްހައްޔަރުކުެރވޭނެ ްަތއުފީޤު ްފުއާދު ްނޫޅެ، ްަހއްޔަުރކުރަން ނިޑޔާރަކު ްފަ ްއުޅުނު ްޮގވަިއގެން ްދައްތަ ތުސީލާ

ްއަް ްބާްއވަން ްއިންތިޚާބެއް ްޓަކައި ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްާރއްޖެ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެހެންވީމާ، ޅުަގނޑުމެްންނޯންނާނެ.

ްމަސައްކަތްކުރަްނވީ.ްއެހެްނވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިހާރު ްއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރިއަ ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޖެހޭނީްމެންބަރުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފުރުޞަތުނުދޭ ްށގެންިދއުމަށް

ްޖަލްސާގެް ްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ނޑާލަން. ްމެދުކަ ްހިސާބުން ްމި ްމަސަްއކަތް ްޖަލްސާގެ މަޖިލީހުގެ

ް ްކުރިއަްށގެްނދާނީ ްދެން 5ްްމަސައްކަތް ްއެހެންކަމުން، ްދިނުމަށްފަހުގަ. ްަވގުތުކޮެޅއް ްފަހުަގިއްމިނ5ްެމިނެޓުގެ ޓުގެ

ްޖަލްސާެގް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއހެންވީމާ، ްގެންދާނަން. ްކުިރއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ އަނެއްާކވެްސ

ްދާނީ.ް ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދޭ ްފުރުޞަތު ްގެންދިުއމަށް ްކުރިއަށް މަސައްކަތް

ްމިެނޓުގެްބްރޭެކއްްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުންނަށްްދީފިން.5ްރާްގޮތަށްްމިްަވގުތުްމިނެޓުްފަހުންްކ5ްުއެހެންވީމާ،ް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަށް(1:57ްއިނ11:45ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްފަށައިގެން ްމަސަްއކަތް ްޖަލްސާގެ ްިމްމަޖިލީހުގެ ްއަނެްއާކވެސް ްުކޑަަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު ނޑު ކުރިއަށްްމިް`ްއަުޅގަ

ްފުރަތަމައިނުން؛ްއަޅުަގނުޑް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިއަްށގެންދާއިރު ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ގެންދަނީ.

ްރައްޔިތުންގެް ްއެހެންކަމުން، ްއާދެ! ްއެނައުންސްމަންޓެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ ްމި އަތުަގއި

ް ްގަާވއިދުގެ 29ްްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާގެ ްޕާޓީއަކަްށ1ްވަނަ ްަވކި ްމަޖިލީހުގައި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ ަގިއ
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ްިޑވެލޮޕްމަންޓުް ްމޯލްޑިވްސް ްމެންބަރުން ްތިން ްހިމެނިަވޑަިއގެންނެވި ްގޮތުަގއި ްެމންބަރުންގެ ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ

ްހުށަހަޅުއްް ްލިެޔކިޔުންތައް ްގުޅޭ ްގުިޅވަަޑއިގެްނ،ްމިކަމާ ްއެލަޔަންސް،ްއެމް.ޑީ.އޭއާ ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްާވތީ 29ްވާފައި

ް ްމާއްާދގެ 1ްވަނަ ްމެންބަރުންނަކީ ްދެންނެވުނު ްމި ްއިޢުލާންކުރަން. ްމިކަން ްދަށުން ް)ބ(ގެ ްދާއިާރެގްް-1ގެ ކުރެންދޫ

ް ްމޫސާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްް-2ޢިއްޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދު. ްސިޔާމު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ް-3މީދޫ

ދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ްމިްބަދަލުްމިގޮތަށްްއައުމާްގުިޅގެންްމަޖިލީހުގެްދަފްތަރުގައިްކުޑަހުވަ

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޕާޓީ، ްޑިމޮކްެރޓިކު ްމޯލްޑިވިއަން ްދަންނަވާލަނީ. ްމި ްގޮތް ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާފަިއވާ 33ްމެންބަރުން

11ްމެންބަރުން.ްދިވެހިްަރއްިޔތުންގެްޕާޓީ،ްޑީ.އާރު.ޕ19ްްީްވސް،ްޕީ.ޕީ.އެމްްމެންބަރުން.ްޕްރޮގްރެސިވްްޕާީޓްއޮފްްމޯލްޑި

ް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ 5ްްމެންބަރުން. ްއެލަޔަންސް،ްއެމް.ޑީ.އޭ ްޑިެވލޮޕްމަންޓު ްމޯލްޑިވްސް ްަޤއުމ3ްްީމެންބަރުން. މެންބަރުން.

ް 1ްްޕާޓީ ްނިސްބަްތވެަވޑައިުނަގންނަވާ ްާޕޓީއަކަށް ްވަކި ްމިްްިޢއްޒަތްތެރ6ްިމެންބަރު. ްއެހެންކަމުން، ެމންބަރުން.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދެންމެ ްބަދަލު ްމި ްދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްއިޢުލާންުކރި އެނައުންސްމަންޓު

މެންބަރުންނަށްްމިދެންނެވިްބަދަލުްއައުމާްގުޅިގެންްމަޖިލީުހގެްދާއިމީްކޮމިޓީަތކަކަށްްގެްނނަންޖެހޭްބަދަލުތައްްގެނައުމުގެް

ްދަންނަވަން.ްމަ ްޓަކައި ްމެންބަރުންގެްމަޢުލޫމާތަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިއަށްގެންދާނެްވާހަކަ ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުން ސައްކަތް

ްޕާޓީައކަށްް ްަވކި ްކުރީަގއި ްދިއުުމގެ ްއަށް ްމައްސަލަ ްއޮތް ްމި ްކުރިމަތީަގއި ްއަޅުަގނުޑގެ ނޑަށް، ްއަޅުގަ ްމިހާރު އާދެ!

ްމަޖިލީހު ްކަމަށް؛ ްާއއިްނިސްބަތްވަަޑއިގަތް ްމަރުޙަބާ ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްއެމް.ޑީ.އޭ ްލިބިގެންދިޔަ ްފުރުޞަތު ގައި

ްއެް ްކުިރއަށްދާނަން. ްލިސްޓައިގެން ްއޮތް ްމި ްުކރިމަތީގައި ްައޅުަގނުޑގެ ްެއއަށްފަހުގައި ްއާދެ! ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްފޮނަ ްއޮތީ ްމި ްއަުތަގއި ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްކުރިައށްދާއިރު ނޑު ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރިްލިސްޓުގައި ްދާއިރާގެ ދޫ

ްވާަހކަކޮޅުްކުިރއަށްްގެންދިއުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްهللا.ްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދުް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމްްޢަބްދު

ނޑުްެއންމެްފުރަތަމަވެސްްއެމް.ޑީ.އޭްއަށް އަލަްށްމިްމަޖިލީހުގައިްް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްހައިސިއްޔަތުްލިބުނީމަްއެމް.ީޑ.އޭްއަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުުރދަންނަވަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލައެއް.ް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވީ ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ްމިހާރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ުތކޮެޅއް.ްއެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުެގްކުޑަްވަގުުތކޮޅެްއްބާކީްއެބަްއޮތް.ްސިކުންތުޮކޅެއްްްާބީކްއަޅުަގނޑުްކުަޑކުޑަްވަގު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ްއަރުވަންޖެހޭނީ ްޖެހޭނީ،ްފުރުޞަތު ނޑަށް ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ ްއޮތް. އެބަ

ްވާހަކަކޮް ްމެންބަރުގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްއިބްރާހީމަށް. ްފުރުޞަތުއަުރވާނީްޤާސިމް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނިމުމަށްފަހުގައި ުޅ
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ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ޢަބްދުއްރަޙީމަށް.

ްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލުމަށް.ް

ް

ްދެއްެކވުން:ގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަނމާމި

ްޚިލާފަށް،ް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްދަންނަވާލީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުުކރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް އާދެ،

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކޮމިޝަނުން ްޤާނޫނުއަސާީސެގ113ްްއިލެކްޝަންސް ްވިދާޅުވުަމކީ ްވިދާުޅވާ ްއެ ްޚިލަށް ްމާއްދާއާ ވަނަ

ްއެބައިމީހު ްއެހެންވީމާ، ނުޑވައިލުމޭ. ްފެންނާތީ.ްބާރުކަ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަަމށް ްކުރަންޖެހޭ ްދަޢުވާއެއް ްޖިނާޢީ ްމަްއޗަށް ންގެ

ްތެރެއިންް ްޙުދޫދުެގ ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްޤައުުމގެ ް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްނަމަ ްނުކުރެިވއްޖެ ްިމގޮަތށް ްކަންަތއްތައް ްމި އާދެ!

ްކު ްއާދެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަށް ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހާލަުތްބޭރުވާތީ ްނުރަްއކަލުގެ އްލި

ްއިޢުލާންކޮށްގެންްކަމަށްްިވޔަްސްމިްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެްވާހަކަ.ްއަދިްޤާނޫނު...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދުއް ްޢަބްދުއްރަޙީމު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވަީނ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހާރު هللاްއާދެ،

ްހަކަކޮޅުްކުރިއަްށގެންޮގސްްނިންމާލުމަށް.ްވާ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްިމް ްަހއިސިްއޔަތު ްއަލަށް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއާދެ! `ްައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ.

ްދަ ްމަރުޙަބާ ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.އޭ ްވޯޓުްލިބުނު ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެއަށްފަހު ންނަވަން.

ްއޮތީް ްއެ ްއެކަން ްނޫނޭ. ްރައްޔިތުންނެއް ްނުވަތަ ްނޫނޭ ްޕާޓީއަކުން ްޖުމްހޫރީ ްޕީ.ޕީ.އެމްއަކުްނ، ްމިއުޅޭނީކީ އޮޅުވާަލިއގެން

ްމިއަދު ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހާމަވާށޭ. ްއެނގި ްޙުކުމުން ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްސާފުކޮށް ްއެކަާމްްވަރަށް ކިތަންމެވަރަކަށް

ހިތްދަތިވެގެންްއުޅުނަސްްފުއާުދްތައުފީޤުމެންްބޭނުންކުރައްވަިއގެންްމުޅިްއިލެކްޝަންސްްކޮިމޝަންްބޭނުންކުރައްަވއިގެްން

ނޑުމެންްިމއީްރޭްވެސްްއެްތަނަށްގޮްސް ތިޔަްބޭފުޅުންްކުރިްމަސައްކަްތްއެްއޮތީްނާކާމިޔާުބވެފަ.ްމިީއްޙަޤީޤަތަކީ.ްއަުޅގަ

ްކޮމި ްއެއްގޮތަށްްއެ ްޙުކުމާ ްކޯޓުގެ ްނުވޭްސުޕްީރމް ްއެއްބަހެއްވޭ ްމީހުން.ްކޮމިޝަނުން ްބައްދަލުކުރި ްމެންބަރުންނާ ޝަނުގެ

ްއެް ްބިރެއްުނގަނޭ ނޑުމެންނެއް ްއުޅެނީ؟ްއަުޅގަ ްމި ްެއއްބަސްނުވާްނވީ؟ްކޮްނކަމަކާޯތްބިރުން ްީކއްެވގެންތޯ ކުރިއަށްދާކަށް.

ކަމަށްްވަންޏަކާ.ްކީްއެވގެންތޯްއެްބޭފުޅުންްިބރުފުޅުގެންަވޑަިއގަންނަވަްނވީ.ްްލިސްޓުގަިއްސޮިއކުރާކަށްްސަްއޙަްލިސްޓެއް

އަޅުަގނަޑކަށްްނޭނގޭްމިހާހިސާބަށްްދާންްމިްޖެހުނުްކަމެއް.ްޙަޤީޤަތުގައިްމިްރާއްޭޖގެްޯވޓުލުމުގެްޙައްޤުްނަގާލިްބަަޔީކް

ްމެންބަރުން.ް ްމިތިބަ ްިމއަދު ްއިެލކްޝަންްސްކޮމިޝަނުގައި ްާއއި ްއޮނަރަބަލްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރައީސް.ްދެންމެގައި ޢިއްޒަތްތެރި
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ްތިއްބެިވް ްއެ ްމިހާރު ްކޮިމޝަނުގެ ްއިލެކްޝަންސް ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްއެ ްއިބްރާހީމް ޤާސިމް

ޖިނާޢީްމެންބަރުންގެްމައްޗަށްްއެބަްޖެހޭްމިހާރުންްމިހާރަށްްތަޙުޤީޤުކުރެވިްޖިނާޢީްކުށެއްްކޮށް،ްކުށްވެރިވެަފއިްއެްތިބީް

ްތަޙްޤީޤެްއް ްއިތުރު ްެއްއޮތީ ްެއކީަގއި ްނިކުތުމާ ްުޙކުމް ްކޯޓުގެ ްތިބީ.ްސުޕްރީމް ްއެ ްކުްށެވރިވެފައި ްކުށުން ގޮތުން.ްޖިނާޢީ

ްތާރީޚުގައިްުދވަހަކުްމިވަުރގެް ްއެ.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްމިްރާއްޖޭގެ ްމައްޗަށްްސާބިތުވީ ބޭނުމެއްްނުވޭ.ްއެްބޭފުޅުންގެ

ނޑަެއޅިގެްންިއލެކްޝަންސްްކޮމިޝަްނގަިއްބޮޑުްވައްކަެމއްްބަޔަކުް ކޮށްފަެއއްްނެތް.ްއެއީްައޅުަގނޑުްދަްނނަވަނީްހަމަްކަ

ްިމް ްެއއްބުރުން ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވަްއކަންކޮށްގެންނޭ. ްޯވޓުން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްތިބީ ްއެ ްމެންބަރުން ްތިއްެބވި އެ

ކަމެއްްނެތޭ.ްުނވިހާްކުދިންަނށްްދަންދެންްވޯޓުލާފައިްއެބަްއިންތިޚާބުްކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަްށްޓަކަިއްނުކުރާްހަމަްއެްއވެްސް

ް ްއެންމެ ްމިއުޅެީނ51ްްއޮތޭ.ްބައްލަވާ!ްމިއީ ްތެރެއިން ްގުނާލިްނަމ5111ްްަފޮށީގެ ްއެއްކޮށް ްމި ްފެނިގެން.ްކޮަބއިތޯ ވޯޓު

ްލި ްޤައުމުގައި ްމި ްއަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދާނީ. ްކިހާހިސާބަކަށްތޯ ްއަދަދު ހާސް،35ްްބޭނީ

ސާޅީހަކަށްްހާސްްވޯޓު.ްމިއީްޙަޤީޤަތަކީްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ.ްދެން،ްމިއަދުްއަލުންްަޞްއޙަްއިންތިޚާބެއްްޭބއްވިދާނެތީް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހި ްދަންނަވަނީ ްމި ްައޅުަގނުޑމެން ްއުޅުނަސް ްކިތަންމެވަރަކަށް ްކަންބޮޑުެވގެން އެކަމާ

ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްެއްއާއި ްނުބޭއްވޭނޭ. ްއިންތިޚާބެއް ްޤައުމުގައި ްމި ްނޫނީ ްމަތީން ްއެްއގޮްތވާ ްގައިޑުަލއިންތަކާ ްއެހުިރ ގެ

ްދައްާކއިުރް ްވާހަކަ ްއޮޅުވާލި ްވޯޓު ްމީގެކުރިން ްނުދޭނަމޭ. ނޑުެމއްނެްއ ްއަުޅގަ ްއޮޅުވައިާލކަށް ްވޯޓު ްދެނެއް ފުރުޞަތެއް

ެއނގެން.ްމިްއޮތީްފެންނަން.ްޮކންފަދަްބޮޑުްވަްއކަމެއްތޯްިމްމިއަދުްމިްއޮތީްފަޅާއަރާފަ.ްޯވޓުއޮުޅވާލިްމީހުންްމިްއޮތީް

ްތިް ްތިބެގެން ްތިތާ ްބޭފުޅުން ްތި ްވާހަކައެއްތޯ ްކޮން ްނިކުމެ ްމިއަދު ްދެން ްނޫންތޯ. ްދޭންވީ ްއަދަބު ްކުށަށް ްމި ކުރީ.

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްނުކުެރވޭނެ ްއެކަމެއް ްއުުޅއްވަނީ؟ ްތި ްކުޅުްއވަން ްފިލްމެއްތޯ ްކޮން ނޑުެގްދައްކަވަނީ. އަުޅގަ

ްގަވާއިދަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްނަމަވެސް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްދަންނަވައިލާނަން. ްނިންމާލަމުން ްހަމަ ވާހަކަކޮޅު

ްއޮނަރަބަލްްޤާސިްމްިއބްރާހީމަކީ.ްއެހެންނަމަވެސްް ނުޑްވަރަްށްއިޙްތިރާމުކުާރްބޭފުޅެއް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާށޭ.ްއަުޅގަ

ް ްކަންތައް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވާހަކަދަްއކަންްދެންމެގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްގޮތް ކުރެއްވި

ްމިް ްބޭނުންވާތީ ްާފހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްެއވާހަކަ ްިހތާމަކުރަން. ްއެކަމާ ްހުރަސްކުރެްއވީތީ ްހަަމ ްމިކޮޅުން ްހުއްާޓ ތެދުވެ

ް ްއުޅޭ ްތި ްޭބނުންވެގެން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމިއަދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤައުމުގައިްދަންނަވާލީ. ްމި ްކަމެއް އެްއެވސް

ްއިންތިޚާބެއްް ްމަތީން ްގޮތުގެ ްއެްއގޮްތވާ ްަގވާއިދާ ްޤާނޫނާއި ްނުދޭނަން. ްފުރުޞަތެއް ްައޅުަގނޑުމެްނނެއް ހާސިލުކުރާކަށް

ްނެތޭް ްމައްސަލައެއް ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްކަންބޮޑުވާންވީ؟ ްކީްއވެގެންޯތ ްެއކަމާ ްޖެހިލުންވާންވީ. ްީކއްެވގެންތޯ ބާއްވަން

ްމިތިބީްއިންޞާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިކުތަސް ްނަތީޖާއެއް ްކޮންމެ ްއިންތިޚާބަކުން ްފެންނަ ްދެފުށް ްބޮޑު، ްހާމަކަން ފުވެރި

ްކުޑަުކޑަް ްވައްކަްނކުރީމަ. ނަޑއެިޅގެްނ ްކަ ްއެކަމަކު ްެނތީމު. ްދެކޮޅުހަދާކަށް ްއެކަމާ ްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ޤަބޫލުކުރަން.

ް ްނޫނޭ. ްއޮތ51ްީއެތިކޮަޅކުން ްމި ްވޯޓެއް ްހާސް ްްއެަތއް ްއަތުން ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްހާސ51ްްްަވގަށްަވގާފަ. އެަތއް
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ްތިް ްދަްއކަންތޯ ްވާހަކައެއް ްކޮން ްކިަޔިއގެން ްޙައްޤުތަކޭ ްރައްޔިތުންގެ ްނިކުމެ ްމިއަދު ްދެން ްއޮތީ. ްނަގާަފއި ްވަގަށް ވޯޓެއް

ްއުޅުްއވަނީ.ްަސއްޙަްއިންތިޚާަބކުންްތިޔަްބޭފުޅުންނަކަށް...

ް

ްމްްވާހަކަދެއްކެވުން:ޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީންބަރުްއައިސްދޫްދާއިާރގެްމެ

ްފަދައިންް ްވިދާުޅވި ްއެ ްެވސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ނުޑްަރށަށްްގޮސްްމިްދޭތެރެެއްއގެްަވގުތެްއގަިއްުކއްޖެްއގެްމަންމަ ްއަޅުަގނޑަށްްވެސްްހާދިާސއެްއްވަނީްދިމާވެފަ.ްއަުޅގަ

ްއުޅެނީ.ް ްތި ްހެްއޔޭ ްގެއްލިގެން ްދަރިފުޅު ްއެހިން ްހޯދައިދޭށޭ،ްއަޅުަގނޑު ްދަރިފުޅު ްތިމަންނަގެ ްވިދާުޅވަނީ ކަމަށް؛ްއޭނާ

އާެއކޭ.ްއޭނާ،ްވޯޓުިލއޭ،ްފާތިމަތުްޝަފާްކިޔާްުކއްޖެއްގެްދޯިދގޭަގއޭ،ްއެްނަމުަގއޭްއޮންނަނީ.ްއަޅުަގނޑުްދެންްލިސްުޓް

ްކުް ްކިޔާ ްޝަފާ ްފާތިމަތު ްއަްށްބެލިއިރުަގއި ްމާލެ ްވޯޓުލާފަިއްޮއވޭ ްއެހެންނަމަެވސް ްނެތް. ްައއި.ޑީ.ކާެޑއް ްއެކަަމކު އްޖަކު.

ވެސްްއަދިްރަށަށްްވެސް.ްމީްހަމަްހިނގާފައިްހުރިްކަންތަްއތައް.ްައޅުަގނޑުްނުދަންނަވަްންމީްވަިކްބަޔަުކްކުރިްކަމެޭކް

ްޤައުމުތަކުންް ްދުނިޭޔގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަިއސް ްޔަހޫދީންނާއިްނަޞާރާއިންެގްފިކުރުްއިނގޭތޯ.ްމިހާރަކަށް ްފެނޭ އެބަ

ްބަޔަކުް ްގޮތަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްއެ ްޤަބޫލެއްނުކުރާނެ ްމީހުން ްއެ ްއެއީ، ްތަން. ފެތުރަމުންދާ

ްކަމެއްް ްއަދި ްނުދައްކާނެ. ްެވސް ްވާހަކަެއއް ްރުހިގެން ްިހތުން ްމައްޗަށް ްއަނެކުންގެ ްމީހުން ްއެ ޤަބޫލުވެއްޖައިމަށްދާންދެން

ްކަންތައްަތްއްްވެސް ްމިކަހަލަ ްތެޭރގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއުޅެނީ ްމި ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ކޮށްނުދޭނެ.

ްޑިމޮކްރަީސް ްވެރިކަމަކީ. ްނޫން ްެއއްެޗއް ްހޯދާ ްޭބނުންކޮށްގެން ްބާުރ ްބިރުދައްކަިއގެން ްގަދަކަުމން ްދޭ. ްއެބަ ފެންނަމުން

ްހަދައި ްހީލާތް ްމަކަރާިއ ްދެން ްމިކަންްޤާއިމުކޮށްފައި ްރިޝްވަތުދީގެން ްހަދައިެގން ްގޮްތގޮތް ްެއކި ްބިރުދައްކައިގެން ގެން

ްއަންނާނެ.ް ްދުވަްސ ްފަޅާއަރާ ްމިކަން ްދުވަހަކުން ްއެްއ ްވެްސ ްކޮންމެ ްާކމިޔާބެއްނުވާނެ. ްއަބަދަކު ްކޮށްގެން މިހެން

ްކަންތައްތަ ްމިފަދަ ްކަންތައްތައް. ްމި ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްމިއަދު ްޤައުމުން ްގިނަްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމާ ްައޅުަގނޑު އް.

ްރަޖިސްޓްރީޝަންް ްއެތާނަގއި ްކޮމިޝަުނގެ ްއިލެކްޝަންސް ްައޅުަގނޑު ްނެތީމު. ްދައްކާކަށެއް ްމޭރުމަކުން ްމި ވާހަކަެއއް

ްމިް ްއަންހެނަކު ްކިޔާ ްލިބިގެން.ްޒީނާ ްޚަބަރެއް ްކަހަލަ ްެއހެން ްވަރަށް ްިއހަށްދުވަހަކު.ްދިޔައީ ްދިަޔއިން ނޑު ްއަުޅގަ ބަޔަށް

ް ްކަލޭމެން ްއެހެންެވގެން،ްބުނަނީ ްކުރާނީ. ްކަްނތައް ްގޮތަކަށޭ ްބޭނުން ްއަހަރުމެން ްޖެހޭނީ ްތިބޭށޭ ްހަމަ ހަޅޭއްލަވަަލވާ

ްޚިދުމަތްކުރަންް ްމުއައްސަާސއަކަްށ،ްރައްޔިތުންނަށް ްމިނިވަން ްބުނެވޭނެތޯ ްާދންޖެހުނީ.ްއެހެން ްތަނަށް ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއެ ނޑު ްުނބުނެވޭނެ.ްއަުޅގަ ްބަޔަކަށް.ްއެގޮަތކަށެއް ނޑުމެންނާްތިބި ްއަުޅގަ ްބޭފުޅާ ްއެދުނިން.ްއެ ްަބއްދަލުކުރަން ބޭުފޅާއާ

ބައްދަލުނުކުރެްއވި.ްމީ،ްއަުޅަގނޑުމެންގެްަޤއުމުގެްހާލަތުްިމއަދުްހުރިްގޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްހިނގާށޭްމިްގޮތްްދޫކޮށްލާފަިއް

ްހި ްރުޖޫޢުވަމާ ްޑިމޮކްރަސީއަށް ްނޫންކަން.ްއަސްލު ްެއއްެޗއް ްހޯދާ ްގަދަބާރުން ްޑިމޮކްރަީސްވެރިކަމަކީ ްހައިޖާނު ްމި ނާގށޭ

ްދޫކޮށްލައްވާފަ.ްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއާޔ.

ް
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ްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ްވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުމާ

ް ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮްالسالم عليكن ورحوت هللا وبركاته`. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ!ްމިއަދު ްހަމަް. ވާލަނީ

ްމަޖިލީހުގައިް ްގޮތަކަށް. ްަކހަލަ ްވާ ްއިންތިޚާބަކަށް ްއެކަމަކު ްބާއްވަންޖެހޭނެ. ްއިންތިޚާބު ްބާއްވަްނ. ްއިންތިޚާބު ރާއްޖޭަގއި

ދާދިްފަހުންްޤަރާރެއްްފާސްކުރަން،ްބަތްކައްކާްކުޅޭްގޮތަށްްޯވޓުނެގިްގޮތަކަށްްައޅުަގނޑުމެްންވޯޓުްބާއްވާކަެށއްްބޭނުމެއްް

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްގަވާިއދުތަކާްޚިލާފަށްްމިްތަނުގައިްއަތިރިމަތީގައިްކުަޑކުދިންްކުޭޅްނޫން.ްއާދެ!ް

ގޮތަށްްވެސްްމިްތަނުގައިްޤަރާރެއްްފާސްކުރާށޭްކިޔާފައިްކަެމއްްކުރެިވއްޖެ.ްއެީއ،ްމީހުންްވޯޓުނަގާްގޮތެއްްނޫން.ްހަމަް

ހާރުްމަސަްއކަތްްމިްކުރަނީްއެްމީހުންްޭބނުންްގޮތަކަށްްނަތީޖާްނެރުމަށްްއެގޮތަށްްއިލެކްޝަންްސްކޮިމޝަނުންްވެސްްމި

ްއާިއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވިދާުޅވާނެ ްއިުރކޮޅުން ްބާއްވަން. ްއިންތިޚާބު ްނަމަވެސް ްހަދަިއގެން ްގޮތެއް ްކޮންމެ ޓަކައި

ްކުރައްވަްނޖެހިވަ ްކަމެއް ްމިވެނި ްތިމަންނަމެން ްއެއްގޮތަށް ްޤާނޫނާ ްކޮމިޝަނުގެ ްބަލަ!ްއިލެކްޝަންސް ޑަިއގަންނަަވއޭ.

ްދާންޖެހެނީް ްހޯދުމަށް ްހައްލު ްއެކަމުގެ ްތަފާތުވެއްޖެއްޔާ ްޚިޔާުލ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްއިްނތިޚާބަކާ ްއޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއޭ

ކޯޓަށޭ.ްއެވެްސްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއޮތްްވާހަކަްެއއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެީއ،ްޤާނޫުނއަސާީސއާްޚިލާފަކަށެްއްނޫންްްސުޕްރީމް

ްޤާނޫނެްއަގއިް ްވަކި ްއޮްތްއެްއްތަންކޮޅުްނަްނގަަވއިގެްންނުވަތަ ްެއްވަނީީކ.ްއެހެްނވީމާ،ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ްކަންަތއް އެ

ްޤާނޫނުތަކާއި ްއެެހން ްނަންަގވަިއގެން ްއަޅުަގނޑުމެންްްތަންކޮޅު ްެއއީ ްކުރެވުމަީކ ްކަންަތއްތަްއ ްޚިލާފަށް ޤާނޫނުއަާސސީއާ

ްއިޢުތިރާފުންް ްއަމިއްލަ ްރަީއސްގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްއިލެކްޝަން ްއޮތީ ްމި ނޑައެިޅގެން ްކަ ްމިހާރު ްނޫން. ްކަމެއް ޤަބޫލުކުރާނެ

ެއއްވެސްްކަހަލަްޔަޤީންކަމެއްްއެނިގވަަޑއިގެންަފއި،ްއިެލކްަޝންސްްކޮމިޝަނުގެްޑޭޓާބޭސްާއްމެދުްއެްބޭފުޅުންގެްވެސްް

ްލާންވީ.ް ްކިހިނެއްތޯ؛ްީކއްކުަރންތޯްޑޭޓާބޭސަކަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްހިފަިއގެން ްއެކަހަލަްރަޖިސްޓްރީއެއް ްކަމަށް.ްދެން ނެތް

ްވެްސް ްނުލާ ްއަށް ްޑޭޓާބޭސް ްކޮންމެހެން ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްލިސްޓެްއ ްަޞއްޙަ ްޓަކަިއ، ްހެދުމަށް ްރަޖިސްޓްރީ ޞައްޙަ

ްީޕޑީއެފްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްޖަހާފައި ްކޮމްޕިުއަޓރުން ްނަންތަކެއް ްހުރިހާ ްވާީނ ްކީއްޯތ ްކުެރވޭނެ. ްކަންަތއް ްއެ ނަށް

ފޯމެޓްގައިްޕްރިންޓުކުިރއްޔާްެދންްއެްބަދަލެއްްނުކުެރވޭނެތާްއެްއވެސްްބަަޔކަށް.ްމީްކުެރޭވނެްބައިވަރުްކަންތައްތައްްއެބަް

ްބަދަލުގެނެސް ްމި ްބޭނުންވަނީ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްހުރި. ނޑަށް ްައުޅގަ ްވޯޓުލާންދާއިރުަގއި ެގން

ްނޫން،ް ްކަމެއް ްކުރި ްމިއަދަކު ްބަދަލުކުރަން.ްމިއީީކ ްރަިޖސްޓްރީ ްތަނަކަށް ްކަންތަްއްކުީރގައ2118ްްިވޯޓުލާންނުދެވޭ މި

ނޑަށްްއެނިގގެންްމިްދަންނަވަ ނީ.ްއޭުރގަިއްއަޅުަގނޑުްމީްއިލެކްޝަންްސްކޮމިޝަނުގެްވެރިޔަކަށްްހުިރްމީހެއް،ްއަުޅގަ

ްއޮޅުވާލުމުެގް ްރަޖިސްޓްރީ ްމަސައްކަަތކީ ްކުރެއްވި ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްރައީސަކަށް ްނައިބު ްކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް

ްކައިީރގަިއް ްސުކޫލް ްރަށުގެ ްބުރުަގއި ްފުރަތަމަ ްވޯޓުލާން ްދަރިޔަކު ނޑު ްސީާދްޒުވާބުކުރި.ްއަުޅގަ މަސައްކަތް.ްައޅުަގނޑާ

ހަމަޖެހިފައިްއޮއްާވްދެވަނަްުބރުގަިއްއޭނަްއެހެންތަނަކަށްްޭނދޭ.ްދެވަނަްބުުރގައިްއޮތީްރ.ްްހުރިްވޯޓުފޮއްަޓކަށްްވޯޓުލާން

އަތޮޅުްމީދޫްސްކޫްލްަކއިރީަގިއްހުރިްފޮއްޓަކަށްްވޯޓުލާން.ްެދން،ްވިދާުޅވީްމީްސޮފްްޓެވއަރްމައްސަލަެއކޭ.ްީކްއވެގެންތޯް

ރާއްޖޭގައިްތިއްބާްސޮފްްޓވެައރްމައްސަލައެއްްއިުރއިރުކޮާޅްސޮފްޓްވެއަރްރަނަގޅުކުރުމުެގްޤާބިލުކަންްހުރިްމީހުންްދިވެހި
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ްއޭރުންް ްފެށިގެން، ްއޭރުން ްފެށިގެްނ، ްއޭރުން ްއެހެންވީމާ، ްސާބެ. ްރައީސަކީ ްނައިބު ްސްފޮޓްވެއަރ؛ ޖެހޭކަށްނުޖެހޭނެ.

ްފެށިގެންްއެްހުރިހާްކަމެއް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދައްކަ ްވާހަކަ ްމެންބަރު ްމެންބަރުންގެްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަކަށް ްދަތިވާ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ވަމުްނގެންދާ

ްޢަމަލުތައްްނުބެހެއްޓުމަށްްދަންނަވަން.ްެއގޮތުންްމިހާރު...

ް

ްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ްވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުމާ

ްހުރި ްޕާސްވޯޑަކާ ްހުރިހާ ްޑޭޓާބޭްސގެ ްތަނުގެ ްކަމަށް.ްއެ ްހުރި ްއަުތގައި ްމީސްމީހުންގެ ްއެ ްވެސް ްއެްއޗެއް ހާ

ްނެތްް ްއިތުބާރެއް ްކަހަލަ ްއެްއެވސް ްމިގޮތަށް ްދެން، ްއެްއޗެއްަސކާ. ްމި ްނުކުޅެވޭނެ ްއަސްލުަގިއ އެހެންނޫނިއްޔަކާ

ްމީހަ ްބޭނުންވާ ްެއްމީހުން ްރަނަގޅުތާ ްމާ ްވުރެ ްެނގުމަށް ްވޯޓު ްއަޅުަގނޑުމެން ްާބއްަވިއގެން ްހޮިވއްޖޭްރަޖިސްޓްރީއެއް ކު

ްމަސައްކަްތކުރަންވީ.ް ްބާއްވަން ްއިންތިޚާބު ްޚަރަދުކޮށްގެން ްބޮޑު ްކީއްކުރަންތޯ ްޮކންމެހެން ްއިޢުލާންކުރަން. ކިޔާފައި

އެހެންވީމާ،ްއިލެކްޝަންސްްޮކމިޝަނުގެްއެްވިދާޅުވާްޤާނޫުނއަސާސީންްދީފައިްއޮތްްބާރުްއޮތިްއޔާްކޮންމެހެންްފުލުހުންް

ްއުޅޭް ްހުއްުޓވަން ްކަންތައް ްފުލުހުންްްއެ ްކޮންމެހެން ްއަށް ްއަމިއްލަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްނެތް. ްކަމެއް ްދައްަކވާނެ ވާހަކަ

ްހުއްޓުވަން...ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުނަފު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންްމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްޑިމޮކްަރސީގެ ްޙައްޤުަތކާއި ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ްސާފުކޮށް ްވަރަްށ ްވެސް ބަރުންނަށް

ްއޮތްް ްހަވާލުކޮށްފައި ްމަސްޫއލިއްޔަތު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްަޙއްޤުތަކެއް ްއެތައް ްރަްއޔިތުންގެ ްދައްކާއިުރަގއި ހަރުއަޑުން

ްފޭރިގެންފައި ނަޑއެިޅގެްނ ްކަ ްކޮމިޝަނަކުން ްމީހުންް، ްއެ ްގޮތަކަށް ްވަކި ްލަންބަވާފަިއ، ްގޮތަކަށް ްވަކި ހިފަހައްޓާފަިއ،

ބޭނުންވާްގޮތަކަށްްއެްަޙއްޤުަތއްްފިރާލާފައިާވކަންްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްުޙކުމަކުންްއެްއޮތީްަވރަށްްސާފުކޮށްްފެންނަން.ްއެް

ށްްރައްޔިތުންްހޮވާފައިްތިބިްބަޔަކުްރާއްޭޖގެްހިނދުގައިްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގައިްރަްއޔިތުންގެްަޙއްޤުަގިއްވަކާލާތުކުރުމަ

ްބަޔަކުް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަމާ ްކޯޓަކުން ްސުޕްީރމް ްވެސް ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްއަދި ްކޯޓުން ސުޕްރީމް

ްދިފާޢުކުރުމަށް ްޚިޔާނާތް ްއެ ްދެން ްއެނގުމަށްފަހުގައި ްޚިޔާނާތްތެިރވެއްެޖކަން ްބަަޔކު ނޑަެއިޅގެން ،ްވަްއކަންކޮށްފިކަމާ،ްކަ

ްކަމަށްް ްެވއްޖެ ްދެކޭގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު ްވަކާލާތުުކޅައުމަކީ ްމަޖިލީހެއްގައި ްރައްޔިތުންގެ ްހަދަން ްކަމަށް ްޚިޔާނާތްނުވާ އެ

ްމަްއޗަްށް ްމީހެއްގެ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްކޯޓަކުން ްހަމައަކީ ްތަހުޒީބީ ްދަންނަ ނޑު ްކަމެއް.ްއަުޅގަ ްނާތަހުޒީބު ްވަރަށް ވެއްެޖއްޔާ
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ްނޏާްމަކަރެއްްހެދިްކަމަށްްވިޔަސްްވެސް،ްޮއޅުވާލުެމއްްއޮުޅާވލިްކަމަށްްވިޔަސްްަވއްކަމެްއްކުށްްސާބިތުވެއްޖެްކަމަށްްވަ

ްތިބޭް ްމަޤާމެއްގައި ްޒިންމާދާރު ްކަހަލަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހާހިސާބުން ްދެން ްސާބިތުވުމަށްފަހު ްއެކަން ްވިޔަސް ްކަމަށް ކުރި

ނުޑްމީހުންްވަކާލާތުކުރަންޖެހޭނީްއެކަމެއްްދެންްހައްލުކުރަން.ްޢިއްް ޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންކަމަށްްމިްއަސާސްަގއިްއަުޅގަ

ނޑަށްްދެންނެވޭނީްިމއަދުްރާއްޖޭަގއިްއިެލކްޝަންސްްކޮމިޝަނުގަިއްތިއްެބވިްބޭފުޅުްން ވަކާލާތުކުާރްކަމަށްްވަންޏާްައޅުގަ

ްއިސްތި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްޙައްޤުަގއި ްޙައްޤުަތކުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޙައްޤުގަިއ، ްޤައުމުގެ ްޖެހޭ ްއަށްްއެބަ ްގެ ޢުފާދީފައި

ވަަޑއިގަންަނވަން.ްއެްނޫންްއެހެންްއެއްވެސްްުއސޫލެއް،ްަހމައެއްްހަޤީޤަތުގައިްއިންސާފަށްްލޯބިކުރާްއެއްވެސްްމީހެްއެގް

ްތަޙުޤީޤުންް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެެކވިގެންުނވާނެ. ކިބައަކުން

ްއެ ްއެބަ ްވޯުޓްްސާބިތުވޭ ްމީހުންެގ ްތިބި ްމަުރވެފައި ްޭއގެތެރޭަގއި ްކަމަށް. ްއޮޅުަވއިލާފަިއާވ ްވޯެޓއް ްާހސް ތަން

ްބަދަލުކޮށްް ްމީހުން ްއެިކ ްރަށްރަުށން، ްއެިކ ްހުރި. ްއެަބ ްފާހަަގކުރެވިަފއި ްވޯޓު ްކުޑަކުދިން ްހުރި. ްއެަބ ފާހަގަކުރެވިަފއި

ްޑަ ްއައި.ޑީ.ކާޑު ްހުރި. ްއެބަ ްސާބިތުާވން ްހުރިކަން ްމިްވޯޓުލާފައި ްސާބިތުވާން. ްހުރި ްއެބަ ްވޯޓުލީކަްނ ްހެދިގެން ބަލްކޮށް

ްވެްސް ްޕާޓީައކުން ްސިޔާސީ ްެއއްެވސް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޮއްއވާ ްސާބިތުވެފައި ްސާބިތުވުމެއް ހުރިހާ

ްރައްް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހެޔޮއެދޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްޤައުާމއި ްވެްސ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ޔިތުންެގްއެްއވެސް

ޙައްޤުގެްވަކާލާުތކުރާްކަމަށްްަވންޏާްއެްމީހުންްދެންްބައިތިއްބާގެންްެއގޮތަށްްއަެނއްކާްއިްނތިޚާބުްބާއްވާކަންްވަކާލާެތްއް

ްގޮުތަގއިް ްވޯޓެއް ްޞައްޙަ ްސާފު ްެއއީ ްވޯޓު ްރައްޔިތުންލާ ްފަރާތްކޮށް، ްއެއް ްއެމީހުން ްވަކާލާތުކުރަންޖެހޭނީ ނުކުރާނެ.

ްގެންދެ ްކުިރއަށް ްާރއްޖޭެގްއެކަން ްމި ްގޮުތގައި ްޤަޫބލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްވަކާލާުތކުރަންޖެހޭނީ. ްަމއްޗަށް ްއަސާެސއްގެ ވޭނެ

ްރައްޔިތުންނާް ްޒިންމާދާރު ްފަރާތްތަކުންނާއި ްސިޔާސީ ްޒިންާމދާރު ްޕާޓީތަކުންނާއި ްސިޔާސީ ްޒިންމާދާރު ްގިނަ ވަރަށް

ްވަކާލާތުްމިްކުރަނީްރަނގަޅު...

ް

ްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްހާމުރާގެްމެންބަރުްއިލްގެމަނަފުށީްދާއި

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްދެންމެްށ.ްއަތޮޅުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިދާޅުިވް

ނޑުމެންނަށްްމިްޤައުމުގެްހަމަޖެހުމެއްްވެސް ްގޮތަށް،ްސަލީމުްވިދާޅުވިްގޮަތށްްމިްކަންތައްތައްްބެލިގެންްނޫނިއްޔާްއަުޅގަ

ނުޑމެންްމިްނަގާްއިލެކްޝަނުގެް ނެތް.ްމިްޤައުމުގެްހަމަޖެހުމާްމިްޤައުމުގެްހުރިހާްކަމެއްްބިނާވެފައިްވަނީްމިއަދުްއަުޅގަ

ްމިް ްމަޝްވަާރކުރެިވގެން ްފަރާތްަތއް ްިސޔާސީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްބަލާަފއި ްކޮބައިތޯ ްޮގތަކީ ްކުރެވޭނެ ްމިކަން މައްޗަށް.

ްާޤއިމުކު ްނިޒާެމއް ްކުެރވޭނެ ްތިބެވުނީްކަންތައް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ ްޖެހޭ.ްޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ރުމަށް

ް ްނޮވެމްބަރު ްސަބަބަކީ ްނޫން. ްހާލަތެއްަގއި 11ްްރަނގަޅު ްނޮވެމްބަރު ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއަންނައިރު، 11ްަކިއރިވަމުން

ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ްކަމަށް ްހުވާކުރަްއވަންޖެހޭނެ ްކަމަށް، ްހުާވކުރަްއވާނެ ްޑޭޓަށްްގައި ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް އިރު

މީޓްކުރެވިދާނެތޯ،ްއެްޑޭޓަށްްެދވިދާނެތޯ،ްނޫނީްއެްޑޭުޓަގއިްކުރެވިދާނެތޯ؟ްމީްސުވާެލއް.ްިއލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނުަގއިް
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ްހަމައަކަށް ްނަތީޖާއަކާ ްމިާހތަނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްބާްއވަމުންެގންދަވާ. ްުދވާލު ްރެޔާއި ްަބއްދަލުވުންތަެކްއ ްގިނަ ްވަރަށް

ްކޮމިޝަނަްށް ްއިލެކްޝަންސް ްފުލުހުންނަކަށް ްނުކުރެވޭ. ްޓްރަސްޓެއް ްކޮމިޝަނަށް ްއިލެްކޝަންސް ދެވިފައެއްުނވޭ.

ޓްރެސްޓެއްްނުކުެރވޭްމިއަދުްސަރުކާރަކަށް.ްއިލެކްޝަންްޮކމިޝަނަކަށްްހަމަގައިމުްެވސްްސަރުކާރުންްވެްސްޓްރަސްެޓއްް

ްއަުޅގަ ްވެސް.ްއަދި ްސިފައިން ްވެސް ްެދްނުކުރޭ.ްފުލުހުން ްވާދަކުރާ ްއިންތިޚާބުގައި ްމިއަދު ްވެސް ްޕާޓީން ްދެ ނޑުމެންގެ

ްވަނީ.ް ްމި ްއުފެދިފައި ްޚިލާފުވުންަތކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްގުިޅގެްނ ްއެހެންވުމާ ްޓްރަސްޓެްއނުކުރޭ. ްެވސް ޕާޓީއަކުން

ްމަޖިލީހު ްމި ްފާސްކޮށްގެން ްމަޖިލީހުން ްމި ްމެންބަރުންނަީކ ްފަސް ްތިއްބެވި ްކޮމިޝަނުގެ ްރުހުންދީގެންްއިލެކްޝަންސް ން

ތަނަވަސްްއަޣްލަބިްއޔަތާެއކުްަވޑަިއގެންްތިއްބެވިްފަސްްބޭފުުޅން.ްއޭގެތެެރއިންްއެއްްބޭފުަޅުކްވަނީްކޮންމެވެސްްމަޤުބޫލުް

ްކޮންމެވެްސް ްއަދި ްވިޔަްސ، ްވީކަުމގަިއ ްކަމަށް ްކުރާތީ ްކަްނތައް ްބަެއއް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްއަިދ ްނަމަވެސް ްހުރެ ސަބަބަކާ

ވެސްްވަނީްއިސްތިޢުފާދެއްވާފަ.ްމީްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީ.ްދައްކަާވްވާހަކަތަކުންްރޭގައިްވެސްްސަބަބަކާްހުރެްނަމަ

ްމީހުންނަށްް ްހަްހާސް ްބަާލއިުރްސީދާ ްވާހަކަތަކަށް ްދެކެވުނު ްވެސް ްރޭގަިއްމީޓިންަގއި ްބޭުނން އަޅުަގނުޑްފާހަގަކޮށްލަން

ނުޑްފޯނުގަިއްމިްއޮތީްރެޯކޑިން.ްވިދާޅުީވްވޯޓުލުމުގެްފުރުޞަތުްމަޙްރޫުމވެފައިްއޮންނާނީްމިްފަހަ ރުްޯވޓުލީްނަމަ.ްއަުޅގަ

ހަްހާސްްމީހުންނަށްްވޯޓުލުމުގެްމަޙްރޫމުވެފައޭްއޮންނާނީ.ްތިމަންނަމެންްޝަކުވާތައްްބަލައިނުގަންނަމޭްހަްހާސްްމީހުން.ް

ްބުނަް ްމުޚާޠަބުކޮށް ްއަޅުަގނޑަށް ްވިަޔސް ްބެލިކަމުގައި ްކަމަށް ްއެކަނި ްގެމަނަފުއްޓަށް ްވެސްްގއ. ްމީހުން ްރަށުގެ ްއެ ނީ

ްއަމިއްލަް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދާން. ްވޯޓަށް ްއުޅެނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްޮއްއވާ ްހާލަތުގައި ްއެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްނުދެމޭ.

ްޒަމާުނއްސުރެް ްމަސްވެރިންނާއި ްމީހުންނާއި ްމުސްކުޅި ްަޒމާންވި ްއެނގޭނީ.ްވަރަށް ްރަުށެގްހާލަތު ްވާހަަކްދެއްކީމަ ރަށުގެ

ްމައުމޫ ްއެއްވެްސްރައީސް ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްއަދި ްމީހުން ްވޯޓުލަމުންދިޔަ ްރަށަށް ްކުރީސުރެ ްވަރަށް ްޒަމާނުއްުސރެ ނު

ްމާމެންދޫއަށާ،ްއަދިްރިސޯޓުތަކަްށް ްދިޔަްމީހުންްމިއަދުްވަނީްގއ.ދާންދޫއަާށއި ްވޯޓުލަމުންދާ ްމީހުން ްބަދަލުނުވާ ތަނަކަށް

ްބާރެއްް ްޭރ ްއެ ްނޫން. ްއިްނސާފެއް ްމިއީކީ ްވިދާުޅިވްބަދަލުކޮށްފަ. ްހަމައެާއއެުކ ްކަމަށްވޭ. ްކުރި ްެއކަން ްވެސް ްަފހުން ގެ

ްނޭނގޭް ްތިމަންނަމެންނަށް ްކަމެއް ްބަެއއް ްކޮން ްއެއީ ްވާހަކަ ްއޮޅުވާލަމުންދާ ްއޮޅުވާލުންަތއް ްޮބޑެތި ްވަދެ ްތެެރއަށް ސާވާ

ްއެަބްހުރި.ްއެ ްކަންތައްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްިވދާޅުވި.ްމިކަހަލަ ްެރކޯޑިްނގައި ްޭރގައި ްިސޔާީސްވާހަކަ ެހންވީމާ،ްހިނގާށޭ

ްޤާއިމުކުރުމަށް.ް ްނިޒާމު ްކުރެވޭ ްކަންތައް ްމި ްއަަރއި ްެއްއގަލަކަށް ްވެރިން ްސިޔާސީ ްހިނގާށޭ ްޕާޓީތަކުން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުްދެެކންްބޭނުންވާްމަންޒަރެއްްނޫންް އަޅުަގނޑުްެދކޭކަންްބޭނުމެއްްނޫންްސިފައިންްމިްޤައުމާްހަވާލުކުރާކަން.ްއަުޅގަ

ްވެ ނޑަށްްފެނޭްރޯމާދުވާލުހެންްމިްމަންޒަރުްސިފަެވގެންްސިފައިންގެ ރިަޔކުްމިްޤައުާމްހަވާލުވާްމަންޒަރުެދކޭކަށް.ްައޅުގަ

ްހަވާލުވާެން ްޤައުމާ ްމި ްސިފައިން ްފެނިގެންދޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަންޒަރު. ްޓޭކްޯއވަރކުރާ ްމިލިޓްރީ ްސިފައިން އާދޭ.

ްބޭނުންވާްގޮތެއްްނޫ ްއަޅުަގނޑުެމން ްމަންޒަރު.ްމިއީކީ ްއިްސވެރިނ11ްްން.ްނޮވެމްބަރު ްޕާޓީތަކުގެ ްހިނގާށޭްސިޔާސީ ގައި

ްތައްޔާަރޭށް ްމަޝްވަރާކުރުމަށް ްވާހަކަދަްއކަން ްއެކު ްއޯޕަންހޭންޑަކާ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން

ްމި ްވާހަކަދައްކަިއގެްނ ްހިނގާށޭ ްައޅުަގނޑުެމން ްވެސް ްއެކު ްޕީ.ީޕ.އެމާ ްވެސް. ްެއކު ްގޮތެއްްްއެމް.ޑީ.ޕީއާ ްއެހެން ނޫން
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ްކަންތައްަތކެއްް ްކުރެވޭނެ ްައޅުަގނޑުެމން ްެއއީ ްކުރުމަކީ ްކަންަތއް ްލޮޅުންއަރާ ްއިޤްތިޞާދު ްޤައުމުގެ ްމި ހަދަމާހިނގާށޭ.

ްނޫން.ްމިްޤައުމުގެްއިޤްތިޞާަދށްްބޮޑެތިްގޮންޖެހުންތަކެއްްައންނާނެ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަމީނަށް.ްކުޑަހުވަދޫްްމިހާރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުނގޫފާރު އަރުވަނީ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްުހށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްހައިސިއްޔަުތްއާދެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވަނީ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.އޭ ްމިހާރު ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމި ނޑު !ްއަުޅގަ

ްމައްސަަލް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްލިބެންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްއަށް ްޕާޓީ ްއޮީތ ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ލިބިފަ.

ްއިޢުލާންކުރެވެންޖެ ްވެސް ްމިހާރަށް ްނަްންމިހާރުން ްހަމައެކަނި ްއެކަން ްރިާޔސަތުން ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ހޭނެ

ްނުކޮށްެދއްާވް ްއެކަން ްއެހެންީވމާ، ްބުނަން. ްކޮށްދެއްވާށޭ ްއެކަން ްއޮތީތީވެ ްއިުޢލާންނުކޮށް ްއެކަން އިޢުލާންކޮށްފައި،

ްއަނެކަތިނުކޮށްދެްއވާށޭ.ްއެހެންީވމާ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްއޮންނާނެް،ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާަފއި ްއަުޅަގނޑު ްއެކު ްއިޢުލާންކުރުމާ ްްއަޅުަގނޑު ްމި ްމެންބަރު ޢިްއަޒތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގިނައިރުތަެކއްްނުވޭ.ްމިހާރު މިހާރުްރިޔާސަތުންްމަސައްކަްތްކުރިއަްށގެންދާްވާހަކަ.ްއެހެްނކަމުން،ްއަދިްމާ

ްމެންަބރުްއިބްރާހީމްްއަމީނަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ވާހަކަދެްއކެވުމަށްްފުރުޞަތުައރުވާފަިއވާްޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ްމްްއަމީންްވާހަކަދެއްެކވުން:ފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީއުނގު

ްއަލަިއކުމް.ް ްައއްސަލާމް ްރައްޔިުތން، ްލޮބުވެތި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްއާދެ!ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށް...

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްުކޑަހުވާދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްރަނ ްއެކަން ްހުރީމާ ްއަޑުއަރާަފއި ްމައިކަށް ްއުނދަގޫޭވ ްކަންފަތަށް ްބޮުޑްއާދެ! ްނިޒާމީ ްނޫނިއްޔަކާ، ގަޅުކޮްށގެން

ްމައްސަލަެއއްްމީ.ްބޮޑުްނިޒާމީްމައްސަލަެއއްްމީްކަންފަތަށްްއުނދަގޫވަނީްކަމަށްްވަންޏާ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައިކުް ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްބަލައިލަން. ްއެބަ ްއެކަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްމައްސަލަެއްއ. ްބެހޭ ްނިޒަމާ ތި

ްފުރުޞަތުއަުރވާނަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( އޮންކޮށްލުމަށް.

ްދަންނަވަން.ް ްގެންދިއުމަށް ްކުިރއަްށ ްވާހަަކކޮޅު ްއެހެންކަމުން، ްވާހަކަދެްއކެވުމަށް. ްމައިކުން ްހުރި ޖެހިގެން

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްކުރިންވެސްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމީގެ ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ން،

ނޑުް ވަނީްެއގޮތަށްްޢަމަލުކުރަްއވާފަ.ްއެހެންކަމުން،ްމިއަދުްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކޮޅުްކުިރއަށްްގެންިދއުމަށްްއަުޅގަ

ްދަ ްބޭނުންކުރެްއވުމަށް ްމައިކު ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްއިންނެވި ްޢިްއޒަތްތެިރްޖެހިގެން ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާރު ންނަވަން.

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް ްފުރުޞަތުައރުވަން. ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްމައްސަލައެްއ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަމީނަށް ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ްއެ ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ދެން.ްވިލުފުށީ

ްހުްސަވގުތުކޮޅަްށް ްކުރިަމތީގަިއްއޮތީ ނޑުމެން ްމެންބަރު.ްއަުޅގަ ްމެންބަރު،ްޢިްއޒަތްތެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްިޢއްޒަތްެތރި

މިނެޓުްތެރ5ްްޭމިނެޓު.ްއެެހންކަމުން،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންަބރަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމަޖިލީހުެގްޖަލްސާްމ5ްްިދިއުމާްދޭތެރޭް

ްއަްށްގެންދިއުމަށް،ްކުިރއަށްގެންަދާވ.ޖަލްސާގެްމަސައްކަތްްކުރި

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީން

ނޑު...ް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްެއންމެްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްފުރުޞަތުއަރުވާ ްވާަހކަދައްަކން ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން.ްއާދެ! ްކުިރއަށްގެންދިއުމަށް ްވާހަކަކޮޅު ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްެތރި

ްވާހަކަދެއްކުމަށްް ްވަނީ ްމިހާރު ްމެންބަރަށް ްަވޑަިއގަންަނވާ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުިރއަށް ްފުރުޞަތައިގެން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުއަރުވާފަ.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމްްއަމީންއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީ

ނޑަށްްވާހަކަދެއްކޭނެްފަދަް މިހާރުްއެންމެްފުރަތަމަްއަޅުަގނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްމިްނެގީްރިޔާސަތުން،ްއަޅުގަ

ްގޮތަކަށް...ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢަމަލުކުރަނިކޮށް ްގޮތަށް ްތި ްމެންބަރުން ްއެްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން، ްުނެގންދެވޭނެ. ްކުިރއަކަށް ްޖަލްސާ މަޖިލީހުގެ

ްއަުރވަނީް ްމި ްފުރުޞަތު ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަޅުަގނޑު ނޑައެޅިަފއިާވ،ްިމހާރު ްކަ ބޭފުޅަކަށް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވިލުފުށީ

ްމައިކުް ްއަދި ްބަދަލުކުރުމާ ނިޑ ްގޮ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްބޭފުޅަކަށް ްިއންނަ ްރިޔާސަތުގައި މަޖިލީހުގެ

ދިްމަޖިލީހުގައިްބަދަލުކުރުމާ،ްމިްކަންތައްތައްްމިގޮތަށްްކުރާކަެށއްްއެްނގޭނެްކަމަކަށްްމިްމަޖިލީހުްގަވާއިަދުކްނުބުނޭ.ްއަ

އެބަްބުނޭްމައިކުްސިސްޓަމުްމައްސަލަޖެހިއްޖެްކަމަށްްވަންޏާ،ްވޯޓިންްސިސްޓަމުގައިްމަްއސަލަްޖެހިއްޖެްކަމަށްްވަންޏާް

ްކުރިއަްށްގެންިދއުމަީކް ްަޖލްސާ ްގޮތަކަށް ްއޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަްންރަނގަޅުކޮށްަފއިްނޫން ްއެބަ ްގޮތް ްޖެހޭނެ ކަންކުރަން

ނިޒާމާްިޚލާފުްކަމެއްްެއއީ.ްއެހެންވީމާ،ްރިޔާސަތުންްކަންަތއްްކުރަްނޖެހޭނީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދަގއިްްމުޅިްމިްމަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްމީހަކު ްއިންނަ ްރިާޔސަތުަގިއ ްއެއްެޗއް. ްޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ްއެންމެން ްަގާވއިދަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތަށް. ބުނާ

ްއެް ްމެންބަރުން ްހުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތައި، ްބުނިކަުމގަިއްގަާވއިދަށް ްރިޔާސަތުން ްކަމަށް ްހުުރމަތްތެރިކޮށްހިތަންޖެހޭނެ އަށް
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ްއެބަް ްލިޔެފައި ްސާފުކޮށް ްވަަރށް ްގަވާއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރާނެ. ްމެންބަރުންނެއް ްެއކަމެއް ވީނަމަވެސް

ހޭނެްގޮތް.ްއެކަންްހައްލުނުކޮށް،ްއޮތްްމައިކުްސިސްޓަމަށްްދިމާވާްމައްސަލަތަުކގައިްދެންްރިާޔސަތުންްޢަމަލުކުރައްވަންޖެ

ނޑީަގިއް ްގޮ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަްނކުރާކަށް؛ްދެންމެ ްގޮަތކަށް ްހިތަށްއަރާ ްހިތަށްއެރީމަ ްމީހަކު ްއިންނަ ްރިޔާސަތުަގއި މަޖިލީހުގެ

ްައއިސްް ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއޭދަފުށީ ްކިިހނެއްތޯ ްސަލީމު. ްއަޙްމަދު ްމެްނބަރު ްދާއިާރގެ ްއޭދަފުށީ އިނީ

ްމިްއަ ްިރޔާސަތުން ްހިނގާއިުރގައި ްއެހެން ްކަންތައްތައް ްެއަވރު ްއެހެްނވީމާ، ްއިނދެވޭނީ. ނީޑގައި ްގޮ ްމި ޅުަގނުޑގެ

ްކަންތައްތައްްބަަލއިްފިޔަަވޅުއަަޅންޖެހޭނެ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްމައްސަލައިގައި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްއެްއޗެްއްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވާ ްވިދާޅުވާން ރު

ނޑުްިމއަދުްމަޖިލީހުގައިްުނކޮށްްވާްއެްއވެސްްއާްކަމެއްްމިއަދަކުްކުިރއަށްްނުގެންދަން،ް އަޅުަގނޑަށްްސާުފވެއްޖެ.ްއަުޅގަ

ްވެްސް ްކުރީގައި ްމަްއސަލަޖެހުނީމަ ްސިސްޓަމުަގއި ްމައިކު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެްސްވަނީ ްކުީރަގއި ނުކުރަން.ްއެއީ

ްޮގނިޑްވަ ްމެންބަރެއްގެ ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަަދއްަކވާފަ. ްމައިކުތަކުން ްެއހެން ްފަހަރުތަކުަގއި ްބަެއއް ނީ

ްމިހާުރް ްއެހެންކަމުން، ްއަމުރުކޮށްފައެއް. ްނެތް ްވެސް ްދުވަހަކު ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާހިސާބުން ބަދަލުކުރާކަށް

ްބަލާނަްންއެްއްފަހަރު ްމެންބަރުްްއަޅުަގނުޑްއަިދވެސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުއަުރާވފައިވާ ނޑުެގްާވހަކަދެއްކުމަށް އަުޅގަ

ްއިބްރާހީމްްއަމީނުގެްވާހަަކކޮޅުްކުރިއަށްްގެންެދވޭތޯ.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްހަކަދެއްކެވުްނ:ވާްއޭދަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމު

ްއެްއކޮށް،ް ްއަތުލުމާ ްބޭފުޅަކު ްއެހެން ނޑި ްގޮ ްމި ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިހާރު ްެނގީ ްބެހޭްމައްސަލަެއއް ްިނޒާމާ އާދެ!ްައޅުަގނޑު

ްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ނޑިެއްއްއަތުލަން ްގޮ ްކޮންމެވެސް ްޖެހުނީ ނޑަށް ްޮގނީޑގަ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ ްމި ްއިންެނވި ރިޔާޟު

ްޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮ ްކަމެއްްއެބަ ްއެ ްރައީސް ްއިނގޭތޯ.ްއެހެްނވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްޮގނޑި ްއެ ްއަތުލީ ނޑު ްއަޅުގަ ުތން

ްކަންކަްން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަެއކަނި ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްރައީސް،ްައޅުަގނޑު ްޢިއްަޒތްތެރި ްހުއްުޓވާ.ްދެން ނުވެސް

ްގޮ ްބާްއވާފަިއްވޯުޓލެވޭނެ ްއިންތިޚާބު ްރިާޔސީ ްހިނގާށޭ ްހުއްޓައިލާށޭ.ްހުއްޓައިލާފައި ްއިހަށް ްމަޖިލިސް ްހަަދއިދޭން.ްމި ތް

މަޖިލިސްްހުއްޓައިލާފައިްވޯޓުެލވޭނެްގޮެތއްްހަދައިދޭށޭ.ްއާދޭހާްއެކުްމިްބުނަނީްމަޖިލިސްްހުއްޓައިލާފައިްވޯޓުެލވޭނެްގޮްތް
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ްއިލެކްޝަ ްކޮމިޝަަނށް. ްއިެލކްޝަން ްިހނގާށޭ ްހުއްޓައިލާފައި ްމަޖިލިސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްކޮމިޝަނަށްްހަދައިދޭށޭ. ން

ްގޮސް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަޑުިއިވއްޖެ. ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއެްއޗެއް ްބޭނުންވާ ްވިދާޅުވާން ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަ ްތަންދެއްވާީނ ްޓަކައި ްގެްނދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން.ްމެންބަރުން ތްތެރި

ްޖަލްސާއެއްް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްތަންނުދޭ ްގެންދިއުމަށް ްުކރިއަށް ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްތި ްއެެހންވީމާ، ްިވޔަސް. ްިއންނެވިކަމުަގއި ްރިޔާސަތުަގއި ްބޭފުޅަކު ްކޮންެމ ކުރިއަކަށްުނގެންދެވޭނެ

ހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްޢަމަލުތައްްވެސްްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަކީްމަޖިލީް

ްއަދިެވސްް ްއަޅުަގނޑު ްިމހާރު ްއެހެންކަމުން، ްދަންނަވަން. ްއަުޅަގނޑު ްބެެހއްޓުމަށް ްގޮުތގައި ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްެދވޭ ްކުރިއަށް ްމަސަްއކަތަިއގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްތެރިްއެއްފަހަރު ްދާއިރާގެ ްއުނޫގފާރު ްމެންބަރު؛ ްޢިއްޒަތްތެރި ތޯ

ްތިް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންިދއުމަށް. ްކުިރއަށް ްމަސަްއަކތައިގެން ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްއަމީނަށް ްއިބްރާހީމް މެންބަރު

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ މެންދުރު،ްްހުށަހެޅުއްވި

ވަްނދެން.ްއެހެންކަމުން،ްމިހާރ12:31ްްުއަޅުަގނޑުމެްނގެްމެންދުރުްކުރީގެްޖަލްސާްގެންދިއުމަށްްހަމަޖެހިފައިްއޮންނަނީް

12:31ްް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭނީ ްމިހާހިސާބުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްިދޔައީ. ްއެ ްހުްސ31ްްެވގެން މިނެުޓގެ

ްގެންާދނަން.ްިމނ31ްެވަގުުތކޮެޅއްްއަުރވަން.ް ްކުރިއަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންމަސައްކަތް ޖަހާއިރުްމަޖިލީހުގ1ްްެޓަށްްފަހުގައި

ްމައިކަށްް ްމިހާރު ްބަލާނަން ްައޅުަގނުޑ ްގެންދާއިރުަގއި ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްކުރިއަށްދާނީ. ްދެން ޖަލްސާ

ް ްދެން ްރަނގަޅުކުެރވޭތޯ. ްަމއްސަލަ ްޖަލ1ްްދިމާވެފައިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންަނވަމުންްޖަހާއިރު ްކަމުގައި ްފެށޭނެ ސާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްވަޑަިއގެންދެްއވުމަށްްދަންނަވަމުން،ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާްތިްދެއްވިްެއއްބާރުލުމަށް.ް

ް

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައޅުަގނުޑްްއަޅުަގނޑުމެންް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްގެންާދއިރު ްކުިރއަށް ްފަށަިއގެން ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީެގ މި

ްސިޔާސީް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްައކީ ްވާހަކަ ްފުރަތަމަ ްއޮތް. ްއެބަ ްވާހަކަެއއް ްދެ ްބޭނުން ދަންނަވާލަން

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެމް.ޑީ.ޭއގެ ްއެކު ްފެުށމާ ްތަމްސީލުކުރަން ްއެމް.ޑީ.އޭ ްގޮތުަގއި މެންބަރުންނަށްްޕާޓީއެްއގެ

ްއަންނަް ްކޮމިޓީތަކަށް ްަމޖިލީހުގެ ްބަދަލާގުޅިގެން ްމިއައި ްނިސްބަތަށް ްޕާޓީތަުކގެ ްއެއާެއކު ްހަމަ ްއަދި ތަހުނިޔާދެންނެވުން.
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ްައޅުަގނުޑް ްެގންގޮސްދެްއވުމަށް ްކުިރއަށް ްވާހަަކފުޅުދައްަކވަިއގެން ްސިޔާީސްޕާޓީތަކުެގްލީޑަރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ ބަދަލުތައް

ްނަ ްކުރިއަްށްމަޖިލީހުގެ ްމަސައްކަތް ްއެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެދިފަ. ްވާނީ ްމިހާރު ްއަރިހުން ްރައީސް އިބު

ްމަތީންް ްގޮތުގެ ްގެންދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ްވެސް ްއެހެންޏާ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްބަދަލުތައް ްައންނަ ްއެގޮތަށް ްއަދި ގެންދާނަން.

ްެއއްގޮތަ ްބަދަލުތަކާ ްއެ ްފާސްކޮށް، ްގެނެްސ ްތަޅުމަށް ްމަސައްކަްތްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ށް

ކުރިއަްށގެންދާނީ.ްއަޅުަގނޑުްމިހާހިސާބުންްމިްފުރުޞަތުއަރުވަނީްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްް

ްއަމީން.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:އުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީންް

ްމަްއސަލަ،ްޝުކުރިް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްކުއްލި ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއާދެ!ްމިއަދު ްރައީސް. އްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ް 111ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްާއއި ްމާއްދާ ްުކއްލ11ްްިވަަނ ްވާ ްމި ްހުަށހަޅުއްވާަފއި ްބަޔާްނކޮށްފައި ްވާހަކަ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްވަގުތު ްމި ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮންނަނީ ްމި ްޮގަވއިލާފައި ްވަޙީދުްްމައްސަލަިއގައި ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ހުންނެވި

ްސަބަބެއްް ްއޮންނަ ްމި ްޮގަވިއލާފައި ްއިސްތިޢުފާދެްއވުމަށް ްމަނިކުފާުނ ްއެ ްއަދި ްިއސްތިޢުފާދެއްވުމަށް. ްމަނިކު ޙަސަން

ް ްއާދެ! ްއަހަރުެގ؛ ްމި ްއޮންނަނީ ްމި ްބަޔާންކުެރވިފައި ްޭބްއވުމަްށ2113ްްކަމަށް ްއިންތިޚާބު ްިރޔާސީ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްސަުރކާރުންްހުރަސްއަޅާފަ ްހިއެއްނުވޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްބުނުމެއް. ްބުނާ ްކަމަށް ްވާ ްސަރުކާރުން އި

ްރަނގަުޅް ްއެކަީށގެންވާ ްމަަސއްކަތް ްއިންތިޚާބުގެ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަްށ ްައޅަިއގެންއުޅޭހެނެްއ. ްހުރަސްތަކެއް މިކަމަށް

ް ްމިކަން ްެއްމިންވަރެއްަގއި،ްފެންވަރެްއަގިއްނުގެންދެިވގެން ްޓަަކއި ްބޭްއވުމަށް ްކަމަށް.ްއިްނތިޚާބެއް ްއުޅެނީ ނުުކރެވިގެން

ްހިމެނޭް ްއިންތިޚާުބގައި ްއެ ްޓަަކިއ ްބޭްއވުމަށް ްގޮުތަގއި ްއިންތިޚާެބްއގެ ްސުލްަޙވެރި ްއިންސާފުވެރި، ްހަމަޖެހޭ އިންތިޚާބު

ްކަމެއް ްބޭނުންވާނެ ްވެސް ްކޮންމެހެން ްެއއީ ްއެއްބާރުލުން ްތަރުހީބާއި ްބައިވެރިންގެ ްއިންތިޚާބުްހުރިހާ ްެއގޮތުން .

ްގޮތްް ްނާންނަ ްަހމަނުޖެހުމެއް ްާބވަތެްއގެ ްއެްއވެސް ްނުހަދައި، ްހީލަތެްއ ްބާވަތެްއގެ ްެއއްެވްސ ބޭއްިވގެންދާއިުރގަިއ

ްބާރުއެިޅގެންާވް ްކަމެއް. ްއެެދވިެގންވާ ްމަްއޗަށް ްއެންމެންގެ ްެއއީ ްމަސައްކަތްކުރުމަކީ ްިޚޔާރުކޮްށެގން ްއެގޮތް ބަލައިގެން

ްެއގޮތު ްއެްކަމެއް. ނޑިޑޭޓުންނާއި ްކެ ްވާަދކުރާ ްއިންތިޚާބުގައި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްކޮމިޝަނާ ްއިެލކްޝަްނސް ން

ނިޑޑޭޓުންްނިސްބަތްވާްާޕީޓތައްްހިމެނޭނެ.ްއަދިްހަމަްއެެހންމެްޢާއްމުްރައްޔިތުންްވެްސްހިމެނޭނެ.ްވޯޓުލުމުގެްޙައްޤުް ކެ

ނޑުްހިތުންްނިމިގެންދިޔަްމިްއަހަރުގެްރިޔާސީްލިބިގެންވާްހުރިހާްޢާއްމުްރައްޔިތުންްވެސްްހިމެނޭނެ.ްއެހެންް ވީމާ،ްއަުޅގަ

ްހަދާފަިއވާކަމުެގް ްީހލަތްތަކެއް ްާބވަތްާބވަތުގެ ްޒާތްޒާުތގެ، ްބުރުަގިއ ްެއ ްބޭްއވިފަ. ްއޮީތ ްއެ ްމިހާރު ްެއއްފަހަރު އިންތިޚާބު

ްމަްއސަލަތައް ްއެ ްކުރެިވގެން ްެކނޑިޭޑޓުންނަށް ްވާދަކުެރްއވި ްއިންތިޚާުބގަިއ ްކޯޓަްށްްތުހުމަތުތަކެއް ސުޕްރީމް

ހުށަހެޅިގެންދިއުމާްގުޅިގެންްާޢއްމުްހާލަތުންްނެއްޓިގެންދިޔައީ.ްޤާނޫނުއަސާސީގެްމާއްދާތައްްއެބަްހުރި.ްއެްމާއްދާތަކުގައިް

އަސާސީްމިންވަރެްއަގއިްއެބަްހުރިްބަޔާންކޮށްފައިްއިންތިޚާބުގެްކަންތައްަތއްްގެންދާނީްކިހިނެއް،ްކޮންގޮަތކަށްކަމާ،ްއަިދް
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ްނެއްޓިގެންދިޔައިމަްކޮންމެވެ ްހާލަތުން ްޢާއްމު ްއެހެންނަމަވެސް ްުހރި. ްއެބަ ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްެއްއޗިހި ްމުއްދަތުތަކާ ސް

ްެއއްޗެިހް ްއެ ްވެސް ްވިޔަސް ްގަާވއިދުކަމުަގއި ްއަސާސީ ްނުަވތަ ްޤާނޫނު ްައސާސީ ްނެއްިޓގެންދިޔައީ. ްހާލަތުން އަސާސީ

ްއަުޅަގނ ްނުވަތަ ްހާލަތު ްޤައުުމގެ ްދިޔަީއ. ްއެ ްމަޝްރަޙުްބޭރުވެގެން ްހާލަތާއި ްމަސައްކަުތގެ ްއުޅުނު ްމި ްކުރަން ުޑމެން

ނޑުމެންްޖެހޭނީްއެްދިމާވިްމައްސަލަތަކެއްްހައްލުކުަރްން ބަދަލުވެގެންދިަޔއީ.ްޭއގެްމާނަްއަކީްދެންްއެްހިސާބަކުންްއަޅުގަ

ްެއްމަ ްައކީ ްމާނަ ްޭއގެ ްމައްސަލަތަކެްއްދިމާެވއްޖެއްޔާމު ްއެހެންމެ ްހަމަ ްރަނަގޅަށްްމަސައްކަތްކުރާށޭ.ްއަދި އްސަލަތަެކއް

ްޓަަކިއް ްކުރުމަށް ްކަމެއް ްެދވެންޖެހޭނެ. ްވެސް ްަވގުތު ްބޭނުންވާ ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ްއަދި ްއަިލވިލުވަންޖެހޭނޭ. ހައްލުކޮށް

ްނުކުރެިވގެންދިއުުމގެް ްޮގތެއްަގއި ްއިންސާފުވެރި ްޞައްޙަ ްރަނަގޅު ްއެކަން ްނުދެވިއްޖެްއޔާމު ްވަގުތު ްމިންވަރަށް ބޭނުންވާ

ްވަރަށްް ްފެންވަރާލަީނ.ްްޖާގަ ްމި ްދާވެލީމަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމިސާލެއް. ްުކަޑ ްހަމަ ްޮއވެގެންދާނެ. ްވެްސ ބޮޑަށް

ްބާރުއަޅަނީ،ްޕްރެޝަރކުރަނީ.ް ްމަޖުބޫރުކުރަނީްނުވަތަ ްފެންވަރާލަން ްައވަހަށް ްއަވަސް ްަވރަށް ްވެސް ފެންވަރައިލާއިުރަގއި

ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ...

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާ

ްوصحبهްآلهްوعلىް،هحودްناسيد  ްعلىްالموالس  ްالصالة .العالمينްربްهللްالحمدް.الرحينްالرحونްهللاްبسن

ްعليكنްالمس  لاް.أجمعين ްދާް، ްމި ްބަހުސްކުރެވެމުން ްހުށަހެޅި ްިމއަދު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްިދވެހިރާ ްައކީ ްއޮންނަްމައްސަލަ ްއިންތިޚާބުކުރުމަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކު ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ އްޖޭެގ

ްވަނީް ްމި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްގޮތެއް ްނިންމާނެ ްމައްސަލަ ްިމ ްވާތީ ްމައްސަލަތަކަކަށް ްއުޭޅ ްދިމާެވގެން މަރުޙަލާގައި

ްދިމާ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ނަޑއަޅާފަ. ްއިލެކްޝަންްސްކަ ްއަކީ ްަމއްސަލަ ްއުޅޭ ްމި ވެގެން

ްޙައްޤުތަކެއްް ްގިނަ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންެގ ްދިވެހި ްިހންގަިއ، ްއޮޅުވާލުންތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމެންބަރުން ކޮމިޝަންގެ

ްހިނގާފަިއާވް ްމިހާތަނަށް ްދުނިޔޭގެ ްވަނީ ްމި ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަންެގ ްއިލެކްޝަންްސ ްމަްއސަލަ. ނިގުޅަިއގަނެފަިއވާ

މެްބޮޑުްވޯޓުްއޮުޅވާލުމުެގްމައްސަލަްުނވަތަްމިކަންްވޯުޓްއޮުޅވާލުމުގެްކަންކަންްހިންާގފައިވާކަްންވަރަށްްރަނގަޅަްށްއެން

ްނިންމާފައިވާް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްމައްސަލަ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްސާބިތުވެފަ. ްވަނީ ްމި ްޙުކުމުން ްކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ް ްގާތްަގނޑަކަށް ްބަލާއިރު، ްހ22ްާނިންމުމަށް ްތެެރއިން ްވޯޓުގެ ްމީހުންެގ ްއޮުޅވައިލާފަިއވ5511ްްާހެއްހާ ްވޯޓު ީމހުންގެ

ނަޑއެޅުމުންްެއއިންްދޭހަވަނީް މީހުންގެްވޯޓުްއޮުޅވައިލާފަިއާވ53111ްްމީހުންްޯވޓުލީްއިންތިޚާބުަގއ213111ްްިކަމަށްްކަ

ްމި ްކަމެްއ. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްމިީއ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަށް. ްބެލެވޭނެ ްވަުރެގްކަމަށް ްބިރުގަންނަންޖެހޭ އީ

ްދިފާޢުގައިް ްބައެްއގެ ްނިގުޅަިއަގނެފައިވާ ްޙައްޤެއް ްބޮޑު ްމިހާ ްރައްޔިތުްނގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި އޮޅުވާލުެމއް.

އަޅުަގނޑުމެންްއެބަްމަސައްކަްތކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމަޖިލީހުގައިްމިއަދުްބަހުސްކުރަމުންްމިްދަނީްގަވާއިދާްޚިލާފަށްް

ްކުެރވެމުންދާްއޮޅުަވއިލާ ްަރނގަޅުކުރުމަށް ްކަންަތއްތަެކއް ްިނގުަޅއިަގނެފައިވާ ްޙައްޤުަތކެއް ްަރއްޔިތުްނގެ ފަިއވާ،
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ްޢިްއޒަތްތެިރް ްޓަކައި. ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްދެކޮޅަށް ްކުރުމާ ްއެކަްނ ްނޫނީ ްނުކުރެވޭެނ، ްކަންތައްަތއް ްއެ މަސައްކަތްތައް

ްހަމައަށް ްމިއަދާއި ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްމިއަދު ްވާހަކަތަުކަގއިްްރައީސް. ްދެކެވުނު ްމި ްނޫީނ ްބަހުސްތަުކގައި ްކުރެވުނު މި

ަގއިްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަުނގެްރައީސްްއިންޓަރވިުއަގއ4:31ްިވަނަްދުވަުހގެްފަތިހ19ްްުއެނގުނީްމިްއޮކްޓޯބަރްމަހުެގް

ް ްތިމަންނަމެންނަށް ްބުނަނީ ްތިމ7:31ަމި ްނަމަވެސް ްސޮއިކުރި ްލިސްޓުަގިއްކެންޑިޑޭޓުން ްވޯޓާސް ްވަގުތުންްަގއި ންނަމެން

ްލިސްޓުަގިއް ްވޯޓާސް ްއޮތީ ްއެ ްނިންމާފައި ްކޮމިޝަނުން ްއިލެކްޝަްނ ްއޭރުވެސް ްއެނގެނީ ްއޭގެން ްފަށާނަމޭ. ވޯޓުލާން

ގައިްއިެލކްޝަންްކޮމިޝަނުންްބޭްއވ7:31ްިސޮއިނުކުެރވިއްެޖއްޔާްއިންތިޚާބުްކުރިޔަށްްނުގެންދާްގޮތަށް.ްއެހެންނަމަވެސްް

ުބނަނީްފުލުހުންްހުރަސްއަޅަިއެގންްތިމަންނަމެންްއިންތިޚާބުްެކންސަލްކޮށްފީމޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްްނިއުސްކޮންފަރެންސްަގއިްމި

ްއެން.ސީ.އައި.ޓީންް ްބުނަނީ ްމި ްވާހަކަދަްއކަމުން ްދުވަހުގައި ްއެ ްހަމަ ްދެން ްމިންވަރަކީ. ްހުރި ްއޮޅުވާލުން ްމީ ރައީސް.

ްސާ ްމައްސަލަަތެކއް ްހުރި ްސިސްޓަމުގައި ްޖަވާބުނުދެއޭ.ްމަޢުލޫމާތު،ްތިމަންނަމެން ްއެފަރާތުން ްނަމަެވސް ްފޮނުވި ފުކުރަން

ްކޮމިޝަންގެް ްއިލެކްޝަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބުނަނީ ްއެން.ސީ.ައއި.ޓީން ްައޑުިއވިގެންދިަޔއީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު

ހާްބިރުވެިރްޑޭޓާބޭސްެގްބަެއއްްާރއްޖެްއިްންބޭރުްޤައުމެްއަގއިްހުރިްވާހަަކްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަނުންްެއބަްބުނެއޭ.ްމީްކި

ްއެހެންް ްނޫނީ ްޤައުމެއްަގއި ްައަވއްޓެިރ ްބަެއއް ްޑޭޓާބޭސްގެ ްހުރި ްކޮމިޝަންގެ ްިއލެކްޝަން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ވާހަކަެއއްތޯ.

ްމިއަދުް ްމަޖިލީހުން ްމި ްސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ. ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސަބަބެއްތޯ ްކޮން ްހުންނަންޖެހުނީ ތަނެއްަގއި

ްއަް ްކަމަށް ްކަމެއް ްކޮމިޝަްނގެްކުރަންޖެހޭނެ ްއިލެކްޝަން ްބޭރުަގިއ ްއިން ްާރއްޖެ ްީކްއވެގެންތޯ ްެއކަން. ްދެކެނީ ނޑު ޅުގަ

ްއެނގިތިބެގެންޯތ.ް ްކަމެއްކަން ްނުރަްއކާތެރި ްކިހާ ްއެއީ ްކުރަންޖެހުނީ. ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްކީްއެވގެންތޯ ްހުރީ. ޑޭޓާބޭސްެއއް

ްމިހާ ްފަދަ ްހުރަސްއެޅޭ ްމިނިވަންކަމަށް ްއިސްތިޤުލާލާިއ ްބަހުސްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްމިއަދު ްކީއްެވގެންތޯ ްކުރީ ްކަމެއް ބޮޑު

ްރައީސް.ްއިލެްކޝަންް ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްޢިްއަޒތްތެރި ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްއެކަން ްކުރަންޖެހެނީ ްމަޖިލީހުން ްމި ހުއްޓައިލާފައި

ް ްއެރޭެގ ްއޮތް ްއެބަ ްއެއްބަްސވެފައި ްަރއީސް 12ްްކޮމިޝަނުގެ ްފަތިހު 4ްއާިއ ްދޭތެޭރގަިއ ްމީހުންގ25ްެއާ ޑޭާޓްްހާސް

ްއެންޓްރީތައްްބަދަލުކޮށްފައިްުހރިްކަމަށް.ްއެހެންކަމާއެީކގަިއ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދު ްޙަމްދޫން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދާއިރާގެްهللاްއިނގުަރއިދޫ ްމެދު ްފުވައްމުލަކު ްމައްސަލައެއް، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ޙަމީދު.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު.ް

ް

ްއްސަލަ()ނިޒާމީްމަ

ް

ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑަކީްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްމެންބަރެއް.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތަކަށްްއެިދގެންްމިހެންް

ްިލސް ްއެކަމަކު ްވެއްޖެ. ްއިެރއް ްއެތަްއ ްހުންނަތާ ްލިންުކޭވވެ ްވެްސްފިތާލައިގެން ްމިތާނަގއި ްއަނެްއކާ ްއަޕްޑޭޓުުނާވތީ ޓް

ްސާވާްމައްސަަލއެއްްއުޅެނީތޯްސާފުކޮށްލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންދަނީ.ް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްތަރުތީުބން ްބޭފުޅުންގެ ްއެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ްނޫޅޭ. ްމައްސަަލއެއް ްސާވާ ނޫން،

ްޙަމީދު.هللاްއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޙަމްދޫންްޢަބްދުްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްޢިް

ް

ްމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޙަهللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަމްދޫންްޢަބްދު

ްގަާވއިދުގެ. السالم عليكن`.ް ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅައި،ްމިއަުދ145ްްްާއދެ!ްރައްޔިތުންގެ ްމާއްދާެގްދަށުން ވަނަ

ްބަ ްއަށް ްމައްސަަލ ްކުއްލި ްގޮތަްށްބަހުސްކުރެވޭ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ްވަނީ ްމި ްހުށަހެޅުމުގައި ްމައްސަލައިގެ ްމި ލާއިރު

ްވަޙީދުް ްހަވާލުވެހުރި ްހިންގުމާ ްސަރުކާރު ްވާތީ ްކަމަށް ްސަރުާކރުން ްވަނީ ްހުރަސްއަޅާފައި ްބޭއްވުމަްށ ްއިންތިޚާބު ރިޔާސީ

ްވެރިކަމުެގްކަންކަ ްޮގތަށް ްއިސްތިޢުފާދީ،ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާ ްހިނދަށް ްިރޔާީސްމިހިނދުން ްމެނުވީ ްތަުރތީބުކޮށްގެން ން

ްމިްކުއްިލް ްޓަކައި ްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީްމިކަންްސަރުކާރުގެްސަމާލުކަމަށްްގެނައުމަށް ްގެންދެވޭެންކަމަށް ްކުރިޔަށް އިންތިޚާބު

ްމައްސަލައެް ްުއޅޭ ްހުރަސްައޅައިގެން ްސަރުކާރުން ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަތުގައި ްހުށަހެޅީމޭ. އްްމައްސަލަ

ްކުރިންް ްމާ ްޭއގެ ްވެސް، ްއައިިއރު ްކުރިމަތިވަމުން ްއިންތިޚާބު ްމި ްއިެލކްޝަން، ްއުޅެނީކީ. ްމި ްދިމާވެގެން ްމިހާރު ނޫން

ްމައްސަލަތައްް ްމައްސަަލތައް،ްތަފާތު ްޑޭޓާބޭސްގެ ްނުވަތަ ްރެޖިސްޓްރީ ްވޯާޓސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވެސް

ްބޭ ްއިންތިޚާބު ްއަދި ްވަރަށްްހުށަހެޅިފައިވާނެ. ްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްނިޒާމުތަކާ ްތަފާތު ްެއކި ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ އްވުމަށް

ްގިނަް ްމީގެ ްއެކަމަކު ްހުށަހަޅާފައިވާނެ. ްމައްސަލަަތއް ްއެކި ްއޭގެ ްގޮތުން ްރަސްމީ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތަކުރާރުކޮށް

ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްައޅުަގނޑުެމން ްނުދީ ްއިޖާބައެްއ ްކަހަލަ ްެއްއވެސް ްއެނދުން،ްްކަންކަމަށް ްއެދުނު ރަނގަޅުކުރަްނ

ްކަމަކީް ްއެއް ްދިޔަ ްމި ްދިމާވެގެން ްނެތި، ްހައްލެއް ްކަހަލަ ްެއއްެވސް ްމައްސަލަތައް ްގިނަ ްކަހަލަ؛ އެްއވެސް

ްހުރެް ްމައްސަލަތަެކއް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްރެޖިސްޓްރީގެ ްވޯޓަރ ްބޭނުންކުެރިވގެން ްއެއް ްޑޭޓާޭބސް ްނެތް އިންޓެގްރިީޓއެއް

ރުްޭބއްިވގެންްދިޔަދިޔުން.ްދެންްމިބޭއްިވގެންްދިޔަްފުރަތަމަްބުުރގެްނަތީޖާްއަށްްބަލާފަިއްެއއާްއިންތިޚާބުގެްފުރަތަމަްބު

ގުިޅގެންްނެގުނުްތަފާތުްމައްސަލަތަކުގެްސަބަބުންްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއެްމައްސަލަްބައްލަވާފައި،ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްހަމަް

ްމައްސަލަތަެކއް ްވަނީ ްއެ ްޙުކުމްކުރަްއވާަފއި ނަޑއެިޅގެން ްޑޭޓާބޭްސްްކަ ްކޮމްޕްރިމައިޒް، ްޑޭޓާބޭސް ްއަދި ްކަމަށާ، ހުންނަ

ްމިކަްން ްއަލުން ްއެކު ްޮއތުމާ ްފާހަަގކުރަްއވާފައި ްޙުުކމްގައި ްވެސް ްކަމަށް ްހުރި ްވެފަިއ ްެގއްލުންތަކެއް އަށް

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްސުޕްރީމްް ކޯުޓގެްޙުކުާމްއިންތިޒާމުކޮްށގެންްއިެލކްޝަންްބޭއްވުމަށްްއަންަގވާފަިއވަނިޮކށްްއަުޅގަ
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ް ްމަސައްކަތްކޮށްފަިއވޭ.28ްްޚިލާފަށް ްކޮމިަޝނުން ްއިލެކްޝަން ްވެސް ްބާްއވަްނ ްބުރެއް ްއިންތިޚާބީ ސެޕްޓެމްބަރގަިއ

ްވަްނޏާް ްކަމަށް ްމަސައްކަތްކުަރްއވާ ްކޮމިޝަނުން ްއިލެކްޝަން ްޚިލާފަށް ްއަމުރާ ްކޯޓުގެ ްސުްޕރީމް ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ޝަންްކޮމިޝަންްމިއަށްްޒިްނމާވާންްއެބަްޖެހޭ.ްއެންމެްފުަރތަމަްމިފަދަްބޮޑުްއޮުޅވާލުމެއްްމީްވަރަށްްބޮުޑްގޯެހއް.ްއިލެކްް

އުޅުނުްކަމަށްްޓަަކއިްއިެލކްަޝންްކޮމިޝަންްއަުޅަގނޑުްޤަޫބލުކުރާްގޮުތގަިއްމިްކަުމގަިއްިއހުމާލެއްްވީކަުމގެްސަބަބުްން

ނޑުްޤަބޫލުުކރާްގޮ ުތގައިްއެން.ސީ.އައި.ީޓެގްފަރާތުންްމިހާރުްދެއްވާފަިއާވްވެސްްއެްބޭފުޅުންްއިސްތިޢުފާދޭންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްގެންުގޅުްއވާް ްއިެލކްޝަންސްަގއި ްއޮތް ްއެބަ ްއިނގެން ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރުގެ ްމުޅި ްމުޅިރާްއޖެއަށާއި ްއަލީގައި މަޢުލޫމާތުގެ

ްެއއް ްޑޭޓާޭބސް ްކުޅެފަިއވާ ްބަޔަކު ްނުަވތަ ްެގއްލުންވެަފއިާވ ްކޮމްޕްޮރމައިޒް، ްހަމަ ްއަކީ ްމިްޑޭޓާބޭސް ްއެހެންވީމާ، ކަން.

ްޢާއްމުް ްނެތީމަ ްކުރިޔަްށގެންދެވެން ްއިންތިޚާބު ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނޫނީ ްރަނގަޅުކޮށްަފއި ްިމކަން ްޓަކައި ކަމަށް

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްފަރާތުން ްޕޮލިސްގެ ްޓަކައި ްރަްއކާތެރިކުރުމަށް ްަޙއްޤުތައް ްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ،

ްއެ ްެއޅީ. ްވާީތްފިޔަވަޅުތަެކއް ްމަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ްފުލުހުން ްދިފާޢުގައި ްަޙްއޤުގަިއ، ްރައްޔިތުންގެ ހެންަކމަށްވަންޏާ

ްނެގެހެްއޓުމުަގއިް ްޑިމޮކްރެސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވަން. ްވެސް ްޝުކުރު ްފުލުހުންނަށް ްފުރުޞަތުަގިއ ްމި އަޅުަގނޑު

ްޚާއްޞަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްދައުރަށް ްއަދާކުރަމުންގެންދާ ްމިްްފުލުހުން ްބޭނުންވޭ ްޝުުކރުދަންނަވަން ގޮތެްއގައި

ްމަސަްއކަތެްއް ްއެްއވެސް ްއިންތިޚާބުގެ ްތަނުގައި ްއޮތް ްކުރިއަްށ ްގޮތުަގއި ްަޤބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ފުރުޞަތުގަ.

ްއިލެކްޝަންް ްއޮތް ްމި ްތެޭރގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްޢާއްމު ްތެޭރަގއި ްކޮމިޝަންގެ ްއިލެކްޝަން ްފުރަތަމަ ކުރެިވގެންދާނީ

ްތެރޭގައިްއޮތްްަޝއްާކއިްވަހުމުތައްްފިލުަވިއގެންްނޫނީްއެއްެވސްްމަސައްކަެތއްްކުރިޔަށްްނުގެންެދވޭނެ...ކޮމިޝަނާްދޭ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާެގް ްވިލުފުށީ ްމައްސަލައެްއ، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމުފީދު. ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެދު ފުވައްމުލަކު

ްރުްރިޔާުޟްރަޝީދު.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ް ްގަާވއިދުގެ ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްދަށުން.145ްްޢިއްޒަތްތެރި ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ަވނަ

ނޑައަޅާްމީގައިްބުނެފައިްއެބަްއޮވޭްވާަހކަދެއްކުުމގެްފުރުޞަތުް ދިނުމުގަިއ،ްއަދިްފުރުޞަތަށްްއެދޭްމީހުންގެްތަރުތީބުްކަ

ްކަމަށް.ް ްހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ްގޮތަކަށް ްފެންނާނެ ްސްކްީރނުން ްނަން ްމީހުންގެ ްިތބި ްއެދިފައި ްއަދި ވާހަކަާއ

ްކުރިޔަ ްއަދި ްތިބީ. ްއެދިފައި ްކަމެއް ްބަޔެއް ްކޮން ްމިހާރު ްނުފެނޭ ްވެސް ްސިސްަޓމުން ްއޮތީްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްމި ށް
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ޖޭ.އެސް.ސީްއަށްްމެންބަރަކުްޢައްޔަންކުރުމުެގްމައްސަލަ.ްެއްމައްސަލަްލާއިުރގަިއްހުށަހަޅާފައި،ްހުށަހަޅަންްވެްސްެއއްް

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްމީ ްވެސް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދީފި ްފުރުޞަތު ްތާއީދުކުރަން ްމީހުންނަށް ްއެ ްޖެހިގެން ްހަމަ ްދީފައި ބަޔަކަށް

ްކަމެް ްގެއްިލގެންދާނެ ްކަންްޙައްޤެއް ްވެސް ްދުވަހު ްޢައްަޔންކުރި ްމީހަކު ްއަށް ްޖޭ.އެސް.ސީ ްފަހުން ްއެންމެ ްެއއީ އް.

ްވެސްް ްތާއީދުކުރަން ްއަދި ްފުރުޞަތުދިނީ. ްފުރަތަމަ ްވެސް ްހުށަހަޅަން ްއަށް ްއެްމ.ޑީ.ޕީ ްމިގޮތަށް. ހިނގައިދިަޔއީ

ްފުރުޞަތުދިނީްއެްމީހުންނަށް.ްއެހެންވީމަ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަުޅަގނޑަްށްޢިއްޒަ ްއެކަމަުކ ްނުދޭ. ްމަސައްކަެތއް ްމަޖިލީހުގެ ްހަމައަަކށް ްައއިޓަމާ ްވިާދޅުާވ ްިތޔަ ްއަދި ްމެންބަރު ތްތެރި

ްހުންނާނެް ްފެންނަން ްބޭފުުޅންނަށް ްތިޔަ ްެވސް ްސްކްރީނަކުން ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްަޔގީންކޮށްދެްއވާ އަމީންޢާއްމު

ނޑުްުފވައްމުލަުކްމެދުްދާއިރާ ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ް

ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުް ްއަުޅގަ ްރައީްސ ްިޢްއޒަތްތެރި ްމައްސަަލިއގައި ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްބޭނުންވަނީ ްކަމެއްްދަންނަވާލަން ްބޭރުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއަދި ްެވސް ްވިޔަސް ްކަމެއް ްހިމެނޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމިއަދާް ްނިންމުންކަން ްފަހުގެ ްއެންމެ ްނިންމުމަކީ ްނިންމާ ްކޯޓުްނ ްސުޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެސް ްވިަޔސް ދިމާވެގެން

ްއެ ްސާބިތުކޮށް ްފެންނަން ްއޮތީ ްމި ްދަތުރުކުރިކުރުމުަގއި ްޤައުމު ްދިވެހި ްރައީސް.ްރިޔާީސްހަމައަށް ނގެންށޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑައެުޅްން ްކަޑައެިޅކަ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްގޮުތަގއި ްއެއްެޗއްގެ ްބާތިލު ްވޯޓަކީ ްނެގިފަިއވާ ްފުރަތަމަބުރުގައި އިންތިޚާބުގެ

ްސުޕްރީ ްއެީއ ްބަލައިގެންފަ. ްވަނީ ްިމ ްމުއައްަސސާތައް ްއެންމެހަިއ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްިދވެހިރާްއޖެ، ްރަްއޔިތުން، މްްދިވެހި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނިންމުން 113ްްކޯޓުގެ ްއަދި ްއިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެކަމާ ްމާއްދާއަްށ ްއިނ113ްްްވަނަ ްމާއްދާ ވަނަ

ްގޮުތެގް ްދުސްތޫރުގަިއވާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމަށް ްޙުކުމެއް ްސަްއޙަ ްޙުކުމަކީ ްކުރައްވާފަިއވާ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ބާރުލިބިގެން

ް ްރައްޔިތުން ްއެންމެހައި ްދިވެހި ްރަީއސް.ްމަތިން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްސާބިތުކޮށްދޭ ްސާފުކޮށް ބަލަިއގަންނަކަްނ

އެހެންނަމަވެސްްމިހާރުްދިމާެވގެންްމިްއުޅޭްަމއްސަލަިއަގއިްނުވަތަްހުށަހެޅިފައިްމިްވާްަމްއސަލައިަގއިްޤާނޫނުއަާސސީގެް

ްޢިްއޒަތ113ްް ްޚިލާފަށް ްަގިއޑްލައިނާ ްދީފައިާވ ްކޯޓުން ްުސޕްރީމް ްއިން ްމާއްދާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެްވަނަ ްރައީސް، ެތރި

ްވިދާުޅވުމަީކް ްވިދާުޅވާ ްއެ ްކަަމށް ްގެންދާނެ ްކަންތައްަތއް ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަން

ްކަމެއްގެް ްއުފުލަންޖެހޭ ްހިނދަށް ްމި ްހިނދުން ްމި ްބޭފުޅުްނެގްމައްޗަށް ްއެ ްދަޢުވާ ްކުށެްއގެ ްޖިނާޢީ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޕްރޮސެިކއުޓަރްްގޮތުަގއި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްމިއާއެީކަގއި ްހަމަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންަނވާލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑަށް

ޖެނެރަލަށްްޤާނޫނުއަސާސީންްލާޒިމްކުރާްމައިަގނޑުްމަަސްއކަތްތައްްއެްމަނިކުފާނުްއަދާުކރުމަށްްވެސްްމިްފުރުޞަތުގައިް
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ްޮގވާލަން.ްޢިއްޒަތްތެ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ނޑުމެންްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމައްޗަށް ްކޮމިޝަންގެ ްރައީސް.ްއިލެކްޝަން ރި

ްއަމުރުތަކަށް،ް ނުޑވާލަިއ،ްކޯޓުގެ ްބާރުްކަ ްކޯޓުގެ ްުތހުމަތު.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްސުޕްރީމް ްޖިނާޢީްކުށެއްގެ ްކުރަނީ މި

ްއިލެކްޝަން ްރައީސް ްޢިްއަޒތްތެރި ްވަިނއްޔާ ްކަމުގައި ްގޮންޖަހައިލާ ްޙުކުމްތަކަށް ްއެހެންްްކޯޓުގެ ްއަދި ކޮމިޝަނަސް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފިޔަވަޅުއަަޅން ްފުރިހަމަ ްައޅަންޖެހޭ ްދޭތެރޭގައި ްފަރާތަކާ ްއެ ްވީނަމަވެްސ ްކަމުގައި ފަރާތެއް

ރައީސް.ްދިމާެވގެންްމިްއުޅޭްމައްސަލަްއަކީްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކުްއިންތިޚާބުކުރުމުަގިއްމައްސަލަެއއްްދިމާެވގެންްމިް

ްމިްޕްރޮސެސްަގއިްމަްއސަލައެއްްމިްުއޅެނީްދިމާވެގެްނ...ްއުޅެނީ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްޮފނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްހާލަތުގައިްޝުކުރި ްމި ްައއިއްަސ. ްހާލަެތއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްޤައުމަށް ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްމިހާރު ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި އްޔާ

ްނޫންް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވާހަކަދެއްުކމަކީ ްތަފާތު ްމިތާ ްބޭކާުރކޮްށލަން ްވަގުތު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިތާނގައި ްއޮއްވާ މިހެން

ްވަރަށްްގިނަ...ްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދެކެނީ.ްިދެވހިރައްޔިތުންގެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުވޭ. ްިވދާޅެއް ްކަމެއް ްހިނގަމުންދާ ްޚިލާފަްށ ްަގވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުފީދަށްް ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެދު ްފުަވއްމުލަކު ނުޑ ްއަުޅގަ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.

ް.ްނިޒާމާްބެޭހްމައްސަލައެްއ،ްވިލުފުށީްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިރޔާޟުްރަޝީދު.ފުރުޞަތުއަރުވަން

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިްނަގަނީ ްބެހޭްމައްސަލަ ނޑުމެންްނިޒާމާ ްަރއީސް.ްައޅުގަ ްއިނގޭތޯ.ްްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރި ދަށުން

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރިޔާސަތުނ51ްްްމި ްމެދުގައި ްީމހުންނާ ްނަގާ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްޮއޭވ ްއެބަ ްމާއްދާަގއި ވަނަ
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ނުޑްކުރިންްެނގީް ވަަންމާއްދާގެްދަށުން.ްްސކްރީނަުކންްފެންނަންްހުންނަންޖެހޭނޭ.45ްްޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭްގޮތް.ްއަުޅގަ

ން.ްމިްތަނުގައިްތިިބްއެހެންްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެްސްެއބަްވިދާުޅވޭްތިމަންނާމެންނަށްްއަޅުަގނުޑްެއކަންޏެއްްނޫ

ްދަްއކަނީ.ް ްމި ްވާހަކަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްނޫން ްތަރުީތބުން ްއެދޭ ްދެއްވަނީ ްފުރުޞަތު ްދެން ްނެތޭ. ފެންނާކަށް

ްހިތްނުރުހޭްމީހަކުްވީމަްރައްދު...އެހެންވީމާ،ްެއއަށްްޖަވާބުނުދެްއވަިއ،ްމަލާމާތްކުރުމުގެްގޮތުންްތިމާް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސްކްރީނުން ްކޮމްޕިއުޓަރުަތކުގެ ްހުރި ްމަިޖލީހުގައި ްމެންބަރު، ްމިހާރުްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނަށް ޢިްއޒަތްެތރި

ނޑުްމިހާރުްމިްދަންނަވަނީްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑިއގެން،ްދެންމެް ނޑާްހަމައަށްްައއިްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ.ްއަުޅގަ އަޅުގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގެންދަވަން ްވާހަކަފުޅުދަްއކަަވމުން ްމިހާރު ްނަންފުޅުތައް. ްބޭފުޅުންގެ ްހުރި ްއިތުރަްށ ްމިހާރު ލިސްޓުގައި

ްޕީ.ޕީ.އެމުންް ްމިހާރު ްމުފީދަށް. ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެދު ްފުވައްމުލަކު ްވަނީ ފުރުޞަތުއަރުވާފައި

ްއު ްމެންބަރުްފުވައްމުލުކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގަމު ްޙަސަން. ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ތުރު

ްފުރުޞަތަށްް ްޙަމީދު ްޢަބްދުލްމުޙްސިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްނިލަންދޫ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު، ޔޫސުފް

ްޢިްއޒަްތތެ ްދާއިާރގެ ްމީދޫ ްއެމް.ޑީ.އޭެގ، ްފުރުޞަތަށްްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. ްމުޙައްމަދު ްސިޔާމު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ރި

ްދަތިފުޅުާވް ްބައްލަވަން ްސްކްީރނުން ްބޭފުޅުން. ްއެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ްިމހާރު ްެއއީ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ.

ްއެދިވަ ްދެންމެ ްފުރުޞަތުއަރުަވން. ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑު ްއިތުރަށް، ްދަންނަވާލަދިނީ. ްމި ްމިހާރު ޑައިގެންެނވީްބޭފުޅުންނަށް

ްއެިދވަަޑއިގެންް ްބޭފުޅަކު ްއިުތރު ްމަނިކު. ްޙުސައިން ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިލިމާފަންނު

ްރިޔާޟުް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ ްމައްސަލައެއް، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއޮްތތޯ؟ ްއެބަ ރަޖިސްޓްރީނުވެފައި

ްރަޝީދު.

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާޟްްރަޝީދުދާއިރާގެްމެންބަރުްްލުފުށީވި

ނޑުމެންްހަމަްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްމިްނަގަނީްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެްދަށުން.ްރިާޔސަތުންް ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ނުޑމެންނަށްްރިޔާސަތާްދޭތެރޭްމައްސަލަޖެހެންޖެހެނީ.ްއެހެންވީމާ، ްގަާވއިދުން...ްކަންކުރަްއވާްގޮތުންްއަުޅގަ

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްައޅުަގނޑުް ްގޮތުގައި ްަޤބޫލުކުރާ ްނެތް.ްއަޅުަގނޑު ްމަްއސަލައެއް ްއެއްވެސް ްދޭތެރޭ ްމެންބަރުންނާ ްޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތާ

ްގެންދިއު ްއެގޮތަށް ްގޮތަށް. ްއެދިވަަޑިއގަންނަވާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްެގންދަނީ ްމި ްމަސައްކަތް ްަޓކަިއްމަޖިލީހުގެ މަށް
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ްއިްނނަނީ. ްމި ްމިތާ ްގަާވއިދުެގ؛ްްއަޅުަގނޑު ްއެ ްގަާވއިދެއް. ްއޮތް ްހައްދަވާފައި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްމައްސަލަެއއް، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ

ްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް()ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްއި ްވާނީ.ްޝުކުރިއްޔާ ްއެދިފައި ްފުރުޞަތަށް ްައޅުަގނޑު ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ނގޭތޯ.

ްދަ ްއެބަ ްނަން ްލީޑަުރގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނުދައްކާ. ްލިސްޓަކުން ްނަމެއް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެކަމަްށްއެހެންނަމަވެސް އްކަވާ.

ނުޑގެްނަމެއްްއަދިްލިސްަޓކުންްެފންނާކަށްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ް ޓަކައިްވަރަށްްުޝކުރުދަންނަަވން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްއެްވާހަކަްދަންނަވާލީ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަ ްދާއިާރގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްވަނީ ްމިއަުދ ްގޮތުން ްަދއްާކ ްރެކޯޑުތަކުން ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާފަ.ްމަޖިލީހުގެ ްެމންބަރު ތްތެރި

ްުކޑަހުވަޫދް ްމައްސަލައެއް، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްލިބިވަަޑއިގެންެނވީ. ްފުރުޞަތު ްއެ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ އެހެންވީމާ،

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމި

ްއަިދް ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށް. ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ްކުޑަުހވަދޫް ްކުރިްނ ްނުދައްކާ. ްވާހަކަެއއް ްފުރުޞަތުދީގެން ްވާހަކަަދއްކަްނ ްތަނުން ްމި ނަޑަކށް ްއަުޅގަ އެމް.ޑީ.ޭއއަކަްށ،

ްއަމި ްމެންބަރު ްދަްއކަނީްދާއިރާ ްމި ްއަެނއްކާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްވާހަކަދެްއކި. ްހަިއސިްއޔަތުން ްެމންބަރެއްގެ އްލަ

ްއެމް.ޑީ.ޭއގެްމެންބަރެްއގެްހަިއސިއްޔަތުން.ްއެހެންވީމާ،ްއެެހންްނަހައްދަވާ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަރަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްހުށަހެޅުމާ ްމައްސަލަ ްުކއްިލ ްގަވާއިުދގައި ްގަވާއިދުަގއިާވްްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ. ސާފުކޮށް

ގޮތުންްކޮންމެްމެންބަރަކަށްްިލބިވަަޑއިގަންަނވާނީްެއއްްފުުރޞަތު.ްއެްފުރުޞަުތްވަނީްުކޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެިރް
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ްގޮތެ ްވަކި ްރިޔާސަތުން ްއޮީތ ްއެ ްމައްސަލަިއަގއި ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންކުރައްވާފަ. ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްއްމެންބަރު

ނަޑއަޅާފަ.ްނިޒާމާްބެހޭްމަްއސަލައެްއ،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް ްކަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާ

ބޭނުންކުރުމަށްްކަމަށްްބަޔަކުްބޭނުންްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިްުކްއލިްމައްސަލަިއގެްބަހުސްްގަްސތުގައިްލަްސކުރުމަށް

ކަމަށްްވަނީްވިއްޔާްއެްފުރުަޞތުްހަމަްކޮންމެްމީހަކަށްްދެއްވަމުންތޯްތިްގެންދަވަނީ.ްއެހެންްފަހަރުފަހަރުްނިޒާމީްނުކުތާް

ްިނޒާމ2ްީނެގީމާ،ް ްދެން ްގޮތް. ްއުޅޭ ްކުރަްންއެ ްކަން ްއެ ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްނެގީމާ ްފަހަރަށް

ްދުއްވާލަްނވީތޯް ްބަރިއެއް ްނުކުތާެގ ްނިޒާމީ ްދެއްވަނީ. ްތި ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްމިއަދު ްއެކަމަކު ްނުދެއްވާ. ނުކުތާ

ްއަޅުަގނޑުމެން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރގެ ްމެދު ްފުަވއްމުަލކު ްއަުރވަނީ ްމި ްފުުރޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްޫނން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ރިްިޢއްޒަތްތެްނިޒާމާ

ްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށް.ް

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްިވލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު
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ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނެގީ ްމި ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްމާއްާދެގ3ްްޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ

ް ްގަވ4ްާދަށުންނާއި ްމަޖިލީހުގެ ްދަށުން.ްއަދި ްމާއްާދގެ ްވަނަ ްިމ51ްްިއދުގެ ްމައްސަލައެއް ްނިޒާމީ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްނަގަނީ.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްމެންަބރަކުްނަގައިފިްކަމަށްްވެއްެޖއްާޔ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީދެަވޑަިއގަންނަވާ.

ް

ް()ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަްށގެްނދެވުން

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްެއކަންް ްދެއްވަންޖެހޭނެ. ްރިޔާސަުތން ްފުރުޞަތު ްބުނުމުގެ ްކޮބަިއކަން ްއަކީ ްމައްސަލަ ްބެޭހ ްނިޒާމާ ްމެންބަރަކަށް އެ

ްނުކުރައްވާްކަމަށްްވަންޏާްރިާޔސަތުގައިްއިންނަްމީހަކަށްްކޮބައިކަންްނިޒާމީްމައްސަލަްއަކީ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަރަްށް ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ްނުކުާތް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރަކު ްތަކުރާރުކޮްށ ްހުްއޓުވާލުމަށް ްމަސައްކަްތ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮންނާެނ ްއެނގެން ސާފުކޮށް

ގެންދަވަންޏާްއެްނިޒާމާްބެހޭްނުކުތާގެްފުރުޞަތުްނޭރުވުމުގެްއިޚްތިޔާރުްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްލިބިގެންވޭ.ްްނަންގަވަމުން

ްގެންދެވުމަށްް ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްމުފީދު ްޝިފާޤު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެުދ ްުފވައްމުލަކު އަޅުަގނޑު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ބަރުްޝިފާޤުްދުްދާއިާރގެްމެންފުވައްމުލަކުްމެ

ްކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސް ްއާދެ، ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެބަް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލައިަގއި ްވާ ްމި ްރައީސް،ްހުށަހެޅިފައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑަށް

ްކަމެްއގައިޖެ ްދިާމވި ްއިންތިޚާބުކުރުުމގައި ްއަކު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވިްސނަން. ްފުންކޮށް ްވަރަށް ިޢއްޒަތްތެރިްްހެއޭ

ްއެްއގޮތަށްް ނަޑއަޅާފަ.ްއެްނިާޔއާ ްެއވަނީްނިާޔއެްއްކަ ްޯކޓުން ްގޮތުެގްމަތިންްސުޕްރީމް ރައީސް،ްޤާނޫނުއާސާީސގަިއްވާ

ްކޮމިޝަނު ްއިލެކްަޝންސް ްނުކުރާން ްއަިނޔާެއއްެގްކަންކަން ްވިދާުޅވުމަކީ ްވިދާުޅވާ ްއެ ްދެންނެވުމަކީ، ްދަންނަވާ ްއެ ން

ްކޮމިޝަުނެގް ްއިލެކްޝަންސް ްރަީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމާއެީކގައި ްއާދެ، ްސިފަުކރެވެނީ. ްައޅުަގނޑަށް ގޮތުަގއި
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ްބޭފުޅުން،ް ްދ5ްައެންމެހައި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްގޮތުން ްހިމެނޭ ްިމްމެްނބަރުން ްއެބޭފުޅުން ންނަވަނީ

ްޖެނެރަލަށްް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޯޓަށާއި ްސުޕްރީމް ްއަދި ްއިސްތިޢުފާދެއްވާށޭ. ްހިނދަށް ްމި ހިނދުން

ްަކނުޑވާލިް ްބާރު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޮިމޝަނުން ްއިލެކްޝަންސް ްޮގާވލަން، ނޑު ްއަުޅގަ ތަކުރާރުކޮށް

ބޭފުޅުންގެްަމއްޗަށްްޖިނާޢީްކުށުގެްދަޢުވާުއފުލުމަށް.ްއަދިްޤާނޫނުގައިްވ5ްްާމައްޗަށް،ްއެްްމައްސަލަިއގައިްއެްބޭފުޅުންގެ

ްގޮތަކަށްް ްނޫން ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްައދަބުދިނުމަށް. ްޙައްޤު ނޑައެޅޭ ްކަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްމަތިން ގޮތުގެ

ްޤާނޫނު ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްނަމަ ްވަނީ ްކޮްށފިކަމުގައި ްކަްނކަން ްޤާނޫނުތަކަްށްއަޅުަގނޑުމެން ްކަުޑވާލުމާއި ްބާރު ައސާސީެގ

ްހިނގައިދާނެ.ް ްެވއްިޓގެން ްމުައއްސަސާަތއް ްއެންމެހައި ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްތެރެއަށް ްާއއިްަސގާފަތެްއގެ ްއާަދކާދަ ތަބާނުވުމުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިއީްިބރުްހުރިްކަމެއް.

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރަފީޤުްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދު

ްއޮންނަް ްމި ްމައްސަލައިަގއި ްކުއްލި ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަދު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

111ްްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްއާއި ްމާއްދާ ްގެންދެވުމަށ111ްްްވަނަ ްއިލެކްޝަން ްމި ްސަރުކާރުން ްއެްއގޮތަށް ްމާްއދާއާ ވަނަ

ްވިދާޅުް ްކަމަށް ްހުރަސްއެޅުްއވި ްއާދެ! ްދަންނަވާަލންޖެހެނީ؛ ްއަށް ްމައްސަލަ ްއޮްތ ްހުށަހެޅުއްވާަފއި ްމި ވަނ111ްްަވެ

ް ްހަމަވުމުގެ ްދައުުރ ްމަޤާމުގެ ްއިންތިޚާުބގެ ްބާއްާވ ްޮހވުމަްށ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ްއޮންނަނީ ްމި 121ްމާއްދާގަިއ

ް ްހަމައ31ްެދުވަހާއި ްއޮންނަނީ. ްއެ ްކަމަށް ްބާއްވަންޖެހޭނެ ްދެމެދުގައި ްދުވަހާ ްިމ111ްްއާއެުކގަިއ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ނިޑޑޭޓަކަށްް%އަށްްވުެރ،ްއެްއިންތިޚާބަކ51ްައޮންނަނީް% ނޑިޑޭޓުްނގެްތެރެއިންްެއއްވެސްްކެ 51ްށްްކުރިމަތިލެްއވިްކެ

ްއާދެ،ް ްކަމަށް. ްދާންޖެހޭނެ ްބުރަކަށް ްވަނަ ްދެ ްއަލުން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނެތް ްލިބިވަަޑއިގެންަފއި ްވޯޓު ްއިތުރަށް ްވުރެ އަށް

ްެއްއަޅު ްެވސް ްބޭއްވިއިރު ްއިންތިޚާބު ްއިންތިޚާބުަގއި ްބޭއްވި ްމި ްބުރުގައި ްފުރަތަމަ ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ަގނޑުމެންނަށް

ްެއް ްހުށަހަޅުއްވައި، ްކޯޓަށް ްއޭރު ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްވާނީ ްމައްސަލަ ްއެ ްހުރެގެން ްޮއޅުވާލުންތަެކއް ލިސްޓުގައި

ްމަ ްއެ ްބައްަލވަިއގެންފައި ްކޯޓުން ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަްށްމައްސަލަ ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ. ްބައްލަވާފަިއ އްސަލަ

ފެނިގެންދިޔައީްއެްމަްއސަލަްެއގޮތަށްްނިމިގެންދިޔަކަުމގައިްިވޔަސްްއިލެކްޝަނުންްހަމަްއެޮގތަށްްއެްބާއްވާަފއިްފުރަތަމަް

ންނަށްްޖުމްހޫރީްޕާޓީންްސުޕްރީމްްބުރުގެްއިންތިޚާބުްބޭއްވިްތަން.ްއާދެ،ްއިންތިޚާބުްބޭއްވުމަށްފަހުގައިްދެންްއަޅުަގނޑުމެ

ްވަރަށްްބޮޑުްއޮުޅވާލުންތަކެއްްހުރެގެްން ްއެްއިލެކްޝަްނގައި ކޯޓަށްްހުށަހެޅުއްވިްމައްސަަލެއއްަގއިްމިްއޮންނަނީްވޯޓުަގއި

ްޕީ.ޕީ.އެ ްއެދި.ްއަިދްހަމައެހެންމެ ްބާތިލުކޮށްދެއްވުމަށް ްއެދި.ްއާެދ،ްއިންތިޚާބު ްަބއްަލވައިދެްއވުަމށް ްއެްއެްމައްސަލަ މުން

ްޮއކްޓޯބަރް ްއޮތީ ްމި ްަބއްލަވާަފއި ްކޯޓުން ްހުށަހަޅުްއވަިއ،ްސުޕްރީމް ްަމއްސަލަ ްތަދައްޚުލްެވގެްންއެ 21ްމައްސަލަިއގަިއ

ްއިންތިޚާ ްމި ްއޮންނަނީ ްމި ްނިންމަވާފަ.ްއާދެ،ްނިންމެވިއިރުަގއި ްމައްސަލަ ްއެ ްދުވަހު ްވަނަ ްގެއްލެޖިޓިމަބަކީ ލިފައިާވްސީ

ް ްކަމަށް ްއިންތިޚާބެއް ްމިްބާތިލު ްއަލުން ްއަނެއްާކ ްއޮްނނަނީ ްމި ްދެން ނޑައަުޅއްވާަފއި ްކަ ްއާދެ، ނަޑއަުޅއްވާފަ. ކަ



81 

 

ް ްބޭްއވެވުމަށް. ްިއންތިޚާބެއް ްއިންތިޒާމުކުަރްއވަިއގެން ްކަންަތްއ ްއިންތިޚާުބގެ ްޮގތަކަށް ްދިމާނުވާެނ 21ްމައްސަލަތައް

ނުޑމެންނަށްްފެނި ގެންްމިްދިޔައީްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނުންްއޮކްޓޯބަރގެްކުރިްންބޭްއވެވުަމށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްގޮތަށް ްއެވިާދޅުވި ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްގޮތަށް، ްވާހަކަދެްއކެވި ްކުރިން ނޑުގެ ްއަޅުގަ ދެންމެ

ްގޮތަްށް ްގެއްލޭ ްޙައްޤު ްބައެްއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްއޮޅުާވލައި، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްލިސްޓު ްވޯޓާސް ްމި އޮޅުވާަލއި،

ނޑުމެންެގްމަސައްކަތްކު ްއަުޅގަ ްދިޔައީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަްތކުރަމުންދިޔައިރު ްެއގޮތަށް ްއާދެ، ްތަން. ރަމުންދިޔަ

ްތަންތަނަށްް ްއެހެން ްނޫން ްރަށް ްއަމިއްލަ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްރައްޔިތުން ްޢާއްމު ްގިނަ ްވަރަށް ްބަޔަކު ްގިނަ ްވަރަށް ފަރާތުން

ްފަހު ްއަެނއްކާ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްެއްރަޖިސްޓްރީކުރަްއވަން ްވެސް ްމުއްދަތުަގއި ްދެއްވި ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްޝަކުވާ ން

ްއެތަްއް ްސަތޭކަ، ްއެަތއް ްބަދަލުނުކުރައްވައި ްތަންތަނަށް ްބޭނުންފުޅުވި ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްެވސް ްހުށަހެޅުއްވީމަ ޝަކުވާަތއް

ނިޑޑޭޓުްންވޯޓާސް ްބަެއއްްކެ ްކަންތައްްހުރުމާއެކުަގއި ްތިބި.ްއާދެ،ްމިހެންްމި ްއެންމެްްހާސްްރައްޔިތުންނެއް ލިސްޓުގައި

ްއިެލކްޝަންްސް ްރަނގަުޅކުރަްއވަން ްކަންތަްއ ްެއ ްެއއްބަްސވެަވޑައިުނގަތީ. ްސޮިއކުރަްއވަން ްވެސް ްވަގުުތގައި ފަހު

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދިޔައީްއިެލކްޝަންސްް ކޮމިޝަނުގައިްދަންނަަވއިދަންނަވާްއެްއަެޑއްްނޭއްެސވިްއެްޭބފުޅުން.ްއަޅުގަ

ްބޭ ްިތއްބެވި ްަބއެްއެގްކޮމިޝަނުގައި ްވަކި ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑައިގެްނނެވި ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްޚުދުމުޚްތާރުކޮށް ްވަރަށް ފުުޅން

ްއާދެ،ް ްތަން. ްގެންދިޔަ ްމަަސއްކަްތކުރަމުން ްޮކމިޝަނުގައި ްއެ ްގޮތަށް ްބޭނުންވި ްބަަޔކު ްވަިކ ްޮއވެގެްނ، ނުފޫޒު

ބޭފުޅުންެގ؛ްއިެލްކޝަންސްްކޮމިޝަނުގެްސާާވްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްވަރަށްްާސފުކޮށްްފެންނަންްއެބަްހުރިްއޭރުވެސްްއެް

ްެއއްގޮަތކަށްެވްސް ްދަންނަވައި ްއެގޮތަްށ ްމައްސަލަ ްއެ ްތުހުމަތުކުރެވިގެން ްއެކަުމގެ ްހުރިކަން. ްކުޅެަފއި ްބަަޔކު ްވަދެ އަށް

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްއެހެންނަމަވެސް ްއިޢުތިރާފުެވަވޑަެއއްނުގެންނެިވ. ްއެކަމަކަށް ްކޮމިޝަނުްނ އިލެކްޝަންސް

ްކަމަށްްފެ ްއޮތް ްކުރެވިފައި ްެއޮގތަށް ްއެކަން ްރައީސް ްކޮމިޝަނުގެ ްއިލެކްޝަންސް ްކުރިން ްދުވަހެއް ްދެ ްމީގެ ނިގެންދިޔަ

ނޑުމެންނަށްްއެނގިގެންދޭްވަރަށްްބޮަޑށްްމިްކަންތައްތައްްމިގޮތަށްް އިއުތިރާުފވެަވޑަިއގެންނެވިްތަްނ.ްއާދެ،ްމިއިންްއަުޅގަ

ް ްލިސްޓާ ްވޯާޓސް ްއޮޅުވާލަން ްތިއްެބވިްމިދެންނެވީ ްކޮމިޝަނުަގއި ްއިލެކްޝަްނސް ްކުެރއްވުުމގައި ްކަންަތއް ްމި ކުޅެ

ްބޭނުން،ް ްޮގވާލަން ްވަގުތު ްމި ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތްކަން.ްއާެދ،ްެއހެންކަމުން ްބައިވެރިވުެމއް ްބޮޑު ްވަރަށް މެންބަރުންގެ

ް ްތިއްބެވި ްމިހާރު ްކޮމިޝަުނގަިއ ްއަދާުކރ4ްެއިލެކްޝަންސް ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްބޭފުޅުންެގްމެްނބަރުން ްއެ އްވުުމގައި

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއިސްތިޢުާފދެއްވާފައި ްަވގުތަށް ްވަގުތުން ްހަމަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްނެތްކަން. އިންޓެގްރިޓީ

ްމުސްތަޤިއްލުކަމާްއެުކަގއިްމިނިވަންކަމާްެއކުްމިްއިންތިޚާބުްބޭއްވޭނެްގޮތަކަށް...

ް

ްއްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙަްމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމު

ްވަރަޙްމަތު ްމައްސަލަްهللاް`ްައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ ްހިނގަމުންދާ ްމި ްމިހާުރ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްއާދެ، ވަބަަރކާތުހޫ.

ނޑުމެްނގެްރައްޔިތުްނގެްފައިސާްވަރަށްްނުހަމަްގޮތުަގިއް އަކީްވަރަށްްހިތާމަވެރިްމައްސަލައެއް.ްމިްމައްސަލައިަގއިްއަުޅގަ
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ްމީހުންްއަޅުަގނޑުމެންް ްއެ ްވެސް ްހިސާބުން ްއެހެންވީމާ،ްެއ ްހުރި. ްއެބަ ްބޭނުންކޮށްފައި ްކޮމިޝަނުން ްއިލެކްޝަްނސް ގެ

ކުށްވެިރވީ.ްެއއީްާރއްޖޭގެްަރްއޔިތުންގެްބުރަްމަސަްއކަތުންްހޯދިްފައިސާްނުހަމަްގޮތުަގއިްޭބނުންކޮށް،ްއަދިްަރއްޔިތުންެގް

ްރައްް ްބޭކާުރވެ، ްމަަސއްކަތްަތކަކުން ްބަިއވަރު ްއިލެކްޝަންސްްއެތައް ްއެއްކޮށް ްއެހެންުވމާ ްމާޔޫސްވެފަ. ްތިބީ ްމި ޔިތުން

ްރާއްޖޭގެް ްޮގވާލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއިސްތިޢުފާދިނުމަށް ްެނތި ްޝަރުތެއް ްއެއްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ކޮމިޝަނުގެ

ްމިއަ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްނަމަ، ްނުވިސްނާ ްރައްިޔތުން ްރާއްޖޭގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނަްނ ްމިއަދު ްދާީންރައްޔިތުން ދު

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްެގއްލުމެއް ްވަރުގަދަ ްޢިޔާދަނުކުރެނިވި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަދި ްދަށަށް. ްވުރެ ްދުވަހަކަށް ދުވަހުން

ލިބިގެންދާނެ.ްމިްސަބަބަކަށްްމިްވަނީްއަޅުަގނޑުމެންގެްާރްއޖޭގައިްއުފެދިފަިއވާްމިްވާްިސޔާސީްވާަދވެރިކަމުގެްތެޭރގައިް

ްާއއިް ްފަސާދަ ްއާިއ ްމާތްެވގެންާވްްހަސަދަ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްފުރައްސާަރކުރުމާ، ްއަެނކެްއގެ ްއެަކކު ޣީބަބުނުމާ،

ްރިޔާީސް ްއެހެންވީމާ، ްދިޔަދިޔުން. ްމުނާފިޤުވެގެން ްެއންމެން ްބޭރުވެގެން ްސަރަހައްދުން ނޑައެިޅގެްނ ްކަ އިސްލާމްދީނުގެ

ްއެދުމަށް ްމިއަުދްއެދޭ ްރަްއޔިތުން ްެއއްބަިއެވ،ްރާއްޖޭގެ ނޑިޑޭޓުން ްކެ ްކޮމިޝަނުގެްްހުރިހާ ްއިލެކްޝަންސް ތަބާވެ،ްއަދި

ްއެބައިމީހުންް ްކަން ްޢަމަލުތަކެއް ްއަިނޔާވެރި ްވެސް ްވަރަށް ްނުޙައްުޤ، ްވަރަށް ްކުރެވުނީ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ހުރިހާ

ްމުހިއްމުް ްއެންމެ ްއޮތް ްސަލާމަތަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްއިސްތިޢުފާދިނުމަކީ ްއަށް ްއަިމއްލަ ްވިސްަނއި، ްއަށް އަމިއްލަ

ްއެއްްކަންަތއް.ްމިއީްދެްގޮެތްއްބުނެވޭނެްވާހަކަެއއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްވިސްނަިއވަަޑއިގަންަނވާ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރު

ްދައްާކް ްީލޑަރުން ްވީމާ،ްޕާޓީތަކުގެ ްމެންބަރު ްހަގު ްއުމުރުން ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑަކީ ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމީދޫް ްވާހަކަަދއްަކވަނީ ްއެ ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަޑަިއގެން ްހައްޖުން ްދެންމެ ްައޑުއަހަން. ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ވާހަކަ

ްބޭނުން.ްދާއި ްއަހާލަން ްހަމަ ްޮއވޭ.ްއަުޅަގނޑު ްއެބަ ްގަާވއިދުަގއި ްމައްސަަލއެއް ްބެހޭ ްމެންބަރު.ްމަޑުކުަރްއވާްނިޒާމާ ރާގެ

ނިޑޔާރަކު... ްތިންްއަންހެންްކުދިންނާްއެކުްޒިނޭކުރާްފަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



83 

 

ްއެއްޗެް ްިއތުރު ްމައްސަލައެއްަގއި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރި ްމީދޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޭއްެސވޭނެ. އް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއަޙްމަދުްސިޔާމުްމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްޙަ ްމި. ްނޫން ްބުނަނީކީ ްއެްއޗެްއ ްމީހަކަށް ްަވކި ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްނަސްރުލިބޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަބަދުވެސް އްޤަށް

ްބާޠިލުްނެތިގެންދާނެ.ްމިްއޮތީްދިވެހިރާއްޖޭގެ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްކެް

ނޑިޔާެރއްް ނޑުްހަމަްނޭނގޭތީްމިްއަހަނީްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްއެބަްއިނޭްފަ އަންހެންކުދިްނ3ްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ްގޮަވިއގެންްއުޅުނު.ްއޭގެްަޙއްުޤތައްްކިަޔއިދީބަލާށޭ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތިކީ ްނޫްނ ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިާޒމާ ްމެންބަރު، ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްމީދޫ ްއަުޅަގނޑު .

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުމީދޫް

ްވާަހކަ ްޤާޟީެއއްގެ ްމިތާނގައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްމިއީ ްރާއްޖޭަގއި ދައްާކކަށްނުޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވަރަށްް ްއަެނކަކަށް ްއެަކކު ްމިތާނގައި ްޖެހެނީ. ްމި ްމިތާ ްދަްއކަން ްވާަހކަ ްޙައްޤު ްނެތިނުބައިމޮށޭކަށްނުެޖހޭ. މީހެއްގެ

ްއެއްޗެއްް ްބުނި ްއެހެން ްއާނ! ްއަެނކަކަށް ްއެކަކު ްގޮސް ްައށް ްސައިޮކޓަރި ްދޭއިރުަގއި ްހަމަލާތައް ްބަހުގެ ްއަށް ވަރުގަދަ

ްއެ ްބުނި ްިމއީްނޫނޭ،ްމިހެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫނޭ ްޖެއްސުމެއް ްކުރާ ްރައްޔިތުްނނަށް ްބަލަގަ!ްމިއީ ްނޫނޭ. އްޗެއް

ްބޮޑުްއަމާނާތެއްްއަދާކުރުމަށްް ފިލުމެއްްކުޅެނީކީްނޫނޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއީްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށް

ްަރއްޔިތު ްތިބީ.ްދިވެހި ްާރއްޔިތުްންމި ްމިާތްދިވެހި ްތިބީކީްޓަކައި ްހޮވާފަ.ްމި ްިމްމީހުން ްަމގުސަދެްއަގއި ްވަކި ްންމިތިބީ
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ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްމި ްމީހުންނަށް ްމޮޔަހައްދަިއ،ްއެ ްމީހުން ްއެ ްރަނގަޅަށް ްބޮުލގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްަދއްަކއި ްވާަހކަތައް ދޮގު

ްބޭނުންްފުރިހަމަްގޮތުގައިްނުުކރެވޭނެްގޮތަކަށްްނޫން.ްއެހެްނީވމާ...

ް

ްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންްް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށ12ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވެސްް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްއުޫސލުން ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްހަަމވެއްޖެ ވަގުތު

ްއ1:31ެ ްަގއި ްއައިޓަމު ްދަނީ.12ްޖެންޑާ ްްއަށް ްއެުހން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްއެހުމަށްހުރި ްދަށުްންވޯޓަށް ްއައިޓަމުގެ މި

ްމިއަދަކުްެއއްވެސްްކަމަކަށްްޯވޓަށްްދަންނަވާކަންްނެތް.ް

ް

ްކުއްލިްމައްސަލަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްބަހުސް،ްެއއީ ްމިދާ ްމިހާރު ްހަމަ ްަގސްުތކުރަނީ ވަނ145ްްައެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު

ްހެން ްމެދު ްދަށުން ްމައްސަލަިއގެްމާއްދާގެ ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޢާޒިމު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވޭރު

ްފުރުޞަތަށްް ްފާސްކުރަްއވާފައި ްމަޖިލީހުން ްވަނީ ްގެންދިޔުމުގައި ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްއެ ްގެންދިޔުން. ްކުރިއަށް ބަހުސް

ްފުރުޞަތުއަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްގެންދިޔުމަށް.ްއެދިަވޑަިއގަންނަާވ ްކުިރއަށް ްބަހުސް ްނިމެންދެން ރުަވއި

ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްގަމުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޔޫސުފްްޢަބްދުލްޣަފޫރު.ް

ް

ްގަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުްފްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްކެުވން:

ްިމއަދު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްކޮންމެްް`ްޝުކުރިްއޔާ ްހަމަ ްމައްސަލަިއގައި ްކުއްލި ްވާ ްމި ހުށަހެޅިފައި

ްހުރަސްއަާޅް ްބޭއްވުމަށް ްއިންތިާޚބެއް ްސަރުކާރަކުން ްއެއީ ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތަކެއް ްަކހަލަ ްކަންބޮޑުވާނެ ްވެސް މީހަކު

ްހުރަސް ްއިންތިޚާބަކަށް ްބާރުތަކުން ްދިފާޢީ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްމައްސަލަެއއް. ްެއއީ ްނަމަ ްވަނީ ްވަީންކަމުގައި އަޅާކަމުަގއި

ްމިް ްދިމާވެގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެހެްނވެގެންުނާވނެ. ްއެކަްނކަން ްަމއްސަލަެއއް. ްެއއީ ނަމަވެސް

ނޑުމެންް ެސޕްޓެމްބަރުގައިްއިންތިޚާުބގަިއ7ްްއުޅެނީްއަުޅަގނޑަށްްހީވަނީްުމޅިންްއެހެންްކަހަލަްމައްސަލަެއއްހެން.ްއަުޅގަ

ްއަޅު ްމެދު ްވޯޓާ ްއުޅެނީްނެގި ްމި ްމައްސަލަ ްޝަރީޢަތަށްދިޔަ ްމައްސަލަ ްމި ްއުފެދި، ްޚިލާފު ްތެރޭ ނުޑމެންގެ ގަ
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ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފަދައިން ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ްުކރިމަތިވެގެން. ްތެރޭަގއި ްމާއްާދގަިއ113ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަނަ

ްކޯޓަށް. ްސުޕްރީމް ްޖެހެނީ ްމި ްދާން ްމަްއސަލައިަގއި ްއެ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްއޮންނަނީްްއޮންނަ ްމި ްދިޔައިމަ ްޯކޓަށް ސުޕްރީމް

ސުޕްރީމްްކޯޓުންްއެނެޭރްޙުކުަމކަށްްައޅުަގނޑުމެންްތަާބވުން.ްއެގޮުތގެްމަތީންްނެރުނުްުޙކުމަކީްއިންތިޚާބުްބާތިުލކުރުން.ް

ގިނަްވޯޓުްްއިންތިޚާބުްބާތިލުކުރުމުގައިްބަލާފައިްހުރިްކަންތައްތަކުގެްތެރޭގައިްފަންސާހަކަށްްފޮށިން،ްފަސްްހާހަށްްވުރެ

ް ްބެެހއްޓުނު ްާރއްޖޭގައި ްމިއީ ްހާމަވެފައިާވއިރު ްކަމަްށ ްހުރި ްލާފައި ްމަކަރުަހދައިގެން ްުނވަތަ ވޯުޓ471ްްއޮޅުަވއިލާފައި

ފޮއްޓަށްްބަލާއިރުްގާތްަގނޑަަކށްްފަންސާހަކަށްްހާސްްވޯޓުެގްމައްސަލަެއއްްމިްއުޅެނީ.ްެއަވރުްމައްސަލަެއއްްުއޅޭކަމުަގއިް

ްބާތިލު ްމިއީ ްނަމަ ްއިންތިޚާބުްވަނީ ްއެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްައޅުަގނޑުެމން ްސަބަބެއްކަން ވާންެޖހޭ

ްކަންތައްަތއްް ްއިންތިޚާބުގެ ްޮއތް ްކޯޓުްންއެބަ ްސުޕްރީމް ްޓަަކއި ްބޭްއވުމަށް ްއިންތިޚާބު ްއަުލން ްދެން ްގުިޅގެން ބާޠިލުވުމާ

ނޑަައޅާފަ.ްކަންކަން ްގެންދާނެްަގއިޑްލައިެނއްްކަ ނޑަައާޅފަ.ްްކުރިއަށް ނަޑއަޅާފަ.16ްްުކރާނެްއުސޫލުތަކެްއްކަ ކަމެއްްކަ

އެްކަންކަންްފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދެންްިއންތިޚާބެއްްބޭްއވޭނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްއިންތިޚާބުްބޭްއވުމަްށް

ްނަމަ ްހުރެގެން ްފުރިހަމަނުވެ ްަބއެްއްކަންކަން ްެއއިން ްތެެރއިން ްމަަސއްކަުތގެ ްކުރި ްިމްޓަކައި ްނުބޭްއވި ްއިންތިޚާބު ެވސް

ްދިޔައީ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްޮފނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމު.ްް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވަހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްފޮނަދޫްދާއިރާގެ

ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަބްދުލްޣަފޫރުްްޝުކުރިއްޔާ ްޔޫސުފް ްައޚް، ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއުޅެނީ ްމި ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑު ރަީއސް.

ްމައްސަލަް ްކުއްލި ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެން ްމި ްދެން ްވަޑަިއގަތީ. ްމި ްދެންމެ ްއުޅުްއވާފައި ްކެމްޕޭނުގަިއ ްބުރަކޮށް ވަރަށް

ްވަނީކީ.ްއެހެންވީމަ...ރަނގަޅަށްްއެނގިަވޑައިްވެސްްނުގެންްހުންނަވަިއގެންްއެްވާަހކަފުޅުދައްކަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދުލްޣަފޫރަށްް ްޔޫސުފް ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްގަމު ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް
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ްްފްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްކެުވން:ސުގަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫ

ްރައީްސ، ްހުށަހެޅޭްްޢިއްޒަތްތެރި ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްމިއީކީ ްއިނދެއްޖައިމު. ްބަލަން ްމިތާ ްދުވަހު ްގިނަ ްވަރަށް އަުޅަގނޑު

ްމިތާނގަިއް ްއެއްެޗއް ްވެްސްފެންނަ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑަށް ްނޫންމެ. ްނުމެ ްވެސް ްތަނެއް ްވާހަކަދަްއކާ ްއަށް މައްސަލަ

ޑުްެވސްްވާހަކަަދއްކަމުންްމިްގެންދަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްހުރެގެންްކިއިދާނެްހަމަ.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮުތގެްމަތިންްއަުޅަގނ

ްމަތިންް ްެއގޮތުގެ ްެއހެންވީމާ، ްުއޅެނީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްތެރޭަގޭއ ްމައްސަލައިގެ ްހަމަ ްއަރަީނ ްމި ްހިތަށް އަޅުަގނޑު

ްވަ ްހަމަ ްއަށް ްބޭފުޅާ ްެއ ްއޮތިްއޔާ ްފާހަގަކުރެވިަފއި ްއެކަްނ ްއަޚަށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދެްނ ްގެންދާނަން. ރަށްްއަޅުަގނުޑ

އައްސަރިބަާހއިްސާބަސްްދަންނަވަންްއަޅުަގނޑަށްްއެކަްނަކންްހަނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވީތީ.ްާއދެ،ްއެހެންވީމަްދެންްމިްއޮތްް

ްކުއްލިް ްމި ްބިރު ްނުބޭއްވިާދނެކަމުގެ ްއިންތިޚާބު ްހުރެގެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުރި ްމިހާރު ްއަކީ މައްސަލަ

ނޑުްދަ ންނަވާނީްމިހާރުްހުރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހުރެގެންްނޫނިއްޔާްމިްއިންތިޚާބުްމައްސަލަިއގައިްމިްުއޅެނީ.ްައޅުގަ

ބޭއްވިދާނެްކަމަކަށްްައޅުަގނަޑކަށްްނުފެނެއޭ.ްސަބަބަކީްމިްޤައުމުްބަޔަކުްމަގުމަްއޗަށްްދޫކޮށްލީ.ްމަގުމައްޗަށްްދޫކޮށްލީ.ް

ްވަޙީދު ްރައީސް ްހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވީ ްޤައުމާ ްހިސާބުން ްއެ ްހުންނަވަިއގެންްއެހެންވީމާ، ްވަޙީދު ްަރއީސް ްއެހެންވީމާ، .

ްމަޤާުމް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްގޮތުން ްއޮތް ްމި ްޤާނޫުނއަސާސީ ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްނުބޭއްވޭނެ. ްއިންތިޚާބެއް ނޫނިއްޔަކާ

ނޑުމެންނަށްްރަީއސަކުްއިްނތިޚާބުނުކުރެވުނުްނަމަވެސްްއެްމަނިކުފާނުްހުންނަވާ ނެްއަދިްގޮސްްމުއްދަތުްހަމަާވއިރުްއަުޅގަ

ދެްއަހަރުްވިޔަސް.ްެއއީްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްނެތްްއެްނޫންްގޮތެއް.ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަޤާމުްހަމަވުމަށްފަހުްދެންް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްހުންނަވާނެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްަކނޑަައޅާފަެއއް ްގޮތެއް ްކުރާނެ ކަންތައް

ްަމޤާމަށް ްއަކު ްބޮުޑވާންީވްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފިކުރު ްައޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްކަަމކީ ްއެ ްއެހެންީވމާ، ގެންނަންދެން.

ްތެރެއިްން ްމައްސަލަތަުކގެ ްހުިރ ްމައްސަަލިއގައި ްކުއްލި ްމި ްދަންަނވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްނޫން. ކަމެއް

ްރާއް ްހޯދައިގެން ްހައްލު ްހޯދަންީވއޭ.ްމި ްހައްލު ްވާހަަކދައްކައި ްއެންމެން ްއިންތިޚާބެްއްއަޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިތުންނަށް ޖޭގެ

ްވޯޓުލާންް ްމިތިބީ ްވެސް ްއެްނމެން ނޑުމެން ްކެތްަމދުވެފައޭ.ްއަުޅގަ ްވޯޓުލުމަށް ްތިބީ ްަރްއޔިތުން ބާއްަވއިދޭންީވއޭ.ްާރއްޖޭގެ

ްތައްޔާރަށޭ.ްއެހެންނަމަވެސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެްނގޮްސދެ ްކުރިއަށް ްހިސާބުން ްމި ްޖަލްސާ ްރިޔާސަތަށްްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް ްނަިއބު ްމަޖިލީހުގެ އްވުމަށް

ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު ްދަންނަވަން. ްައޅުަގނޑު ްއާވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ްމެންބަރުންް( ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިއްެބވި ްކޮޅަށް ދެ،

ްަވޑަިއގެ ްބޭރަށް ްދޫކުރައްވައި ްމާލަން ްނަމަ ްއިށީނދެވަަޑއިނުަގންނަވާ ްއާދެ، ްއެެދން. ންނެވުްންއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން

ްއެދެން.ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު.

ް
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ްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުވިލިމާފަންނުްދާ

ގެްދަށުންްހުށަހެޅިފައިާވްވަނަްމާއްދ145ްާ`.ްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެް

ްމައްސަަލިއގައިް ްކުއްލި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދަންަނވައިާލިއރުގައި ްއެްއޗެއް ްޮގތުން ްބެހޭ ްމަްއސަލައާ ކުއްލި

ްވަނަްމާއްދާްއަށްްރިޢާޔަތްކޮށް...111ްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްުކޑަހުވަދޫްދާއިާރގެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްއެް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިާރެގ ްގަމު ްހުށަހެޅީ ްމި ްަމއްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުއްވު ްރަނގަޅަށްްހުށަހެޅުއްވި ްއިންތިޚާބު ްމި ްހުރެގެްނ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއއީ ްތާއީދުކުރަންެވގެން. މަށް

ްދަންނަވަންެވގެން.ް ްވާހަކަ ްތާއީުދުކރާ ްައޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްމަނިކުފާނު ބޭއްވޭނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްނިހާނުްނިޒާމީ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްވިލިާމފަންނު ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްނޫން. އެއް

ްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަފުޅުްުކރިއަށްްގެންދަާވ.

ް

ްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުވިލިމާފަންނުްދާއިރާ

ްރައީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ، ްހުށަހެޅުއްވިްސް. ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްގަމު ްހަަމ ނޑު އަުޅގަ

ްއަެނއްް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްބޭރުގައި ްލައިނުން ްމީގެ ްބޭނުންކުރީ. ްމި ްފުރުޞަތުގައި ްއަސްލު ްތާއީދުކުރުމަްށ ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ް ްފެއްޓެވިޔަސް. ްއަީލގައ113ްިމެންބަރު ްހަމަތަކުގެ ްބަޔާންކުރާ ްމި ްމާއްދާަގއި ްބުއްިދްްވަނަ ްހިެއއްނުވޭ ނަޑކަށް އަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީެގް ްމި ްއިނގޭތޯ. ްހުށަހަޅައިފާނެހެނެއް ްމަޖިލީހަށް ްމައްސަލަެއއް ްކުއްލި ްމިކަހަލަ ްބަޔަކު ްތިބި ސަލާމަތުން

ނޑުމެންގެްއަުތގައިްކަޅާއިްހުދުންްއޮްއވާްމިވަުރގެްުކއްލިްމައްަސލައެއްްމިްގޮތަށްްހުށަހެޅޭނ113ްީ ްވަނަްމާއްދާްއަުޅގަ

ްޓެސްޓްކުރަންޖެހޭް ްތަކެތި ްކުޑަކަމުާދ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޓެސްުޓކުރަން ްތިބެގެންތޯ ްމެންބަރުންތަކެއް ްއެ ްސަލާމަތުން ބުއްދި
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ނޑުްދަންނަވާލާްހިތްްއެބަްއޮތްްމިްމޭރުމުންްވާހަކަދައްކަމުްން މީހުންގެްބީދައިންްކުރަންެވއްޖެްމިްކަންތައްްވެްސ.ްއަުޅގަ

ްވެ ްދުވަހަކު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގޮތަަކްށްމިހާތަނަށް ްނޫން ްވަްއކަންކޮށްގެން ްނެތް. ްމޮޅުވެފަެއއް ްއިލެކްޝަަނކުން ްރާއްޭޖގެ ސް

ް ްއެނގޭީތވެ ްހަދާފަިއވާތީެވ،2118ްްމޮޅުނުވާނެކަން ްގުިޅގެން ްކޮމިޝަާނ ްއިލެކްޝަްނ ްމަކަރު ްއެ ްވެސް ްއަހަރު ވަަނ

2118ްް ްފަހުން ްއިންިތޚާބުގެ ްއަހަރުގެ ް%2119ްވަނަ ްއެންމެ ްެވސް ްއަހަރުގައި ްގ31ްަވަަނ ްޮއވެ، ގަިއ2111ްއި

%ް 31ްްއެންމެ ްޮއެވ، 2113ްްަގއި ްައންހެނުންނަށް ްތައުފީޤު ްފުއާދު ްގުޅިލާމެހި ްތައުފީޤާ ްުފއާދު މިލިއަނ32ްްްގައި

ްއިލެކްޝަންްސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްތިބެ ްބަހައްޓަިއގެން ްޖައްސައިގެްނ ްދަންމަޅި ްޭއނަ ްީދގެން ްލޯނެއް ރުފިޔާގެ

ރައީސް.ްލޮބާޑިލައިގެްންމިހެންްއުޅޭއިރުގައިްިވސްނަންވާނެްއަޅުަގނޑުމެންްވެްސްްފުޅިއްސާލަންްމިްއުޅެނީްޢިއްަޒތްތެރި

ްޑރ.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްާރއްޖޭެގ ްހުރިކަން. ްއެބަ ްެވސް ްމުއަްއސަސާތައް ްއެހެން ްރާއްޭޖެގ ްތިިބކަން. ްއެބަ އަދި

ްރާ ްދުވަހު ްއަނެއް ްގޮާވނެ. ްބާޣީ ްުދވަހު ްއެއް ްމަނިކަށް ްޙަސަން ްވަޙީދު ްޢިއްޒަތްތެިރްްމުޙައްމަދު ްއަުރވާނެ ްއަށް ީޓވީ

ްތާކުންތާކުނުޖެހޭް ްއެއްުނވާ ްއުޅި ްދެ ްމިކަހަލަ ްވީ. ްބާޣީއަކަށް ްހެނދުނު ްދުވަހު ްއަެނއް ްރަީއސޭ. އެކްސެލެންސީ

ް ްަބއްލަވާ! ްއޮޅުވާލަން. ްރައްޔިުތންނަށް ްމިކުރަނީ ްމިކަން ްކުަރނީ. ްމި ްމިކަން ްރުފިާޔ71ްްބައިަގނެޑއް ްމިލިއަން ހާސް

ފެބްރުއަީރގަިއްނުކުމެްމިތިބަްލުއްޗާތަްއްމިްޤައުމުަގިއ8ްްރަްއޔިތުންގެްއެަކއުންޓުންްމިްފަހަރަކުްނޫނޭ.ްްދިޔައީކީްިދވެހި

ްމިލިއަން...211ްމިލިއަްންރުފިޔާްދިޔަ.211ްްހުޅުޖެހިއިރުގައިް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްއެކަީށގެންނުާވްްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންކުރަން މަޖިލީހުގައި

ްގަާވއިދަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންކުރެއްވީމަ. ްއިބާރާތެއް ްބޭނުންކޮށްގެންނުާވނެ އިބާރާތެއް

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ.

ް

ްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުވިލި

ް ްފުޅިއްަސއިލާފައި ްމިޤައުމު ްގޮތަކަށް ްހިތުހުރިހާ ްރައީްސ، ްމޫާސ21ްްޢިއްޒަތްތެރި ްރީކޯ ްހުންނެވި ްމި ްޑޮލަރު މިލިއަން

ްމިތާް ްމަރާހަދާފައި ްމީހުން ްެނރެ ްދަރިން ްދިރުވާލަިއގެން، ްފަކީރު ްމި ްނުލައި ްފެންފޮދަކާ ްއެ ްދީ ްކުންފުންޏަށް މަނިކު

ްމެން ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްލުއްާޗއެއްްއިންނެވި ްހުރި ްދުއްވާލާފައި ްއިން ްދުނިޔެ ްޢަލީ ްައފްރާޝީމް ްޑރ. ބަރު

ްމިއީްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްިމކަހަލަްމީސްމީހުންްއައިސްްމިކަހަލަްފާޑުފާޑުގެްވާހަކަދެްއކީމަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއިށީނދެ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްހުޅުހެންވޭރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ވަޑައިގަންަނވާ.

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ް

ް

ްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:އިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްވިލިމާފަންނުްދާ

ްޚަަރދުކުރެ ްރުިފޔާ ްމިލިޔަން ްއެތަެކއްެއތަކެއް ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްފެންނާނެ. ްސާފުކޮްށ ްހުިރްވަރަށް ްއަޅާަފއި ވިފަިއ

ް ްޖެހި ްހުޅު ްޢިާމރާތްތަކުގަިއ ްފުލުހުންގެ ްމިކަހަލ8ްްަކޯޓްރޫމްތަކާއި ްއެއްބުރުން ްހަމަ ްބުރުން. ްެއއް ްހަމަ ެފބްރުއަރީަގއި

ް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއެހެްނވީމާ، ްކަމެއް. ްަނގަންއުޅުީނ2113ްްހުރިހާ ްަވގަށް ްވޯޓު ްއިންތިޚާބުެގ ްިރޔާސީ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްއެއްބުރުން. ްއެހެންނެއް.ްއިهللا ްުނވާނެ ްފަހުންވެސް ްއެހެނެއްުނވާނެ. ްކަމެއް ްެއ ްނުނިމުނު. ްއެކަމެްއ ރާދަކުެރްއވީތީ

ްހަމަތަކާިއް ްބުނެފައިވާ ްޤާނޫނުައސާސީ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމި ްރައްޔިތުްނގެ ްިދވެހި ްނުޭބއްވޭނެ ްއިންތިޚާބެއް ރާއްޖޭަގއި

ރަކަށްްފުއްޕާފައިްމީްރީކޯްމޫސާްމަނިކޭްބުނެފައިްއަޔަކަްސްއިތުރުންްބޭރަކަށް.ްލާހިކުްކުޅަދާނަކަމެއްްނޫން.ްކިތަންމެްވަ

ްގޮތަކަށްް ްނޫން ްަވއްކަންކޮްށގެން ްވޯޓުން ްއަކަށް ްވިޔަދޭކަށް.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނޫން ްކަމެއް ްކުޅަދާނެ ްކަމެއް.ްލާހިކު ްމި ނުވާނެ

ްހުޅުހެންވޭ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ. ްމޮޅުވެަފއި ްކަމެްއގައި ްއެއްވެސް ްމިްމިހާތަނަކަށް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ރު

ކަމަށްްއެއްބަްސވެަވޑަިއގަންަނވާނެ.ްއެްމަނިކުފާނަކީްމިްވަުގްހެދުމުގައިްއެންމެްބޮޑަށްްބައިވެިރވަންޏާްބައިވެިރވާނެްއެް

ބޭފުޅާ.ްއެްބޭފުޅާްއަށްްރަނަގޅަށްްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެްާލރިްދޭނެްގޮތާއިްލާރިްނެރޭނެްގޮތާއިްލާރިްއޮއްސާނެްގޮތާިއް

ޖަހާނެްގޮތާއިްލާރިްކާނެްގޮތާއިްލާރިްޗާޕުކުރާނެްގޮތާިއްވަގުްވޯޓުްއަޅާނެްގޮާތއިްަވުގްވޯޓުދޭނެްގޮތާއިްަވގުްވޯުޓްްލާރި

ކާނެްގޮާތ،ްމިހުރިހާްކަމެއްްެއްމަނިކުފާނަށްްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ.ްދެންްެއކަހަލަްހަޔާތްުކޑަްހަޑިހުތުރުްކަމެްއްކުރުްން

ްރަންްއެނިގވަަޑއެއްުނގަންނަާވނެ.ނޫންްކަމެއްްއެްމަނިކުފާނަށްްކު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްމިއަދުްހުށަހެޅުނުްކުއްލިްމައްސަލައިަގއިްބަހުސްްމިހާހިސާބުންް

ްއިތު ްއިތުރުކުރުމަށްފަހު ްވަގުތު ްމަތިްނ ްގޮތުގެ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްނިމުނީ. ްަވގުތުަގއިްމި ރުކުރެވުނު

ްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެިރް ްނިމުނީ.ްުކޑަހުވަދޫ ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްންއެިދވަަޑިއގެން

ްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދާްއެްއގޮތަށްްނިޒާމާްބެހޭްމައްަސލަތަކަށްްއެދިަވޑަިއގަންނަވަންްދަސްކުރަްއވާ.ް

ް

ްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަންްް.ްމަޖިލީހުގ6ްެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއެޖެ ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ!ްމިހާރު ްނަންބަރު ްކަންކަން.ްްައށް.ްއެއ6ްީންޑާ ްހުށަހަޅާ ްރަީއސްެގްމޭޒުން މަޖިލީހުގެ

6.1-ްް ްނަންބަރު 2118/11ްްޤާނޫނު ްޤާނޫނުގެ ްސަރވިްސްޮކމިޝަނުގެ ވަނ4ްްަ)ހ(ެގްވަަންމާއްދާެގ11ްްޖުޑީޝަލް

ްތެރެއިންް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްކަމަށް ްމެންަބރު ްކޮމިޝަނުގެ ްޖުޑީޝަލްްސަރވިސް ްދަށުން ނަންބަރުގެ

ް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްހުސްވެފައިާވތީ ްމަޤާމު ްމެންބަރުގެ ްހުންނެވި ނަޑއެޅިފަިއވާ ްގޮތުެގ11ްްކަ ްަގއިވާ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްމެންބަރަކު ްމަޤާމަށް ްއެ ްމަތިން ްމައްސަލަިއގައި ްމައްސަލަ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ!ްމި ނޑަެއޅުމުގެ ގަިޑއިުރެގ1ްްކަ

ނޑުްމިްހިސާބުންްމިްހުޅުވާލަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިގެންެނވުންްއެދެން.ްމިް ބަހުސްްއަޅުގަ

ް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ 25ްްބަހުސްގައި ްމިނެޓު.ްޑ14ްީމިނެޓު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްއަށް 7ްް.އާރު.ޕީ ްއަށް ްޕާޓީ 3ްިމނެޓު.ްޖުމްހޫރީ

ް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.އޭ 3ްްމިނެޓު. ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވ3ްްމިނެޓު. ްޕާީޓއަަކށް ްވަކި ްއަދި މިނެޓު.

ް ްނިޒާމ18ްީމެންބަރުންނަށް ްއަރުވަނީ، ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެރުވިގެންދާނެ. ްފުރުޞަތެއް ްމިނެޓުގެ

ްމައްސަލަެއއްްމާމިނގިލީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާިސމްްއިބްރާހީމް.

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިބްރާހީމްްޤާސިމްްމެންބަރުްދާއިރާގެްގިލީނމާމި

ނޑުމ18ްެއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވީްމިހާރުްމިނިވަންްމެންބަރުންނަށްް ންްޕާޓީގަިއްމިނެޓުްލިބިގެންދާއިރުްއަުޅގަ

މިނެޓުްއެބަްލިބޭ.3ްްމިނެޓުްމިްލިބެނީ.ްވަކިްމެންބަރަކަށްްިވއްޔ3ްްާމެންބަރުން.ްއެކަމަކުްމުިޅއެކ5ްްުއެބަްތިއްެބވިް

ްްްމީްގަާވއިދުަގއިްއޮތްް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޮބައިތޯ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫންތޯ ްމަްއސަލަެއްއ ްބޮޑު 5ްވަރަށް

ް ްވެސް ްތިބޭއިރު ްއޮތްްމ3ްިމެންބަރުން ްނެތި ްނެތި،ްއިންސާފެއް ްނެތި،ްހަމައެއް ްއުސޫލެއް ްކަހަަލ ްއެއްވެސް ްމީ ނެޓު.

ނޑުމެން. ްމައްސަލަެއއްްދެއްތޯ.ްއެހެްނީވމާ،ްމިްމައްސަލަްއެބަްޖެހޭްހައްލުކުރަންްއަުޅގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއޮތް ްގަވާއިުދަގއި ްނޫން.ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްގެންދަނީ.ްއާދެ!ްނިޒާމާ ްމި ްޢަމަލުކުރަމުން ްރިޔާސަތުން ގޮތަށް

ނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްވިލުފުށީްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށް. ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސްޮކމިޝަނަށްްމެންބަރަކުްޢައްޔަްނކުރުމަށްްޓަކަިއ،ްޖޭ.އެސް.ީސްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްއިލެކްޝަން

ްއަށްްމެންބަރަކުްޢައްޔަންކުރުަމށްްޓަކައި...
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ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރު

ް ްއިނގޭތޯ. ްއެނގެން ްބޭނުންވޭ ްަވގުތު ްހުޅުވާލި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްރައީްސ، ޖެހީއްސުެރ1ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރަތަމަް ްހުށަހަޅައި، ްފުރަތަމަ ްފުރުޞަތުދީގެން ްކޯލިޝަނަށް ްނިސްބަތްވާ ްބޭފުޅާ ްތި ްގޮތަށް ްތި އަތްނަަގއިގެންތިެބގެން

ްގޮތެއް ްތީކީ ްކިހިނެއްތޯްްތާއީދުހޯދަން ްބޭނުން ްވެރިފައިކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްިފތަންޖެހޭނީ. ްގަޑީގައި ްއޮންނަ ްފިތަން ނޫން.

ްވަދެ،ް ްއުޅެނީްއިނގޭތޯ.ްހަމަްކުއްިލއަކަށްްިތްފުރުޞަތުދެނީ.ްމިހާރުްއިދާރީްމޭޒުްންހަދާްގޮތަީކްއޭަރކު ފިތައިގެންްތި

ްފިތާލިްބަޔަކަށްްދެނީްހަމަ.ްފިތަންްބުނީމަްފިތަންޖެހޭނީ.

ް

 ޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްހަމަް ނޑު ްެއއީ.ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ ްނޫން ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްއާދެ!ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފެށީ.ް ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްތަރުތީބުން ްދިން ްނަންތައް ްމޭޒުން ްއިދާރީ ްއަޅުަގނަޑށް މަޑުޖައްސައިލާފައި

ްއޮތީ ްމި ްފެނިވަޑައިނުގަންަނވަނީ.ްްއާދެ! ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްނުނިމޭތީ ްފީޑުކޮށް ްއަދި ްޕްރިންޓެއް. ްރިކުއެސްޓުގެ ހަމަ

ްދާއިރާގެް ްވިލުފުށީ ްފުރަތަމަ ްެއްއގޮތަށް. ްއިންޒިތާމުތަކާ ްއޮތް ްހަމަޖެހިފައި ްގެންދަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދު.

ް

 މެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެ

ްަރއްޔިތުްނެގްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްް ްޢައްޔަންކުރުމަށް، ްމެންބަރަކު ްކޮމިޝަުނގެ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްރައީސް. ތެރި

ްކޮށްފަ.ް ްމަސައްކަތްތަެކއް ްަވނީ ްވެސް ްކުރިން ްމީގެ ްޢައްޔަންކުުރމަށް ްމެންބަރަކު ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ްއޮީތްއެހެ ްފުރުޞަތު ްހޮވުމުގެ ްމެންބަރަކު ްމައްސަލަިއގަިއ ްެއ ްގޮތުން ްދިމާވި ްަކންތައް ްއޭުރަގއި ންނަމަވެސް

ްޤަބޫލުކުރަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްެއގޮުތން ްއާދެ! ްތާއީުދލިބިފައިނުވާތީވެ. ްެއވަރަށް ްއެއީ ްގެއްިލގެްނގޮއްަސ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްމި ްއަދި ްސްޕީޑުަގއި ްދާ ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭ ްމި ްދާންޖެހޭނީްމިހާރު ްކޮމިޝަނަށް ްއެ ްޓަކަިއ ްހަރުދަނާކުރުމަށް ޑިމޮްކރަސީ

ްމީހާެގް ްއެ ްނިންމާއިރުގައި ްމީހަކު ްެއގޮތުން ްބޭފުޅެކޭ. ްކުރެޭވވަުރެގ ްއެކަން ްއަދި ްޤާބިލު، ްކުެރޭވވަރުގެ އެކަން
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ް ްއަދި ްޮއެވގެންނުވާނެ. ްޖާގަެއއް ްއުފަްއދާނެ ްސުވާެލއް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދޭތެރޭގަިއ ްކުރުުމގަިއްއަމާނާތްތެރިކަމާ ކަްނކަން

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްސިފަތައް ްހުންނަންޖެހޭ ްމީހެއްގެ ްކުރެވޭ ްއެކަން ްއަދި ްވާންޖެހޭނެ. ްއެކަން ްމީހަކަށް ްކުޑަ ޖެހިލުން

ްނިންމާއިރުގަިއް ްމީހަކު ްެއފަދަ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ްބަާލއިުރގަިއ ްއެގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްއޮތް. ްއެބަ ްސާފުކޮށް ވަރަށް

ނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވެނީްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތިރްއަޅުަގނޑުމެންްފުން ކޮްށްވިްސނަންޖެހޭ.ްއެގޮތަށްްބަލާއިުރްައޅުގަ

ްއެް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅެއް. ްާޤބިލު ްކުރެޭވވަރުގެ ްމިކަން ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަޙްމަދަކީ ްއިލްހާމު މެންބަރު

ްކޮ ްއެ ްހުށަހަޅަން، ްވެސް ްނަްނ ްމެންބަރުގެ ްމަޖިލީހުންްޢިއްޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮުތަގއި ްމެންބަރެއްެގ ިމޝަނުގެ

ނޑުްުއއްމީދުކުރަނީްއަދިްޤަބޫުލކުރަނީްވެސްްމިްމަޖިލީހުންްެއްކޮމިޝަނަށްްދާްމެންބަރަކުް ނަޑއެޅުމަށް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ކަ

ްކަންަތއްތަ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްެއއްގޮްތވާ ްޤާނޫނުތަކާ ްާއއި ްޤާޫނނުއަސާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމީހަކަށް.ްއަދިްވާންޖެހޭނީ ްކުރާ އް

ބަޔަކަށް.ްމިކަންްކުރުމަށްްޓަަކއިްކުރަންޖެހޭްމަސަްއކަތްކުރުުމގަިއްޤައުމީްމަޞްލަޙަތުްއިްސކޮށް،ްއަދިްޤާނޫނުއަސާީސެގް

ނޑިޔާރުްނގެްމަްއޗަށ141ްްް ވަނަްމާއްދާަގއިްއެބަްުބނޭްޖުޑީޝަރީްއަކީްމިނިވަން،ްއެހެންްމީހެއްގެްނުފޫޒެްއ،ްބާެރއްްފަ

ްއަދި ްސުޕްރީމްްްވެސް ްބާރަކީ ްމަތީ ްެއންމެ ްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ްއަދި ްޮއވެގެންުނވާޭނ. ްެވސް ްމައްޗަށް ްމީހެއްގެ އެހެން

ްކޯޓުް ްމަގުމަތީ ްއަށް ްައމިއްލަ ްގޮތް. ްއެކުލެވިަފއިވާ ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޯޓުތަާކ؛ްމީކަން ްދަށު ކޯޓުކަމަށާއި

ްމިފަ ްޙުކުމްކުރުމާ، ްމަްއޗަްށ ްމީހުންގެ ްކަންތައްތަކަށްްހަދައިގެން ްމިފަދަ ްއަދި ްމީހުން، ްތިބި ްކޮށްފައި ްކަންތައްތައް ދަ

ނޑުމެންްމިްދެންނެވިްކޮމިޝަނަށްްޢައްޔަންކޮށްފިކަުމގަިއްވާނަމަްއޭެގްނުރަނގަުޅް ފާޅުގަިއްބަސްބުނެްުއޅޭްމީހުންްއަުޅގަ

ބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާްބޭފުޅުްނގެްއަސަރުްެއްކޮމިޝަނަށްްކުރާެނ.ްއާދެ!ްައޅުަގނޑުްމިްދަންަނވަނީްއެމް.ީޑ.ޕީްއަށްްނިސް

ްކޮމިޝަނުެގް ްއެ ްވާނަމަ ްަކމަށް ްލައިފި ްމެންބަރަކަށް ްކޮމިަޝނުގެ ްއެ ްމީހަކު ްިނސްބަތްވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ވާހަކަ.

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްވެސް ްކުރީަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްހަނދުމަފުޅުހުންނަވާނެ. ްބޭފުޅުން ްތި ްއުނދަޫގވާނެ. މަސައްކަތްކުރަން

ްނިސް ްވެގެންިދޔައީ.ްއަށް ްކަންތައްތައް ްކިހިނެއްޯތ ްވެލެޒިނީ. ްޢައްޔަންކުރެްއވި. ްއެތަނަށް ްއަކު ްކަމަނާ ްބޭފުޅަކު، ބަތްވާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްއޭދަފުށީ ްހީވަނީ ނޑަށް ްކާކުތޯ.ްއަުޅގަ ްނުދައްކަނީ ްވެސް ްމިއަދު ްވާަހކަ ްގޮުތގެ ްއުޅުްއވި އެކަމަނާ

ްފާ ްވެސް ްިމައދު ްވާހަކަފުޅުަގއި ްކަންަތއްތައްްމެންބަރު ްމި ްފާހަގަކުެރއްވި. ްވެްސ ްދުވަުހ ްކުރީ ްައދި ަހގަކުެރއްިވ،

ްއެހެްނވީމާ،ް ްހިސާބެއްަގއިކަން. ްކިހާ ްހުންނާނީ ްދަރަޖަ ްމީހާގެ ްއެ ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ނިޑއްޖެ ްހަޔާތްކެ އަންހެނަކު

ްވަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއޭދަފުށީ ްނެތިން. ްދަންނަާވކަށް ްެއވާހަކަ ްވާހަކަްއަޅުަގނޑު ްއެ ްތަފްޞީލުކޮށް ަރށް

ްބޭބޭފުޅުންގެް ްނިސްބަްތެވވަަޑއިގަންަނވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފެނިގެންދިަޔީއ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ވިދާޅުވާނެ.

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަންތައް. ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްމަސަްއކަތްކުެރއްިވއިުރ ްތަންތަނުގައި ްދެންނެވި ްމި ފަރާތުން

ްމިއަދުްއުއްމީ ްމަޖިލީހުން ްމި ްމެްނބަރަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުރަން،ްގެމަނަުފށީ ްވެސް ްަޔޤީން ނޑު ދުކުރަން،ްއަުޅގަ

އެްކޮމިޝަނަށްްޢަްއޔަންކުރަްންއެންމެްޤާބިލު،ްއެކަންްކުރުުމގެްެއްއވެސްްމީހެްއގެްމުށުތެެރްއަށްްނުެވއްިޓ،ްފައިާސަގއިް
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ްޢަދުލުއިންޞާފު ްނެތި، ްޚިޔާނާތެއް ްއޮްތްނުޖެހި، ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް ްޔަޤީންކަން ްފުރިހަމަ ްކޮްށދޭނެކަމުގެ ްއެކަން ން

 އިލްހާމާްދޭތެރޭގަ.ްއަދިްެއކަން...

ް

 ނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްް ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ްބޭނުންކުރަނީ ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްެމންބަރުްތެރި ިޢއްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނީް ްައކީ ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ނުޑްދެކޭގޮުތަގއި ްޓަކައި.ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްިމްކޮމިޝަނަށް ްޙަމްޒާގެްނަންފުޅު އަޙްމަދު

ްމާނަހުރިް ްއަށް ްޖުޑީޝަރީ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްވަގުތު ްމި ްވެފަިއ، ްކަމަށް ްބޭފުޅެއް ްހުންނެވި ްލިބިވަޑަިއގެން ތަޖުރިބާ

ް ްހުރިކަންްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްމައްސަލަަތއް ްއެ ްހުރި. ްއެަބ ްަމއްސަލަތަެކއް ްޖުޑީޝަރީަގއި ްޖެހޭ. ްެއބަ ގެންނަން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހައްލުެވގެންދިޔުން ްމައްސަލަތައް ްއެ ްކުރަންޖެހޭ. ްވެސް ްޤަބޫލު ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންް ޤާއިމުކުރުމަށްްަޓކައިްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެްއްދިވެހިރާއްޖޭގެްޒަމާނުއްސުރެްެދމިގެންްއަންނަްހަމަޖެހުމެއްްައޅުގަ

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްބިެލތްދޫ ްފަދަ، ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްއަލްުއސްތާުޛ ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުަރނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގަިއ

ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްަވރަށް ްހުންނެވުމަީކ ްއެތާނަގއި ްބޭފުޅަުކ ްޤާބިލު ްތަޢުލީމީ ްބޭފުޅަކު، ްޤާބިލު ްފަދަ ކަމަށްްްމެންބަރު

ްގިނަް ްވަރަށް ްވީނަމަވެސް ްކަމުަގިއ ްބޭފުޅެއް ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަކީ ްޙަމްޒާ ްއަދި ްދެކެނީ. އަޅުަގނޑު

ްޤަބޫުލކުރެވެނީ.ް ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްބޭފުޅެއް ްމަޑުމައިތިރި ްގެންުގޅުްއވާ، ްއުސޫލުތައް ްމެދުމިނުގެ ކަންތައްތަުކގައި

ނޑަށްްއެހެންވީމާ،ްވަރަށްްކެތްތެރިކަާމްއެ ކުްވަރަށްްސްޓްރެޓީޖިުކކޮްށްކަންތައްތަކާްކުރިމަތިލަްއވާްބޭފުޅެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްމިް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްެނރެވިއްޖެ ްތެރެއަށް ްޖޭ.އެސް.ީސގެ ްފަރާތުން ްޙަމްާޒގެ ްވިސްނުން ްެއ ްއެހެްނވީމާ، ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

ްއިތުބާުރގެއްލެމުންދާ ްތެޭރަގއި ްަރއްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމަގަށްްްވަގުތު ްހަމަ ްމުޅިން ްިނޒާމު ޝަރީޢަތުގެ

އެޅުވުުމގައިްޙަްމޒާްއަށްްވަަރށްްމުހިއްމުްއިޝްތިރާޖީްމަސައްކަތްތަެކއްްކުެރވިދާނެްކަމަްށްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވެނީ.ް

ޑީ.އާރު.ީޕގެްއެހެންވީމާ،ްމިްމަސައްކަތްތަްއްކުރުމަށްްޓަކައިްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުަގނޑާްއަދިް

ްތާއީދުލިބޭނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްބުނ2118/11ްްޭތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްް ްއެބަ ްޤާނޫނު ޖުޑީޝަލްްަސރވިސްްކޮމިޝަުނގެ

ްމަޖި ްމިްރައްޔިތުންގެ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްިއންނަވަންވާނޭ. ްކޮމިޝަނުަގއި ްއެ ްމެންބަރަކު ލީހުގެ

ްކޮްން ްވަަޑއިގަންަނވާނީ ްތަނަށް ްއެ ްތަމްސީލުކުރަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ބަހުސްކުރަނީ

ްމަޖިލީހަ ްމި ްމިހާރުވެސް ްނަންފުޅެއް ްދެ ްއެހެްނވީމާ، ްހުށަހެޅުނުްބޭފުޅެއްތޯއޭ. ްފުރަތަމަ ްއެގޮތުން ްހުށަހެޅިއްޖެ. ށް

ްހުށަހެޅުނުް ްއެެހންވީމާ،ްފުރަތަމަ ްނަންފުޅު. ްއަޙްމަދުގެ ްއިލްާހމު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްގެމަނަފުށީ ނަންފުޅަކީ
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ްނަންފުޅަށް ްހުށަހެޅުނު ްއެ ްއިތުބާރުކުރާތީވެ، ްއިލްހާމަށް ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްވެފައި ްކަމަށް ނުޑްްނަންފުޅު އަޅުގަ

ްތެރިްރައީސް.ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ްއަްށް ްޖޭ.އެސް.ސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްފަރާތުން ްބޭނުންވީ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްތްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާގެްނަންފުޅަށްްތާއީދުކޮށްލަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ހުށަހަޅާްކެންޑިޑޭޓު،ްބިލެ

ް

ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ް ްއިންތިޚާބުކުރަން. السالم عليكن`. ްމެންބަރަކު ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްއަްށ، ޖެހުނުްޖޭ.އެސް.ސީ

ްއިްނއިރުަގިއް ްތަނުގަިއ ްއެ ްވެލެިޒނީ ްވިދާުޅވެއްޖެ. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ސަބަބު

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްހާމަަވގެްނދިޔަ، ްކޮމިޝަނ288ްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަރވިްސ ްޖުީޑޝަލް ްޚިލާފަށް ްމާއްާދއާ ވަނަ

ްދާތަން.ްއެހެންނަ ްއަޑެއްނާހާ.ްޭއގެްހަރަކާތްތެރިވަމުން ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްވާހަަކެއއް ްދެއްކެވި ްއެ ްކަމަނާ ްއެ ްއޭރު މަވެސް

ްދަނީ.ްޖުޑީޝަލްް ްމި ްހާމަަވމުން ްރައްޔިތުންނަށް ްެއންމެހައި ްދަނީ. ްމި ްހާމަވަމުން ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްމިހާރު ޙަޤީޤަތް

ްއެބަްުހއްޓޭ.ްއެހެންނަމަ ްވަަރށްްގިނަްމައްސަލަަތއް ވެސްްޭއގެްަފހުންްއެްބޭފުޅާ؛ްއެްކަމަނާްސަރވިސްްކޮމިޝަނުަގއި

ްގޮުތގަިއް ްޤާރޫނެްއގެ ްހާމާނެއް، ްބޮޑުސިންގާ ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްތަނަށް ްއެ އިސްތިޢުފާދިނުމަށްފަހު

ްނޫން.ް ްކުރިއެރުެމއް ްލިބުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްޤާސިމުެގްފަާރތުން ްެވއްދި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިފަިއގެން ލާރިތަކެއް

ްއުްސްއެ ްވަރަށް ްގޮތުން ްާޤނޫނީ ްޚާއްޞަކޮށް ްދަންނަ، ްާޤނޫނު ްތެެރއިން ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްއެދެީނ ނުޑ ްއަުޅގަ ހެންވީމާ،

ްއެކަށޭނެް ްކަމަށް ްއެ ްއަކީ ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްއަލްއުސްތާޛު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ްކަމުގަިއވާ ބޭފުޅެއް

ް ްއެ ނޑު ްކަމުގަ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ ްފުރުޞަތަށްްމީހެއް ްކުުރޮކށްލާނަން.ްދެއްވި ްތާއީދުކޮށް،ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަ ނަމަށް

ްޓަކައިްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރްއޔާ.ްޝުކުރިްއޔާ.

 

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ް ްފެންނާތީވެ، ްއެގޮތަށް ްސިސްޓަމުން ްމި ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެންްޝުކުރިއްޔާ ްދެންނެވީ. ްވާހަކަ އެ

ްއަޅުަގނޑުް ްއިނީ. ްމަޑުމަޑުން ްގެންދާީތވެ ްއެކަން ްގޮތަކަށް ްހިތްޕުޅާހަމަވާ ްގޮތަކަްށ، ްޤަބޫލުފުޅުވާ ްމަނިކުފާނު އެކަމަކު

ްހަރުދަނާކޮށް،ް ްދާއިރާ ްޤާއިމުުކރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ މިއަދު

ްފަޚުރުވެިރވާްބައްޓަން ްޓަަކއި ްާޕޓީއަކަށް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްާޚއްޞަކޮށް ްއަދި ްމަޖިލީހުން؛ ްރަްއޔިތުންގެ ްޓަަކއި ކުރުމަށް

ނޑުްވެސްްވަރަށްްއުާފވޭ.ްއެްާޕޓީްއަށްްނިސްބަތްވާްބޭފުޅަުކް އެމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންްކުރަމުްނގެންދާްމަސައްކަތަށްްއަުޅގަ



95 

 

ނޑުްވެސްްބޭނުންފުުޅީވްމިްދެންނެވިްކޮމިޝަނަށްްފޮނުވޭްގޮތަށްްމިްތަ ނުންްނަންފުޅުްހުށަހެޅި،ްތާއީދުލިބުނީމަ.ްައޅުގަ

އެްނަންފުޅަށްްތާއީދުކުރަން.ްއަޅުަގނޑުްހަމަްމިއަދުްމިްނޭވާަގއިްދަންނަވާލަންްއޮތީްސިޔާސީްގޮތުންްކިތަންމެްޚިޔާލުް

ލީހުގެްއަބުރާއިްޢިއްޒަތާއިްކަރާމާތަށްްތަފާތުވިޔަސްްއަދިްކޮންމެގޮަތަކށްްކަންްދިޔަކަމުގައިްިވޔަސްްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖި

ްވިލިމާފަންނުް ްބޭރަށް ނޑުތަކުން ްމިްނގަ ްބަަލއިލަންވާ ްެތރޭގައި ްރައްޓެހިރަހުމަތްތެރިންގެ ްނެތަސް، ްބޭނުން ހިފެހެއްޓުމެއް

ނޑުްވަރަށްްހިތާމަކުާރްކަމެކޭ.ްއަިމއްލަ ފުޅަށްްހަމަްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިއަދުްވަަޑިއގެންވަަޑިއގަތުްންއަުޅގަ

ްހުންނެިވް ްފަހަތުގައި ްމަރުގެ ްައވާހާރަކޮށްލުމުގެ ްއަފްާރޝީމްގެ ްޑރ. ްހުރެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ރަނގަޅަށް

ްމިް ްޓަަކއި ްއެުޅވުމަށް ްއެކަން ްބޮލުގައި ްމީހެއްގެ ްއެހެން ްއިޢުތިރާފުވަަޑިއގަންނަާވިއރު ްއަށް ްއަިމއްލަ ްގޮތުަގއި ބޭފުޅެއްގެ

އެްދެއްެކވިްވާހަކަްއަކީްބަލަިއގަނެޭވނެްވާހަކައެއްްނޫން.ްދިވެހިރާްއޖޭގެްސިޔާސީްހާލަތުްމިއަދުްްތަނަށްްތެދުވެވަޑަިއގެން

މިްހިސާބަށްްއަިއއިރުަގއިްއަްޙމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކަކީްެއކިްފަހަރުްއެިކްދުލުންްާވހަކަފުޅުދައްަކވަމުންްގެންދަާވް

ްވެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްގޮތުްންބޭފުޅެއްކަންްއެނގޭ.ްައޅުަގނޑު ްެއއްވެްސްއިރެްއގައިްިސޔާސީ ްއަިދްޕޯޑިއަމުަގއިްވެސް ސް

ްއަށްް ނޑި ްކު ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްއެހެންނަމަވެސް ްނުބުނަން. ްއެްއޗެކޭ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްމީހަކަށް ްއަރަފޯދިގެންވާ އަޅުަގނޑާ

ްބޭރުގައި ްތަޅާަފިއ ްވެސް ްކުކުޅުިބސް ްއެއީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބުނަން ްެއއްޗެހި ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްތޮށިަގނުޑްްވީމަ އޮންނަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްވެްސްއެއްލައިލަނީ. ްތޮށިަގނޑު ްކައިނުލާ ނޑު ްތޮިށގަ ްަނގާފައި ްވެސް ްދޮްނކެޔޮ ްއަދި ްެއއްލައިލަނީ. ވެސް

ްިނކަމެތިކަމެއްް ްއޭގެން ްެވއްެޖއްޔާ ްގޮެތއް ްމީހަކަށް ްއެިރގެން ްަފއިން ްވެސް ްެއްއޗެއްސަށް ްދާ ްހިސާބަށް އެއްަލއިލާ

ްއަޅުގަް ްވާހަކަ ްއެ ްމަރުގެްއަންނާތީ ްމީހުންގެ ްަތފާތުވިޔަސް ްޚިޔާލު ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްއެދެްނ ްއަޅުަގނޑު ްބުނަން. ނޑު

ްކުީރގަިއް ްއެޅުވުުމގެ ްބޮލުގައި ްމީހުންގެ ްމައްސަލަތައް ްކަރަޕްަޝނުގެ ްމައްސަލަތަާކއި ްޮބޑެތި ްަވއްކަމުގެ ްއާއި މައްސަލަ

ްރާ ްހައްލުހޯދަން.ްއެގޮތަްށްމުޅި ްއެކަްނކަމަށް ްވަަޑއިގެން ްޭއގެންްޝަރީޢަތަށް ްމީހުންނަކަށް ްއަނގަތަޅަމުްންދުވާ އްޖޭަގއި

ްއިރާދަކުރެއްިވއްާޔް ްމާދަމާ ްވެރިކަްނ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤައުމުގެ ްމި ްމިއަދު ްލިބިފަެއއް. ްނެތް ކުރިއެރުމެއް

ްއި ްމިއަދުގެ ްހުރީ.ްއެއީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޗެއަރާޕސަންކަމުގައި ްޕާޓީގެ ްސިޔާސީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްދޭން އްތިފާޤު.ްރައްޔިތުން

ހާސްްމީހުންެގްވޯޓުިދނުމަކީްއެީއްައޅުަގނޑުމެްނ95ްްއަޅުަގނޑަްށްރަްއޔިތުންްކުރިްތާއީދު.ްައޅުަގނޑުމެންްޕާޓީްައށްް

ްނަންް ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްޖުީޑޝަލް ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްއެހެްނވީމާ، ްމަަސްއކަތްކުރިކުރުން. ޒިންމާދާރުކަމާއެީކގައި

ްމަ ްކުއްިލ ްއަދި ްވިޔަސް ްއެއްޗެިހްހުށަޅަން ްދިމާއަށް ްމީހުންނާ ްއެހެން ްތެދުވެ، ްއެކަމަިއގެން ްހުށަހެޅުނަސް އްސަލައެއް

ނޑުްމަރުްދުވަހާްހަމައަށްް ނޑުްއެބޭުފޅުންްކިތަންމެްރުޅިއަޔަސްްއަުޅގަ ކިޔުމަކީްެއއީްކުރަންާވވަރުްަކމެއްްނޫން.ްއަޅުގަ

އީްނިހާނުްޙަސަންްމަނިކުްކިތަންމެްވަރަށްްކޯފާވިަޔސްްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެްައނިޔާވެރިކަުމގެްވާހަކަަދއްކާނަްނ.ްއެ

ްމިް ްއައުމަށް ްވެިރކަމަށް ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްޓަަކއި، ްއައުމަށް ްވެިރކަމަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއަދި ްކުރާނަން. ްއެކަން އަޅުަގނޑު

ްބުރެް ްވެސް ްމާދަމާ ްކުރާނަން. ްަމސައްކަެތއް ްހުރިހާ ްހުރި ްކުރެވެން ްވޯޓުހޯުދމަށް ްާބއްަވއިފިްއޔާްބޭއްޭވްއިންތިޚާބުަގއި އް

ްއަިދް ްދޫކޮށްލައިފިކަން. ްއަތް ްއަތުން ްމިވެރިން ްވެސް ްމަނިކު ްޙަސަން ްވަޙީދު ްއެއްަޗކީ ްއެނގޭ ްމި ްމިއަދު ގެންނާނަން.
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ްކުއްިލް ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްދަންވަުރ ްއިހަށްރޭ ްނުފޯރުވުނުކަން. ްބާެރއް ްމައްޗަށް ްފުލުުހންގެ ްއާއި ްފޯސް ޑިފެންސް

ްއޭް ްަވއްދަިއގެން ްއެިތްމައްސަލަެއއް ްމުޅި ްތެޅެންހަދައިގެން ްކާން ްމަކަރާޖަހައިގެން ްުނވިަކން. ްކާމިޔާބެއް ްވެސް ގެން

ްރާއްޖޭގައިް ްމި ް ްއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ްވަނީ. ްއެ ްގޮތް ްވާނެ ްދެން ްގޮވީމަ ްއަތަށް ްބުނަންޏާ ްބަހުން ްދިވެހި ޙަޤީޤަތަށް

ިވއްޖެްއޔާްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީާސއިްގެްކުީރގައިްއިންތިޚާެބއްްބާްއވާނަން.ްނުބޭއ11ްއަޅުަގނޑުމެންްނޮވެމްބަރުް

ްގަދަބާރުންް ްއަރުވައި ްމާލެ ްއެންމެން ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްގޮއްސިއްޔާ ްފަހަތަށް ްއޭގެ ްހަވާލުުކރާނަން. ްވެރިކަން ްރާއްޖޭގެ މި

ްމަ ްމާލޭގެ ްަދންނަވަނީ ްމި ްޔަގީންކަާމއެީކގައި ްއެބަުހރި. ްހިްތވަރު ްއެކަމުގެ ްބަދަލުކޮށްލާނަން. ްވެރިކަން ގުތަްއްވެސް

ނޑުންްވެިރަކންްބަދަލުކުރުމުގެްލީޑަރެއްގެް ފުރާލައިގެންްރާއްޖޭގެްަރއްޔިުތންްގެނެސްގެންްދިވެހިރާއްޭޖެގްގުޅަކުޅޭްފަްސގަ

ް ްނޮވެމްބަރު ްހުންނާަނން ނޑު ްއަުޅގަ ްސާބިތުކަމާެއީކގަ.11ްގޮތުަގއި ްދަްއކައިލާނަން ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްއެކަން ްފަހުން. ގެ

ްކޮ ްވަރިހަމަ ްނޫން ްނިސްބަތްާވްބަޑިއެްއ ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްއެހެްނީވމާ، ްމައްސަލައެްއ. ްނޯްނނާނެ ްޖެއްސަސް ްއެްއޗެްއ ްނމެ

ބޭފުޅުންގެްނަމުގައިްތިއްަބވަިއގެންްއަދިްޤާސިމްްއަތްޕުޅުންްލާރިްހޯއްދަވަިއގެންްމިތަނަށްްތެދުވެަވޑަިއގެންްހިތަށްއައިާހް

ްެއއިއްް ްނޫން ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްވަރަްށްއެްއޗެްއްކިޔުަމކީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަރަްށްއިޙްިތރާމުކުރާ ނޑު ޔަކީ.ްއަުޅގަ

ްމަނިކަކީ.ް ްޙުސައިން ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްޙަޤީޤަތުގައި ްމީހެއް ްުއޅޭ ްވާހަކަދައްަކއި ްތަނުގައި ްމި ްގާްތކޮށް ްވަރަށް ރައްޓެހި

ްވާހަކަ ްފަހުން ްމީގެ ްދެން ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ްވެސް ްދުވަހަކު ްލައިނުއަޅާީލ. ްފެށިގެން ްނުދަްއކާނަން.ްމިއަދުން ްވެސް ެއއް

ްިދޔައިާމް ްކަންތައް ްހިސާބަށް ްިމ ްއެހެންވީމާ، ްވާނެ. ްމައްސަަލއަކަށް ްނިޒާމީ ްއެީއ ްބުންޏަސް ްއިްނ ްއަނގަ އަޅުަގނާޑ

ނުޑގެް ްއަުޅގަ ނޑާއި ްއަޅުގަ ްނެތިްސ ްއަޅުަގނޑު ްނުލައި ްކަަމކާ ްޙައްޤުން ްެއްއވެސް ްމިތާނގައި ްގޯްސވީ. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްދޮން ްބެހިގަތީ. ްޮބޑަށްްޢާއިލާއާ ްވަރަށް ްއެނިގއްޖެ. ްައޅުަގނޑަްށ ްކިޔަންެވގެންކަން ްކިޔަނީ ްމީހުން ްނިހާނޭ ެކޮޔ

 ޝުކުރިއްާޔ.ްަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

 ެކވުން:ވާހަކަެދއްهللاްްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ް ްޖޭ.އެސް.ސީ. الم عليكنالس  `. ްމިއަދު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހޮވުމުގެްްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރަކު އަށް

ްގޮތުްން ްިސޔާސީ ްޖެހެއޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކާއިުރ ކަންތަކުަގއި

ްކަންތައްަތކެއްް ްއަރަންޖެހޭ ްގަަލކަްށ ްއެްއ ްވާހަަކއެއްަދއްަކއި، ްެއއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަފާތުިވޔަްސ ްޚިޔާލު ކިތަންމެ

ނ ްއަޅުގަ ްކަްނކަމަށްްހުންނަން. ްއެ ްވާހަކަދައްާކއިރު، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ޑުމެންގެ

ްހޮވުމަްށް ްތަންތަނަށް ްއެ ްމީހުން ްއެކަީށގެންާވްޤާބިލު ްކަންަކމަށް ްއެ ްއެަބްޖެހޭ ްޢައްޔަންކުރާއިުރްއަުޅަގނޑުމެން މީހުން

ްޖޭ. ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްކުޅޭކުޅޭްމަސައްކަތްކުރަން. ްއެތަނަކަށް ްނޫން. ްތަނެއް ްކުޭޅކުޅޭ ްއެއީ ްއަކީ އެސް.ީއ

ްހަމަް ނޑުމެން ްހަރުދަނާނުކުރެވޭނެ.ްއަުޅގަ ްދާއިރާ ްޝަރުޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްފޮނުވައިގެން މީހުން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިކޔަިއގެން ްެއކަްއޗެއް ްެއކީ ްއެންމެން ްސާބިތުކަމާއެީކގައި ްކެރިގެްނ، ްނިޒާމުްވަރަށް ްޝަރުޢީ ގެ
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ްހައްލެއްނުކުެރވޭނެ.ް ްއަުޅަގނޑުެމނަކަށް ްމައްސަލަތަކެއް ްއުފެދެމުންދާ ްމި ްޤައުމުގައި ްމި ްމެނުވީ ހަރުދަނާކުރެވިގެން

ްޢަދުލުއިންޞާފުް ްާޤއިމުނުކުރެވުނީމަ. ްޢަދުލުއިންޞާފު ްތަެނއްގެ ްއެ ްެގއްލިގެންދާނީ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްހަމަޖެހުން ތަނެއްގެ

ްާދއި ްެއގޮތުންްޤާއިމުކުރުމުގެ ްތިބެގެން. ްަކންކަމުގަިއ ްއެ ްބޭފުޅުން ްޤާބިލު ްއެކަީށެގންވާ ްއެކަމަށް ްހަރުަދނާކުރެވޭނީ ރާ

ްޤާބިލު،ް ްއެކަީށގެންވާ ްެއކަމަށް ްފޮނުވަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއަށް ްޖޭ.އެސް.ސީ ްޤަބޫލުުކރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ބަލާއިރު

ްމަްއސަލަެއއް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްކަަމށް. ްވަފާތެރިން ްވިޔަްސްްއިޚްލާޞްތެރި ްކަމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްޕާޓީއަކުން ްކޮންމެ ނެތް

ްއެފަދަް ްކަމެއް. ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްއައުން ްތަނަށް ްމި ްނަން ްބޭފުޅެއްގެ ްޤާބިލު ްއެކަީށގެންވާ އެކަމަށް

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްމި ްވާހަކަ ްެއ ްވޯޓުދޭނަން. ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްއަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގަިއްބޭފުޅަކަށް

ްއަިދް ްވާހަކަދެްއކިަޔސް، ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްމިތާ ްވަދެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަދި ްގޮުތން ްސިާޔސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްޖޭ.ެއސް.ީސގަިއ،ް ްހަޭޅއްލެިވޔަސް ްވަަރކަށް ްކިތަންމެ ްޕޯިޑއަމްތަުކގަިއ ްިސޔާސީ ްުގޅިގެން ްޕާޓީަތކާ ްސިޔާސީ ބައެއް

ްއެތާނގެ ްތިބެގެން ްކަމަކަްށްްޖޭ.އެސް.ީސގައި ްކުރެވިދާނެ ނުޑމެނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްއެކަީށގެންވާ ްއެންމެ މަސައްކަތްަތއް

ްޢިލްމީް ްގޮތުންނާއި ްޤާނޫނީ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަަވނީ ްމި ްއެހެންެވގެން ްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ. އަޅުަގނަޑކަށް

ްޖޭ.އެސް.ސީަގއި ްބޭފުޅުންނޭ ްއެކަށީގެްނވާ ްޮގތުން ްތަޖުރިބާގެ ްއަދި ްމިްްގޮތުންނާ ްހަމަ ްއެހެންވެގެން ތިއްަބވަންޖެހޭނީ.

ްހަމައިަގއިް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުަގއި؛ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރީ ްމި ްޭބނުން ްއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުގައި

ްލިބިވަޑަިއގެން ްހުނަރު ްެއކަމުގެ ްއާއި ްތަޖުރިބާ ްއެކަުމގެ ްޤާބިލުކަާމއި ްއެކަމުގެ ްަވޑަިއގަންަނވަންޖެހޭނީ ްއަށް ްޖޭ.އެސް.ސީ

ްެއް ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމެއްަގއި ްކަުމދާ ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްހަމަ ްކަންކަމަށް ްނޫން ްއެ ްބޭފުޅުން. ތިއްބެވި

ްމައްސަަލއިަގއިް ްޖޭ.އެސް.ީސގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްތަްއޔާރަށް. ްޯވޓުދޭން ްބޭފުޅަކަށް ްއެ ްމިހުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަކަށް

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ؛ްއަޅުަގނުޑގެްޚިޔާލުްވަރަށްްަތފާތު.ްހަމަްވަރަ ށްްތަފާތޭްމިްދަންނަވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްއެހެންް ްނޫނީ ނޑިޔާރަކަށް ްފަ ްކޯޓްގެ ްސުޕްރީމް ްނޫނީ ްއަށް ްޖޭ.އެސް.ސީ ްދެންނެވީ. ްމި ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ނިޑޔާރަކަށްްހަމަްކޮންމެްކޮންމެްބޭފުޅަކުްލައިެގންްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްައޅު ަގނޑުމެންގެްޤައުުމގެްޝަރުީޢްކޯޓެްއގެްފަ

ްދަންނަވަންް ްއަޅުަގނޑު ްއެއްފަަހރު ްއަދިވެސް ްދަންނަވާލީ. ްވާހަކަ ްމި ްއެހެންވެގެން ްނުކުރެޭވނެ. ްހަރުދަނާއެއް ނިޒާމު

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްއެއްަފރާތްކޮށްފައި، ްތަފާތުވުން ްޚިޔާލު ްސިާޔސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފޮނުވާއިރު ްމީހަކު ްއަށް ޖޭ.އެސް.ސީ

ްސި ްދުވަހަކުްންވިސްނުން ްއެރުނު ްގަލަކަށް ްއެއް ްކަންކަުމގައި ްބާވަތުގެ ްމި ްތަފާތުވިޔަސް ްކިތަންމެ ްކަންކަުމަގއި ޔާސީ

ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްކަމަކަށް. ްއަންނާނެ ްހަމަޖެހުން ްޤައުމަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް މެނުވީ

ްކަމަކަ ްޤާއިމުކުރެވިދާނެ ްސުލްޙަމަސްލަޙަތު ްދަންނަވަނީްޤައުމުަގއި ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްއެހެންވެގެން ނޑު ްައޅުގަ ށް.

ްެއކަްއޗެްއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްމި ްާބއްވާަފއި ްފަާރތުގައި ްއެއް ްވާަދވެރިކަން ްިސޔާސީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ހިނގާށޭ

ްކިޔަިއގެންްޤާބިލުްބޭފުޅަކުްއެްމަޤާމަށްްނެގޭތޯްމަސައްކަތްކުަރން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް
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 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނަންތަކުެގް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަދު ްބޭފުޅަކީ ްޤާބިލު ްވިދާޅުވިހެްންއެންމެ ްއެ ްއެކަމަށް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަ ްކަަމށް ްޙަމްާޒ ްއަޙްމަދު ްއަްލުއސްތާޛު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްބިލެތްދޫ ްދެޭކގޮތުަގއިްތެރެއިން ނުޑ ުޅގަ

ްސިޔާީސް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަ. ްޤަބޫލުުކރެއްވި ްއެ ްވެސް ްޢަބްދުއްރަޙީމު ްަރއީސް ްނައިބު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ނޑުްުއއްމީދުކުރަންްވޯޓުާލއިރުް ގޮތުންްމިއަދުްއެްަބސްްެއގޮަތށްްވިދާޅުެވވެންްނެތީމާްފުންޮކށްްއެްވާަހކަދެއްެކވީ.ްއަުޅގަ

ް ްބޭފުޅާ ްހަމަްއެ ްރަނގަޅިއްޔާ ްހަމަ ްޢަބްދުއްރަޙީމަކަސް ްކަމަށް.ްއޭރުން ްލަްއވާނެ ްރަނގަޅަށް ްވޯޓު ްގޮަތށް ވާހަކަދެއްެކވި

ްވިސްނަންް ްފުންކޮށް ްވަރަށް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއައުމުން ްހާލަތަށް ްމި ްމިއަދު ްރާއްޖެ ްމި ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ރަނގަޅު.

ްއަދި ްނޫޅޭ ްދޫކުރާކަށް ްޖެހޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްހަމަ.ްމިްޤައުމުްްއެބަ ްއެކަކުްވެސް ްނޫޅޭ ްއެަކކުްވެސް.ްދޫކުރާކަށް ވެސް

ނޑިް ްފި ްނިންމަންނުކެރޭ ްއިންިތޚާބު ްއެ ްކުރިމަތިލައި ްއިންތިޚާބަށް ްރިޔާސީ ްދަނީ ްމި ްވެއްިޓގެްނ ްތެރެއަށް ހަލާކުގެ

ްބޭއްވި ްމާދަމާ ްވިދާުޅވަނީ ްއެ ްެކނޑިޑޭޓު ްރިޔާސީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއުޅޭީތވެ. ނިޑޑޭޓުންތަކެއް ްމަްއސަލަެއއްްކެ ޔަސް

ްމައްސަަލއެއްް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްބޭްއވިޔަސް ްއިންތިޚާބު ްތެޭރަގއި ްސަރުވަރު ްހަދައިގެން ްއަްށ ްއަމިއްލަ ްސަރުވަރު ނެތޭ.

ނޑުް ނެތޭ.ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްއެބަްޖެހެއޭްއެްރަްއޔިތުން،ްަރއްޔިތުންގެްވެިރއެއްްނިންމުމުެގްފުރުޞަތުދޭން.ްއަޅުގަ

ްއުާފކުރަން ްއެހެންނަމަވެްސްްވަރަށް ްިއނީޝިއޭޓިވް. ްނެްނެގވި ްއެ ްރޭނގަިއ ްަރއީްސ ްކޮމިޝަނުގެ އިެލކްަޝންސް

ްރިތިް ްމާ ްބަލާކަށް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްބޭއްވުމަކީ ްޓޯކްސް ްފާޑުފާޑު ްގޮތުގައި ްޓޯކްސްެގ ްދައްކާ މޫނުމައްޗަށް

ްއެ ްރައީސް ްކޮމިޝަނުގެ ްއިލެކްޝަންސް ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްދިވެހިރާއްޖޭެގްމަންޒަރެއް ްމަތިން ްގޮތެްއގެ ދިލަްއވާ

ްއެފަދަް ްުއއްމީދުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްގޮވާލަން. ްފަހަރު ްމި ްއިންތިޚާބަކަްށ ްޔަީގންކަންދީގެންވާ ްޚިދުމަތްތަކުން ސަލާމަތީ

ޒަތްތެރިްއިންތިޚާބެއްްލިބިގެންްނޫނިއްާޔމުްމިްރާއްޖޭގައިްދެންްސުލްޙަވެރިްނިމުމެއްްމިްހަލަބޮލިކަމަކަށްްނާންނާނެ.ްޢިއް

ް ްނޮވެމްބަރު ނޑުމ11ެރައީސް. ްއަުޅގަ ްބުއިްަގިއ ްކޯނަރ ްފައިދާހުރިްން ްެވސް ްއެަކކަށް ްތެރެއިްނ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ މާ

ް ްނުފެންނާނެ. ްކުޑަބަޑޮހާިއ2ްްމާދަމައެއް ްމަޝްވަރާތައް ްއާޖުފާޖުދައްކަިއ،ްއާޓުބާޓުދައްަކއި،ްފާޑުފާުޑެގ ްވަންދެން އަހަރު

ްދަރުބާރުޭގގަ ްާއއި ްވާހަކަތަްއްދައްާކކަށް.ްކޮންެމްނަސަންދުރާގަ ްމި ްޖެހޭ ްނުެވސް ްގެންނާކަށް ްބޭރުމީހުން.ްބޭރުމީހުން އާ

ްބޭރުމީހުންް ްެދކޮޅު ްނޭވަެއއްގެ ްއެކަަމކު ްއަޅުަގނޑުމެން ްސިޔާދަތޭ. ްޓަކައޭ ްޤައުމަށް ްދީނާއި ްބުނަނީ ްވެސް މީހަކު

އިްޤައުމަށްްަޓކައިްލޯބިާވއިރު،ްބޭރުމީހުންނާްގޮަވިއގެންްތިބެންްމިްވިސްނަނީ.ްޕީ.ޕީ.އެމާއިްޖުމްހޫރީްޕާޓީންްވަރަށްްދީނާ

ްބަަޔާކް ްއެްއވެސް ްނޫނޭ ްބޭނުމެއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްދައްކަނީ ްމި ނޑުމެން ްތިބެނީ.ްއަޅުގަ ްމި ްމީހުން ްއެ ވާހަކަދަްއކަދައްކާ

ްގެއްލޭނެ ްއިްސތިޤްލާލު ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްބާްއަވއިދެއްވާށޭ. ްއިންތިޚާބެއް ްވާހަކަދަްއާކކަށް. ްއިތުރަކަށް އިނގޭޯތްްދެން

ް ްބޭރ11ްުނޮވެމްބަރު ްއެހެންވީމާ، ްނަމަ. ްނުގެނެްސފި ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްރައީެސްއ ްއިންތިޚާބީ ްައޅުަގނޑުމެން ަގއި

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްކްރޮސްކޮށްފައެްއ. ްލައިން ްނާންނާނެ ްމީހުނެއް ްބޭރު ްހަމައަށް. ްލައިނަކާ ްަވކި ްއާދެވޭނީ ްވެސް މީހުންނަށް

ްއަޅުާވކަށް.ްއަޅުގަ ްހަމައަކަށް ްއެއީކީްކަންކަން ްނޫން ްގޮތެއް ްއޮތް ްއައްޭސރި ްއެްއވެްސްގޮތަކަށްްސަލާމަތުގެ ނޑުމެނަކަށް
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ަގއިްއެްއަތަށްްވިސްނުމަކީްވެސް.ްއެްއަތަށްްދިއުމަކީްެވސް.ްައޅުަގނެޑއްްޙަޤީޤަތުގައިްބޭނުމެއްްނޫން.11ްނޮވެމްބަރުް

ްެވސ11ްްނޮވެމްބަރް ްާވހަކަދައްކާކަށް ްގޮތެްއގެ ްވާނެ ްދެން ްރާއްޖޭގައި ްމި ްހައްލެްއްަގއި ްއެއް ްކޮންމެވެސް ްއެކަމަުކ .

ްދަންނަވަީނ.ް ްމި ްއެގޮތަށް ްވާތީ ްކަމަށް ްހުާވކުރުން ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްހައްލަކީ ްފެންނަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ހޯދަން

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްރުޖޫޢަވާން. ްއިންތިޚާބަށް ްއެންމެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަދިވެސް ްހަމަ ްޮގތަކީ ްރަނގަޅު ްއެންމެ އެކަމަކު

ނޑުމެންގެްއިންތި ްއަުޅގަ ްމަސައްަކތްކުރަން. ްހޯދަން ްިއންތިޚާބެއް ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާން. ްތެރެއަށް ޚާބު

ްޕާޓީެއްއގެް ްއެްއވެްސ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްނޫންތޯ. ްވެިރފައިކުރަންީވ ްފިންގަރޕްރިންޓު ްތި ްއިނގޭޯތ ްނެތޭ މައްސަލަެއއް

ްޖެ ްރީއްޗަށް ްއެންމެ ްއިނގިލީގެ ްނުހުންނާނެ ްއޮފީހުންްފޯމްތަކެއްަގއި ްފުލުސް ްއެހެންެވއްޖެއްޔާމު ްހެދިފައެއް. އްސިގެން

ފޯނުކޮށްގެންްވެރިފަިއކުރަންވީްނޫންތޯ.ްއެން.ސީ.ައއި.ޓީންްެވރިފައިކުރަންވީްނޫންތޯ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްއޮތްްމުއްދަުތެގް

ްޤައުެމއް ްއަމިއްލަ ްޔާމީންގެ ްޤާސިމަކާއި ްއެއްބަސްވާން. ްޖެހޭ ްއެަބ ްކަމަކަށް ްކުެރވޭ ްޤައުމަކީްްތެރޭގައި ްމި ްމީކީ. ނޫނޭ

އަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންގެްެވސްްޤައުމޭްއިނގޭތޯ.ްއެހެންީވމާ،ްޙައްޤުްހުންނާނެްހުރިހާްއެންމެންގެްވެސް.ްއެހެްނވީމާ،ް

ހުރިހާްއެންމެންގެްކޮޅުންްގޮތްްދޫކުރަންވީްނޫންތޯ.ްކީއްވެތޯްގޮތްދޫނުކުރެިވގެންްމިްއުޅެނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީންް

ްދެންްއިޢުލާ ްވާދަކުރާނެ. ްެއމް.ޑީ.ޕީން ްއިންތިޚާބެްއގައި ްިއޢުލާންކުރާ ްކޮމިޝަނުން ްިއލެކްޝަންސް ްއޮންނާނެ ންކޮށްފައި

މަސްދުވަހުގެްވެރިިފކޭޝަނަކީްެއއ6ްްީއެހެންކަމަށްވަނީނަމަްގޮތްދޫކުާރްމިންވަރަށްްއެހެންްބޭފުޅުންްދޫކުރަންވީްނޫންތޯ.ް

ްގަ ްކޯޓުގެ ްކަމެއްްނޫން.ްސުޕްރީމް ްއޮތްްގޮތެއްްނޫން.ްޕޮސިބަލް ްކޯޓުްންބުނެފައި ްެބލިޔަސްްއެއީްސުޕްރީމް ިއޑްލައިނަށް

11ްް ްއެނގޭނެ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްބުނާއިރު ްާބއްވަން ްއިންތިޚާބެއް ްއެއ6ްްީުދވަހުން ްވެރިފިކޭޝަނަކީ މަސްދުަވހުގެ

ްފެ ްއޮީތ ްއެ ްމާނަ ްއޮތް ްަބނޑުަގއި ްމީހުންެގ ްއެ ްއަކީ ްމާނަ ްޭއގެ ްނޫންކަން. ްކަމެއް ްމީހުންނެއްްޕޮސިބަލް ްއެ ންނަން.

ދުވަހުްބާއްވަންްބުނިއްޔާމުްއެްވެރިފިޭކޝަނ11ްްްމަސްދުވަހުެގްވެރިފިކޭޝަނަކަށްްދާކަށް.ްެއްމީހުނ6ްްްބޭނުމެއްްނުވޭް

ްމިންވަރަކުްން ްއޮތް ްވެވެން ްއޮީތ ްއެ ްގޮވައިލާފައި ްމީހުން ްެއ ްގޮަވއިލާފަ. ްއޮތީ ްއެ ްމީހުން ްއެ ްނޫން ޕްރޮސެސްއަކަށް

ްއެް ްބާއްވަން.ްއެހެންވީާމ،ްއިންސާފުވެރިކަމާ ްއިންތިޚާބެއް ްގޮތަށް ްލިބޭ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއޭގެ ްޓްރާންސްޕޭރެންސީ ކު

ްގަާޔވާނެޯތް ްވަކި ނޑު ްއަޅުގަ ްއިނގޭތޯ. ްނުވޭ ްގަޔާެއއް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްގޮވާލަން؛ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދަށް މިއަދުން

ގަޔާެއއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެްްރިޔާޒުްދެކެ.ްނުވާެންގަޔާެއއް.ްނާޒިމުްދެކެ.ްނުާވނެهللاްޢަބްދު

ްޤައުމުް ްކުރަންޖެހޭ. ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްޓަަކއި ްބޭއްވުމަށް ްއިންތިޚާބެއް ްވިަޔސް ްހަާދފައި ްގޮތެއް ްކޮންމެ ބަޔަކާއި

ްއޮތް ްލިބެން ްއިންތިާޚބެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަުދ ްއިްސކުރުމަކީ ްޙައްޤު ްރަްއޔިތުންގެ ގޮަތކުންްްއިސްކުރުމަީކ،

ްބޭނުްނވަނީ.ް ްއިންތިޚާބެއް ްބޭނުންަވނީ. ްނޫން ްެވސް ްާތރީޚެއް ްއިންތިޚާެބއްގެ ްބޭއްވުން. ްއިންތިޚާބު ްހޯދައި އިންތިޚާބު

ްފަހަރު،ްތިންްފަހަރު.ްޤާނޫނުއަސާސީގެްމާއްދާތައްްް ތާަގިއްފުންނާބުްއުސްްވަކީލުންނޭްމިތާރީޚުްއިޢުލާންކުރެވިއްޖެްދެ

ްއެބަ ްމީހުން ްތިބޭ ްޤާނޫނުއަސާީސެގްްކިޔާފައި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްވަކީލުން؟ ްޤާނޫނީ ްއުސް ްފުންނާބު ްކޮަބއިތޯ ބޯދިއްކުރޭ.

ވަނަްުދވަހުްހުވާކުާރ11ްްވަނަްދުވަހުްހުންނަންޖެހޭނ11ްްެކިތައްްމާއްދާތޯްފަހަނައަޅައިްމިްދިޔައީ.ްއޮކްޓޫބަރްމަހުގެް
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ްމަ ްާޤނޫނީ ްއިނގޭތޯ. ްނެތޭ ްމިއަދަކު ްއެހެންވީާމ، ްގެނެވުނުތޯ؟ ްޭއއްަޗކާއިްމީހާ. ްަނއްޞާިއ ްއާއި ްމަބާދަޢު ްއާއި ބްދަޢު

ްީކްއވެތޯް ްތިބެގެން ްާބރުތަކުަގއި ްސަރުކާުރގެ ްޑެިލވަރކުެރވުނީ. ްކޮންކަެމއްތޯ ްވާަހކަދައްޭކކަށް. ްމޮޅު ްކިޔާކަްށ، މީއްޗަކާ

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއިރުއިރުކޮާޅްޙުކުމް ކުރާްވާހަކަްރައީްސްއިންތިޚާބުްނުބޭއްވުނީ.ްއެހެންީވމާ،ްމިއަދުްއަޅުގަ

ްޙުކުމްނުކުރީ.ް ްބޮޑުވަރުްއިނގޭޯތ.ްކީއްވެތޯ ްމީ ްފޯވިޔަސް ްއެދުމުން ްދުްއވާްވާހަކަ.ްއަިމއްލަ 2ްނަޝީދުގެްކެންޑިޑެންސީ

އަހަރުްނުލިބޭތޯ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ؛ްއެއީްއެމް.ޑީ.ޕީްޤާނޫނީްމެންބަރުްކުރަމުންދިޔަްމަސައްކަތާްއެކުްތިްބޭފުޅުންނަށްްނުލިބޭތޯް

ްދުވ2ްަ ްކީއްވެޯތްއަހަރު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނަން ްމެންބަރުން ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްމެންބަރުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްޙުކުމްކުރަން. ހު

ްިސވިްލް ްކީްއެވގެންތޯ ްތިިރނުކުރީ. ްއަގު ްޑޮލަުރގެ ްީކއްެވގެންތޯ ްުޙކުމްނުކުރީ. ްކީްއވެގެންތޯ ްޙުކުމްނުކުރީ. ްއެުކ ބާރުތަކާ

ްއި ްކީްއވެތޯ ްބޮުޑނުކުރީ. ްމުސާރަ ްތިބީ.ްސާރވަންޓުންގެ ްފޯވެފައި ްއެދުމުން ްއަމިއްލަ ްނާޅާނެ. ްނޭޅީ. ްބަނދަރުތައް ތުރު

ްޕީ.ޕީ.އެމުންް ްހީކުރީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮިމޝަނުގެ ްސާރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްނިކަންބައްލަަވއިލަްއވާ. މިއަދު

ްއި ްޤާސިމް ްޓަކައި، ްތާއީދުހޯދުމަށް ްއިބްރާހީމުގެ ްޤާސިމް ްަކމަށް. ްފޮނުވާނެ ްވަކީލެއް ްމީހަކަށްްޤާނޫނީ ްދެއްކި ބްރާހީމް

ްަރއީްސް ްަނއިބު ްޕާީޓގެ ްއިޚްލާޞްތެރިކަްނ.ްއެ ްޒިންމާދާރުކަން.ްކޮބައިތޯ ްނިންމީ.ްކޮބައިތޯ ްއެ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ތާއީދުކުރަން

ްތިބެންޖެހޭް ްމީހުން ްދަންނަ ްވަކީލުން،ްޤާނޫނު ްވޯޓުލާންޖެހޭނީ.ްޤާނޫނީ ްމީހަކަށޭ ްޤާބިލު ްއެކަމަަކށް ްއަމިއްލައަށް ްބުނީ އެ

ްއިބްރާހީމުގެްތަނެ ްޤާސިމް ްކުރިމަީތގަިއްމިއަދު ްޤައުމުގެ ްބައްަލވައިަލއްާވްދިވެހި ްނިކަން ްތަނަކީ.ްއެހެންނަަމވެސް ްއެ އް

ް ްކޮަބއިޯތ2ްްތާއީދު ްލަދުހަޔާތް. ްކޮބައިތޯ ްނިންމީ. ްތި ްތާއީދުކުރަން ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްކާކަށްތޯ ްހޯދަން ްބުރެްއަގއި ވަނަ

ްކޮބައިތޯ ްވަޢުދަކީ. ްވާ ްތި ްއަސްލުްްރައްޔިތުންނަށް ްފެންނަނީ. ްއޮތް ްމި ްގެނެވޭނީ. ްއިންސާފު ްކޮންބަޔަކަށްތޯ އިންސާފު.

ްމީހެއް.ް ްދަންނަ ްޤާނޫނު ްނެީތތޯ ްޕީ.ޕީ.އެމުަގއި ްވަކީެލއް. ްޤާނޫނީ ްނެތީތޯ ްޕީ.ޕީ.އެމްަގއި ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން މޫނު

ް ްޑރ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީހެއް. ްދާނެ ްއިސްލާޙުކުރަން ނޑިޔާރުގެ ްފަ ްނެތީތޯ ްމަސައްކަތްްޕީ.ޕީ.އެމުަގއި ްކުރި ައފްރާޝީމް

ްނެތީތޯް ްޢިލްމުވެރިެޔއް. ްިމއަދު ްނެތީތޯ ްއަުތަގއި ްޭބފުޅުންގެ ްތި ްޢިލްމުވެރިޔެއް. ްދަންނަ ްޢިލްމު ްެއއީ ބަލައިގަންނަމޭ.

ްމީހެއްް ްއަުޅވާނެ ްހަމައަކަށް ްތަން ްއެ ްއެކު ްސުްލޙަވެރިކަމާ ނޑިޔާުރގޭަގއި ްފަ ްމީހެއް. ްއިޞްލާޙުކުރެވޭނެ ޤާނޫނު

ްނެ ްފެންނަންޖެހޭްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްމީ ްނިންމީ. ްތި ްތާއީދުކުރަން ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްދެއްކި ްޖުމްހޫރީން ތީތޯ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްސަބަބަކީ ްދޫކޮށްލަންޖެހުނު ްމައުމޫނު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީ ްމޫނަކީ. ްއަސްލު ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމީ ޙަޤީޤަތަކީ.

ްލައްޒަ ްޓަކައި،ްމައުމޫުނގެ ްބޭނުމަށް ްއެއްޗެްއްރައީސް.ްމައުމޫނުގެ ްކޮންމެ ްޤުރުބާންކޮށްފާނެ ްއޭނަ ްޓަކައި ތާިއްޢިއްޒަތަށް

ްމިް ްތާއަބަދު ްފުރުޞަތުލިބުނީމާ ްނިންމާލަން ްލެގެސީ ްޭއނަގެ ްރީތިކަމުަގއި ްވެސް. ްއެއްެޗއް ްކޮންމެ ްޤައުމުގެ ްމި ވެސް

ްތާއީދުކުރީމުސް ްާމ ްއަޅުަގނޑު ްއިނގޭތޯ ްރަނގަުޅީވސް ްމާ ްއިނގޭތޯ. ްދަނީ ްއެ ްހަލާކުކުރަމުން ޕީ.ޕީ.އެމުންްްނިޒާމް

ްޤާސިްމް ްމިއަދު ްއެކަމަުކ ްއިޚްލާޞްތެިރާވނެ. ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްއެީއ ްލިޔަސް. ްނަން ްމަނިކު ްޙުސައިން ްނިހާނު އަޙްމަދު

އިބްރާހީމަށްްޓަކައިްޕީ.ޕީ.އެމްެގްޤާބިލުްމީހެއްްނުލާްއެްދުއްވާލީްއެްޙައްޤުްވެސް.ްމީްއަުޅަގނޑުމެންްމިްދައްކާްވާހަަކް

ްހަ ްދިވެހިރާއްޖެ ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީްންއަކީ. ްބައްލަވާ! ްނިކަން ްނެރޭ؛ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަިއގައި ްދައްކާ ްއެުޅވޭނީ މަމަގަށް
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ްއަޅުގަް ްނެރުނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހާޑްލަނޑުމެްނގެ ްނޫނޭ. ްމީެހއް ްއަޅުަގނޑުހާޑްކޯ ްޫނނޭ. ްޤާބިލުްއިނަރެއް މެންެގ

ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްނެރުނީ ްމި ްވަީކލުން ްޤާނޫނީ ްއުސް ްއެންެމްްފުންނާބު ްގިނައިން ްއެންމެ ޕޯިޑއަމްަގއި

ްޤާނޫނީް ްދަންނަ، ްޢިލްމު ްޤާނޫނީ ްނެރުނީ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނެރުނީކީ. ްމި ްނޫން ްީމހާއެއް ްވާހަކަދަްއކާ ހާޑްލައިންކޮށް

ްގެންނަް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަދަލުކުރުމަށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްވިާދުޅވާ ްނަޝީދު ްރައީސް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްެއއީ ވަކީެލއް.

އަކީ.ްެއކަމަށްްެއކަށޭނަްމީހުންނާްއެކު،ްއެކަަމށްްއިޞްލާޙުކުރާނެްއެޖެންާޑެއއްްއޮތްްޕާޓީްައކީްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްްމެނިފެސްޓޯ

ްފާލުންް ްކިހާވަރަކަށްތޯ ްދިވެހިރާއްޖެ ްސަބަބަކީ. ްޖެހޭ ްވޯޓުލާްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެއއްބުރުން އެއީ

ފާލުންްނައްޓާލީ.ްހަމަމަގަށްްއަޅުވަންްބުނީ.ްކޮންކަމެއްތޯްރަނގަޅުވީ.ްްގައ7ިނައްޓައިެލވެނީ.ްކިހާވަރަކަށްތޯ.ްފެބްރުއަރީް

ް ްކޮމިޝަނުަގއި 2ްްއިލެކްޝަން ްމުއަްއސަސާެއއްަގއި ްމިނިވަން ްއިނގޭތޯ. ްތަޅުއަޅުަވއިފިއޭ ފަހަރަށ2ްްްފަހަރު

ްބު ްިއޞްލާޙުކުރަން ނިޑޔާރުގެ ްފަ ްަބއްލަަވއިލަްއވާ ްނިކަން ްަހމައެއާެއކު ްއިނގޭތޯ. ްމީހުންްތަޅުއަުޅވައިފި ނި

ްއިނގޭތޯ.ް ްމީހެކޭ ްއިން ްޒިނޭުކރަން ްވޯޓަރްބޮިއގެން ްވައިޓް ނޑިޔާަރކަށް ްފަ ްކޯޓުގެ ްުސޕްރީމް ްއިނީ ްއެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއިސްލާމީް ްމީ ްުނފެންނަނީތޯ؟ ްދައްތަ ްތުސީލާ ްނުފެންނަނީތޯ؟ ްތުސީލާ ްނުފެންނަނީތޯ؟ ްތުޝާާރ ްވީޑިޔޯ. ނުފެންނަނީތޯ

ނޑި ްފަ ްދުނިޔެ ްމުޅި ްބުނެ، ްއޭަންދައުލަތެކޭ ްކޮބައިތޯ ްލަދުހަޔާތް ްއިންނައިުރ ްމީހެއް ްއިން ްބަރަހަނާެވފައި ޔާުރޭގގެ

ދިފާޢުކޮށްގެންްމިތާގައިްދީނާިއްޤައުމޭްކިޔަން.ްކޮބައިތޯްލަދުހަޔާތް.ްޙައްޤުގެްބަހުގެްވާހަަކދައްކަިއގެންްޙައްުޤގެްމަގުަގިއް

ްޢަޒުލުކޮ ްވެރިކަްނ ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްއިނގޭތޯ. ްދިފާޢުކުރަންްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ ްއިސްލާމްދީން ްޤައުމުގަިއ ްމި ށްފައި

ްމާތް ްމީހުން ްކުރިމަީތގަިއްهللاބުނި ްއެންމެން ްޒިނޭޮކށްގެން ްޙުކުމްކުރަން ްކޯޓުެގ ްސުޕްރީްމ ްމަތީަގއި ްކަާލންފުޅުގެ ގެ

ްއަރަން.ް ްކުރިމަްއޗަށް ްރައްޔިތުންގެ ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ްޕީ.ޕީ.އެމް ްއިނދެގެން ްމީހެން ްއިން ބަރަހަނާވެފައި

ްއަތޮޅުްލަ ްމީ ްގާތްމީހުނޭ. ްމީ ްރައްޓެހިންނޭ. ްއިބްރާހީމްގެ ްޤާސިމް ްމީ ްވެސް ްއިނގޭތޯ.ްއަޅުަގނޑުމެން ދުގަންނަންޖެހޭނެ

ްމިް ްއިނގޭތޯ. ްނުކުރާނަން ްތާއީެދްއ ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްޤާސިމަކަށް ްހަދާކަށް ްއެއްެޗއް ްބޭނުންހާ ްއެކަމަކު މީހުނޭ.

ްމަޞްލަޙަތަ ްޒާތީ ްދަނީ ްމި ްހަލާކުވަމުން ްއެޖެންޑާްޤައުމު ްއަމިއްލަ ްމީހުންގެ ްއެ ްޓަކައި، ްއެދުމަށް ްައމިއްލަ ްޓަކައި، ށް

ްހަލާުކކުރެވޭނީ.ް ްކިހާވަރަކަށްތޯ ްދިވެހިާރއްޖެ ްނުދޭނަން. ްޖާަގެއއް ްއެކަަމކަށް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްޓަކައި. ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް

ްއި ްހަލާކުކުރެވޭނީ.ްކޮންކަމެއްތޯ ްފޭރާން ްިއޖުތިމާޢީ ްޤައުމުގެ ްމި ްއުޅެނީ.ްކޮންރައްޔިތެްއްކިހާވަރަކަށްތޯ ޞްލާޙުކުރަްންމި

ް ްނެުރނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްތިބެނީ. ްޖަގަހަޖަހަިއގެން ްނަސަްނދުރައިަގއި ްދިަޔއީ. ްއެީއ2ްްކައިިރއަށްތޯ މެނިފެސްޓޯ.

ްބުިން ްައޅައިދޭން ްރަށުަގއި ްކޮަބއިޯތ ްވޯޓުލާންވީ. ްަރއްޔިތުން ްމިއަށްތޯ ްސީޑީއާ. ްއެްއބުރުން ްާއއި ްސީީޑ އަންދަލުސް

ްުދވަހުްބަނދަރެ ްއޮތް ްލިބެން ްބާރެއް ްފެންނަނީ ްމި ްހާމަކޮށް ްކަމެއް؟ްމިއަދު ްބުނި ްކޮށްދޭން ްަރއްޔިުތންނަށް އް؟ްކޮބައިތޯ

ްޤަބޫލުކުރޭް ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޮމިޝަނަށް، ްސާރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްއައީ ްމި ްމިއަދު ްކަންތައް. ކުރެވުނު

ް ްއެކަން ްކަމަށް. ްުހރި ްމައްސަލަ ނޑިޔާުރގޭަގއި ްފަ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްޓަކައި ްބޮުޑ2ްްހައްލުކުުރމަށް ްއެންމެ ްއަށް ވަނަ

ސިޔާސީްޕާޓީންްއެްތާއީދުކުީރްޤާސިމްްއިބްރާހީމުްދެއްކިްމީހަކަށް.ްޤާނޫނީްވަކީލުކަމާއިްެއކިްކަންކަމުަގއިްެއކިްމީހުންް
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ް ްފީްލޑުަގއި ްމީހެްއގެ ްއެ ްޤާބިުލވާނީ. ްމީހަކު ްއެ ްފީލްޑުަގއި ްމީހެއްެގ ްެއ ްއަޅުަގނުޑްޤާބިލުވާނީ. ްޤާބިލުވާނީ. ްމީހަކު އެ

ވަރަށްްއިޙްތިރާމުކުރަން.ްައޅުަގނޑުެގްެއކުވެިރެއއްްއިލްހާމުްއަޙްމަދަކީ.ްއިލްހާމުްއަޙްމަދުްމޮޅުވާނެްޕޯިޑއަމްަގއިްބާރަްށް

ްފައިތިލަް ްކަންކަމުަގއި ްޤާޫނނީ ްގާުތގައި ްޙަމްޒާ ްއަޙްަމދު ްއަޙްމަދަކަށް ްއިލްހާމު ްއެކަމަުކ ވާހަކަދަްއކަވަން.

ްޮގސްްހަމަ ނޑަށް ްމީހަކަށް،ްއަުޅގަ ްކުެރވޭ ްަދންނަންޖެހޭ.ްއެކަމެއް ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްޤަބޫލުކުރަން ްހަމަ އެއްނުކުރެވޭނެ.ްއެ

ްނޫން.ް ްމީހެއް ްފަންނުގެ ްޤާނޫނީ ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭނެ. ްމަސައްކަތެއް ްކުރާ ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ޖޭ.އެސް.ީސގައި

ްވަރަކަށް ްވާހަކަދައްކާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމަްްއެހެންނަމަވެސް ްއެ ްޕޯޑިއަމަކު. ްނުދެްއކޭނެ ްވާހަކަެއއް ަޙމްޒާއަކަށް

ްއިޞްލާެޙއްް ްޤައުމު ްއެހެންވީމާ، ްދަސްކުރަންޖެހޭ. ްމިނަން ްތަރާދުން ްއެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްބުއްދި ްއެ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.

ންްބައްލަވާ.ްަރއްޔިތުންނަްށްނުކުރެވޭނެްފާޑުފާޑުްވާހަކަަދްއކަިއގެން،ްއެޅިހާބަތަކަށްްރިހަެވގެންްައއިްސގެން.ްމިއަދުްނިކަް

ްނައިުބް ްޕާީޓގެ ްއެ ްބޭނުންވާ؛ ްޕީ.ޕީ.އެމް ްމީތޯ ްމިސްރާބު. ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްދިޔައީ ްމި ްފަޟީޙަތްެވެގން ްރީްއޗަށް ވަރަށް

ރައީސްގެްވާހަކަްަޔއުމިްއޔާްިއންްބައްލަވާ.ްއިުރއިރުޮކޅާްޖަްއސަވާ.ްއޭަނގެްހިތުަގއިްެވސްްއޭނަްއަށްްޤަބޫލެއްްނުކުެރޭވް

ްރިކޯޑުކޮށްެގްންްޤާސިމް ްވާހަކަ ްދިޔަ ްދައްކާފަިއ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްއޭނަ ްކަމަކަށް. ްވޯޓުލާންޖެހޭ ްމިއަދު ްއަށް ްމީހާ ދައްކާ

ްވާހަކަތައް.ް ްދެއްކި ްއެ ްއަބްދުްއރަޙީމު ްރައީސް ްނައިބު ްޖައްސަާވ.ްޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ްިގނަގިނައިން ްތާޓީންަގއި ޖައްސަވާ.ްަވއި

ްޯވޓުލާންވާނީ ްމީހަކަށޭ ްޤާބިލު ްޕާޓީންްއެކަމަކަށް ްބުނެފިއްޔާ ްނަން ްނެތީ. ްމިއަދު ްބާރު ްބުނުމުގެ ްނަްނ ްއަށް ްއޭނަ .

ނަޑއިލަފާނެތީ.ްއެހެންވެްީރއްޗަށްްއެްބުނީ،ްއޭނަްއެކަްންނެތޭްޤާސިމްްބުނާްމީހަކަށްްވޯޓުލެޭވކަށް.ްއޭަނގެްޟަމީރުް ކަ

ް ްބޭނުންވަންޏާ، ްރައީސްކަން ްނައިބު ްޕާޓީގެ ްއެ ްއޭނަ ްއެހެންނަމަވެްސ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާްޤަބޫލެއްނުކުރޭ. ްމައުމޫނު އޭަނ

ނޑުމެންްއުޅެފައިްައއިް އެްއކޮށްްމިްރޭގެްޖަލްސާގައިްޖެހިގެންްއިންނަންްބޭނުމިއްޔާްއޭނަްއަށްްބުނެވޭނީްއެވަރު.ްައޅުގަ

ްހޯދިްނައިބުް ްވޯޓު ްގިނަ ްއެންމެ ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްއެޭކްއެއީ.ްމިއީ ނޑި ްގޮ ްއައި ްއިނދެފައި ނޑުމެން ްއެއީ.ްއަުޅގަ ްއެކޭ ޕާޓީ

ނޑީަގއިްއިނދެފައިްމިްތަނަށްްައއިސްްމީނީ.ްއެގޮތަށްްނުދަްއކާްެއްޒަޢީ މަކީ.ްމިއީްޑީ.އާރު.ީޕގެްަނއިބުްޒަޢީމަކީ.ްއެްގޮ

ްއެމް.ޑީ.ޕީގަ.ްބޭނުންް ްމިހިރީ ްނިއުަޅއިލާފައި ްމިހިރީ.ްކަސްތޮޅު ްބޭނުންނުވާތީ ްދައްކަން ްއެގޮަތށް ްނީނދެވޭނެ. ނިޑއަކު ގޮ

ްއެ ްބޭނުން ްބުނަްނ ްދަްއކާނީ. ްެއއީްވާހަކަެއއް ްކުިރއަށްދާނީ. ްމަގުަގއި ްަޙއްޤުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބުނާނަން. ްއޗެއް

ްވެްސް ްޕާީޓގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސަބަބަކީ. ްދާންޖެހޭ ްރަްއޔިުތން ްެއއްކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީއާ

ްއިޞްލާޙުކު ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަްނކަން ްއެ ްހުރެދާނެ. ްކަންތައްަތކެއް ްމިއަުދްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ްއެހެންނަމަވެސް ރާަނން.

ްއަިދް ްިވޔަސް ްރައީްސގެ ްމިހާރުގެ ްވިޔަްސ، ްރައީސް ްކުރީގެ ްމަޖިލީހުގެ ްތަޖުރިބާކާރުންނާއި ްއެިކއެކި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިސާލަކަށްް ްއަކީ ްޕާޓީ ްބެލި ްހަމަތައް ްއިންސާފުގެ ްހަމަޔާއި ްއެއްކޮށް ްމަޑުމައިތިރިކަމާ ްބޮޑަްށ ްއެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނަމަްޑީ.އާރު.ޕީ.ްއެްޕާޓީގެްވެސްްބަިއވެިރވުމާްއެްއކޮށް،ްރާއްޖެްހަމަޖެހުމަށްްގެނެވޭނެްހަމައެކަނިްލީޑަރަީކްްދަންނަވަނީ

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްވޯޓުލާން ްބިރުގަްނނަނީ. ްޯވޓުލާން ްެއހެންވެގެން ްފެންނަން. ްސާބިތުވެ، ްޮއތީ ްއެ ްނަޝީދުކަން ރައީސް

ްގެންދަ ްކުރިއަށް ްަޤއުމު ްގޮތަކަށް ްނިމޭ ްދެބަސްވުުމގަިއްވޯޓުލަިއގެން ްމި ްދެކޮުޅެވރިކަމާއި ްޖެހޭ.ްއަނިޔާވެރިކަާމއި ްއެބަ ން
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ްމަނިކަށްް ްމޫސާ ްކުރިން ްެވސް ްައޅުަގނޑު ްދެރަވި. ްވަރަށް ްދެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުިރއަކަްށނުދެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްއަަޅއިލީމޭ. ްައޅުަގނޑު ްބާރަށް ްމާ ްެއއަށްވުރެ ްއިނގޭތޯ. ްއަޅައިލީމޭ ްމިްހަމަ ްއަޅާލަިއގެން ްއެހެން ށް

ްމީހުންް ްމަރާލި ްއަފްރާޝީމު ްޑރ. ްކީްއެވގެންތޯ ްުނގެނެވޭނެ. ްހައްލެއް ްޤައުމަށް ްމި ްެނތޭ. ްހޯދޭކަށް ްހައްލެއް ޤައުމަށް

ްނުހޯދަން؟ް ްބުނީ ްތިބީ؟ްާކކުތޯ ްއަހަޭރްތި ްދެ ްވެރިކަމުަގއި ްހޯދުނީ؟ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ2ްްނުހޯދީ އަހަރުުދވަްސވީ.ްާކކުތޯ

އެްއވެްސްމަރެްއެގްޤާތިލުންްހޯދުނުތޯ؟ްކިތައްްިބލުތޯްމިްޤާނޫނުތައްްހަދައިދީފައިްައޅުަގނޑުމެންްއޮންނާނީްްހިނގައިދިޔަ

ްވެރިކަންް ްނަޝީދުގެ ްއިޞްލާުޙވީ؟ްމުަޙއްމަދު ްކަމެއްތޯ ްުހއްޓުވުނީ؟ްޮކން ްގޭންެގއްތޯ ގޭންުގްކުށްތަްއްހުއްުޓވަން.ްޮކން

ްހިނ ްރަނގަޅަށް ްޤައުމުގައި ްމި ްހިނގީ؟ްބަދަލުކޮށްގެން ްރަނަގޅަށް ްއަންދަލުސްގައި ްމި ްކަމެއްތޯ ްކޮންކަމެއްޯތ؟ްކޮން ގީ

ްޢަބްދު ްެވއްޖެއްޔާމު ްއޭަންهللاްކުރީަގއި ްކިޔާަފއި ްގޯސްެވއޭ ްކަންަކން ްމުއްދަތުޖެހުމުގައި ްނުވަތަ ްބޭރުކުރަނީ ްމީހުން ޤާޟީ

ްވަރަ ްމީހުން ްބަެއއް ްޭނނގެ. ްމީހުންނަކަށް ްފުރަގަހެއް ްފަރުދާެގ ްއޭރަުކ ްއެންމެންނަށްްއެކަހެރިކުރީ. ްމިއަދު ްރުޅިއައި. ްށ

ްމަންޒަރު.ް ްއުޭޅ ނޑިޔާރު ްފަ ްބޮުޑ ްލަިއގެން ްއެްއެޗއް ްހުދުކުލަިއެގ ްކައިީރަގއި ްުތޝާރާ ްވަނީމަ ްޔޫިޓއުބަށް ފެނެއޭ

ް ްމަޖިލީުހގެ ްބާެރއ52ްްްލަދުނުގަނޭތޯ؟ްލަދުނުގަނޭތޯ؟ްތެދެއް،ްރަްއޔިތުންގެ ްވަކިކުރަން.ްއެ ނިޑޔާރަކު ްބޭނުންޭވްފަ ވޯޓު

ްވަަޑއިެގްންއެމް.ޑީ. ްޙައްޖުން ްލީޑަރު ްެގ ްއެމް.ޑީ.އޭ ްމިއަދު ްތިްއބަވަނީ. ްތި ްބަހައްަޓިއގެން ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްއަކު ޕީ

ޙައްޤުގެްަމގުަގއިްދެްއކިްވާހަަކ.ްއެްބޭފުޅާްދެއްކިްވާހަކަްަރނގަޅު.ްެއކަމަކު،ްއަނެއްްވާަހކަްނުދައްކާތީްމައްސަލަްއަކީ.ް

ނިޑޔާރުންްޙައްޖަށްްގޮއްސަްނޭނގޭތޯްިޒނޭކުރާްމީހާ ގެްޙުކުމް.ްޙައްޖަށްްގޮއްސަްނޭނގޭތޯްސުޕްރީމްްކޯޓުަގއިްއެފަދަްފަ

ްނުޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނޭނގެނީތޯ. ްޙުުކމް. ްއޭގެ ްތިބެންޖެހުނީމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަހައްޓަިއގެން

ްޙަ ްޢަލީ ްދާންޖެހޭނީ. ްޫދކޮށްލާފައި ްމިހާ ްވަޒަްނއަރާ ްއެރީމަ ްަވޒަން ްވެސް ްއަްށްހަނގުރާމައިަގއި ްއަމިއްަލ ްއެހެރީ މީދު

ނުޑގެް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދޫކޮށްލަންޖެހޭނީ. ްއެރީމަ ްަވޒަން ްނުތިބެވޭނެ. ްހިފަހަްއޓައިގެންެނއް ްއޭނަ ފަޟީޙަތްވެފަ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްއެެހން ްޕާޓީގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްބޭުނން ނޑު ްއަޅުގަ ބެލްނުޖަހާތީ

ްވަރަށް ްޔަޤީންކަންދީގެންްްއަޅުަގނޑު ްޚިދުމަތްތަކުން ްސަލާމަތީ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެކު އަދަުބވެިރކަމާ

ގެްކުރިންްބާްއވަންޖެހޭ.ްއެއަށްފަހުްެއްއިންތިޚާުބގައ11ްިއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނަރްޮގވައިލާްއިންތިޚާބެއްްޮނވެމްބަުރް

ަޝްއކެއްްނޫންްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔްރައީސްްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްްކޮންމެްލީޑަރަކުްކާމިޔާބުކުިރަޔސް،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރިއަށްދާނެ.ް ްރާއްޖެ ްމި ްއެކު ްސުލްޙަވެރިކަމާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކާމިޔާބުކުރިޔަސް ކާމިޔާބުކުރަްއވާނެކަން.ްައޅުަގނޑުމެން

ްއެއް ްބަޔަކަށް ްެއއްެވސް ްމިޤައުމުގެ ްއޮތީ. ްގޮއްސަ ްމެދުން ްވަރަށް ްފަޅާލަންޖެހޭ. ްކަރާ ްބަަޔކަށްްްއެއީ ްއަނެއް ބަަޔކު

ހިތުހުރިްގޮތެއްްދެނެއްނެހެދޭނެ.ްއެއީްރައްޔިތުންްބުނާްވާހަަކްއަކީ.ްއެކަމަކުްރަްއޔިތުންްބުނެްނިންމާްވެރިޔަކާްޤައުމުް

ް ްނޮވެމްބަރު ްޫނން ްވެްސ11ްހަވާލުކުރަންޖެހޭ.ްލާހިކެއް ްނޫން.ްބަޖެޓެއް ްތިެބވޭކަށް.ްާލހިކެއް ްހިފަހައްޓައިގެން ެގްފަހުން

ްމިީއްނުދޭނަ ްބަިއަގއި ްދެއަހަރާ ްއުާފވެރިކަެމއްތޯ. ްމިއީ ްނުތިބެވޭނެ. ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޑިޖެހިދާނެ. ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ން.

ްތިަޔް ްހައިޖާނު. ްގޮވުން، ްބޯ ްއުޅެވެނީ؟ ްއުފަލުން ްކާކަށްތޯ ްތިބީމަ ްމިހެން ްނުނިންމާ ްއިންތިޚާބު އުފާވެރިކަެމއްތޯ.
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ްނުވާ ްތިބޭނީ. ްބިނދިފައި ްބޯ ްފަސްއަަޅއިގެންްނަސަންދުރައިަގއި ްއިންތިޚާބަށް ްކުރިމަތީަގިއ ްރަްއޔިތުން ްއުފަެލއް. ނެ

ނޑުމެންްކޫްލވާންްއެބަްޖެހޭ.ްބޯްހަމަޖައްސާލަންްއެބަްޖެހޭ.ްހިނގާލަންްދާންް ތިބެގެންްއުާފވެރިކަމެއްްނޯންާނނެ.ްއަުޅގަ

ްކިހި ްނޫންތޯ. ްއެަކއްެޗއް ނޑުމެންނަީކ ްއަުޅގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހަދާލަން ްޗުއްޓީ ްޖެހޭ. ްއޮންނާނީ.ްއެބަ ްރުޅިވެރިކަެމއް ނެްއތޯ

ްނައިބުް ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއިންނާނީ. ްކަމެއް ްނޫން ްޕާޓީގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކެޕްޓަން ްނޫންތޯ ްނޭނގޭ މާދަމާ

ނުޑްކެޕްޓަނާްދިމާލަށްްހިތުހުރިް ރައީސްްވިާދޅުވެަފއިްއޮތީްތިަމންނާްހުންނާނީްމޮޅުވާްކޮޅެްއަގއޭ.ްކިހިނެއްތޯްދެންްއަުޅގަ

ނޑުމެންނާްއިދިކޮުޅްއެ ނުޑގެްހިތުގައިްޚާލިްޞކަންްއޮީތްއިނގޭތޯ.ްިސޔާސީގޮތުްންތިްބޭފުާޅްއަުޅގަ ްއޗެްއްޮގވާނީ.ްއަުޅގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެކަމަުކ ްާވނެ. ްވެްސ ްތަުދ ްއަޅުަގނޑަށް ްޖަހާނެ. ްވެސް ްޓެކުލް ްބޭުފޅާ ްތި ްމިއަދު ްއެްއ. ޕާޓީ

ްކޮ ްއެބަްރަނގަޅުވޭްަސއި ްރަށްރަށަށްްގޮސްފަޓަީރގަރުޅިއަިއސްގެންުނވާނެ.ްއެކަން ްއަރާފަޔާއި ްދެބައިމީހުންް.ްމިތަނަށް އި

ްޖެއްސިއްޖޭ ްެގރި ްނޫންތޯ. ްގެރިޖެއްިސއްޖެ ްގެރިަޖއްސަނީ. ްދިވެހިރާްރަނގަޅަށް ްަރއްޔިތުންނަށްްާވވަރަށް. އްޖޭގެ

ްފުރުޞަތުދޭންފުރުޞަތު ްއިންތިޚާބުކުރަން ްޮހވަން. ްގެރިއެއް ްއިންތިޚާބުކުރާ ްރައްޔިތުން ްނޫދީބަލަ ްއުމުރުްވީ ްދުނިޔެ ންތޯ.

ްގެެނއޭްްޤާސިމު ްއެބަ ްއޭނަ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ްެވރިކަމަށް. ްވެސް ްޔާމީން ްއުމުރު ްދުނިޔެ ްވެިރކަމަށް. ވެސް

ްގެ ްއެބަ ްއެންމެން ްހުރިހާ ްފަހަތަށް. ްނޭނގެއޭނަގެ ްދަންތުރައެއް ްހަދާ ްއައީނެއޭ. ްހަމަ ްވެސް ްީޑ.އާރު.ީޕ ނޫންތޯ.ްް.

ް ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްހަޖަމުްނޫންތޯނޭނގެ ްއެކަމާ ްކަމެއް.ްދެން ްނެތް.ްއެނާންނާނެ ްކަމެއް ްހަޅޭއްލަާވނެ ބޭފުޅާްްނުވެގެން

ްބޮޑީް ްމަންތިރި ްހައްދަވާ ްއެހެންވީމާްހަމަ ްމޮޅީ. ްހަމަ ްއިނގޭތޯ. ،ް ްފުރުޞަތު ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ނުދީްއަުޅގަ

ްސުލްޙަްނުހިފެހެއްޓޭނެ.ްރައްޔިތުން؛ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަކީ ްބައެއްްއަށްްދިވެހި ްމަޑުމައިތިރި ްވަރަށް ްެއްްލޯބިކުރާ ވީމަ

ްހަދައިގެންދޭތެްމީހުންނާ ްއެއްޗެއް ްހިތުހުރި ްއެރެ ްއިނޭގތޯ. ްޤާނޫްުނވާނެ ްމި ްމީހުންނަށް ްނޫންތޯްނުއަސާީސގައި މިއަށް

ްމީގެ ްމިތިބީ. ްއިނގޭތޯ.ްވަދެ ްނުކުެރވޭނެ ްުޙކުމެއް ްބޭރަކުންނެއް ްމިއިން ްޮއވެގެްނ ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ތެރޭަގިއ

ްމަބްދަޢުްއަޅުގަް ްޤާނޫނީ ްނުބުނެޭވނެ ްކިޔާފައިްނޑުމެންނަކަށް ްރައީސަކީްްއެކޭ ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްކޯޓުން ސުޕްރީމް

ްގުނަވަންަތކެްއް ްވަކި ްސިފަތަކެއް. ްކަހަލަ ްވަކި ްހުންނާނެ ްއަންހެނެްއެގ ްނުބުނެވޭނެ. ްއަންހެނެކޭ ްތީ ްބުނީމަ އަންހެނެކޭ

ްމަޖިލީހުގެ ްނުފެނޭ ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްރައީސްގެްހުންނާނެ. ްއެހެްނވެއްޖެްނައިބު ްގުނަވަެނއް. ްއެފަދަ ްއާޔްކިބައިން

ްކިޔާފައިް ްއޮތީއޭ ްލަފްޒު ްއެ ްބުނުމަކީ ްފަހުބަސް ްއެންމެ ްނުބުނެވޭނެ. ްނެރުނީމަ ްޙުކުމް ްހަމަ ްޙަމީދު ްޢަލީ ނުބުނެވޭނެ.

ްނު ްތަންފީޛެްއ ްޙުކުމެއް ްއެހެްނވީމާބޭނުންހާ ްނުުކރެވޭނޭ. ްއިނގޭތޯ. ްކުރެވޭެނއޭ ްމި، ްބުްމިއަދު ްނޮވެމްބަރު ެގ11ްނަނީ

ނޑަކަށްްއެްއވެްސްވަރަކަށްްުނވިސްނޭްދުވަހަުކ11ްފަހުންވެސްްހުރެވޭނޭ.ްދެންްނޮވެމްބަރުް ގެްފަހުންްހުރެެވންޏާްއަޅުގަ

އްްމަތީަގއިްހުެރވޭނެްއްްނުިވސްނޭ.ްހަމަްޑަިއރެކްޓިވެްވެސްްފައިބަންޖެހޭްސަބަެބއް.ްދުވަހަކުްވެސްްފައިބަންޖެހޭްސަބަބެ

ްތެރޭްނޫންތޯ.ްގައިް ްނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާްޑްލައިން ނުޑް،ްގަިއްހުރެވޭނެ ްނިންމާލަނީ.ްއަުޅގަ ްއެދެނީ،ްއަޅުަގނޑު ނޑު އަުޅގަ

ްއެބަް ްނިންމަން ްމިކަން ްއެބަޖެހޭްއެދެނީ ްދޭްނ ްފުރުޞަތު ްރައްޔިތުންނަށް ްނިންމަން ްމިކަން ްފުރުޞަތުްް. ްއެ ޖެހޭ.

ނޑުމެްދެއްވާފަިއްމޮޅުވާްނވީ.ްޕީ.ޕީ.ެއމްްވެސްްމޮުޅވޭ.ް ކުރާނަން.ްެއކަމަުކ،ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްްނެތްްންްއިޙްތިރާމުއަުޅގަ
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ްހާ ްއެތިބި ްެއކޮޅަކަްށްޢަބްދުއްރަޙީމުމެން ްއަޅަިއގެން ްކަސްޮތޅު ްހާލުގަިއްދުލުަގއި ްމިތިބި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ުލގަިއްދެޭވކަށް.

ްތިބޭނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތިއްަބސް ްހިފަިއގެން ްާމްީޕގައެމް.ޑީ.ްތިބޭނަން.ްމަގުމަތީގަިއްނާށިަގނޑު ްއެމް.ޑީ.ީޕްައކީ .ްއެއީ

 އުފާވެރިްތަނެއް.ްވަރަށްްބޮޑަްށްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

 މަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައްޔިތުންގ158ްްެޝުކުރިއްޔާ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްހޮވުމަށްމަޖިލީހުގެ ްގޮުތގަިއ ްެމންބަރެއްގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްހުްސވެފަިއވާްްމެންބަރަކު ްމިހާރު ޓަކައި

ނޑިް ްްގޮ ްެއކަމާއަށް ްހުަށހެޅިގެން ްއަުޅގަްގުޅޭްްނަންތަެކއް ްަވގުތެްއގައި ްބަހުސްކުރެވެމުންދާ ްހަމަްގޮތުްނ ްެވސް ނޑު

ްދަންނަަވއި ްާއދެ،ްއަޅުަގނޑުމެއެްއޗެއް ްޤަބޫލުލާނަން. ްހަމަޔާން ްއެންމެްކުަރންޖެހޭ ްމިކަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއިންސާފު. އި

ްޢައްޔަްނކުރަމުންދިޔަް ްމެންބަރުންތަކެއް ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްގޮތް. ްއައި ްކުރެިވގެން ްވެސް ފުރަތަމަ

ްަވގުތެ ްއުޅުނު ްހަދައިެގން ްޓީމެއް ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަތްނުާވ ްޕާޓީއަކަށް ްަވިކ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދުްވަގުަތކީ ްއ.

ްހަމަޔާއަޅު ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ްތެޭރަގއިްަގނޑުމެން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޢަދުލުވެިރކަން ްނުވަތަ ްއިންސާުފ އި

ްއެބަ ްހަނދާންކުރަން ްހަނދާންްގެންގުޅެންޖެހޭނެކަން ްއެޖެހޭކަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަްްނެތިގެންދާތީ ތަންކޮޅު

ވަނަްާމއްދާގެް)ބ(158ްްްތިޚާުބކުރަންޖެހޭްމަޤާމުގެްގޮުތގަިއްމިހަނދާންކޮށްލަދޭންވެގެން.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްއިން

ް)ޅ( ްމިއާއި ްމިްގައި ްަގއި ް)ބ( ްަރއްޔިތުްނެގްްބުނަނީ. ްތެރެއިން ްމެންބަުރންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ބުނަނީ

ނޑައަޅާްބުނަނީްޢާއްމުންގެްތެރެއިންްރައްިޔތުންގެްްއަދިް)ޅ(ްަގއިްމިލީހުންްއިންތިޚާބުކުރާްބޭފުޅަކު،ްމަޖި މަޖިލީހުންްކަ

ްހުރި ްިވސްނުން ްޕާޓީތަކުގެ ްިސޔާސީ ްވަނީ ްމަސައްކަތްކުިރއިުރގައި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮށްފަްމީހެއް. ްއެކަން .ްގޮތަށް

ނޑި ްގޮ ްއުޅޭ ްހުސްވެގެން ްމި ްއެހެންްްމިއަދު ްނޫން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކެރޭ ްދަންނަވަން ްކެރިހުރެ ނޑަްށްހަމަ ްއަުޅގަ ްހަމަ އަކީ

ްއަޅުަގނޑުމެންްއެްބަޔަކަށްްލިބެންޖެހޭނެ ްކުރިންްއެއްބަްސވެފަިއވާްގޮތް.ްއޭރުގައި ނޑުމެން ނޑިެއއްކަން.ްެއއީްއަުޅގަ ްގޮ

ްއެްްބޭފުޅުންނާ ްޢަބްދުއްރަޙްބޭފުޅުްއެއްބަްސެވގެން ްބޭފުަޅީކްޝުޢައިބު ްތާއީދުކުރާ ްކަމަށްން ްައޅުަގންމާން ޑުމެންްވާީތވެ

ްކޮށްފަ ްއެކަން ްވާނީ ްއެމް.ޑީއޭރު ްމިހާރު ްެއކަން ްނިސްބަތްުނވާްްަގއި.ޕީ. ްޕާޓީއަކަށް ްަވކި ްއުުޅއްވާ ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެން

ްއެ ްރަނގަޅަށް ްވަރަްށ ްވެސް ްއެހެންވީމާމެންބަރުންނަށް ްނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ. ްޖުޑީޝަލްް، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ިމއަުދ

ްހޮވުމަށް ްެމންބަރަކު ްކޮމިޝަނަށް ްކޮމިްސަރވިސް ްމުޅި ްަވގުތެްއގައި ްވާހަކަދަްއކަމުންދާ ްމިއަދު ޝަންްޓަކައި

ްއޮންނަ ްއަތުަގއި ްތިމަންނާމެންގެ ްގޮެތްއްންޖެހޭނީ ްއިންސާުފވެރި ްއެހާ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހީކުރުމަކީ ކަމަށް

ނޑުްމިްމަޖިލީހުންްހޮވާްދެްމަޤާމުްކަމަށް ނޑުމެންްއެްނޫން.ްއަޅުގަ އެްއްްބޭފުޅުންނަށްްދީފަ.ްވީތީވެްއެކަންްވަނީްއަުޅގަ

ވެސްްއެމް.ޑީ.ޕީްނޫންްޭބފުޅަކަށްްއެމް.ޑީ.ޕީްބޭފުޅުންްް.ްދެންްމިއަދުްމިއީްހަމަގައިމުދީފަްބޭފުޅުންނަށްްމަޤާމުްވަނީްއެ

ްައޅުަގނ ްމަޤާމެއްކަން ްާތއީދުކުރަންޖެހޭނެ ްދަްނނަވާލަން.ްއެހެންވީމާްވެސް ްހަމަ ްމިް،ްޑު ްިމގޮތަށް ްދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑު
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ްަކމަށްްއެއްބަްސވުންތަކާ ްްޚިލާފުވާ ްތާނގައި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްނުހިނގާނެ.ްްމިވާނަމަ ްމިތަނުން ްކަންތަްއތަކެއް ބާވަތުގެ

ްމިއަދުްތަފާތުްގޮްތގޮތަށްްތަފާތުްމާނައިގައިްއެް،ްވާނެްއަޅުަގނޑުމެންގެ.ްއެހެންވީމާކޮންމެވެސްްވަެރްއގެްގޮތެއްްުހންނަން

ްމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްބަޔާންކުރޭ ްއެބަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްވާހަކަދެއްކިޔަސް މިތާނގެްްރުން؛ންބަބޭބޭފުޅުން

ް ްޝަރުތުކޮންމެ ްއެކަމަށް ްވެސް ްމެންބަރަކީ ްހިމެނޭ ްތެރޭގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމީހެއް. މެންބަރުންގ77ްްެހަމަވާ

ް ްކޮންމެ ްޝަރުތުތެރެއިން ްއެކަމަށް ްެވސް ްީމހެއްމެންބަރަކީ ްއަުޅގަްހަމަވާ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއެހެްނވީމާކަމަށް ެއް،ްނޑަށް

ްހުރި ްޒާތީްްބެހޭްޅުންނާްބޭފުްހުށަހެޅިފައި ނޑުްްގޮތުން ްއަުޅގަ ްވެސް ްަފހަރެއްަގއި ްވާހަކަތަކަކީ ްދައްކާ ްއެ ގޮތުން

ްއެް ްހަމަ ނޑުްވެސް ްޤަބޫލުކުރާނެްވާހަކައެއްްނޫނޭ.ްއެގޮތުްންއަޅުގަ ްރައްޔިަތކު ްއެްއވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ދަންނަވާނީ

ގެްބޭފުޅުންްެވސްްކުރިއަށްްއޮތްްތާނގަިއްއިްއެމް.ޑީ.ޕީްަކމުގަްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްނަމަށްްތާއީުދކުރާްވާހަކަްދަންަނވަން.ްމި

ްމިކަްތި ްއަދި ްވެސް ްކަންތައްތަްއްކުރިމަިތވާނެބޭފުޅުންނަށް ްމިްހަލަ ްއެއްބާރުލުންދެވޭނީ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ .ްެއކަމުަގއި

ްއެހެންވީމާްޢަދުލުވެރިކަން ްހިފަހައްޓައިގެްނނޭ. ނޑި، ްގޮ ްމި ްދަންނަވާނީ ްއެމް.ޑީ.ްއަޅުަގނޑު ްވެސްްއަީކ ްބޭފުޅުން ޕީ

ނޑި ނުޑމެންްވާނީްއެްތާއީދުކޮށްގެންްމިްހޮަވއިދޭންޖެހޭނެްގޮ ބޭފުޅުްންްއެއްގޮތަށްްއެްބޭފުޅުންގެްވިްސނުމާްއެކޭ.ްއަުޅގަ

މިްވޯޓުްމިއަދުް،ްޓަކައިްވޯޓުދީފަ.ްއެހެންވީމާްތަނުަގިއްއިންތިޚާބުކުރުމަށްްއެތާނަގިއްބެހެއްޓުމަށްްބޭނުންވާްބޭފުޅަކުްއެ

ނޑުމެންްމިްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްްއަޅުަގނޑުްމި ނޑުްދެންނެވީތީްެވސްްއެމް.ޑީ.ޕީްބޭފުޅުންްމިއަދުްއަޅުގަ ދަންނަވަނީްއަުޅގަ

ްއިލްހާމުްއަޙްމަދަށްްދެއްވާށޭ.ްއެީއއޭްއެންމެްޢަދުލުވެރިްގޮަތކީ.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ް:މަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުންްއިންމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލި

ވަަނ11ްްޖުޑީޝަްލްސާރިވސްްޮކމިޝަނުގެްޤާނޫނުގެް،2118/11ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ވަނަްނަްނބަރުގެްދަށުންްޖުޑީޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަުނގެްމެންބަރުކަމަށްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގ4ްްެމާއްދާގެް)ހ(ެގް

ްހުންނަ ނަޑއަޅުްއވާފައި ްތެރެއިންްކަ ްޤާނޫނުގެްްމެންބަރުންގެ ްއެ ްމަޤާމުްހުސްވެފައިވާތީ ްމާއްދާެގ11ްްމެންބަރެއްގެ ވަނަ

ްކުރިމައްަޗށްް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމައްސަަލ ނޑަެއޅުމުގެ ްކަ ްމެންބަރަކު ްމަޤާމަށް ްއެ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްގައިވާ )ހ(

ްދެން ްފަހުން ްއެކުލަަވއިެލވުނު ްކޮމިޝަން ްސާރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްމާޒީގައި ްވޭތުވެިދަޔ ކަންތައްްްހުށަހެޅިގެންދާއިރު

ނިޑޔާރަުކް ްކޮށް،ްފަ ްކަންތައްތަކެއް ްބޭރުގައި ްޗާޓުން ްބޭރުގައި ްއިމުން ްޤާނޫނީ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްމި ްއަދި ްގޮތާ ވެގެންދިޔަ

ް ްަފނޑިޔާުރ ްއެ ްަވގަށްނަަގއި، ްބަޔަުކ ްދަންވަުރ ނުޑ ްސަކަރާެތްއ21ްްރޭގަ ްހުރިހާ ްިމ ްބަހަްއޓައި، ްޖަލުގޮީޅގަިއ ުދވަހު

ް ްއަށް ްއަމިއްލަ ްޖެހުމަށްފަހު ްތެރެއިން ްތަކެީތގެ ްމުދަާލއި ްަރއްޔިތުންގެ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްގޮސް 211ްިއސްތިޢުފާދީފައި

ްޭއގެްފަހުންްނުކުމެްދިވެހިރާއްޖޭެގްއިލެްކޝަންސްްކޮމިޝަނުގެްތެޭރގަިއް މިލިއަންްރުފިޔާަގއިްހުޅުޖެހުމަށްފަހުގައިްއަދި

ް ްރާަވއި، ްގޮތްގޮތް ްވޯޓުލާނެ ްވަގަށް ްގުިޅގެން ްފަރާތްތަކާ ްލަފްޒަށްްތިއްބެވި ްއެ ްސަބަބުން ްހެދުމުގެ ްަވއްކަްނކޮށް ވޯޓުން

ްބަހެްއް ްތެރެއިން ްބަސްތަކެްއގެ ްތެެރއިން ްއަކުރެއްގެ ްހިމެނޭ ްރަދީފުގައި ްބަހުގެ ްދިވެހި ްދިމާލަށް ްބަަޔކާ އެކަންކުރި
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ނޑަކަށްްިހޔެއްުނވޭްމިްހަތަރުްފާރުންްއެތެރޭގައިްވެސްްއަދިްހަތަރުްފާރުންްބޭރުގައި ވެސްްގޯހަކަްށްްއަމުނާލުމަކީްއަުޅގަ

ވެދާނެހެނެއް.ްމަކަރުްހެދުމާއިްއޮޅުވާލުާމ،ްނިކަންްވަގުްމަކަރުކަންްއިންތިހާްއަށްްގޮސްފައިްތިބޭްމީހުންނަށްްކިޔައިއުޭޅް

ްހަމަޔާއިް ްތެރެއިން ްގަވާއިުދގެ ްރަދީފާއި ްބަހުގެ ްދިވެހި ްބަރާބަރަށް ްހަމަ ްބޭނުންކުރީ ްލަފްޒު ްއެ ްއެއީ. ްލުއްޗާ ނަމެއް

ްތެރެއި ްކަމަށްްއިންޞާފުގެ ްމި ްކޮބައިތޯ. ްމެންބަރަކީ ްހުށަހަޅާނެ ްމިކަމަށް ްދެކެވެނީ ްމި ްވާހަކަ ްތަނުގައި ްމި ްމިއަުދ ން.

ްިދވެހިރާއްޭޖގެް ްއައޭ ްކުރިަމއްޗަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުޭވތޯއޭ ްއެކަީށގެން ްކޮބައިތޯ. ްމެންބަރަީކ ްއެކަށޭނެ އެންމެ

ްހުށަހަޅުއްވާ ްމަޤާމަށް ްމެންބަރުކަމުގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްބަެއްއގެްއިލެކްޝަންސް ްއެތަކެއް ްތެރެއިން ްމަޤާމުތަކުގެ ްހުރި ަފއި

ްފަރާތްތަކަކީް ްެއއްބަސްެވ،ްއެންމެްރަނގަޅު ްއެގޮތަކަށް ނޑުމެންނަށް ްހަމައަށް.ްއަުޅގަ ްމޭޒުަމއްޗާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ސީ.ވީ

ްދިވެހިރާއްޖޭ ްމި ްފެންވަރު ްފަރާތްތަކުގެ ްހޮވުނު ްކޮމިޝަނަށް ްއެ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްބުނެ، ްރަްއޔިތުންްމިއީކަމަށް ގެ

ްވަީން ކުރިމަތީގަާއްއަދިްމިްިދވެހިރާއްޖޭގެްހަފޮޅުންްބޭުރގައިްތިިބްދިވެހިރާއްޖޭންްބޭރުެގްފަރާތްތަކަށްްވެްސްމިއަދުްމި

ްކޮމިޝަުނެގް ްއިލެކްޝަންސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްކުރަނީ ްމި ްއިޝާރާތް ނޑު ްއަުޅގަ ްހިސާބުގަ. ްފެންނަ ްސާފުކޮށް ވަރަށް

ނޑުމެންގެްކުރިމަްއޗަްށްހުށަހެޅިއޭްނިކަންްރަނގަޅުްރައީސްކަުމގެްމަޤާމުގައިް މިހާރުްމިްއިންނެވިްފުއާދުްތައުފީޤުްއަޅުގަ

ްދިވެހިރާއްޭޖގައިް ްމި ްއެކަމަކު ްެއއްޗެހި. ްޤައުމުތަކާ ްަވޑަިއެގންނެވި ްހިސާބާއި ްިކޔަާވވިދާުޅވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ސީ.ީވއެއް.

ްކުޑައެް ްމީހަކު ްއެއްެވސް ްހުރި ްސަލާމަތުން ްބުއްދި ްފުއާދުްމިހާރު ްޗެނަލުތަކުން ްޓީ.ވީ ްނެތް.ްމި ްކަމެއް ްބަލާނެ ްބޮޑެއް އް

ްހުރިް ްކޮށްފައި ްބަހުން ްއިނގިޭރސި ްނޫްސވެރިން ްކުރިމަތީަގއި، ްނޫްސވެރިން ްބޭުރގައި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ތައުފީޤު

ްއެހެންވީ ްތިބީ. ްއެ ްގޭަގއި ްއަދިވެސް ްހީހީ ނަޑށް ްބަ ްފެނިފައި،ްއިވިފައި ްޖަވާބު ްހުރި ްދީފައި މާ،ްއެއްކަަލްސުވާލުތަކަށް

ްބުނެް ްކަމަށް ްމީހާ ްޤާބިލު ްއެންެމ ްމިކަމުގެ ްދިރާސާކޮށް ްބަލައި ްމިއަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެުކގައި އިންޞާފުވެރިކަމާ

ްމިތަނަށްް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވޯޓުެދްއވަިއެގން ްމި ްއަށް ްޙަމްޒާ ްއަޙް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަށް، ްޙަމްޒާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑމެންނަށް.ްއެްނަޒަރިްއޔާތުްންްގެންނަަވއިފިއްާޔްދެންްވެދާނެ ްއަުޅގަ ްއަދިވެސްްއެބަްޝަްއކުއުފެދޭ ގޮތަކާްމެދުްވެސް

ްމިކަްން ްއެކު ްިއންޞާފުވެރިކަމާ ްތެދުވެރިވެ ްޤައުމަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްފިކުރަށް ްވިސްނުމާއި ްއެ ްވާނަމަ ްކަމުގައި ދަންނަވާ

ްބުނުމަ ްހައިސިއްޔަުތން ްމީހެއްގެ ްކެރޭ ްބުނަން ްބަސް ްޙައްޤު ްއެްކުރުމަށް ްއޭނަގެ ްނެތް ްއަޙްމަދުގެ ްއިލްހާމު ްއެއީ ށް.

ްއުތުރުް ްވިޔަފާރިެއއް. ްރިސޯޓު ްރައްާކކުރަންޖެހޭ ްޝެއަރތަކެއް. ްރިސޯޓުތަކުގެ ްވިސްަނންޖެހޭ ްޓަަކއި ކަންތައްތަކަށް

ނޑުދޮށުންް ްގޮ ްއެރަުށގެ ްވެސް ްއަދަށްދާންދެން ްއަދި ްހުޅުވަންދިންހަިއރުން ްޓަކައި ްަރއްޔިތުްނނަށް ްރަށެއް ްއަތޮޅެްއގެ

ވެލިނެގުންްފިަޔަވއިްެއްއވެސްްކަމެއްްމިްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްަބއެއްްމެންބަރުންގެްަހއިިސއްަޔތުްތެރޭގައިްއެހެންްގޮަތކަށްް

ްެއް ްފަޅުރަށެއް. ްއޮންނާނެ ްމިހާރުވެްސ ްއަތޮޅެްއަގއި ްއުުތރުގެ ްަޝުކވާކުރަްއވަނީ. ްރައްޔިތުންަތކެއް ްމިއަދު ނުހިމެނޭ.

ް ްވެލިނެގުްނ ްހުސްއެކަނި ްޢިއްޒަތްތެރިްރަށުން ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްއިލްހާމު ްއަޙްމަދު ްނުކުރައްވާ ްކަމެއް ްެއއްެވސް ފިޔަވައި

ްއެހެންް ްމަތިން ްއޭގެ ްލާފަިއްފޮރުވައި ްއެްއޗަކަށް ްރައްާކޮކށް،ްއެކަން ްވެލިނަަގއި ްރިސޯޓަކުން ްމިކަހަލަ ްނެތް މެންބަރުގެ

ްސަލާމަތް؛ްއެހެންވީމާ،ްއަޅު ްކަންތަްއތަކެއް ްރިޝްވަތުދީ ްކޮމިޝަުނގަިއްބަޔަކަށް ްސާރވިސް ްޖުޑީަޝލް ްމި ަގނޑުމެންގެ
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ްކޯޓުްން ްަހއި ްއަދި ްކޯޓު ްސުޕްީރމް ްމަތީ ްއެންމެ ްއެއީ ނިޑޔާުރން ްފަ ްތިއްެބވި ްަފނޑިޔާުރގެތަުކގަިއ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މި

ްއިންޞާުފވެރިކަ ްފަާރތްތަކަށް ްކޯޓުތަުކގެ ްމެޖިސްޓްރޭޓު ްިތއްބެވި ްދަށުަގއި ްއޭެގ ްައދި ްމިކަންަތއްތަކާ މާިއްފެއްޓިގެން

ޢަދުލުވެރިކަމާްއެކުްބަޔަކުްބޭިތއްބުމުގެްވިސްނުންްއެންމެްރަނގަޅަށްްމިްވަގުތުްމިްހުށަހެޅިފައިވާްނަންތަކުގެްތެރެއިްން

ނޑުމެންނަށްްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްިއލްހާމުްއަޙްމަދު.ްއެހެންވީމާ،ް ހުރިްހަމައެކަނިްބޭފުޅަކީްއަުޅގަ

ް ްއަޙުމަދަށް ްރިޕީޓުކޮްށްއިލްހާމު ްތަކުރާރުކޮށް، ްދަންނަވަްނ. ްމިތަުނގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްއިންތިހާ ްވާހަކަ ތާއީދުކުާރ

ް ްއެންމެ ްެއކަމަކު ްއެނގޭ ްދަންނަވަން.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް 25ްްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ނޑި ވަނ2119ްްަގޮ

ްއަދަ ްއެ ްލިބުނީމަ ްދެއައަހަރު ްތިރީސް ްހަތަރަކަށް، ްތިރީސް ްމިްކަށް،ދު ްބަދަލު ްނުވައަަކށް ްކޮންްްތިރީސް ކުރަނީ

ްސިފައިން؛ްްއެްއގެފޯމިޔުލާ ްކުލީ ްކޮާމކޯޅިެއްއެގްދަށުންކަން.ްޮކންތާކުންކަން ްއަނެއްކާ ްބުނީމަ ްސިފައިންނޭ ްކުލީ ްހަމަ މީ

މީހުންްމިްލަނީްއިނގޭތޯ.ްަވގަށްްތަނަކުންްބަަޔކުްގަެނގެްންއަިއއްސަްަޤއުމަކަށްްހަމަލާދޭންްއަންނަންްތިބޭްްތެރެއަށްްމި

ްއެއްކު ްއެއާ ްހަމަ ްސިފައިންނަކީ. ްގެނައިކީލީ ްހަމައަށް ްސިފައިންނާ ްކުލީ ްމެންބަރަކު ްޮގސް ްރައްޔިތުން ނޫން.ްްބީދައިން

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރިންތޯއޭ.ްްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްމިއީ ްހީފުޅުވެވަަޑއިގަންަނވަނީތޯ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ މި

ްދިވެހި ްމިތާކު ްަވޅުލަންމަދުވާނެ ްހިކިފަސްތާނގައި ްއެްރާއްޖޭެގ ްމަދުވާނެ. ްމެންބަރަކު. ްހެޔޮާވވަރު ްތަނެއްްްވެސް ވަުރގެ

ްބޮުޑަކމާ،މީ ްރަްއޔިތުންެގްް.ްއެކަމަުކްތިމާމެންގެ ްެއއްބަޔަުކްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްބޮޑުކަމުން ްޢިްއޒަތާިއްަކރާމާތުގެ ތިމާމެންގެ

ްގޮންޖަހާފައި ްޤާނޫނަށް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްތާއީދުކޮށްްކުރިމަތީގައި ްެއކަމަްށ ްއަދި ްކުީރ. ިދވެހިރާއްޖޭެގްް،ކަންތައްތައް

ނޑިޔާުރގެތަުކގަ ްބްލެކްމެއިލްފަ ނޑިޔާރުން ްފަ ްތިއްެބވި ްގޮސްފައިއި ްތަންތަނަށް ްއެްް،ކޮްށެގން ްލައްވާ ނޑިޔާރުން ްފަ ްެއ

ނޫން.ްހަރުއަޑުންްްމީހެއްްކީްއެތާްއިންނަންޖެހޭބޭބޭފުޅުން.ްރަނގަުޅްޢަލީްޙަމީދަްވިދާޅުވާްފިލްމުތައްްކުޅުވަނީްވެސްްމި

ްމި ްމިްއަޅުަގނޑު ްއެްދަންނަވަނީ.ްަހރުއަޑުން ނުޑްޤަބޫލުކުރަން ްޭގަގއިްްހަމަ.ްއެްދަންނަވަނީ.ްައުޅގަ ްއޭަނގެ ހިސާބަށް

އަށްްސިުކނޑިްލާފައިްުނވަތަްއަންހެނުންްއަތަށްްސިުކނޑިްދީަފއިްތަންަތނަށްްދިޔައިމަްވާނީްއެހެން.ްްއިންނަްއަލަމާރި

ްބުރުޖަހަންް.ަރއީސްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިދުނިޔޭަގިއ ްެވސް ްުގއިއަުޅަގނޑުމެން ްކިތަންމެ ްއެމް.ޑީ.ޕީްނ ްމި ްދެމިް. ރޯނެްއ

ް ްއެކަކު. ްމިހިރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް. ްއެޮކޅުކޮޅުންއިާރދަކުރެއްهللا ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެްއވެްސްިވއްޔާ ޖެހުނަސް

ްއަޅުގަް ްކުރިމައްަޗކަށް ްަރއްިޔތުން ްއަޅުަގނޑުެގްކަމެްއްނުގެެނވޭނެ.ްްނުޑްލަދުގަންނަންޖެހޭއެްއޗެްއްދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަދަ

ްމި ްކެރިހުެރގެން ްކުޅަދާނަްވަރަށް ްލާހިކު ްއޮތިްކަެމއްްދަްނނަވަނީ. ްއަނގަ ްގެނުާވކަށް. ްޮއވެއްެޖއްާޔްނޫން ްދުލެްއ ްއޔާ

ްދަްއކަފާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްޤައުމުގައި ްމި ްެވސް ްެއއް ްވާހަކަ ްކޮންމެ ްބީދައިން ްބުނާ ްދެްއކޭނޭ ްދައްކަމުންދާނީްވާހަކަ ްނެ.ްއަދި

ްދަންނަވާ ްއިޝާާރތްކޮށް ްެއވާހަކަތަކަށް ްކޮމިޝަނުގަިއްްވަނީްކަމަށްްވެސް. ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމަ

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްހެޔޮނުވާނެ ްއެްމިވަގުތު ްޚާއްޞަޮކށް ްއަދި ްބަހައްޓާކަށް. ްމެންބަރަކު ްނިސްބަތްވާ ްވިޔަފާރިްއަށް ؛ްމީހެއްގެ

ްރި ްްސޯޓުަތކާދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޢާައދި ްީމހެއްގެ ްއެ ްކަންތައްތައް ްމިކަންއެހެން ްހެޔޮނުވާނެ ްއޮްތްމީހަކަށް ްތެރޭަގއި ްއިާލގެ

ްެއއް ްމިތާްވިދާޅުވަނީ ްދެންމެ ްމެންބަުރން ްބޮޑެތިްމާސިންާގްސޭޓުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއީ ބުނިްهللاްންނޭ.ްޢަބްދުބަޔަކު



109 

 

ްހިނގާފަ ްދޮލަނގުތަުކގައި ްޖަދުވާނުގެ ްމީހާ ްދާ ްއި ްއަށް ްކިރާ،ކެވޭަވރަށް ްމާމުޔާއި ް،އެވަރަށްްްރުންނަށްއަސްވާްގޮދަނާއި

ްމި ްވާހަކަ ްއެ ްކެވޭވަރަށް. ްމީހުންނަށް ްދާ ްޖަމަލުމަތިން ްއެވަރަށް. ްހަމަްްހަމަ ްމެންބަރުން. ްމި ްވެސް ަދއްަކވަީނ

ްހޯހޯ ްެގންނަނީ. ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަްލ ްވިޔަފާިރވެރިޔަުކ ްއަނެްއ ްއަނެއްކާ ޒަތްތެރިްޢިއްް!ދައްކަވާަފއި

ްރަްއޔި ްމިީއކީ ްވާަހކަރައީސް. ްދަްއކާ ްޙައްޤުަގއި ްމިކަރުހެދުްެއއްްތުންެގ ްބޭބޭފުޅުން. ްމި ްއޮޅުވާލުމާ،ނޫން ްމި ްމިްމާއި

ްިދވެހިާރއް ްކަމެއް. ްއޮތް ްހައްދުންނެއްޓިފައި ްފުޅިްއސާލަންކަންތައްތަކަީކްހަމަ ްއިެލކްޝަން ްމި ްރަދީފުންް،ްޖޭގެ ހޯއްދަވާ

ނޑުމެްންބަސް.ްމާނަްބެއްލެވީމަްއެ ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްފުޅިއްސާލުަމކީްކޮބަިއކަން.ްމިއިންްކޮންމެްކަމަކަށްްހަމަްއަުޅގަ

ޖެހުނީ.ްްލުމާިއްމަކަރުހެދުމުގެްސަބަބުންްރާއްެޖްމިްހިސާބަށްްއަންނަންްމިދައިންްަރއްޔިުތންނަށްްއޮޅުަވއިމިްދަންނަވާްބީ

ްރައްޔިތުްނގެްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިްއިލެކްޝަންްއިލެކްޝަން؛ ްިތއްބެިވްްނުބޭއްވި ްކޮމިޝަނުަގއި ްއިެލްކޝަން ިދޔަީއ

ްވަކި ްނުްބޭބޭފުޅުންނަށް ްމާސިންގާ ްބޮޑު ްހިންގި ްރާަވިއގެން ްގުޅި ްފަރާތްތަކާ ްތިބި ްގުޅިލާމެހިފައި ބަިއވެގެްނީވްގޮތަކަށް

ްސުްއެއް.ްއާޚިރުަގއިޖަރީމާ ްެއްޖެހުނީިދވެހިރާއްޖޭގެ ްމަީޅގަިއްޖެހެން ްއެ ނޑިޔާރު ްފަ ްކޯުޓގެ ްީމގެތެރެއިްންްޕްރީމް ވެސް

ްގ. ނިޑޑޭޓު ްކެ ްިރޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްރަނިްބައެއް. ްތިމަންނަގެ ްވިދާުޅިވ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްއަްއޑުްންކެނެރީޭގ ްމޭޓަކީ

މިްޕާޓީންްއަޅުަގނޑުމެންްޑީ.އާރު.ީޕގެްނަމުގަިއްވަރަށްްބުރަްމަސައްކަތުންްް،ހިސާބަށްްދިޔައީްއަތޮޅުގެްމީހެކޭ.ްހަމަްމި

ްފޭްއަްއޑޫ ްދާއިރާއަތޮޅު ްމެްދޫ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހޮވި ްފަހުއިން ްއަލްހާން ްންބަރު ްތިމަންނަ ްހީފުޅުވެއްޖެ ްއަށް އަށްްމީ

ްލިބެނީއޭ ްބިރުްރަނިންމޭޓުކަން ްނަޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ްނަޝީދުްދައްކައިމި. ްމުޙައްމަދު ްކެެނރީގޭ ލާނަމޭ.

ްވިދާުޅވެއް ްަނޝީދު. ްމުޙައްމަދު ްކުރެްއވި ްކުިރން ްޢަލީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްދެްއވާށޭ. ްއަށް ްތިމަންނަ ްޮގއްސަ ޖެ

ްމަޅީގައި ްއެހެންވީމާްޙަމީދު ްއޮންނާނީ. ްއަުޅވާފައޭ ްކަންތަ، ްނުލަފާ ްނުބައި ްމިްމިޒާުތގެ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްމިއީ ްއ

ްރަނގަޅުގޭބިސީ ްވާހަކަްްތަކަށް ނޑިޔާރަކުްއަުޑިއވެންެވއްޖެ ްފަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްނުބައިްް،އެއް ްއޭނަގެ ރަނގަޅު.

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަން.ްއަުޅގަނުލަފާ ނުބައިްްމިްސްވެސްްއޭނަައކާްެއއްބައިުނާވނަން.ްނަމަވެނޑުްހަމަަގިއމުްކަންްއަޅުގަ

ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްހިންގުވީ ްއަތްދަށުގަްްޖަރީމާ ްތިމަންނަމެންގެ ްކޯޓަކީ ްއެ ްައުގވައްޓާަލއި ްކޯޓުގެ ްމިހެންްމަތީ އި

އާއިްބަަޔކުްިއސްވެހުރެްމިްހާންްފަހުމީްއޮންނަްއެްއޗަކަްށްހަދަންވެގެން.ްއަލްްިޅއެްއަގއިްއެޅިަފއިއެއްލާފައިްއޮތްްހުސްބު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްދައްކަިއގެން ްވާހަކަެއއް ްދެންމެ ނޑު ްައޅުގަ ްމިތާނގައި ްހިންގީ. ޖަރީމާ

ްއި ްތަޙްޤީޤީ ްޖިނާޢީ ްތަޙްޤީޤުކުރާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނިކުތްއިރު ްބާރަށް ްޑރ.ވަރަށް ްމަރުޙޫމް ްފަރާތުން ްފުލުހުންގެ ްދާރާ

ްހާ ްމަރުވެދިޔަ ްރިޕޯޓުތަކުަގއިއަފްރާޝީމް ްގެނެސްދިން ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ްތަޙްޤީޤުކޮށް ްރިޕޯޓުތަކުަގއިް،ްދިސާ ކޯުޓގެ

.ްކާފަަގނެޑއްްނޫންްދައްއޮތީްއަޅުްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުގެްދަނބިދަރިްއޭަގއިްހިމެނޭްވާހަކަްއެ

ްްއަޅުަގނެޑއް ްެއ ްރިީޕޓުކުރީ ްއެތާ ްކިތަންމެވާަހކަނޫން ްބާވަތްަތއް ްެތރެއިން ްވާހަކަ ްލާހެއްެދވި ްުދނިޔޭަގއި ްދެން، .ް

ްއަކަްވަ ްއެންމެ ްވެސް ްިއންޗިެއއް ްއެންމެ ްޮގވިަޔސް ްނުޖެހޭނަން.ްމިްްެސންޓިމީޓަރެއްރަކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްފަހަތަކަށް ވެސް

ްމަގު ްަރއްޔިތުންނަްށ ްކިަތކެއްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރަްއޔިތުން ްދަްއަކވަނީ. ްެއ ްވާަހކަ ްކެރޭ ްނެެރން ްބަަޔކު މަްއޗަށް
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ްމަޙުރޫމު ްއެޙައްޤުތަކުންތޯ ްހުޅުމާލޭގަްކޮށްލަިއގެން ްއިހަށްރޭވެްސ ްހަމައަށްްދަނީ. ްމާލެއާ ްއަްނހެނަކަށް ނޑު ްމާބަ އި

ްއެއާދެވުނަކަނުދިން ްހަމަ ްޭރގަިއ ްއަދި .ްް ްވިލިމާޭލގައި ްހިންގޭތޯ ްހަރަކާެތްއ ްމިހެންްޒާުތގެ ްމަސަްއކަތްކުރި. ަބަޔކު

ްމީސްމީހުންގެ ްގިނަ ްބަލައިްދަންނަވާ ްއިންސާފަތިފުށް ްލޯހުޅުވާލާއިރުަގިއ ްލަންނުންނަށް ްހުޅުވާލަންް، ކަންފަތް

ްގޮެތއް ްމިނުކުރެޭވވަރުގެ ްމީސްމީހުން ްނެތް ްހަޅޭްފޮތެއް ްނުކުމެ ްރަީއސް،ްއްކަމުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްިތބެނީ. ްމި ލަވަން

ްވަްއްހަޅޭ ްކަމެއްލެވުމަކީ ްއޮންނަ ްބަޔަކަްށ ްއޮންނާނީީކްްކި ްކަރާމާތް ްޢިްއޒަތާއި ްބޮޑުކަާމއި ްިއމްތިޔާޒުތަާކއި ްއަދި ނޫން.

ްބަޔަކަށް ްަވކި ްއެްވެސް ްކަރާމާތާއި ްރަްއިޔތަކީ ްކޮންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްިމ ްއެްނޫން. ްހައިސިއްޔަާތއި މީހެްއގެްްމީހެްއގެ

ްއެ ްއެްމިނިވަންކަމާއި ްމައިންބަފައިންނާއި ްއެްމީހުންގެ ްގޯތިގެދޮާރއި ްމިނިވަންކަމާްްމީހުންގެ ްއަނބިދަރިންގެ މީހުންގެ

ްަރއްޔިަތކަްށް ްކޮންމެ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްމި ްއަސްލުތަްއ ްިއސްލާމީ ްއާިއ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްބަެއއް. ްލިބެންޖެހޭ ޢިއްޒަތް

ްދިނުމަ ްނިންމާފަމިކަން ނޑައަަޅއިދީ ްކަ ްވަނީ ްސިާޔސީށް ްައޅުަގނޑުމެން ްނަމަެވސް، ްމީހަް. ްކަތިލަްންގޮތުން ކު

ްނުވޭ.ްމިް ްމައްސަލަައކަށް ްެއއީ ްނުކުތަސް ްމަގުމައްޗަށް ްއަަޅއިެގން ްބޮލުގައި ްޖަންގިޔާ ްހުދު ްވާނަމަ ބޭނުންވެއްޖެކަމުަގއި

ްޅަދިވެހިރާއް ްޅަފުރަިއގެ ްއަތަށްްއަނބުރާލައި،ްބޯންވާނޭއަނެްއެތަކެްއްބަޔަކުުޒވާން،ްނޫކަށިފުރަިއގެްޖޭގެ ބޯންޖެހޭނޭް،ްއް

ްބުނެމަޖާްބިރަކާނުލައި ްމިް،ކޮށްލާނަމޭ ްބޯންދެމުން ްޢިއްޒަތްތެިރްްނެރެ ްކަމެއް ްސަމާލުާވންޖެހޭ ްޤައުމު ްމި ގެންދަނީ.

ިދވެހިރާއްޖޭެގްވެިރކަމާްހަމައަްށްތިމަންނަްއަށްްއާެދވެންްއޮްތްހަމައެކަނިްމަަގކީްފުރަތަމަްްރައީސް.ްިމގޮތަށްްގެުނވަިއ،

ްމެން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްތެރެއިން ްމަޖިލިސް ްކަންތަްއްމިމި ްފުރަތަމަ ްެއއީ ްގަތުން ްްބަރުން 25ްދެންނެވީ.ްއެންމެ

ްމުޞް ނިޑްތިމަރަފުށީ ްގޮ ްމިާތނގައި ްހޮވުާމްހަމައަށް ނޑި ްހުޠަފާެގްގޮ ްއެމް.ޑީ.ީޕްއަށް ްންާނނީ. ވަނ26ްްައޭގެތެެރއަށް

ްދިވެހިވެގެން ނިޑޔާރުންނަށާއި ްފަ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްލިބިގެްނ ްމެޖޯރިޓީ ްިވދާޅުވާ ްެއ ްިމއަދު ްމިިނވަްންދިަޔއީ. ާރއްޖޭގެ

ނޑުމެންްދޫދީގެންްމުއައްސަސާަތކަށްްބިރުދެއްކުަމށްްއެމް.ޑީ.ޕީންްޖަހާފައިްމި ވާނެްކަެމއްްނޫން.ްްޮއތްްމިސްރާބަކީްއަުޅގަ

ކަމެއްްފަިއސާްާއއިްބާުރްްގޮތަކަށްްގޮްސްއެަބޔަކުްބޭުނންްމިްދިވެހިރާއްޖެްމިސްރާބުްމިހާރުްމިްޖަހަނީްއެބަޔަކުްބޭނުންް

ްހަމައެއްްމަށްކަްހުރެއްޖެ ްޑިމޮކްރަީސގެ ްމި ްއެއީ ްމިސްރާބަކަށް. ްނިކުންނަ ްބަލަން ްކުެރވޭތޯ ްމިްްވާނަމަ ްއެއީ ނޫން.

ްއުސޫލުތަެކއް ްމިިނަވންކަމުގެ ްޙައްޤުތަާކއި ްއަސާީސ ްލިެޔވިަފއިާވ ްަކނަޑއަޅަިއ،ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއުސޫލުަތއް ްނޫން.

ް ްމާއްދާ ްހަމަތައެއް ްބާރުލިބިދޭ ްއަށް ްމާއްދާ ްއަނެއް ްމިްއްއިން ްމިހާރު ޖެހިގެންއުޅޭްްބަޔާންކުރަމުންދާއިުރގަިއ

ްއޮޅުވާަލއި،މައްސަލަވެްސްރައްް ްދިގުދަންމައިގެްންގެްނގޮްސފި.ްްޔިތުންނަށް ްމާއްާދްއަިދ111ްްކިތަންމެްހިސާބަަކށް ވަނަ

ްއޭގ112ްްެ ްއަދި ްމާއްދާ ްްވަނަ ްރައްޔިތުނ113ްްފަހުން ްއޮތް ްއެބަ ްއެނގެން ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްމާއްދާަގއި ްމިްވަނަ ގެ

ްފަހުްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަކުްހޮވުމަށްްނިކުންަންމައްސަލަތައްްދިމާވެއްޖެކަމުަގއިްވާނަމަްދެންްއެންމެް،އިންތިޚާބުަގއި

ްްފަރާތަ ްއިއްވާނެ ްސުބަސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޮބައިކަން. ްއެކީ ްކޯޓު. ްމަކަރުް،ްހެންވީމާްޕރީމް ްމި ްރާވައިގެން ކުރީއްސުރެ

ްފަޅާއަ ްގޮތަކުން ްސިހުރުް،ަރއިއެްއވެސް ްާބވަތްާބވަތުގެ ްއެކި ްނިކުމެ ްދުންއަޅައިގެން ްއަށް ްދުށްމުޖުމަރާ ިމްހާހޫރަހަދައި،

ްއޮުޅވާލައި ްކަންތައްަތކާ ްގެންދިޔަ ްވޯޓުތަކާ،ްކުރިއަށް ްމީހުންގެ ްުނއުފަންނަ ްވޯޓުތަކާ، އަދިްްވަށްކަންކުރަުމންދިޔަ
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ްއެ ްވޯޓުތަކާ ްކުަޑކުދިންގެ ްވޯޓުތަކާއި ްމީހުންގެ ްތިބި ްެއއްެވސްްމަރުވެފައި ްބައެއް ްމައްސަލައަކުން ްނުކުންނަ ްއކޮށްގެން

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވިދާުޅވާން ްފަހުބަސް ްއޭގެ ްވާނަމަ ްައއިސްފިކަުމގައި ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ވަަނ113ްްހިސާބަކުން

ްހަމައިް ްބުނާ ްމި ްސުމާއްދާގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްކަުމގައިްގަިއްއޮތީ ްސުްޕްރީްމްކޯޓު ްކޯުޓގެީވްހިނދު،ްއެ ތެެރއިންްްޕްރީމް

ނޑިޔާރަުކްރަނގަޅަްށްައްއސާފައިްބަހައްޓާނެްގޮތްތަްއްިތބީްކުރިންްހޯދައިގެން.ް ް،ގެްެހޔޮްރަޙްމަތްކަންްރަނަގޅަސްهللاފަ

ްފަށްކާކޮށްް ްސީދާ ްބަހުންނަމަ ްއަތްމަތީ ްމިއަދުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްެވގެންދިޔައީ ްކަންތައް ްއެްއކަލަ ްނުރަނގަޅަސް ކަން

ނޑިޔާރުްޖަސްޓިސްްޢަލީްޙަމީދު.ްް.ޕީްއަތަށްްޮގވަިއގެންްމިއަތަށްްޮގވުމަކަށް.ްއެމް.ޑީ އުޅެނީްޢަލީްޙަމީދުގެްފަރާތުން.ްފަ

ޑިްނފަހަރުްދޭްމިހެން.ްމިކަހަލަްނިކަންރީތިްބޮްގޮވީ.ްބަެއއްްޢަލީްޙަމީދާްމެދުގައިްއެްކުަރންއުޅުނުްކަންތައްަތއްްއަތަށް

ްޕީން....ޑީއެމް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޕީ.ޕީ.އެމަޝުކުރިއް ްމިހާހިސާބުން ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާީކްާޔ ްއަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްހަމަވީ. ްަވގުތު ނަޑއެޅީފަިއވާ ްކަ ށް

ނޑުްުފރުޞަތުްމ4ްިއޮތީް ްށް.ޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމަހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްްއަރުވަނީްމެދުްމިނެޓު.ްއަުޅގަ

ް

ްހަކަދެއްެކވުްނ:ވާްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުހެންވޭްމެދު

ްހުށަހަޅަ ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޮކމިޝަނަށް ްރަީއސް.ްޖުޑީޝަލްްސަރވިސް ްޢިްއޒަތްތެރި ންޖެހޭްޝުކުރިއްޔާ

ްބަހު ްހުށަހެޅުމުގެ ްމެންބަރު ްވާހަކަސްގައި ްކޮންެމވެސް ނޑުެވސް ްޙަޤީޤަތަކީްއަުޅގަ ްބަލާނަން. ްދަންނަަވިއލެވޭތޯ ެއއް

ްއަޑުހަ ްބާރަކަށް ްހަޅޭކިތަންމެ ްއްރުކޮްށްކިތަންމެވަރަކަށް ްއެނގޭ ްއެބަ ްިދވެހިްރައްޔިތުންނަށް ްވީނަމަވެސް 31ްެލވިަކމުގައި

ްހޯދަ ްރަްއޔިތުްނނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިންޞާފެއްޯތ ްކިހާ ްހޯދައިއަހަރު ްއިންޞާފު ްއޮތީ. ްކިާހްއިދެވިފައި ދެވުނީ

ްރައް ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްއެނގޭ. ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ް%މިންވަރަކަށްތޯ ްތެރެއިން ްޤަބޫލުކުރާނ81ްްެޔިތުްނގެ މީހުން

ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްތަނެއްކަން ނޑުޔާުރގެތަކަީކްއިންޞާފުްންއެްއކިބާެވްޙުކުމްކުރަމުންދާ ވެސްްްފަ

ްޖޭ.އެސް.ސީްތަްނ؛ްއެނގޭނެ.ްމި ްފަރާތަކީ ްބެެލނިވެރި ނޑިޔާުރގެ ްފަ ނޑިޔާާރއި ްއަޅުަގނޑުމެްއާދެ!ްފަ ްވާީތވެ ްންކަމަށް

މިްފީލްޑުަގއިްއުޅެަފއިްހުރިްމަސައްަކތްކޮށްފައިްހުރިްމީހުންްލާން.ްް؛ކަންތައްްމިް،ތަނަށްްޤާބިލުްތަޢުލީމީްއެބަްޖެހޭްއެ

ް ްއެއްކަލަ ްދާނީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަނެއްކާވެސް ްއެންމ31ްްެނޫންނަމަ ްގޮތަށް ްކުރި ްަކންތައް ނޑިޔާުރގެތަުކގައި ްފަ އަހަރު

ްހުް ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްމިއަދުްރިހާފަރާތަކުން ްބޭނުންނުވާނެތީވެ ްއެމް.ީޑ.ޕީން ްެއގޮތް ްނިމިގެންދާނީ. ްނިކުމެްްކަމެއް ެވސް

ދަނީ.ްމިްޤައުމުގައިްްރައްޔިތުންނަށްްހޯދައިދޭންޖެހޭްވާހަކަްތަކުރާރުކޮށްްއަޅުަގނޑުމެންްދައްަކމުންްމިްްއިންޞާފުްދިވެހި

ނޑުމެންްއެ ްކުރަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ންމެނަށްްއެބަްޤަބޫލުއިންޞާފުްނުލިބިްތިބިްއެތައްްބައެއްްތިބިކަންްއަުޅގަ

ނޑިޔާރުންގެްހާއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޤަބޫލުކުަރން ނޑިޔާރުގެަތުކގެްހާލަތު.ްފަ ލަތު.ްކިހިނެއްތޯްކަންތައްތައްްޖެހޭްމިއަދުްފަ
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ްރިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްބޭފުޅާކީ ްެއއް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްނާޒިމުްއޮތީ. ްއިންނެވި .ްތި

ްއެ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްފައިސާހަމަ ްކިހާ ނޑިްނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްފަ ްމައްސަލައެއްތޯ ްދޭންޖެހެނީ އެްއްޔާރުންނަށް

،ްނޑަެއިޅގެންްއެނގޭނެ.ްއެހެންވީމާނިންމާލުމަށް.ްކިހާްފައިސާެއްއތޯްދޭންޖެހެނީްގެއަކަްށްޗިެޓްއްފޮނުވާލުމަށް.ްހަމަްކަ

ްއަ ްހަމައަކަށް ް ްއަޅުަގނޑުމެންޅުްމިތަން ްކުރަމުންދާްވަން ްމި ްހުރަސްއަޅަމުންްއެމް.ޑީ.ޕީްނ ްސީދާްމަސައްކަތަްށ ދަނީ

ްކޮންް ްރަނގަޅުކުރަން ްޖުީޑޝަރީ ްިމއަދު ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެނގެނީ. ްމި ްމިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމުންކަން

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްިދޔައީ. ްއެ ްހުށަހަޅައިގެން ްނަންތޯ ްބޭފުެޅްއގެ ްކޮން ްދެބޭފުޅެއްތޯ، ްމިތަނުގައި ްދެން ްއެހެންްން ްތިބި ން

ްވީތޯ ްހޯދަްއެްމެންބަރުން ްއިންޞާފު ްވޯޓުދޭން. ްއަނެްއކާެވސް ްމިގޮތަށްޯތްއިފަރާތަކަށް ްމިއީތޯ. ްފަާރތްތަކަކީ ދެވޭ

ްތަކުރާރުކޮްށްް ްގެންދަވަނީ. ްެއ ްހުންނަވައިގެްނ ްމިތާ ްކެންޕޭނުކުރަްއވަުމން ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ކަންތައްކުރާނީ.

މޮޅުކަންްވާހަކަދައްކަމުންދާއިުރގައިްކޮބައިޯތްއިންޞާފުްފުރަތަމަ.ްދިވެހިްް،ްއކަވަނީްއެ.ްޕީ.ޕީ.އެްމގެްރަނގަުޅކަންވާހަކަދަ

ްމި ްކަމެއް ްއެހެން ްހޯދައިދިނުމަށްފަހު ްއިންޞާފު ނޑުމެންްްރައްޔިތުންނަށް ްއަުޅގަ ްޯހދައިދެވޭނީ. ްފަރާތްތަކަށް

ްުނހޯދައިދީ ްއިންޞާފު ްކަްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުމެއްްއެހެން ްދެއްކުުމގެ ްަތކުާރރުކޮށް ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްހޯދައިދޭން ންތައްތައް

ްސުނެތް ްއެނޭގ ްއެބަ ްބަލައިލާއިރު ްކޯޓުތަަކށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުަގއިް. ްނާޖާއިޒު ްފައިދާ، ްނާޖާއިޒު ްކޯޓުން ޕްރީމް

ނޑަެއޅިގެންްޤާނޫނުއަާސސީަގއިްއެ ްއޮވޭ.ްއެއީްތެދުފުެޅްއ،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޤާނޫނުއަާސސީްބޭނުންކުރަމުންދާކަން.ްކަ ބަ

ްބަސްްބުނެވިދާނެ.ްެއކަމަކުްްބަސްްބުނާނީ.ްފަހުްބޭފުޅުންްތަކުރާރުކޮްށްވިާދޅުވަމުންދަނީްތިމަންނަމެންނޭްއެންމެްފަހުްއެ

ްމިްފަހު ްބުނެވޭނީ ްތެޭރގަްބަސް ްތެރޭގަ.ްޙުދޫދުގެ ްތެޭރގަް.ފޮތުގެ ނޑުަތކެްއގެ ްމިންގަ ނޑަެއޅިގެްންަވކި ްފޮތުގައިްކަ .ްމި

ްޮއވެްދ21ްު ްލިޔެފައި ްއްޖެވަހޭ ްބަދަލެއ21ްްއްޔާ ްެއއެއް ްެއއްދުވަސް. ްއެހެންނަމަވެސްނުކުރެވޭނެ ްފަރާތަކަށް. ްވެސް

ްކަން ްއެނގޭ ްއެބަ ްނަގާފަްވާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއް ްފައިސާ ްކިހާ ްހަމަްއިގޮތް. ްބަދަލުކުރަނީ. ްއެ ްއެަވރު ތޯ

ްފުލުހުން ްސިަފއިންނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްތިްނާއި ްތަންފީޛުްއެ ްއެަކންތައްތައް ްހަމަ ކޮށްދޭްންބެނީ

ްނިންމީމަ ްަކންތައްތައް ްބޭރުން ްޤާނޫނުއަސާސީން ްތެރެއިްނ ްޤާނޫުނގެ ްރަނގަޅުްތައްޔާރަށް. ްއެންމެ ްެއއީ ްކަމެއްްްެވސް

ްޤާނޫނުއަސާ ްބުނަންވީނޫންތޯ ްނިކުމެ ްމިއަދު ްޢަމަލުުކރަމުން. ްއެއަށް ްފަރާތްތަކުން ްެއ ްދަނީ ްއެ ްޤަބޫލުކޮށް ީސއާްކަމަށް

ނޑައެިޅގެްންޚިލާފަށޭްތިްޙުކުމްްތިްިއްއވީްސު ނޑުމެންްއެންމެނަށްްކަ ޕްރީމްްކޯޓުން.ްަކނަޑއެޅިެގންްއެބަްއެނގޭްއަުޅގަ

ްއެންމެންނަށް ްދިޔައީ.ްް.އަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްއިއްަވިއގެން ްޙުކުމް ްއެ ްބޭރުންކަން ްޤާނޫނުއަާސސީން ްއެނގޭ އެބަ

ްފުުލހުން ްތަރުހީްފައިންސިް،ވެސްްއެހެންނަމަވެސް،ްއެކަމަށް ކަންތައްތަްއްެއްޢަމަލުްްބުދެނީ.ްނުވަަތްއެވެްސްނިކުމެ

ނަޑއެޅިް ްކަ ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބާރުދެމުންދަނީ. ްހިންގުމަށް ްސީދާ ްސުހަމަ ްދަންނަވާލަން ްމިހާރުވެސް ްއެނގޭ ޕްރީމްްގެން

ނޑިޔާރުންނަްށްއޮންނާނެްފުލުހުން މާޔަތްދޭނަމޭ.ްއެްެހވޭްހިއިްވެްސްބުެނފަްވެސްްުބނެފައި،ްސިފައިންްްކޯޓުެގްހުރިހާްފަ

ްދިވެހިް ްއިންޞާފު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްވީނަމަވެސް ްނިންމިަކމުގައި ްކަން ްކޮންމެގޮތަކަށް

ްހުރަސްއެޅޭތޯް ްފަރާތްތަކަށް ްމަސައްކަތްކުާރ ްހޯދައިދޭން ްތަރައްީޤ ްހޯދައި ްކުރިއެރުން ްހޯދައިދޭންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް
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ްއެހެންވީމާތަްންދާމަސައްކަތްކުރަމު ްފެންނަނީ. ްމި ްން ްމެންބަރުން، ްހުރިހާ ނޑުމެން ްތިއްބެިވްްއަުޅގަ ްމި ްމިތާ ވެސް

ްމި ްބޭފުޅަކަށްތޯ ްކޮން ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއެބަ ްމެންބަރުން ްގޮތުަގިއްްމިނިވަން ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްވޯޓުދޭންވީ. ތަނުން

ްދިވެހިރައްޔިތުންަނށް ްއިންޞާފު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްބޭނުންްއަޅުަގނޑުމެން، ްމެންބަރުްްހޯދައިދޭން ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ނަމަ

ްޙަމްޒާްއަށްްއެބަްއަޅުަގނޑުެމންްތާއީދުކުރަންޖެހޭ.ްވޯޓުްއެަބްދޭންޖެހޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްދެވަަންް.ރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުދާއިާރގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަްްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްނޮޅިވަރަމުޝުކުރިއްާޔްޢި އަުޅގަ

ްަވގުތުކޮުޅ.ްއެ،ްއްްއޮތީމަޑީ.އާުރ.ޕީްއަށްްބާކީްަވގުތުކޮޅެްްއަރުވަނީްފުރުޞަތުްމި

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމުް

ްމި ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއަޅުްްއާދެ! ްއިޞްލާުޙގެްގަވަގުތު ްތެރޭގައި ނުޑމެންގެ

ްމިވޭ ްއަޅަމުންނޭ ްއެހެންވީމާްންވަރު ްދަީނ. ްމަަސއްކަތްކުރިް، ްުހރަސްއަޅަން ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްބަޔަކު ކިތަންމެވަަރަކށް

ްމި ްވީނަމަވެސް ްއިރާދަްކަމުގައި ްމިކަން ްފުރިހަމަވެގެންދާނޭފަހަރު ްގިނަްް.ްދިވެހިރާއްޖެކުރެއްވިްއޔާ ްވަރަށް ްމާނަވީ އަށް

ނޑުމެންނަށްބަދަ އަުޅަގނޑުމެންގެްއިޤްތިޞާދަށްްބަދަލުތަކެއްްއެބަްގެންނަންޖެހޭ.ްް،ލުތަކެއްްގެންނަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްމުއްސަނދިކަްން ްޙަޤީޤީ ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިެވހި ްބަދަލުކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްގޮތް ްދާ ްކުިރއަށް އިޤްތިޞާދު

ްްލިބޭނޭ ްއެބަ ްނިޒާމެއް ްޓެކްްސގެ ްނުރުހުނުކަމުގަިއްގޮތަށް ްކިތަންމެ ްމީހުން ްބަަޔކު ްއެކަމަކީ ާޤއިމުކުެރވެންޖެހޭ.

ްއެ ްކަންތައްތައް. ްއަންނާނެ ްރާއްޭޖގައި ްމި ްކޮންމެވެސްްވީނަމަވެސް ްއެްކަންތައްތައް ްވާނެ. ކަންކަްންްދުަވހަކުން

ނުޑމެންގެްޢަދްލުއިންޞާފުްޤާއިމުކުރުމުގެްދާއިރާްއަށްްބަދަލު ތަެކއްްއަންނަންްްއެބަްޖެހޭ.ްއެްފުރިހަމަވެގެންދާނެ.ްއަުޅގަ

ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާން ްޙުކުމްތަކަކަށް ްއޮތް ްއިތުބާރު ްރައްޔިތުންގެ ްޙުކުމްތަކަީކ ްކުރާ ްއިން ްއެނގޭްދާއިރާ ެވސް

އިންޞާފުްޤާއިމުކުެރވިއްޖެކަްންްއްްނުނިކުންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްޚަސްމުންްހިތްހަމަޖެހިގެނެްދެްޝަރީޢަތުގެްމަޖިލީހުން

ްޖުޑީޝަލްްޔަ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްލިއްބައިދިނުމަށް ްޔަޤީންކަން ްއެ ްލިބެންޖެހޭނެ. ްރައްޔިތުންނަށް ޤީންކަން

އުސޫލުަތކެްއެގްްއިްވެރިކަުމގެްބާރުަތއްްވެސްްަހމަްއިމަކާްރަނގަުޅްތަނަކަށްްހަދަން.ްހަމަމިއާއެކުްްސަރވިސްްކޮމިޝަން

ްކު ްއެބަ ްބައްަޓން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިތެރޭގައި ްއަޅަމުން ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވޭންވަރު ދަނީ.ްްރަންޖެހޭ.ްމިކަމުގެ

ްާޔްދިވެހިރާއްޖޭގެްޑިމޮކްރެިޓކު؛ިވޔަސްްވާނެ.ްޯވޓެއްްލައިިފއްް.ްއެކަންްކޮންމެްދުވަހަކުންނެއެކަމެއްްދެނެއްްނުހުއްުޓވޭ

ްމި ްިރާޔސަތާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްޕާޓީން ްޑިމޮކްރެިޓކު ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެންވީމާްދިވެހި ްހަވާލުވާނެ. މިީއްސާފުކޮށްް،ްފަހަރު

ްނުގޮސް ްވޯޓަކަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަކައި ްހުރަސްއެޅުމަށް ްޙަޤީޤަތް ްމި ްހަޤީޤަތެއް. ްއޮތް ްގޮްސގެްންް،އެނގެން ކޯަޓކަށް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްދޫކޮށްލަންވެއްޖެ. ްމިއަދު ްވިްސނުން ްކުރުުމގެ ކަންތައްތައް
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ްޢިއްޒަްތތެރިއަލްއު ްދާއިރާގެ ްޙަމްޒާ،ްްބިލެތްދޫ ްއަޙްމަދު ްހުެރގެން.ްްމެންބަރުްސްާތޛު ްސަބަބުތަކެއް ްބޭނުންވަނީ ނަގަން

ްހުރިްްއެ ްޖުޑީޝަީރަގއި ްތުހުމަތުތަކަކާއި ްކޮރަޕްޝަންގެ ްެއތައް ްމާނަކުރި ްހުރި ްޖުޑީޝަރީގައި ްމިއަދު މަނިކުފާނަކީ

ްމަްއސަލަތަަކކާ، ްއެތައް ްބޭފުޅެއްކަންތައްތަްމިްއަޚްލާޤީ ްޤާބިލު ްވަކާލާތުކުެރވޭނެ ްދެޮކޅަށް ްއެްްކަމަށްްަކކާ ްވާތީ.

ްއިން ްގޮތުން ްތަަނސްވަކަުމގެ ްއަމިއްލަ ްެވގެންދާމަނިކުފާނަކީ ްބޭފުޅަކަށް ްއެް.ެނތީވެޑިޕެްނޑެންޓު މަނިކުފާނަކީްްއަދި

ްފަސްޖެހިވަަޑިއގެން ް ްނިްނމުމުގައި ްކަންތައްތައް ްނޭް،މިދެންނެވި ްޖީބަށް ްމީހެއްގެ ްމިްއެހެން ްއެކު ްމިނިވަންކަމާ ްރި

ްބޭފުޅަކަށް ްޤާބިލު ްފެންވަރުެގ ްނިންމޭނެ ްބަލައިާލއިރުްކަންކަން ްގޮތުން ްތަޢުލީމީ ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްައދި ްމިްވާތީ. ަގއި

ްގޮތާ، ްމިވަމުންދާ ްދެެނގަނެްރާއްޖެ ްކޮަބއިކަން ްކަންތަްއތަކަކީ ްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ްހުިރ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުތަކުގެ ް،އަިދ

ްމިޙަޤީޤީްއިޞްލާ ްބޭފުޅެއްްޙު ްޤާބިލުކަްންހުރި ްލަޔާޤަާތއި ްެގނައުމުގެ ްއަށް ްދާއިރާ ކަމަށްްވެސްްްދެންނެިވްޖުޑީޝަރީގެ

ްއެ ްއެހެން ްހަމަ ްއަދި ްބޭފުޅަކަށްްްވާތީ. ްަހއްދުފަހަނަޅާފައިވާ ްފިކުރެއްަގއި ްސިާޔސީ ްވަިކ ްެއްްމަނިކުފާނަކީ ނުވާީތވެ.

ްސި ްިފކުރުތަމަނިކުފާނަކީ ްިސޔާސީ ްިވސްނުންތަކާއި ްމަޞްޔާސީ ްޤައުީމ ްމަްއޗަށް ްއަބަުދެވސްްކުެގ ލަޙަތުތައް

ްގޮުތަގއި ްއެނގިފައިވާ ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެން ްހަމަ ްދެން ްފެންނާތީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބޭފުޅަކަްށ ް،އިސްކުަރއްވާަފއިވާ

ްއެ ްގޮުތގަިއ ްލިބިފައިވާ ްމިްމަޢުލޫމާތު ްމަސައްކަތްތައް ްމިދެންނެވި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ހާރުވެސްްމަނިކުފާނަކީ

ްއެ ްމަސައްަކތްތަކަށް ްހުރި ްތަޚްމަނިކުފާްރައްޔިތުންަގއި ްވަގުތު ްމުޅި ްބަދަލުަގއިްނުގެ ްބޭފުޅެއް.ްއޭގެ ސީސްކުރަްއވާަފިއވާ

ްއެންމެް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއަކީ ްބޭފުާޅ ްނަންފުޅުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޤާމަށް ްމިދެންނެވި ްކުިޅވަްދެން ްެއއް ްާދއިރާްބޮޑު ރު

ްމަސްއޫ ްބުރަ ްމަސްހިންގުމުގެ ްމިދެންނެވި ްޭބފުޅެއް. ްއުފުއްަލވަމުންގެންދާ އަޅުަގނޑުމެންްްއޫިލްއޔަތުތަކުަގއިިލއްަޔތުތައް

ްރާއްޭޖގެް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވާން. ްތަްއޔާރީތައް ްޯވލްޑުކަޕުގެ ްތައްޔާުރވާން. ްއަށް ްގޭމްސް ްއޭޝިއަން ްޖެހޭ ްއެބަ ރާއްޖެ

ްއިންތިޒާމުތަކެއްް ްމިހުރިހާ ްހުިރ. ްއެބަ ްމުބާރާތްތައް ްމިޤައުމީ ްއަށް ްޖުޑީޝަރީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްތެރެއިން ވަގުުތްްެގ

ްމިއީ ްމެދު ްހުހސްކުރެވިދާނެކަމާ ްމަނިކުާފނަށް ްއެ ްަވގުތު ްއުފަްބޭނުންވާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްސުވާލެއް.ްވެސް އްދަންޖެހޭ

ްއެހެންވީމާ ްއެނ، ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޔަޤީން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްއުފައްާދއިރުަގއި ްސުވާލުތަކެއް ްހުރިހާ ގިތިބެްމި

ްދިވެހިރާއްޖެ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާނަމަ ްބުނާކަމުަގިއ ްއެދޭްއަޅުަގނޑުމެން ްހެވެއް ވާނަމަ،ްްކަމަށްްއަށް

ްފައްަގނޑުއަޅު ްނާޒުކު ްމިޮއތް ްރާއްޖެ ނޑުމެންްމެްނގެ ްއަޅުގަ ްނެރެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްާރއްޖެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ތަރުން

ްމީހަކަްކަމަށްްބޭނުންވާ ްޤާބިލު ްޢިލްމީ ްއެހެންވީމާ،ްބިލެތްދޫްވާނަމަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދޭން ްފުރުޞަތު ްއެ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ށް

ްތާއީދު ްޑީ.އާރު،.ީޕގެ ްއަދި ްތާއީދުކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްްދާއިރާގެ ްވެސް

ްހަމަ ްތިއްެބވި ްއެބަ ްމަޖިލީހުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންެގްމި ްލިބެނީ.ްމިއަދު ްމި ްޢިްއޒަތްތެރިްްމަނިކުފާނަށް ްދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ްޤާނޫނީ ްއެއްފަދައިން ްޢިލްމީްްމެންބަރެކޭ ްއަދި ްފުންނާބުއުސް ްމިދެންނެވިްގޮތުން ްޤާބިލު ްމަސައްކަތްތަކެއްްްގޮތުން ފަދަ

ްބޭބޭފުޅުން ްއެހެން ްއޮތް ްފުރުޞަތުތައް ްަވގުާތއި ްހުށަހެޅިއްޖެްކުރެވޭނެ ްަނންފުޅު ްބޭފުޅެްއގެ ްއެފަދަ ްއެްްވެސް. ނަމަ

ނޑުމެންްތާީއދުކުރުމުގެްިވސްނުންތައްްހުންނާނެ.ްއެހެންނަމަބޭފުޅަ މިއަދުްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރާއްޖެްއަށްްްވެސްކަށްްއަުޅގަ



115 

 

ްމި ްމައްސަލަތަެކއްްްދިމާވެފައި ްއާަދއިެގ ްމަްއސަލަތަކަކީ ނޑުމެންނަްށްްވާ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނޫން

މިްާރއްޖޭަގއިްއާލާނުކުރެިވއްޖެަކމުގައިްވާނަމަ،ްެމދުްއިތުބާރުްްމުެގްދާއިރާއާްއިންާޞފުްޤާއިމުކުރުއަޅުަގނޑުމެްނގެްޢަދްލު

ްުއސޫލު ްޝަރީޢަތްކުެރވުނު ްހިމާުރގެ ްގޮތަކީ ްދިވެހިާރއްޖޭގަިއްދުވަހަކުްްކަމަށްްޝަރީޢަތްކުރެވޭ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްވާނަމަ

ނޑުމެންނަށްްޤާއިމުކުރެިވގެްންވެސްްހަމަޖެހުމެއްްައޅުަގނޑުެމންނަކަށްްޤާއިމެއްނުކުެރވޭނެ.ްމިދެންނެވިްހަ މަޖެހުންްއަޅުގަ

ްކުރިއަށް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްފެންނާނީ. ްފޯާވޑެއް ްވޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިައދު ިރޔާީސްދެވޭނީ.

ރު.ްގެްަޤއުމުތަކަށްްފިނިްދުވަސްވަބަްޖެހޭ.ްމިްދުވަސްވަރަކީްޔޫރަޕުްއިންތިޚާބަށްވުރެްދުރަށްްއަުޅަގނޑުމެންްވިސްނަންްއެ

އަށްްފަތުރުވެރިކަންްއެންމެްރަނަގުޅވަމުންްއަންނަްދުވަްސވަރު.ްާރއްޖޭގެްރިސޯޓުަތއްްފުރެމުންްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރާއްޖެ

ްނޭދެވޭް ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ ްސިނާޢަތަށް ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްދުވަސްވަރު. ްހިސާބަށްްްއަންނަ ްކުރާ އަސަރުތައް

ސްްއަދިްއަޙްމަދުްށްްވެވީނަމަވެސްްޤާސިމްްއިްބރާހީމަްިރވެރިންނަށްްބަލައިލިކަުމގައިމާްމިތާނގައިްިތއްބެވިްވިޔަފާދިޔައި

ްއޯނަރުންްސިޔާމު ްރިސޯޓު ްތިއްބެވި ްދެން ްވެސް ްމުޙައްމަދަށް ްކަމަނަށް ްފަސޭހަފުޅު ްމިއީ ްއިނގޭތޯ.ްވެސް ްނުވާނެ ކަށް

ްމަޞް ްޤައުމަށް ްމި ްމަސްއެހެންވީމާ، ްްއެ ްގެންނަން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެބަ ްމަގުްންލަޙަތު ްއިންޞާުފގެ ްގެނެވޭނީ ލަޙަތު

ްފަހިކޮ ްގޮތްަތކެްއ ްކުެރވޭނޭ ްއިޤްކަންކަން ްއޭރުން ްައޅުގަްްިތޞާދުށްގެން. ްއޭރުން ްކުރިއަަރއިގެންާދނީ. ނޑުމެންެގްވެސް

ްޢަ ްއިޖުތިމާޢީ ްޤާއިމުްދާލަތުްތެރޭގައި ްއޭރުްވެސްްވެސް ްފަރުދުންނަށްްވެެގންދާނީ. ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ން

ްތާހިހަމަޖެހިގެ ްުކރުމަށްން ްއެކަްނ ްވެސް. ްުއޅެވޭނީ ްދިރިއުޅުމެއް ްމިްރު ްކުރަން ްމިއަދު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ނީްއުޅެްޓަކައި

ްއަޙް ްކަެމއް. ްކުަޑކުޑަ ްޙަމްޒާވަރަށް ްބޭފުޅެއްގެްްަމދު ްއެންމެ ްހޮވާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްނަންފުޅެއް.ްއެް،އަކީ ންމެ

ްކޮްއެހެންނަމަވެސް ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ް ްބޭފުޅާ ްސަރވިސައެ ްިއސްލާމީްމިޝަން ްދިވެހިންގެ ްއެއީ ްދިޔުން ނަށް

ްބޭފުޅުންްވަހު ްބައެއް ްކަމަށް ްަކމެއް ްެގއްޭލވަރުގެ ްސިޔާސަތު ްގެއްިލ،ްދިވެހިންގެ ްމިނިވަންކަން ްގެއްލި،ްިދވެހިންގެ ދަތު

ްހަވިދާޅުވަމުންް ްއަޖައިުބވެ ނޑު ްއަުޅގަ ނޑުމެންގެންދާތީ، ްައޅުގަ ްވަގުތު ްމި ްއެހެންވީމާ، ވިސްނަންޖެހޭްްއިރާންވަނީ.

ްމިނިވަންކަމާ ްފެނިވަޑައިގަންަނވާްްޤާބިލުކަމާއި ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްގޮތުން ްޢިލްމީ ްނުވެއްޓި ްޖީބަށް ްމީހެއްގެ ްއެހެން އެުކ

ްމައްސަލަަތއް ްހުރި ްޖޭ.އެސް.ސީގައި ްމަތިން ނޑިޔާް،ގޮތްތަެކއްގެ ްހަފަ ްމައްސަލަތައް ްގިނަ ްބެހޭ އްލުކުރުުމެގްރުންނާ

ްބޭފުޅެއް ްހުރި ްދާންޖެހޭްޤާބިލުކަން ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްޙަމްޒާ.ްޖުިޑޝަލް ްއަޙްމަދު ްައލްއުސްޛާ ްބޭފުޅަކީ ްއެ ނީ.

 ތްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ބިލެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

الم `.ް الة والس  ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްބައެއްް. الم عليكنالس  ްعلى رسول هللاالحمد هلل الص 

ްގެއްލުންތަެކއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްޤައުމަށް ްސަބަބުން ްމީހުންގެ ްޤާބިލު ްވަރަށް ްރައީސް.ްފަހަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިދާނެ.

ްކަ ްނޭނގޭ ްއެްއޗެއް ްއެްއެވސް ްވަރަށް ްފަހަރު ްދެބައެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަނެއްމަށް ްމީހެްއގެްކޭ ްކަމަށް ްނޭނގޭ ޮދރެއް
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ްހި ްލިބިގެން ްވެސް ްފައިދާތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްޤައުމަށް ްދިވެހި ްވެސް ްރައީސް.ފަރާތުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަގިއދާނެ.

ީމހަކުްޤާބިލުނުވުމުގެްސަބަބުންްް،ވުރެްއުޅޭްވާހަކަްައކީްމީހެއްގެްޤާބިލުކަުމގެްސަަބބުންްލިބޭްގެއްލުމަށްްދަންނަވަންްމި

ްފުޅަަކށްްވެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްޙަމްޒާްއަކީްމޮުޅްބޭްޒަތްތެރިްަރީއސް.ލިބޭްގެއްލުންްމާްަފއިދާްބޮުޑެވދާނެްވާހަކަ.ްިޢއް

ްތަޖުރިބާ ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަލާއިރު ްނިސްބަތްްއަށް ްހުންނަވައިއަށް ްގޮުތަގއި ްބޭފުޅެއްގެ ްމިވާ ވަގުތުްްގެން

ްފައިދާ ްޤައުމަށް ްމަސަދިވެހި ްފެންނަންްހުރި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޮށްނުެދވޭނެކަމީ، ްޙަޤީޤަތެއް.ްްއްކަތްތަކެއް އޮތް

ްމަނިކުފާނުްއެހެންނޫނަސް ްއެންމެްްއެ ްހުރީ ްޢަމަލުތައް ްހުންނަވަިއެގން ްމަޤާމުތަކުގައި ްހުިރ ްފުރުްއވާފައި މާޒީގައި

ނޑުމެންނަށްްބެލޭކަްރަނގަޅުްގޮތަށް މިްަވގުުތްްރިްަރއީސް.ްއެހެންކަމާއެީކގައިްށެްއްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެކަުމގައިްވެްސްއަުޅގަ

ްދަތުރުކުރަމުން ްދިވެހިރާއްޖެ ްހާލަތާއި ްއޮތް ްދިވެިހްޤައުމު ްޤަބޫލުކުރަނީ ްމިްމިްއަޅުަގނޑު ްމިސްރާބާ ކަންތައްތަކަށްްްދާ

ްމި ްހުށަހެޅުއްވިްބަލާއިރު ްއެކަށީގެްނވަނީ ްއެންމެ ްއަޙްްކަމަށް ްއިލްހާމު ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ ްދެ ްކަމަށް. މިދެންނެވިްމަދު

ނަމަވެްސްްގެންްހުރިމްޒާްކިތަންމެްމަތީްފާސްނަންގަަވއިްމަދުްޙައުސްތާުޛްއަޙްއަދިްޤާނޫނީްގޮތުންްއަލްްް،ތަޢުލީމީްގޮތުން

ްޙަޤީޤަތެއް.ް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެީއ، ްކަމަށް ްނުކޮށްދެވިދާނެ ްމަސައްކަތެްއ ްހުރި ްފައިދާ ޤައުމަށް

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭްްެވސްމަލުތައްްހުންނަނީްކިހިނެއްްކަމެއް.ްއެހެންނަމަހެއްގެްޢަަގނޑުމެންނަކަށްްނޭނޭގްމީއަޅު އަުޅގަ

ހުރި.ްައޅުަގނޑުމެންނަްށްނޭނގޭްކަންަތއްތަްއްނޭނޭގިއރުގަިއްއެނގޭްކަންަތއްތަކަށްްްހިސާބުްކަންތައްތަެކއްްވެސްްއެބަ

ްކަން ްއެނގޭ ްނިންމަންޖެހޭނީ. ްކަންތައްަތއް ްރިޢާޔަތްކޮށް ްޖެހޭނެ.ްތައްތަކަށް ްެވސް ްާވހަކަދައްކަން ރިޢާޔަތްކޮށް

ްކަމާއެހެން ްމައްސަލައިްއައެީކގަިއ ްމި ްތާއީދުކުރަނީ ނޑު ްމިްުޅގަ ްހާލަތަށް ްއޮތް ްޤައުމު ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ަގއި

ްޖުޑިޝަރީ ްްޤައުމުގެ ްބޭފުަޅކީ ްއެކަީށގެންވާ ްއެންމެ ްވަގުތު ްމި ްކުިރމަތިލުމުގެ ްމައްސަލަަތކަށް ްދިާމވެފަިއވާ ނޫނީްއަށް

ގެންވާްބޭުފޅަކީްއިލްހާމުްއަޙްމަދުކަމަށް.ްއެހެންކަމާއެީކގަިއްައޅުަގނޑުްހުށަހެޅިފައިވާްދެްބޭފުޅުންްތެެރއިންްއެންމެްއެކަށީް

ްއަޙް ްތާއީދުކުަރން.އިލްހާމު ްއިްލހާމުްމަދަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހަޖަމެްބައެއް ްރީނދޫމި ްއެީއ، ްނުޖެހޭްކުއްނުކުރެވޭނެ. ލަ

ނދޫްކުލަްޖެހިފައިްތިބިްބަޔަކަށްްރީނދޫްނޫނީްރީްފައިްނެތްްމީހެއްގެްވާހަކަްދަްއކަިއގެންޖެހިްްކުލަބޭފުޅުންނަކަށްްރީނދޫ

ެއއްްނޫން.ްެއއީ،ްޔަސްްއެީއްޤަބޫލުކުެރވޭނެްވާހަކަްެއއްްދެްއކިކަްެއއީްކިތަންމެްރަނަގޅުްވާަހކަމީހެއްގެްވާހަްްކުލަްނުޖެހޭ

ްފެނިގެންް ްޙަްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދާ ްވަްއކަނ53111ްްޤީޤަތަކީ. ްެވސް ްަވއްކަްނކުރީމަ ްމީހުވޯޓުން ންނަށްްކުރި

ްމައްސަލަ ްނޫން. ްއެހެންނަމަވެސްވޯޓ53111ްުެއއް ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްއެީއ ްވަްއކަންކުރީމަ ނޑުމެންނަްށްްން އަުޅގަ

ްނޫން 95111ްްް،ބޭނުމެއް ްވައްކަންކޮްށގެން، ްަވއްކ53111ްަޯވޓުން ްބައިތިއްބައިްވޯޓުން ްބަޔަކު ްތިބި ްންގެންކޮްށގެން

ްޢި ްއެހެންވީމާ، ްނުދަްއކާނަން. ްވާހަކަ ްއެ ްބޭފުޅުންނެއް. ްއެ ްނުލާނަން ްޖޭ.ެއސް.ސީއަކަށް އްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑުމެންނެއް

ްތާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޙަމްޒާައކަށްްއީދުްމެންބަރު ްއަޙްމަދު ްއަލްއުްސތާޛު ްއަޅުަގނޑު ްައޙްމަށް. ްއިލްހާމު ްއޮނަރަބަލް ުކރާނީ

ްމައްސަލައި ްމި ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްވޯޓުްަގއި ްދުވަހަކު ްކިތަންމެ ްނުދޭނަން. ްވެސް ްވޯޓެއް ްއަދި ްނުކުރާނަން ތާއީދެއް

 ނެގިޔަސް...
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޒާހިރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހުްގައްދޫ ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްފަރެސްމާތޮޑާްއާދަމް ރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ.

 ވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްގެންަދވާ.ދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާޙިމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްކިަޔސްް ްއެްއޗެހި ްހަޑި ްވަަރކަށް ްކިތަންމެ ްއުނދަގޫކުރިަޔސް، ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމި ްކަން ްއެްއޗެއް ްބަދަުލނުވާނެ ްސްޓޭްނޑަކީ ްއެނގޭއަޅުަގނޑު ްރައްޔިތުންނަށް ްދިެވހި ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްފަސް ނެ.ްދިޔަ

ް ްދުއްޕާންކުރިޔަސް، ްކިތަންމެ ނާޑްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއަޅުގަ ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މަަޑވެލި

ްކިޔަސް ްއެއްޗެހި ްް،ދިމާލަށް ްކިޔަސް، ްއެއްެޗހި ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްގައްދޫ ްއަދި ދާއިރާގެްދާންދޫ

ްހަޑި ްކިތަންމެ ްލިބޭެންމެންބަރު ްއަޅުަގނޑަށް ްނާންނާނެ. ްބަދަެލއް ްެއއްވެސް ްޢަޒުަމކަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްކިޔަސް އެއްޗެިހ

 ގެއްލުމެްއ...

 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްމިހާހިސާބުން ްވޯޓަށ6ްއާދެ! ްމާދަމާގެ ްނިމުނީ. ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްމިްއެހުމުްގެ ްވަގުުތަގއި ގެ

ްއޮންނާނެ.ްްމައްސަލަިއގައިްވޯޓަށްްއެހުން

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގައިްމިއަދުްމަަސއްކަެތއްްނެތް.7ްްށް.ްއ7ްަދަނީްއެޖެންޑާްނަންބަރުްްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމި

ް

ްއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލ8ްެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްނަންބަރު ްތަޢާރަފުކުރެް-8އެޖެންޑާ ްިއޞްލާޙުކުރުން.ކުރިން ްކުށެއް ްބިެލއް ްމިއަދުްްވިފައިވާ ްެވސް ްއައިަޓއިމުަގއި އެ

ްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

3ްވަނީްްއޮތީްއިބްތިާދއީްބަހުސް.ްއިބްިތދާއީްބަހުސްަގއިްިމއަދުްހުށަހެޅުމަށްްހަމަޖެހިފައި ގަިއްމ9ްިްއެޖެންޑާްނަންބަރު

ބިލުްހުށަހަޅަންްބަލާއިރުްބިލުްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުވުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުންްމިްވަގަތ3ްްުބިލެއް.ްއެް

ްވަަޑއިގެންްމާލަމަކުްނެތް.ް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްމިހާއެހެންވީ ްގަްސތުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްނެތުމާ، ްމަަސއްކަެތއް ްއެޖެންާޑގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދުެގްހިސާބުން މާއެްއކޮށް

ްމިހާ ްޖަލްސާ ްއޮންނާނީ، ްޖަލްސާއެްއ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން، ްނިންމާލަން. 22ްްހިސާބުން އަްނގާަރްްވ2113ްާއޮްކޓޯބަރު

ްަގއި.9:11ްދުވަހުގެްހެނދުނުް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل والحود

____________ 


