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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحوي الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسىل هللا وعلى آله وصحبه وهي وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްމެްނބަރުން.22ްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/1ްމިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

3.2-ްް ްނަންބަރު 3.2ްްއެޖެންޑާ ްނަންބަރު ްޔައުމިއްޔާ ްފާސްކުރުން. 2113/41ްްޔައުމިްއޔާ 2113/45ްްއިން 2ްއަށް

ވަނަްޖަލްސާްާއިއްދައުރުންްބޭރުގައިްޭބއްވުނ21ްްުވަނަްަދއުރުގ2ްްެވަނަްއަހަުރގ2113ްްެއްޔާ.ްއެއީްޖަލްސާގެްޔައުމިް

ްމެންބަރަުކް ްއެއްވެސް ްޝާއިޢުކުރުަމށްފަހު ްވެބްސައިުޓަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިއްޔާަތއް ްމި ްަޔއުމިްއޔާ. ްޖަލްސާގެ ޚާއްޞަ

ްގޮ ްވާ ްގަާވއިުދގައި ްހުށަހަޅުްއވާފައިުނވާތީ ްޤަބޫލުކުރާްއިޞްލާޙެއް ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިޔާތަކަކީ ްމި ްމަތިން ތުގެ

ްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަމަށްްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުގެްމަސްއޫލިްއޔަތުްޔާަސތުންްއަންގާްއެންގުން.ްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަކަށްްއައިްބަދަލު؛ްސަރުކާރި،4ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާެގ ްހިންނަވަރު ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮިމޓީގަިއ ްބަލާ ްމިންވަުރ އަދާކުރާ
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ްދާއިރާގެް ްހެންވޭރު ްމެދު ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްއެ ްބަދަލުަގއި ްޞާލިޙުގެ ްޢާޒިމުްްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި

ްއެ ްމަޖިލީހުގެްހަމަޖައްސައިދެްއވުމަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްފޮުނއްވާަފިއވާތީ ްސިޓީ ްލީޑަރު ްގްރޫުޕގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ދި

ް ްޕާީޓއަަކްށ29ްް-2ގަާވއިދުެގ ްވަކި ްމަޖިލީހުގެ ްއިޢުލާނުކުރަން. ްެއގޮތަށް ްެއކަން ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ )ނ(ގަިއ

ްދާ ްފޮނަދޫ ްހުންނެިވ ްގޮުތގަިއ ްެމންބަރެއްގެ ްސަލީމުްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އިރާެގ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގުިޅވަަޑިއގެން ްހުށަހަޅުއްވާފަ.29ްް-2ޕީ.ޕީ.އެމާ ްވަނީ ްމިހާރު ްލިޔުންަތއް ްަބޔާންކުރާ )ނ(ގައި

ް ްގަވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގ29ްު-1އެހެންކަމުން ްއައުމާ ްމިގޮތަށް ްބަދަލު ްއިޢުލާނުކުރަން.ްމި ްމިކަން ްދަށުން ޅިގެންް)ބ(ގެ

ް ްއަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމަޖިލީހުގައި ްއަދަދަކ33ްީމިހާރު ްމެންބަރުންގެ ްޕީ.ޕީ.ެއމްގެ .

19ް،ް ްމެންބަރުންެގްއަދަދަކީ 11ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްއަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްޕާޓީގެ ްމެންބަރުންގ5ްެ.ްޖުމުހޫރީ ްޕާޓީގެ ްޤައުމީ .

ް ްއަދަދަީކް.ްއަިދްމަޖިލ1ީއަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަތްުނވާ ްާޕޓީއަކަށް ްަވކި .ްިމއަދ11ްުހުގަިއްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްކޮމިޓީތައް.ް ގަިއ11:15ްަގއި.1ްގަިއްސަލާމަތީްިޚދުމަތްތަކާްބެހޭްކޮމިޓީ،ްކޮމިީޓްކޮޓަރ9:31ްީބޭއްވުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާ

ް ްކޮޓަރީ ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، 2ްޕެޓިޝަން ްކ11:15ްޮަގއި. ްސުޫލުކ ްކޮޓަރީ ްކޮމިޓީ 3ްމިޓީ، ްމިނިވަނ2:11ްްގައި. ަގއި

ްަގއި.3ަގއިްޢާއްމުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ2:31ްީަގއި.1ްމުއައްސަސަތާްބެހޭްކޮމިޓީ،ްޮކމިޓީްކޮޓަރީް

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.ުސވ5ްާޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ްއްސަލަްކުއްލިްމަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މިްހިސާބުންްމިއަދުްކުއްލިްމައްސަލަެއއްްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފައިވާތީްއެްަމއްސަލަްހުށަހެޅުއްވިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްް

 އަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފު.

ް

 ދެއްެކުވން:ވާހަކައަޙްމަދުްޝަރީފުްްއިރާގެްމެންބަރުމަރަފުށީްދާތި
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ްބާރުތަކަކީް ްސަލާމަތީ ްޤައުމީ ްާރއްޖޭގެ ްމައްސަލަ. ްކުއްލި ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްަރްއޔިތުންގެ .`ް ޝުކުރިއްާޔ.

ްބެލެހެއްޓުމުގައިް ްއަމަންއަމާން ްދާޚިލީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަިދ ްކަންތައްތަކުަގއި ްމުހިއްމު ްދިމާވާ ްޤައުމަށް ދިވެހި

ްއެންެމްްޤާނޫނުއަސާސީން ްޤާއިމުކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްކޯޓަކީ ްސުޕްރީމް ްވީހިނދު،ްއަދި ްފަރާތްތަކަށް މަތިކޮށްފައިާވ

ްަޤއުމީް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަދި ްމުޒާހަރާތަުކަގއާ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްވާހިނދު، ްަބޔާންކޮށްފައި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްކަމަށް ްބާރު މަތީ

ް ްބާރުތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްޖަލްސާތަކުގައި ްބޭފުޅުންގެްމަޖިލީހުގެ ްއެ ނޑިޔާރުންނަށާއި ްފަ ްކޯޓްގެ ްސުޕްރީމް ފަރާތްތަކަށް

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތުން ްކުށްވެިރކުރުމުގެ ްކަންކަން ްމި ްގޮވާލަމުންދާތީ ްެގއްލުންދިނުމަށް ްއަނިާޔކޮށް ޢާއިލާތަކަށް

ް ްކުއްލ45ްްިގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ް)ށ(ގެ ްއަދި ް)ހ( ްމާއްާދެގ ްހުށަހަހަޅަމެވެ.ްްވަނަ މައްސަލަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަޅުަގނޑު ްަޓކައި ްދެންނެވުމަށް ްވޯޓަކަށް ްމައްސަލަ ްމި ްމަތިން ްޮގތުގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ މިނެޓުެގ5ްްމަޖިލީހުގެ

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަ ްއެދެން. ްއަރިހުން ްއަމީންޢާއްމު ްވެސްްރަނގަބީލުޖެހުމަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ހު(

ްކާޑުކޮޅުަތްއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހުރިހާ ްފުރުޞަތުއަުރވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ކާޑުކޮޅުަތއް

ނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް 145ްޗެކުކޮށްެލއްވުމަށްްފުރުޞަތުައރުވަން.ްއަުޅގަ

ްމައްސަަލް ްކުއްލި ްއަޙްމަދުްޝަރީފުްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްދަށުން ވަނަްމާއްދާގެ

ްމަޖިލީހުގައިްބަހުސްކުރުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފު.ްްްހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހުށަ

ް

46ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

21ްްވޯޓުްދެްއވީ:

23ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްރައްޔިތުްނެގ43ް.ްޖުމްލ22ްަ.ްފާސްވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ43ްުގެްއަދަދުްވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުން

ް ްގަާވއިދުެގ ްޝަރީފ145ްުމަޖިލީހުގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްއްނުވި.ހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްުކއްލިްމައްސަލަްމަޖިލީހުގައިްބަހުސްުކރުމަށްްފާހެ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.6

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްައޅުގ5ްަޑާ ްއަށް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްދަނީ. ްމި ްމަސައްކަެތއ5ްްްނޑު ްދަށުން ްައިއޓަމުގެ ްމި ުސވާލު.

ކަންކަން.ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަްއވާްޤާނޫނުއަސާީސެގްލީހުގެްރައީސްގެްޭމޒުންްހުށަހަޅާްމަޖ6ްިންޑާްއަިއޓަމުްނެތް.ްއެޖެ

ްދިވެހިރާއްޖޭގ91ްްެ ްފޮނުވުނު ްއަރިހަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ްަދށުން ް)ހ(ގެ ވަނަމާއްދާގެ

ްމަޖިލީހަށްް ްސިޓީ ްމި ްމަްއސަަލ. ްފޮނުއްވާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްވިސްނުމަށް ްއަލުން ްބިލު ްޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި

ްވަަވއިދެްއވުމަށްްއަމީންޢާްއމުްއަރިހުންްއަޅުަގނޑުްއެދެން.ްއިއްް

ް

ްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިދާރީ

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގްهللاްރައްޔިތުންެގ ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ްވެދުން ޝާހިދަށް،

ް 3ްްމަޖިލީހުން ްސިޓ2113ީސެޕްޓެމްބަރު ްފޮނުިވ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުންްގަިއ ްަރއްޔިތުްނގެ ްދަންނަވަެމވެ. ްހަވާލާދީ ާއ

ްތަޞްދީޤުކުރުމުންް ްބިލު ނޑު ްއަުޅގަ ްފޮނުއްވުމުން، ްއަޅުަގނޑަށް ްޓަކައި ްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ްބިލުތައް ފާސްކުރަްއވާ

ްއިޤްތިޞާދީ ްއަދި ްއިޖުތިމާޢީ ްޤާނޫނީ ްކުރިމަތިވެދާނެ ްފެށުމުން ްޢަމަލުކުރަން ްތަޞްދީޤުކޮށް، ްބިލު ްއެ ްގެންދަނީ

ް ްިމގޮތުން ްއެވެ. ްފަހު ްރިޢާޔަތްކުރުމަށް ްދަތިތަކަށް ްދިމާވެދާެނ ްތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ްޤާނޫނު ްއެ 2113ްމައްސަލަތަކަށާިއ

ް 29ްްއޮގަްސޓް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްއޮތް ްދުވަހުގައި ްބުރާސްފަތި 2113ްްވީ ްއަހަރުގެ 2ްްވަނަ ްދައުރުގެ 21ްވަނަ

ްދިވެހިާރއްޖޭ ްފާްސކުރެްއވި ްއިން ްޖަލްސާ ްހޯދުމަށްްވަނަ ްލަފާ ްޤާނޫނީ ްޖެނެަރލްގެ ްއެޓަރނީ ްބިލު ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަާކއި ގެ

ްަމއްސަލަތަކަށްް ްއެ ްވާީތ ްފާހަަގކުރަްއވާަފއި ްމައްސަލަތައް ްދަންަނވާ ްމި ްތިރީގައި ްޮގތުން ްގުޅޭ ްބިލާ ްއެ ފޮނުވުމުން

ް ްއެވެ. ްފެނެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިްޞލާޙުގެނައުމަށް ްބިލަށް ްއެ ްް-1ރިޢާޔަތްކޮށް ްެއިކ ްމޯލްޑިވްސްްބިލުގެ މާއްދާތަކުަގއި

ްއެހެނިހެންް ްއޮފިސަރުންނާއި ްސަރިވސްެގ ްކަރެކްޝަނަލް ްމޯލްޑިްވސް ްއޮފިސަރު، ްސަރިވސްެގ ކަރެކްޝަނަލް

ްކަާމއިް ްހަވާލާދީފަިއވާ ްގޮތްތަކަކަށް ްގިނަ ްތަފާތު ްމިފަދަ ްުމވަްއޒަުފން ްއޮފިސަރު،ްޖަލުގެ މުވަްއޒަފުން،ްއޮފިސަރު،ްޖަލު
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ވަނަްމާއްދާގައިްމާނަކޮށްފައިްވަނީްއޭގެތެެރއިންްހަމައެކަނިްޖަލ156ްްުމުގެްމާއްދާްކަމުގަިއވާްނަމަވެސްްބިލުގެްމާނަކުރު

ްެއް ްހާލަތްތަކުަގއި ްބޭނުންކޮށްފައިވާ ްއިބާރާތްތަކެއް ްތަފާތު ްފަދަ ްފާހަގަކުެރވުނު ްމަތީގައި ްވާތީ ްކަމަށް އޮފިސަރު

ްާސފު ްމާނައެްއގަިއކަން ްކޮން ްަވނީ ްބޭނުންކޮށްފައި ްެއވެ.ްއިބާރާތްތައް ްފާހަގަކުެރވެ 2113ްްް-2ނުވާކަން ވަނ15ްްަެމއި

ްކޮމިޓީެގް ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްދިރާސާކުރެއްވި ްބިލު ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަާކއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފޮނުވުނު ްއަނބުރާ ދުވަހު

ް ްތެެރިއން ްކަންތައްތަުކގެ ްފާހަގަކޮްށފައިވާ ްކަމަށް ްމައްސަލަތައް ްހުރި ްބިުލަގއި ްނުކުާތގ5ްަރިޕޯޓުގައި ިއާވްވަނަ

ްކަންކަންް ްބެލެހެއްޓުމުގެ ްެވސް ްޖަލުތަކުގައި ްކަސްޓޯިޑއަލް ްވެސް ްބަލާއިރު ްސަބަބަށް ްދޫކޮށްލެްއިވ ބަދަލުނުގެންނަވައި

ނަޑއެޅިަފއިްއޮުތމަށްްކޮމިޓީްއަށްްޤަބޫލުކުރެވޭް ކުރާނީްމޯލްޑިވްސްްކަރެކްަޝނަލްްސަރވިސްްއިންްކަމުގަިއްބިލުގައިްކަ

މިންަގނޑުތަެކްއގެްދަށުންްބަލަހައްޓަންޖެހޭނީްމޯލްޑިވްސްްކަރެކްޝަނަލްްސަރވިްސްކަމަށާ،ްއެްޖަލުްވެސްްަކނަޑއަޅާް

ް ްެއވެ.ްނަމަވެްސްބިލުގެ ްފާހަގަކުރަްއވާަފއިވެ ްކޮމިޓީން ްދެޭކްަކމަށް ްކޮމިޓީން ްކަމަށް ްމާއްދާެގް)ށ(ްއަްށ6ްްއިން ވަނަ

ްކަ ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްބަލަހައްޓާނީ ްހިންގައި ްޖަލުތައް ްކަސްޓޯިޑއަލް ްގޮުތގެްބަލާއިރު ްކަނއަޅާ ްސަރވިސް ރެކަޝަނަލް

މަތިންްމޯލްޑިވްސްްޕޮލިސްްަސރވިސްްއިންްކަާމއިްއެހެންކަުމންްކަސްޓޯިޑއަލްްޖަލުތަކާްގުޭޅްގޮތުންްކޮމިޝަނަރްއޮްފް

ްއެކަންް ނަޑއެޅުންކަމާ، ްކަ ްގޮްތ ްބަލަހައްޓާނެ ްހިންގައި ްޖަލުތައް ްއެ ްދައުރަކީ ްއަދި ްާބރަކީ ްސަރވިްސގެ ކަރެކްޝަނަލް

ތުންްކުރުމުގެްޒިންމާްއުފުލާނީްމޯލްޑިވްސްްޕޮލިސްްސަރވިސްްއިންކަންްފާހަގަުކރެވެްެއވެ.ްއަދިްކަސްޯޓޑިއަްލްޢަމަލީްގޮ

ްތަޙްޤީޤުކުރުމާއިް ްޢަމަލުތައް ްކުށުގެ ްޖިނާޢީ ްވީހިނދު، ްކަމަށް ްމީހުން ްބަންދުކުރެވޭ ްތަޙްޤީޤަށް ްތިބޭނީ ޖަލުތަކުގައި

ްބަންދުކުރުމާ ްތަޙްީޤޤަށް ްމީހުން ްހައްޔަރުކުެރވޭ ްަނންބަރު ްޤާނޫނު ްދެމެހެއްޓުމަކީ ްބަންދުަގއި ފުލުހުންގ2118/5ްްެއި

ްކަމެއްކަންް ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ްމަސްއޫލިއްޔަތްަތކުގެ ްފުުލހުންގެ ްބާރުތަކާއި ްލިބިދީފައިވާ ްފުލުހުންނަށް ްދަށުން ޤާނޫނުގެ

ް ްއެހެންކަުމން،ްބިލުގެ ްެއވެ. ްމޯލްޑ6ްިފާހަގަކުރެވެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ ްމާއްާދަގއި ްއިންްވަނަ ްސަރވިސް ްޕޮލިސް ްވސް

ްއެް ްމަޤާމާއި ްޕްރިޜަންގެ ްޑައިެރކްޓަރްއޮފް ްޖަލުތަކުގެ ްކަސްޯޓިޑއަލް ްތިބޭ ްމީހުން ްބަންދުކުރެވޭ ްތަޙްޤީޤަށް ބަލަހައްޓައި

ް ްބިލުގެ ްޒިންމާއުފުލުމަށް ްބެލެހެއްޓުމުގެ ްކަންކަން ްއެންމެހައި ްހިންގުމުގެ ްފަދައިނ7ްްްޖަލު ްވާ ް)ރ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކަމަކަށްްމޯލްޑި ްއުސޫލެއް ްހަމަޖެހޭ ްހުރުމަކީ ްއޮފިސަރެއް ްެތރެއިން ްއޮފިސަރުންގެ ްސަރވިްސގެން ްކަރެްކޝަނަލް ވްސް

ވަނަްމާއްދާގައިްމޯލްިޑވްސްްަކރެކްޝަނަލްްސަރވިސްގެްއޮިފސަރުންނާއިްމުވައްޒަފުންނަށ21ްްްބިލުގެްް-3ނުފެނެްއެވެ.ް

ް ްކޮމިޝަނަރ ްހަދާނީ ްަވިކކޮށް ްއިން ްވަޒީފާ ްދީ، ްމިނިސްޓަރުްވަޒީފާ ްމަތިން ްލަފާގެ ްސަރވިސްގެ ްކަރެކްޝަނަލް އޮފް

ްކޮމިޝަނަރަށްް ްލިޔުމަކުން ްނަމަ ްބޭނުންވެއްޖެ ްއިސްިތޢުފާދޭން ްމީހަކު ްއެއިން ްވާހިނދު، ްބަޔާންކޮށްފައި ކަމަށް

ވަަނ33ްްގެްބިލުް-4ވަނަްާމއްދާގެް)ބ(ގައިްަބޔާންކޮށްފަިއވާކަންްފާހަގަކުެރެވްއެވެ.39ްްހުށަހަޅަންވާނެްކަމަށްްބިލުގެް

ްމަތިންް ްމަްޝވަާރގެ ްބޯޑުގެ ްޑިސިޕްލިނަރީ ްދެވޭީނ ްއަަދބުތައް ްހުރި ްނިޔަލަްށ ް)އ(ގެ ްފެިށގެްނ ްއިން ް)ރ( މާއްދާގެ

ް ްބިލުގެ ްކަމަށް ްހިމެނ35ްްޭމިނިސްޓަރަށް ްތެރޭގައި ްައދަބުތަކުގެ ްއެ ްާވއިރު، ްބާޔާންކޮށްފައި ް)ށ(ަގއި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްވަކި ްިއން ްވަޒީފާ ްވާ ްކަރެކްޝަނަލްްސަރވިްސގެްކަންކަންކަމުަގއި ްކޮމިޝަނަރްއޮފް ްހަދާނީ ްދަށްކޮށް ްމަޤާމު ްއަދި ކޮށް
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ްބިލުގެް ްކަމަށް ްމިނިސްޓަރު ްމަތިން ްބިލުގ21ްްެލަފާގެ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާކަާމ،ްއަދި ްމާއްދާަގއި ްމާއްާދގަިއ41ްްވަނަ ވަނަ

ް ްއެފަދައިން ްހަމަ ްއެވ21ްެވެސް ްފާހަގަކުރެވެ ްހަވާލާދީފަިއވާކަްނ ްމާއްދާއާ ްަވނަ ްބިލުގެ ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ވަަނ45ްް.

ްކޮމިޝަނަރަށާއިް ްވަނީ ްހަމަޖެހިފައި ްލަފާދިނުމަށް ްބޯޑުން ްޑިސިޕްލިނަީރ ްގޮތުން ްބަޔާންކޮްށފައިވާ ް)ށ(ަގއި މާއްދާގެ

ް ްއެވެ. ްފާހަގަކުރެެވ ްމުވަްއޒަފުންނަށްްް-5މިނިސްޓަރަށްކަން ްއޮިފސަރުންނާއި ްސަރވިްސގެ ްކަރެކްޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

ްދީ ްވަޒީފާ ްސިާޔސީް، ްމަްއޗަށް ްމުއަްއސަސާގެ ްއެ ްވުމަކީ ްކަމުގައި ްމިނިސްޓަރު ްފަރާތަކީ ްހަދާ ްަވިކކޮށް ްއިން ވަޒީފާ

ްނުފޫޒުންް ްިސޔާސީ ްމުައއްސަސާ ްހަވާލުވެފަިއވާ ްަކންކަންމާ ްބެލެހެއްޓުމުގެ ްޖަލުތައް ްކަާމިއ ްކަމެއް ްފޯރާނެ ނުފޫޒު

ންނަްކަމަށާއިްއެހެންކަމުންްއެްމުއައްަސސާގެްމުަވްއޒަފުންނަކީްއެްއކިބާވެަފއިވާްމުައއްސަާސައކަށްވުންްމުހިއްމުކަމަށްްފެ

ނަޑއެޅުންްރަނގަުޅވާނެްކަަމށްްފެނެްއެވެ.ްއަދިްދިވެހިް ދިވެހިްސިވިލްްސަރިވސްަގއިްހިމެނޭްމުވައްޒަފުންްކަމުގައިްކަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހިނގާނީ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމުވަްއަޒފުންނާ ްސަރވިްސގެ ްސިވ2117/15ްިސިވިލް ްސަރވިސްެގްދިވެހި ލް

ްކަެރކްޝަނަލްް ްމޯލްޑިވްސް ްވީހިނދު، ްކަމަށް ްކޮންޑަކްޓް ްއޮފް ްކޯޑް ްަގާވއިދާއި ްސަރިވްސގެ ްދިވެހި ޤާނޫނާއި

ސަރވިްސގެްމުވަްއޒަފުންނާްުގޅޭްޚާއްޞަްއުސޫލުތަެކއްްބިލުގައިްބަޔާންކުރާްނަމަ،ްދިވެހިްސިވިލްްސަރވިްސގެްޤާނޫނާް

ވަނަްުދވަހުްއަނބުާރ15ްްެމއ2113ްްިް-6ކުރުންްމުހިއްމުްަކމަށްްފެނެްއެވެ.ްތަޢާރަޟުނުވާްގޮތަށްްއެްކަންކަންްބަޔާން

ްހުރިް ްކޮމިީޓެގްރިޕޯޓުގަިއްބިލުަގއި ްސަލާމަތު ްަޤއުމީ ްދިރާސާކުެރއްވި ްބިލު ްޕެރޯްލގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްޖަލުތަކާއި ފޮނުވުނު

ް ްތެެރއިްނ ްކަންތައްތަުކގެ ްފާހަގަކޮްށފައިވާ ްކަމަށް ްނ11ްުމައްސަލަތައް ްދޫކޮށްލެްއވިްވަނަ ްބަަދލުނުގެންނަވަިއ ކުތާަގިއވާ

ް ްޤާނޫނު ްބަލާއިރު، ްވަިކ2118/12ްްސަބަބަށް ްއިތުރުން ްހިނގުމުގެ ްމަްއޗަްށ ްބައެްއގެ ްއެ ްޤާނޫނު ްބެހޭ ވަޒީާފއާ

ސަރވިސްތަުކަގއިްަވޒީފާްއަާދކުރާްފަރާތްތަކުގެްަމއްޗަށްްިހނގާްޚާއްޞަްޤާނޫނުތަކަށްްިމހާރުވެސްްޢަމަލުކުރަމުންދާތީއާް

ްޚާްއަޞްއެ ްަވކި ްހިނގާނެ ްަމއްޗަްށ ްފަރާތްތަކުގެ ްމަސަްއކަތްކުރާނެ ްސަރވިްސގަިއ ްކަރެކްޝަަނލް ްމޯލްިޑވްސް ކީ

ްކަމަށްް ްނުފެންނަ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްކަމަށް ްހުރަހެއް ްއޮތް ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްވަޒީާފއާ ްއޮތުމަކީ ޤާނޫނެއް

ްނަަމވެސް ްއެވެ. ްފާހަަގކުރެވެ ްްބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާކަން ްނަންބަރު ްވަޒީާފާއ2118/12ްްޤާނޫނު ްޤާނޫނަކީ ްބެހޭ ވަީޒފާއާ

ްކަރެކްޝަނަްލް ްމޯލްިޑވްސް ްއިސްތިސްނާކޮށްފައިުނވާ ްާޤނޫނުން ްއެ ްޤާނޫނުކަމާ، ްަކނޑަައޅާ ްއުސޫލުތަްއ ްއަސާސީ ބެހޭ

ބެހޭްގޮތުންްމިްސަރވިްސގެްމުަވއްޒަފުްނގެްަމއްޗަށްްއެްޤާނޫނުްހިނގާނެްަކމަށްްވީހިނދު،ްެއްމުަވއްޒަފުްނގެްވަޒީފާާއް

ްސަބަުބންް ްތަފާތުވުމުގެ ްުއސޫލުތަކާ ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްަވޒީފާއާ ްުއސޫލުތަކާއި ްަކނޑަައޅާފަިއވާ ބިލުގައި

ްަވޒީފާެގް ްއެހެނީ ްއެވެ. ްފެނެ ްކަމަށް ްދިމާވާނެ ްދަތިތަކެއް ްތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ްކަންކަން ްބެޭހ ްވަޒީފާއާ ްސަރވިްސގެ އެ

ް ްއުސޫލުތައް ްއެްތަފްސީލު ްޤާނޫނު ްސިފައިންގެ ްޤާނޫނާއި ްފުލުހުންގެ ްކަމުގައިވާ ްޤާނޫނުތައް ްބަެއއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ްއިސްތިސްނާކުރެވިަފިއާވް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްވަޒީފާއާ ްސިފައިންނަކީ ްފުލުހުންނާއި ްހިނގާ ްމައްޗަށް ބައެްއގެ

ްމިނިވަ ްހިނގާ ްމައްޗަށް ްބައެއްގެ ްއެ ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްވަޒީާފއާ ްބެހޭްބައެއްކަާމ، ްތަންތަނާ ްފަދަ ްމުއައްސަާސތައް ން

ނޑައަޅާަފއިނުާވކަްން ްކަ ްއުސޫލުތަކެއް ްތަފްސީލު ްޢަމަލުކުރާނެ ްކަންކަުމގައި ްވަޒީފާގެ ްމުަވއްޒަފުންެގ ޤާނޫނުތަކުގައި
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ްއޮފިސަރުްނެގް ްސަރވިްސގެ ްކަރެކްޝަނަލް ްމޯލްޑިވްސް ްބިލުގަިއ ްމި ްޚިލާފަށް ްއެާއ ްނަމަވެްސ، ްެއވެ. ފާހަގަކުރެވެ

ްކުރާްްވަޒީާފގެ ްމީހުން ްއެ ްމިސާލަކަށް، ްއެގޮތުން ްބަޔާންކޮށްފައިާވކަމާ، ްތަފްސީލުކޮށް ްގޮތް ްޢަމަލުކުރާނެ ކަންކަމުަގއި

ް ްބިލުގެ ްކަންކަން ްފަދަ ްއަަދބުތައް ްކުށްތަުކގެ ްބެހ33ްްޭޑިސިޕްލިނަރީ ްވަޒީފާއާ ްބަޔާްނޮކށްފައިާވއިރު، ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްއެޅޭނެ ްމެދު ްމުަވއްޒަފުްނނާ ްވެސް ްްޤާނޫނުގައި ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްފިޔަވަޅުަތއް ްބަޔާންކުރުމ19ްްާއިޞްލާޙީ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ް ްޤާނޫުނގެ ްއެ ްހާލަތްތައް ްވަކިކުެރވޭނެ ްއިން ްަވޒީފާ ްުނލައި ްދިނުމަކާ ްނޯޓިހެއް ްމާއްދާަގިއ23ްްއެކު ވަނަ

ހަގަކުރެވެްެއވެ.ްމިފަދަްބަޔާންކޮށްފަިއވާކަމާ،ްމިފަދަްހާލަތްތަކުގައިްމިްދެްޤާނޫނުަގއިްވެސްްކަްނކަންްތަޢާރަޟުވާކަްންފާ

ް ްެއވެ. ްފާހަގަކުރެވެ ްތަޢާރަުޟާވކަން ްކަންކަން ްޤާނޫނުގަިއވާ ްދެ ްމި ްކަެރކްޝަނަލްްް-7ހާލަތްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް

ް ްބިލުގެ ްއުސޫލުތައް ްހިނގާ ްމައްޗަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްރިޓަޔަރމަންޓާ ްމުވަްއޒަފުންގެ ވަނ39ްްަސަރވިްސގެ

ްބަޔާްނކޮށްފައިް ްއިނާޔަތާއިްމާއްދާގައި ްޚާއްޞަ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްެއއްގޮްތވާ ްގަާވއިދާ ްރިޓަޔަރމަންޓް ްމިގޮތުން ވާކަާމ،

ްމީހުންެގް ްއަދާކުރާ ްބަޔާްނކޮށްފައިާވކަމާ،ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްވަޒީފާ ް)ނ(ްަގއި ްމާއްދާގެ ްއެ ްކަމަށް ްލިބިދެވޭނެ އިމްތިޔާޒު

ްޤާނޫނު ްމީހަކު ްކޮންމެ ްހަމަނުވާ ްއުމުރު ްލިބޭ ްޕެންޝަން ްްތެރެއިން ްބެހ2118/19ްްޭނަންބަރު ްޕެންޝަނާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުގެްދަށުންްޤާއިމުކުރާްދިވެހިރާއްޖޭގެްރިޓަޔަރމަންޓްްޕެންޝަންްސްކީމުގައިްބައިވެިރުކރުވުމަކީްލާޒިމުކަމެއްްކަމަށްް

ްޤާް ްނިޒާމެއް ްއިުތރު ްލިބިދިނުމަށް ްިއނާޔަތްތައް ްރިޓަޔަރމަންޓު ްފަދައިން ްބުާނ ްބިލުަގއި ްމި އިމުކުރުމަކީްވީހިނދު،

ްމިް ްއަދި ްެއވެ. ްފާހަގަކުރެވެ ްކަމެއްކަން ްލިބިދެވޭނެ ްއިާނަޔތް ްނިޒާމަކުން ްދެ ްޮގތުގައި ްއިނާޔަތުގެ ރިޓަޔަރމަންޓް

ްއިާނޔަތުެގް ްރިޓަޔަރމަންޓް ްއިތުރުްނ ްހުރުމުެގ ްގޮތްތަެކއް ްގިނަ ްޙައްުޤވާނެ ްއިނާޔަްތ ްރިޓަޔަރމަްނޓް ްގޮތުން ބިލުގަިއވާ

ްވެް ްއަދަދެއް ްދެވޭނެ ްެއވެ.ްގޮތުަގއި ްފާަހގަކުެރވެ ްދޫކޮށްެލވިފައިކަން ްގަާވއިދަށް ްވަނީ ނަޑއަޅާަފއިނުާވކަމާ،ްެއކަން ްކަ ސް

2113ްް ްޤައުީމ15ްްމެއި ްދިރާސާކުރެއްވި ްބިލު ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަކާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފޮނުވުނު ްއަނބުރާ ްދުަވހު ވަނަ

ްފާ ްކަމަށް ްމައްސަލަތަްއ ްހުރި ްބިލުގައި ްރިޕޯޓުގަިއ ްކޮމިޓީގެ ްސަލާމަތު ްތެރެއިން ްކަްނތައްތަުކގެ ވަނ12ްްަހަގަކޮށްފައިވާ

ްދައުލަތުެގް ްމަސައްކަތްކުރާ ްދާއިރާތަުކގަިއ ްއެހެން ްބަލާއިރު، ްސަބަބަށް ްދޫކޮށްލެްއވި ްބަދަލުނުގެންނަަވއި ނުކުތާގަިއވާ

ނޑަައޅާ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްނިޒާމުތައް ްއިތުރު ްލިބިދިނުމުގެ ްއިނާޔަތް ްރިޓަޔަރމަންޓް ްވެސް ފަިއވާކަްންމުވަްއޒަފުންނަށް

ްތިިބް ްވަޒީާފގައި ްބާވަުތގެ ްއަަޅއިިކޔޭނެ ްުމވަްއޒަފުންނާ ްކަރެކްޝަނަލްްސަރިވސްގެ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާއިުރ،ްމޯލްިޑވްސް

ްޤާނޫނުގެް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްޤާނޫނުތަކަކީ ނޑައަޅާފަިއވާ ްކަ ްލިބިދިނުމަށް ްއިނާޔަްތ ްއެފަދައިން ބަޔަކަށް

ްޕެ ްރިޓަޔަރމަންޓް ްކަމާިއްދަށުން ްޤާނޫނުތަކެްއ ްފަށާފައިވާ ްޢަމަލުކުރަން ްކުރިން ްާޤއިމުކުރެްއވުމުގެ ްސްކީމެއް ންޝަން

ނަޑއަޅާފައިްހުރުމުގެްސަބަބުންް އެފަދަްޤާނޫނުތަކުގެްދަށުންްރިޓަޔަރމަންޓްްއިނާޔަތްްލިބިދިނުމުގެްއިތުރުްނިޒާމުތައްްކަ

ްޭބނު ްހައްެލއް ްއެކަމަށް ްކުިރމަތިވެ، ްމައްސަލަތަކާ ްސަބަބުންްމިހާރުވެސް ްނިޒާމުތަކުެގ ްއިުތރު ްމިފަދަ ންވެފައިާވކަމާއި

ްއަސަެރއްް ްބޮޑު ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުެގ ްހުރަސްއެިޅ، ްހާސިުލވުމަށް ްމަގުސަދު ްޤާނޫނުގެ ްބެޭހ ްޕެންޝަނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އްމުްކަމަށްްފެނެްވަނަްމާއްާދގައިްބުނާްރިަޓޔަރމަންޓްްއިާނޔަތްްދިނުމުގެްނިޒާމުްއުނިކުެރއްވުންްމުހ39ްިކުރާތީްބިލުގެް
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ްް-8އެވެ.ް ްނުވަަތ48ްްބިލުގެ ްޙައްޤެއް ްމީހުންެގްއަސާސީ ްބަންދުކުރެވޭ ްޖަލުގައި ް)ށ(ްގައި ް)ހ(ްއާއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމިނިވަންކަމަީކް ްައސާީސްޙައްޤުތަާކއި ްބަޔާންކޮށްަފއިާވއިރު،ްހިފެހެއްޓިދާނެ ްއުސޫލުަތއް ްުގޅޭ ްހިފެހެއްޓުމާ ްަބއެއް އެއިން

ްހި ްއަދި ްމާއްާދގެްކޮބައިކަމާ، ްއެ ްއަދި ްއެެވ. ްފާަހގަކުެރެވ ްބަާޔންކޮށްފައިނުވާކަން ްމިންވަރަކަްށކަން ްކޮން ފެހެއްޓޭީނ

)ހ(ގައިްޖަލުަގއިްމީހުންްބަންދުކުރުމުގައިްގެންުގޅެންވާނެްުއސޫލަކީްބަންދުވުންްފިޔަަވއިްިއތުރުްއަދަބެއްްއެްމީހުންނަށްް

ޙައްޤެއްްނިގުޅައިުނގަތުންްކަމަށްްބުނެފައިވީްނަމަވެސްްޖަލުގަިއްްނުދިނުމާ،ްއެްމީހުންނަށްްލިބިދޭންޖެހޭްއެހެންްއަސާސީ

ްކަމަްށް ްމި ްބިލުގައި ްހަނިކުރެިވގެންދާނެކަމާ، ްޙައްޤުތައް ްއަސާީސ ްއެހެން ްޒާތުަގއި ްޭއގެ ްއެކު ްއަދަބާ ބަންދުކުރުމުގެ

)ހ(ްއަށްްރިޢާޔަތްކުރާއިުރްްވަނަްާމއްދާގ16ްްެރިޢާޔަތްކުރެވިަފއިްއޮތުންްމުހިއްމުްކަމަށްްފެނެްއެވެ.ްޤާނޫުނއަސާީސގެް

ވަނަްބާުބގައިްަބޔާންކޮށްފަިއވާްއެްއވެްސްޙައްޤެްއގެްނުވަތަްމިިނވަންަކމެއްގެްއެްއވެސްްމިންވަެރއ2ްްްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްކަމާއިް ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމަތިން ްގޮތެއްގެ ްތަޢާރަޟުނުވާ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ހިފެހެއްޓޭނީ

ްމިންވަރެްއްރައްޔިތު ްެއއްެވސް ްމިނިވަންަކމެއްގެ ްނުވަތަ ްއެއިްންޙައްޤެއްގެ ްވެސް ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ންގެ

ްކަމަށްް ްހިފެހެއްޓިދާނެ ްމިނިވަންަކމެއް ްުނވަތަ ްޙައްޤެއް ްއެފަަދ ްމުޖުތަމަޢެއްގައި ްދީމިޤްރާތީ ްމިނިވަން ހިފެހެއްޓޭނީ

ްއަދި ްވާތީާއ ްކަަމށް ްމިންވަަރކަށް ްްޤަބޫލުކުރެވޭ ްވަީނ274ްްޤާނޫުނއަާސސީގެ ްމާނަކޮށްފައި ްޤާނޫނު ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްަތޞްދީޤުކޮށްފައިވާްޤާނޫނުތަާކިއްއެްޤާނޫނުތަކުންްބާރުލިބިގެްން

ް ްަރއްޔިތުންެގ ްވީހިނދު، ްކަމަްށ ްަގވާއިދުަތއް ްހަދާ ްތެޭރގައި ްއިުމގެ ްޤާނޫނުތަކުެގ ްޤާނޫނުގެްއެ ްފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

ްމިިނވަންކަެމްއް ްނުވަތަ ްޙަްއޤެއް ްައސާސީ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްުނހިމެނޭތީ ްަގވާއިދު ްތެޭރގައި މާނައިގެ

ްޖަލުަގިއް ްއެހެންކަމުން، ްއެވެ. ްނުފެނެ ްކަމަކަށް ްހިފެހެއްޓިދާނެ ްދަށުން ްއަމުރެްއގެ ްޖަލު ްުނވަތަ ްދަށުން ގަާވއިދެްއގެ

ރެވޭްމީހުންނަށްްނިސްބަތްކޮށްްހިފެހެއްޓޭނެްއަސާސީްޙައްޤުތަކާއިްމިނިވަންކަމަކީްކޮބައިކަމާ،ްއަދިްހިފެހެއްޓޭނެްބަންދުކު

ްނަމަް ްނެތް ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްބިުލގަިއ ްމި ްކަންކަން ްެއ ްކަމަށާއި ްއޮންނަންވާނެ ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްބިލުގަިއ ްމި މިންވަރު

ްޙަް ްއަސާސީ ްބަޔާްނކޮްށފައިވާ ްުނވަތަްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހައްޔަރުކުެރވިފަިއވާ ްމިނިވަންކަެމއް ްނުވަތަ އްޤެްއ

ބަންދުކުރެވިފަިއވާްމީހުންނާްުގޅޭްގޮތުންްހިފެހެއްޓުމަށްްހުަރސްތަކެއްްހުރިްކަމަށްްފެނެްެއވެ.ްނަމަެވސްްެއްކަންކަުމެގް

113ްބިލުެގްް-9ފެނެްއެވެ.ްްތަފްސީލުތައްްމިްޤާނޫނުގެްދަުށންްހަދާްަގވާއިުދގަިއްބަޔާންުކރުމަށްްދޫކޮށްލެވިދާނެްކަމަށް

ްބަޔާންކޮށްަފިއް ްކަމަށް ްހިންގަްނވާނެ ްވެސް ްޖަލެއްގައި ްކޮްނމެ ްޕްރޮގްރާމުތައް ްރީހެބިލިޓޭޝަން ްބުނާ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްނަމަވެސްް ްލާޒިމުކުރި ްހިްނގުމަށް ްވެސް ްޖަލުތަކުަގއި ްކަސްޓޯޑިއަލް ްޖަލުތަކާއި ްޕްރޮގްރާމުތަްއްރިމާންޑު ްއެފަދަ އޮތުމުން

ްޕްރޮ ްފަދަްއެ ްޖަލުތަކުގަިއްހިންގަންޖެހޭ ްމީހުންނާ،ްޢާއްމު ްތަންފީޛުުކރަމުންދާ ްޙުކުމެއް ްހަމައެކަިންޝަރުޢީ ގްރާމުތަަކކީ

ްއެވެ.ް ްފެނެ ްކަމަށް ްް-11ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ްމާނަކޮށްފަިއވ156ްްާބިލުގެ ްގަދީން ްނުވަތަ ްަގއިދީ ް)ލ(ްަގއި ވަަންމާއްދާގެ

ގެްތެރެއިންްޙުކުެމއްްތަންފީޛުކުރަމުންދާްމީހުންކަމާ،ްއަދިްެއްމާއްދާެގް)ގ(ްގޮތަށްްބަލާއިރުްއެީއްޖަލުގަިއްތިބޭްމީހުން

ގައިްބަންދުްމީހުންްކަމަށްްމާނަކޮށްފައިްވަނީްކުށުގެްތުހުަމތުގައިްަހއްޔަުރގައިްތިބޭްމީުހންނާއިްކޯޓުްއަމުރެްއގެްދަށުންް
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ދާްފަދަްބައެއްްމާއްދާތަކުގައިްވެސްްަގއިދީންނާއިްވަނަްމާއ145ްްބަންދުގައިްބައިތިއްބަންޖެހޭްމީހުންނަށްްކަމާއިްބިލުގެް

ްމިް ްމީހުން، ްބައިތިއްބަންޖެހޭ ްބަންދުގައި ްދަށުން ްައމުރެއްގެ ްކޯޓު ްމީހުންނާއި ްތިބޭ ްހައްޔަުރަގއި ްތުހުމަތުަގއި ކުށުގެ

ް ްބިލުގެ ްއަިދ ްެއވެ. ްފާހަގަކުެރވެ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން ްވަކިން ްބަލ4ްާތިންބައި ް)ހ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ްގައިދީްންވަނަ އިރު

ްވަނަް ްެއއް ްއަކުުރގެ ްަކމާ،ްއެ ްޖަލެއްގައި ްޢާއްމު ްފަދަ ްުބނާ ްނަންބަރުގަިއ ްވަނަ ްތިން ްައކުުރެގ ްއެ ްހަމައެކަނި ތިބޭނީ

ް ްނުވަތަ ްޖަލެއްަގއި ްކަސްޓޯޑިއަލް ްފަދަ ްބުނާ ްތިބ2ްްޭނަންބަރުގައި ްޖަލެއްގައި ްރިމާންޑު ްފަދަ ްބުނާ ްނަންބަރުގައި ވަނަ

ްމާ ްގައިދީންެގ ްޖަލުތަކުަގއިްމީހުންނަކީ ްގިންތިތަެކއްެގ ްހުރިހާ ްނަމަވެްސ، ްނުވި ްަކމަށް ްބަެއއް ްހިމެނޭ ްތެޭރގައި ނަިއގެ

ްލަފްޒުް ްމި ް"ަގއިދީން" ްމާއްދާތަކުަގއި ްގިނަ ްބިލުގެ ްގުޅުންހުރި ްވެސް ްމީހުންނާ ްތިބޭ ްޖަލުތަކުަގއި ވެސް

ް ްބިލުގެ ްއެވެ. ްފާހަގަުކރެވެ ްފެށުމުގ143ްްަބޭނުންކޮށްފައިވާކަްނ ްމާއްާދގެ ް"އަންނަނިިވްވަނަ ްއިބާރާތުަގއި އިާވ

ްފެޭތް ްތެރެއަށް ްމާނައިގެ ްގައިދީންގެ ްމީހުންނަކީ ްހަވާލާދޭ ް)ނ(ްަގއި ްމާއްދާގެ ްބަޔާންކޮށް،ްއެ ގައިދީންނަށް"ްމިފަދައިން

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމީހުންނަކީ ްއެ ްއަދި ްއެވެ. ްފާހަގަކުރެވެ ްނޫންކަން ްއިމިގްރޭޝަްނގ2117/11ްްެބައެއް ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްޤާނޫނު ްާޤނޫނުގެ ްއެ ްވެފައި ްކަމަށް ްބައެއް ްބަންދުކުރެވޭ ްދަށުން ްހުއްދ21ްްަގެ ްހުރުމުގެ ްރާއްޖޭަގއި ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްއިންް ްރާއްޖެ ްވަގުތުން ްއަކު ްބިދޭސީ ްނެތް ްހުއްދަ ްހުރުމުގެ ްރާއްޖޭަގއި ްނުވަތަ ްައކު ްބިދޭސީ ބާތިލުކުރެވިފަިއވާ

ްހުންނަން ްރާއްޖޭަގއި ްނެިތގެން ްގޮތެއް ްއޮފްްފުރައިގެންދެވޭނެ ްކޮންޓްރޯލަރ ްދަންދެން ްފުރަިއގެްނ ްއޭނާ ްނަމަ، ޖެހިއްޖެ

ްކަމަށްް ްހުރަސްނާޅާ ްޤާނޫނު ްއެ ްބެހެއްޓުމަށް ްަތނެއްަގއި ނަޑއަޅާ ްކަ ްއެިމގްރޭޝަނުން ްއެންޑް އިމިގްރޭޝަން

މަކީްއަދިްއެްބަޔާންކޮށްފައިްވީހިނދުްއެފަދަްބިދޭސީންނާްގުޅޭްގޮތުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖަލުތަކާއިްޕެރޯލްެގްޤާނޫނުްހިންގު

ްކަންކަމާް ްޕެރޯލްެގ ްޖަލުތަކާއި ްއުސޫލުތަްއ ްޢަމަލުކުރާނެ ްމެދު ްމީހުންނާ ްެއ ްަގވާިއދެއްަގއި ްހަދާ ްދަށުން ޤާނޫނުގެ

ނޑަެއޅުމަކީްދިވެހިރާއްޭޖގެްިއމިގްރޭޝަންގެްޤާނޫނާއިްތަޢާރަޟުވާނެްކަމެއްްކަމަށްްފެނެް ހަވާލުވެހުންނަްމިނިސްޓަރުްކަ

ް ްބިލުގެ ްއަދި ްއެްްވަނ156ްްައެވެ. ްވެސް ްބަލާއިރު ްގޮތަށް ްމާނަކޮށްފައިވާ ްސެންޓަރު ްޑިޓެްނޝަން ްގައި ް)އ( މާއްދާގެ

ނަޑއަޅާްއުސޫލެްއގެްމަތިންް ްއެމިގްރޭޝަންްކަ މީހުންްބަންދުގައިްބައިތިއްބަީންކޮންޓްރޯލަރްއޮފްްއިިމގްޭރޝަންްއެންޑް

ް ްެއވެ. ްފާހަަގުކރެވެ ްބުނެފައިވާކަން ްް-12ކަމަށް ްާމއްދާގ154ްްަބިލުގެ ްފަށާއިރުްވަނަ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާޫނނަށް ްއެ އި

ްަގވާއިދުތަކަްށް ްޤާނޫނުތަކާއި ްތަޢާރަޟުނުވާ ްޤާނޫނާ ްއެ ްތެެރއިން ްަގވާއިދުަތކުގެ ްޤާނޫނުތަކާއި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

ްގަާވއިދުތަަކީކް ްޤާނޫނުތަކާއި ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާނެ ްއެފަދައިން ްބަޔާންކޮށްފަިއވާއިުރ، ްކަމަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާނެ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގައިްއެްޤާނޫނަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށ155ްްާބައިކަންްސާފުުނވާކަންްފާހަަގކުރެވެްއެވެ.ްއަދިްބިލުގެްކޮ

ްހިންގަމުންް ްަގާވއިދުތަކުެގްދަށުން ްުއވުނީކަމަށާ،ްއެ ްޕްޮރގްރާމުެގްަގވާއިދު ްޕެރޯލް ްަގާވއިދާއި ްޖަލުގެ ްފެށިގެން ތާރީޚުން

ްަދށުން ްޕެރޯލްގެ ްިނޒާމުތަކާިއ ްެއްްއައި ްލިބެންދެން ްހައިސިްއޔަތު ްޤާނޫނީ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްެއ ްމީހުން ދޫކުރެވިފަިއވާ

ްކަމަށްް ްދެމިއޮންނާނެ ްތިބުން ްތިބި ްދޫވެފައި ްދަށުން ްޕެރޯްލެގ ްނިޒާމުަތކާއި ްއައި ްހިންގަމުން ްމެދު މީހުންނާ

ްަގވާއި ްއެ ްއުވުމަށްފަހު ްގަާވިއދު ްޕެރޯލްގެ ްގަާވއިދާިއ ްޖަލުެގ ްހިނގަމުންދާްބަޔާންކޮށްފަިއވާއިުރ، ްދަށުން ުދތަކުގެ
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ްޢަމަލުކުރެވޭް ްމިހާރު ްހަމައެާއއެކު ްއަދި ްެއވެ. ްފާހަގަކުރެވެ ްސުވާލުއުފެދޭކަން ްމެދު ްގޮތަކާ ްހިނގަމުންދާނެ ނިޒާމުތައް

ްަގވާއިދަށްްޤާނޫނީްބާުރްލިބިދީފައިާވްޤާނޫނުްނަންބަރުް ްގަާވއިދުތަާކްބެހ2118/16ްްޭޕެރޯލްގެްަގާވއިދާިއްޖަލުގެ ޢާއްމު

ްޤާނޫ ްގޮތުނ5ްްްނުގެ ްގުޅޭ ްަގވާއިަދކާ ްޖަދުވަލެއްަގިއވާ ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަިއވާ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޢަމަލުކުރަންް ްޤާނޫނަކަށް ްއެ ްނަމަ ްފަށައިފި ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަަކށް ްއެ ްފާސްކޮށް، ްޤާނޫނެއް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްއެ ްއެްގަވާއިދަކަށްްނުވަތަ ްތާރީޚުންްފެށިގެން ްއަންނާނެްްފަށާ ްެއްބަޔަކަށްްނިމުން ްގަާވއިދުގެ ްއެ ޤާނޫނަްށްނިސްބަތްވާ

ްަގވާއިދުަތާކް ްޢާއްމު ްރިޢާޔަްތކުރާއިރު ްކަންކަމަށް ްފާހަގަކުެރވުނު ްއިްސވެ ްާފހަގަކުރެެވްެއވެ. ްބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން ކަމަށް

ްޖަ ްވީނަމަވެްސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަޔާންކޮށްފައި ްގޮތަަކށް ްއެހެން ްޤާނޫނުގައި ްޢަމަލުކުރަންްބެހޭ ްޤާނޫނަށް ްެޕރޯލްގެ ލުތަކާއި

ްހަދަންދެންްމިހާރުް ްހަދަންޖެހޭްގަވާއިދުަތއް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްކަންަކމާ ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަކާއި ްޤާނޫނުގެްދަށުން ްއެ ފެށުމަށްފަހު

ްބަ ނަޑއަަޅއި ްކަ ްބިލުގައި ްކަމަށް ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާނެ ްގަާވއިދަށް ްޖަލުގެ ްގަާވއިާދއި ްޕެރޯލްގެ ޔާންކުރެްއވުންްޢަމަލުކުރެވޭ

ވަނަްމާްއދާގެް)ލ(ްގައިްަގއިދީްނުވަަތްގައިދީންްމާނަކޮށްފައިާވއިރ156ްްުބިލުގެްް-13ރަނގަޅުވާނެްކަމަށްްފެނެްއެވެ.ް

ްމާއްދާތަކަްށް ްއެކި ްބިލުގެ ްއެެވ. ްފާހަގަކުރެވެ ްހިމެނޭކަން ްމީހުން ްޙުކުމްކޮށްފަިއވާ ްކޯޓުން ްގޭބަންދަށް ްނުވަތަ އަރުވާލަން

ްބިލުގަ ްގޮތުންްބަލާއިރު ްގުޅޭ ްފަރާތްތަކާ ްބަލަހައްޓާ ްބަންދުކޮށްގެން ްފަރާތުން ްދައުލަުތގެ ނޑަައޅާފައިވާ ްކަ އި

ްއަރުަވއިލެޭވް ްނުވަތަ ްބަންދުކުރެވޭ ްޭގަގއި ްކަންކަމަކީ ްއެ ްވެފައި ްކަމަށް ްއުސޫލުތައް ްނިޒާމުތަކާއި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

ްނުވަ ްަގިއދީ ްުނވާތީ ްކަމަށް ްކަންކަން ްހިނގާެނ ްމައްޗަށް ްބަންދުކުެރވޭްމީހުންގެ ްޭގގައި ްމާނަކުުރމުގައި ްަގއިދީން ތަ

ްއެވެ.ް ްފެނެ ްކަމަށް ްރަނަގޅުވާނެ ްއިޞްލާޙުކުރެއްވުން ްމާނަކުރުން ްއެ ްގޮތަށް ްނުހިމެނޭ ްމީހުން ްއަރުވައިލެވޭ މީހުންނާއި

14-ްް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްނިޒާމާއި ްޕެރޯލްގެ ްޤާއިމުކުރާ ްދަށުން ްބިލުގެ ްމި ްއަދި ްހިނގަމުންދާ 2111/12ްމިހާރު

މާފުދިނުމާއިްއަދަބުްލުއިކޮށްދިނުމަށްްޤާނޫނުގެްދަށުންްޤާއިމުކުރެވިފަިއވާްނިޒާމުްަވކިްދެްނިޒާމުގެްގޮުތގައިްހިންގުުމގެް

ްދެް ްމީހުންނަށް ްުޙކުމްކޮށްފަިއވާ ްކުށްތަކުަގއި ްޖިނާޢީ ްުކރެވި، ްމަަސއްކަތެއް ްއެއް ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްދެ ްއެ ސަބަބުން

ްލުިއކޮށްދެއް ްއަދަބު ްަމއްޗަްށްނިޒާމަކުން ްގޮެތއްގެ ްނުވާނެ ްއެކަން ްނުފެންނާތީ ްކަމަށް ްކަމެއް ްހަމަޖެހޭ ވުމަކީ

ް ްއެވެ. ްފެނެ ްަކމަށް ްމުހިއްމު ްއެްް-15ރިޢާޔަތްކުރެްއވުން ްވުމުން ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްތެޭރގަިއ ްކަންކަމުގެ ްހުރި ބިލުަގއި

ްތަންފީ ްޤާނޫނު ްއެ ްކަންކަމާއި ްދިމާވާނެ ްދަތިތަކެއް ްތަންފީޛުކުރުމުގައި ްމުއައްސަާސްޤާނޫނު ްއުފައްދާ ޛުކުރުމަށް

ްހުރިް ްކަންކަން ްހިނގާނެ ްޚަރަދެއް ްބޮޑު ްބަޖެޓުން ްކަންކަމާ،ްަދއުލަތުގެ ްހުރަސްއެޅޭނެ ްހިންގުަމށް ްގޮތުަގއި އެކަީށގެންވާ

ކަމަށްްޑިޕާޓްމަންޓްްއޮފްްޕެނިޓެންޝަރީްއެންޑްްރީހެބިލިޓޭޝަންްސަރވިސްްއިންްވިދާުޅވެފަިއވާކަންްފާހަގަކުެރވެްއެވެ.ް

ްޓަަކއިްއި ްތަޞްދީުޤކުރުމަށް ްފާސްކުރަްއވައި ްމަޖިލީހުން ްަރއްިޔތުންގެ ްއެކު ްހުރުމާ ްއެހެން ްކަންކަްނ ްދެންނެވުނު ސްެވ

ްިވސްނާވަަޑިއގަތުމަށްް ްއަލުން ްިބލު،ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުން ްޕެރޯްލގެ ްޖަލުތަާކއި އަޅުަގނޑަްށްފޮނުއްިވްދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްްޓަކައި ްބިުލ91ްްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެ ްމަތިން ްގޮތުެގ ްގަިއވާ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ
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.2113ްސެޕްޓެމްބަރ1434ް.17ްްޛުލްޣައިދ11ްްާމަޖިލީހަށްްއަނބުރާްފޮނުވީމޭ.ްއިޙްތިރާމުްޤަބޫލުކުރެއްވުންްެއދެމެވެ.ް

 ޚާދިމްކުމް.ްމުޙައްމަދުްވަޙީދު.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަައޅާފައިްމިްވަނީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަްށްޝުކުރިއްާޔ.ްމިްމައް ނުޑްކަ 25ްސަަލއިަގއިްބަހުސްކުރުމަށްްެއއްްގަިޑިއރުްއަުޅގަ

މިނެޓު.3ްްމިނެޓު.ްޕީ.އޭްއަށ3ްްްިމނެޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ7ްްްމިނެޓު.ްޑީ.އާރު.ޕީްއަށ14ްްްމިނެޓުއިރު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށްް

ް ްއަށް ްޕާޓީ ްނިސްބަތްނ3ްުޤައުމީ ްޕާޓީައކަށް ްވަކި ްމިނެޓު. ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ މިނެޓުއިރުެގ3ްްވާ

ްދާއިރާގެް ްހުޅުވާލަން.ްދާންދޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދިަވޑަިއގަތުމަށް ްގެންދާނަން.ްފުރުޞަތަށް ްއަރުވަުމން ްއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ް

 

 ކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަ

ްޤައުމީް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްބިލު ްޕެރޯލްެގ ްޖަލުތަކާއި ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްައވައްެޓިރް ްކުރުމަށްފަހު ްދަތުރުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްކުރުމަށްފަހު ްމަސައްކަތެއް ްބުރަ ްވަރަްށ ްކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ

ޤައުމުތަކުގެްޖަލުތަކަށްްޒިޔާރަތްކޮށްްއެްކަންކަންްހިނގާނުހިނގާްގޮތްްބެލުމަށްފަހުްޤައުމުތަކާްއަިދްއެނޫންެވސްްެއހެންް

ްބިލުް ްމި ްގޮތުގައި ްހަނދާންވާ ނޑު ްފޮނުވުނު.ްއަޅުގަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއަށް ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ްތައްޔާރުކޮށް ބިލު

ްމި ްފަހަރު ްވަނަ ްތިން ްފޮނުވި ްތަޞްދީޤުނުކޮށް ްމަޖިލީހަށް ްއެއްކޮޅުންްރައްޔިތުންގެ ްބިލު ްއަމީންޢާއްމު ްދެންމެ އީ.

ްނެތް.ް ްވެްސ ްކަމެއް ްއެއް ްދޭަހވާ ްމިއިން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއަުޑއަހާީލމަ ްސިޓީ ްފޮުނވި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނެއްޮކޅަށް

ްބިުލގައި ްއެ ްއޭރު ްފޮނުވީމާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްތަޞްދީޤުނުކޮށް ްބިލު ްމި ްފަހަރު ްފުރަތަމަ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ްއަނބުރާ ްއަުލން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުުކރުމަށްފަހު ްކަންތައްތައް ހުރި

ްބަހުސްކުރުމަށްފަހުް ްޮކމިޓީގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފޮނުވީމާ ްއަށް ްފްލޯ ްމަޖިލިސް ްބިލު ްފަހަރަށް ްވަނަ ްދެ ފޮނުވީ.ްއަނެއްކާ

ްއަޅުް ްެވސް ްމައްސަލަތައް ްހުރި ްފޮނުވީ.ްދެން ްއަނެއްާކވެސް ްބިލު ްމި ްއިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ްއަެނއްާކެވސް ނޑުމެން ގަ

ްއޮތީ.ް ްމި ްގެނެވިަފއި ްިމްބިލު ްބުރަކަށް ްވަނަ ްތިން ްއަށް ްފްލޯ ްގޮުތގަިއްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްހަނދާންވާ އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުގައި ްކަމެއް ްެއެވނި ްކަމެްއ، ްިމވެނި ްސިޓީުފޅުގައި ްވިދާޅުއިރުަގއި ްވީނަަމވެސްްްދެންމެ ްއޮތްކަމުަގއި އެެހން

ްހުރިް ްނިންމައިލާފަިއ ްވެސް ްކިޔާަފއި ްހެދިދާނޭ ްަގވާއިެދއް ްދަށުން ްޭއގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުެރވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިއަުދް ްބިލަކީ ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަކާއި ްބިލެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބިލަކީ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރި. ްއެބަ މާއްދާތައް

ްބޭނުންެވގެްންޤައުމަ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްަބއިމީހުން ްއެ ްމިއަދު ްބަޔަކު ްއެަތއް ްތިިބ ްޖަލުތަުކގައި ްބިެލއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ށް

ްފާސްެވގެންދާއިުރގަިއް ްބިލެއް ްވަުރގެ ްމި ްއޮތް. ްއެބަ ްހުޅުވާލެިވފައި ްބިލުން ްމި ްފުރުޞަތު ްދިޔުމުގެ ްބޭރަށް ރީހެބަށް
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ވަަރކަށް.ްއެެހންްބިލުތައްްވެސްްހަމަްއެފަަދްމައްސަލަތައްްހުރެ،ްފަހުންްްކުދިކުދިްމައްސަލަތައްްހުންާނނެްކޮންމެވެސް

އިޞްލާޙުކުެރވިފައިްވެސްްއެަބްހުރި.ްއިމްލާްކުށްްއިޞްލާުޙކުރެވިފައިްއެބަްހުރި.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑަކަްށް

ްއަެނއް ްދެން ްގެްނޮގސްގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލު ްމި ްއަނެއްކާ ްދުވަސްަތކެްއްނުފެނޭ ްގިނަ ްބިލު ްމި ާކވެސް

ްމިް ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްީކްއވެތޯއޭ ްފޮނުވުނުއިރުގައި ްބިލު ްމި ްކުރީގައި ްމީގެ ްހިތަށްއަރާ ްައޅުަގނޑު ްގޮތަކީ ްއެއް ނަގަން.

ްދެއްކީީކ.ް ްއަށް ްދެވަނަ ްނޫން ްވާަހކަެއއް ްެދއްކި ްކުރީގައި ްނުކޮށްދެއްީވ. ްސާފު ްައނެއްކާެވސް ްމައްސަލައެއް ްހުރިހާ ހުރި

ވަނައަށްްދެއްކިްވާހަަކއެއްްނޫންްމިއަދުްމިްބިލުގައިްމިްއޮތީކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްހަމަްމިްބިލުްފޮނުވީމާްއޭރުގައިްމިއަްށްދެ

ްފަހަރުް ްއެއް ްބަލާފައި، ްއެހެންީވމާ، ްއޮތީ. ްމި ްއަިއއްސަ ްމިއަދު ްނޫން ްވާހަކަެއއް ްބަދަލެްއެގ ްގެނެވުނު އިތުރަށް

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭނެްކޮމިީޓގަިއްކުރަންވީްކޮންްކަމެއްކަން.ްއެްއގޮތަކަށްްބަލާފައިްމަޖިލީހުެގްފްލޯްއަ ށްްފޮނުވީމާްއަުޅގަ

ްއެް ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްބަވާ ްސަުރކާރެްއަގިއ ްއެ ްީވނަމަވެސް ްއޮތްކަުމގައި ްސަރުކާރެއް ްކޮންމެ ްމިއީ އެހެންވީމާ،

ްދޭ.ްމިނިވަންކަމާ ްއެބަ ްބިލުން ްމި ްގޮެތއް ްހިނގޭނެ ްެއީކގައި ްމިިނވަންކަމާ ްގޮެތްއްްމުއައްސަސާ ްހިންގޭނެ ްޖަލު ެއކީަގއި

ްއެބަްއޮތް.ްކުށްވެރިންްރީހެބަށްްގެންދެޭވނެ،ްކުށްވެރިންްގެންެދވޭނެް އެބަްއޮތް.ްކުްށވެރިންނާްދޭތެރޭްކަންކުރެވޭނެްގޮތް

ްއޮތް. ްއެބަ ްބިލުގައި ްމި ްހިންގޭނެްގޮތެއް ްޕެނިޓެންޝަރީ ްތަރުތީބުވެެގން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްއެބަ ްގޮތް

ްތަންތަުނެގް ްއެ ްައނިޔާކުރުމާއި ްމީހުންނަށް ްތިބޭ ްޖަލުތަކުަގއި ްބަޔަކަްށ ްތިބޭ ްސަުރކާރެްއގަިއ ްަދއުލަތެްއަގއި، އެކަމަކު

ްއެކަންް ްގޮތަކަށް ްުކޑަވާނެ.ްއެީއްއެހެން ްބިލުން ްމި ްާބވަތުެގްކަންތަްއްިހންގުން ްޢަމަލުތަްއްހިންގުމާ،ްއެ ކޮރަޕްޝަންގެ

ްއޮތަީތވެ ްމަގުފަިހވެފައި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްކުރެވޭނެ ްއެބަ ްިބލު ްމި ްއެްއޗަކީ ްދަންނަވާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، .

ްމާނަކުެރވެނީ،ް ްއަޅުަގނޑަށް ްއާދެ! ްލިބެންޖެހޭ. ްއެބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްމަންފާ ްނަފާ ްމީގެ ްމިއަދު ްވެގެން ޤާނޫނަކަށް

ްތަޞްދީޤު ްބިލު ްމި ްލިބެނީ ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް ްައޅުގަ ްޤަބޫުލކުރެވެނީ ްއަތްދަށުންްއަޅުަގނޑަށް ވެގެންދިަޔިއމާްސަރުކާރެްއގެ

ްެއކަންކަންް ްގޮތަކަށް ްބޭނުން ްމީހުންނަށް ްބައި ްއެ ްގޮްސ، ްދަށަށް ްުމައއްސަާސއެްއގެ ްވަކި ްބާރުތަކެއް ބޮޑެތި

ްއަތްދަށުްން ްބާރު ްއަކީ. ްާވހަކަ ްދަންަނވާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީއ ްއޮތް. ްއެބަ ްބިލުގައި ްމި ްފުރުޞަތު ބަލަހައްޓައިލެވޭނެ

ް ްދޫވެގެންދާ ްދޫކޮށްލަން. ްއަތްދަށުން ްބާރު ްއެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަތްދަށުނ31ްްްފަހަރު ްބާރު ްއެ ްވެސް ްވެިރކަމުަގއި އަހަރުގެ

ްއުޅެނީ.ް ްމި ްޖެހިގެން ްަކންތައް ްއެ ްވެއްޓުނީ.ްއަނެްއކާ ްއަގަަވތަށް ްހުއްޓާނޫންތޯ ްވޯޓެއްްނުލިބުނު.51ްްދޫނުކުރަން ހާސް

ް ްއުޅެން ްގޮަވިއގެން ނިޑޔާރެްއ ްފަ ްހުރި ްދެްއކޭކަްށްޒިނޭކޮށްފައި ްވާހަކަ ްއެ ްހިމާޔަތްކުރަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްއޭނާ ްޖެހެނީ. މި

ނޑަށްްފެންނަކަމަކީްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިް ނެތް.ްނުދައްކާވެސްްވާކަށްްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްައުޅގަ

ް ްމީގައ39ްިމެންބަރުން ްދެން ްާފސްކުރުމަށްފަހު ްފާސްކޮށްލުން. ްމިއަދު ްބިލު ްމި ްކަމަށްްްވޯޓުން ްހުރި ްެއއް މައްސަލަ

ްދިމާވޭ.ް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތަެކއް ްއޭެގ ްޕްރެކްޓިްސކުރާއިުރަގިއ ްއެ ްވެްސ ްބިލެއް ްކޮންމެ ވަންޏާ

ނަޑށްްމިއަދުްމިްފެންނަނީްމިއީް އެހެންވީމާ،ްއެހެންްހުރިްމަްއސަލަތައްްައޅުަގނޑުމެންްއެަބްޖެހޭްހައްލުކުރަން.ްއަުޅގަ
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ްުދވަ ްގިނަ ްވެސްްވަރަށް ްމަސައްކަތެއް ްބުރަ ްވަރަްށ ްކުެރވިއްޖެ. ްވެސް ްހޭދަެއއް ްޮބޑު ްވަރަށް ްބިލެއް. ްވެއްެޖ ސް

ްކުރެިވއްޖެ.ްއެހެންވީމާ،ްބިލުްފާސްކޮށް،ްތަޞްދީޤުކުެރވޭނެްގޮތެއްްހައްަދވަން.ްވަރަށްްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލާްދާކެ

ްވަނީްއަނބުރާް`.ްޝުކު ްމި ްބިލުްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ްޕެރޯލްގެ ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްޖަލުތަާކއި ިރއްޔާ

ްމިް ްޢަމަލުކުރެވެން ްގޮތަކަށް ްދެ ްފޮނުވުމުން ްބިލެއް ްމިޮގތަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފޮނުވާފަ. ްމަޖިލީހަށް އަނެއްާކވެސް

ިމްބިލުްއަނބުރާްފޮނުވާފައިްޮއތްކަމުގައިްވިަޔސްްޤާނޫނަކަށްްްމެންބަރުންގެްވޯޓުނ39ްްއަންނަނީ.ްސީދާްމިްމަޖިލީހުގެް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްދަތުރުކުރީމަ ްގިނަދުވަހު ްމިހާ ްމިހެން ްދެކޮޅަށް ްބިލެއް ްދެން ްވޭ. ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބާރު ބަދަލުކޮށްލުމުގެ

ްދޭތެރޭގައި ްމަޖިލީހާ ްރައްޔިތުްނގެ ްސަރުކާރާިއ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވެސް ްވިސްނާލަން ްފުންކޮށް ްކަމެްއެގްްވަރަށް ްޒާތީ އޮންނަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއަިއއިރު ްއެނބުރި ްމިއަދު ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްބިލު ްމި ްބާަވޭއ. ްގޮެތއް ްވާ ސަބަބުން

ްހާލަތު.ްޖަލުތަުކގަިއްމަސައްކަތްކުާރްމުަވއްޒަފުންެގް ްރާއްޖޭެގްކުްށވެރިންެގްއަދަދު.ްާރއްޖޭެގްޖަލުތަކުގެ ވިސްނާލަންޖެހޭ

ްޖަލުތަކު ްއަދި ްސަރުކާރުންްހާލަތު. ްގޮެތއް ްނެރެވޭނެ ްމުޖްތަމަޢަށް ްއަނބުރާ ްީމހުން ްއެ ްހާލަތު. ްގައިދީްނގެ ްިތބި ގައި

ްތިބެ،ް ްދަތުރުކޮށްކޮްށ ްދެކޮޅަށް ްބިލެއް ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ްއޮތްއިުރ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ވިސްނަންޖެހިފައިވާކަން.

ްދޭތެރޭގަް ްިނޒާމާ ްތަންފީޛީ ްތެެރއިން ްިނޒާމުގެ ްޝަރުޢީ ްގިނަްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވަރަށް ްވެްސ ްރަްއޔިތުން ްހުރިހާ އި

ްހިތާމަކުރަންޖެހޭް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަަމކީ ްބަދަލުނުވާ ްޤާޫނނަކަށް ްބިލު ްމި ްއަިދވެްސ ނިޑވަެޅްއަގއި ްދަ ސުވާލުއުަފއްދާ

ވޯޓުންްފާސްކޮށްލާނީތޯްނުވަަތްއަނެއްާކވެސްްސަރުކާރުްނ39ްްކަމެއް.ްދެންްމިއަދުްއަޅުަގނުޑމެންްމިްބިލުްމަޖިލީހުންް

ްކުަޑްކޮ ްގެންޮގއްސަ ްއަށް ްކޮިމޓީ ްރިޢާޔަތްކުރުމަށް ްނުކުާތތަކަށް ްއެ ްހުރީމަ ްފާަހގަކޮށްފަިއ ްނުކުތާަތކެއް ންމެވެސް

ްމުހިއްމުް ްކޮށްލަން ނޑުމެން ްައުޅގަ ްމިއީ ްފާސްކުރާނީތޯ ްއަެނއްކާ ްގެނެްއސަ ްއަނބުރާ ްމަސައްކަްތކޮށްާލފައި ދުވަސްކޮަޅކު

ްރައް ްބިލުން ްމި ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިޒާމަށްްސުވާލެއް. ްޝަރުޢީ ްލިބުން. ްލަސްނުވެ ްފައިދާ ްލިބެންޖެހޭ ޔިތުންނަށް

ްލިބެންޖެހޭްފުރިހަމަކަންްމިްބިލުގެްސަބަބުންްކުރިއަަރއިގެންިދއުން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ް

ް

ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްآله وصحبه أجوعيي وعلى دًا هحو  الم على سيد  الة والس  العالويي والص   الحود هلل رب   مالرحي حمنالر   هللا بسم
ް ްބިލު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްމ3ްްިއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ްފަހަރަށް ވަނަ

ްއަޅު ްބާރާިއްނުފޫޒު ނޑުމެްނގެ ްހުރެގެން.ްއަުޅގަ ްެވސްްސަބަބުތަކެއް ްފަހަރަކުްއައީ ްކޮންމެ ްޓަކައި ްދެއްުކމަށް ނޑުމެން ގަ

ްނުގެނެސްް ްބަދަލުތަކެއް ްބިލު ްރިޢާޔަތްނުކޮށް ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވޭ ްފޮނުަވއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްލިބުމުން ބިލު

ްކުށްް ްދައްކަީނ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަނީ. ްމި ްފެިނެގން ްއަނެއްާކވެސް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނަތީޖާ ވެރިންެގްފޮނުވުމުގެ
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ްވާހަކަ.ްމިް ްގޮުތގެ ްފުރިހަމަެވގެންދާނެ ްކަންތައްތަެކއް ްެއހެން ްބޭނުންވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ްުލާޔއި ވާހަކަ.ްކުށްވެރިންތަަކކަށް

ްކަންތައްތަެކްއް ްއެ ްއޮތުމުން ްގޮތަށް ްފުށުއަރާ ްމާއްދާއާ ްއަެނއް ްމާއްދާާއ، ްއެއް ްއިން ްމާްއދާ ްއެއް ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި

ތިވާނެ.ްއެްހާލަތުގައިްކިހިނެއްތޯްދެންްޢަމަލުކުރާނީ.ްއެީއްއަުޅަގނޑުެމންްވިސްނާލަންޖެހޭްކަމެއް.ްކުރަންްސަރުކާރަށްްދަ

ްައވަހަކަށްް ްވީހާވެސް ްގެންަދވަިއ، ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމި ްހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްއެދެީނ، ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ގަުކރައްވާަފއިްހުރިްކަންތައްތަކަްށްރިޢާޔަތްކުރައްަވއިްމިްބިލުްކޮމިޓީންްމިްބިލުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިްސިޓީގައިްފާހަ

ްިމް ްމިދެންނެވީ ްބިުލްފާސްކޮށްދިނުން.ްޢިއްޒަތްތެިރްަރއީސް.ްމިހެން ްމި ްގެނެސް ްއަވަހަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށްފަހުގައި

ްޤާ ްސަރވިްސގެ ްސިވިލް ްވާހަކަ. ްބެހޭ ްމުވައްޒަފުންނާ ްއޮތް ްއެަބ ްފާހަގަކޮށްަފއި ްދަށުންްބިލުގައި ނޫނުގެ

ޢަމަލުކުރަންނުޖެހޭއިރުގައިްެއްއްމާއްދާްއިންްއެްމުަވއްޒަފުން؛ްސިވިލްްސަރވިްސގެްމުަވްއަޒފުންގެްގޮތުންްވަިކކޮށްފައި،ް

އެހެންނަމަވެސްްއެްމުވައްޒަުފންނަށްްވަޒީފާއާްބެހޭްޤާނޫނުގެްދަށުންްޢަމަލުކުރަންނުޖެހޭްކަމަށްްބަޔާންކުރިއިރުގައިްދެްން

ްއެްމުވަްއޒަފުން ްހާލަތުގަިއ ްމި ްެނތްކަން. ްބަޔާްނކޮށްފައި ްޤާނޫނުގައި ްމި ްގޮތެްއ ްޢަމަލުކުރާނެ ްގޮތުްނ ްބެހޭ ނާ

ްބާރުދެއްވާފަިއ،ް ްމިނިސްޓަރަށް ްކަމެއް. ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުެމން ްެއއީ ްިކހިނެއްކަން ްދެންވާނީ މުވަްއޒަފުންނަށް

ްއެް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްއޮތީ. ްމި ްބާރުދެއްވާފައި ްއެްއވެްސްްކޮމިޝަނަރަށް ްފޮނުވިޔަސް ްަވކިކޮްށފައި ްމުވައްޒަފުން ހުރިހާ

ްކަމެއް.ް ނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއަުޅގަ ްހިމާޔަތްލިބޭނެްގޮތެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްއެްމުވައްޒަފުންނަށް ޤާނޫނަކުން

ް ްދެން ްފޮނުއްވުމުން ްފާަހގަކުަރއްވާަފއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަންތައްތަކެއް ްމުހިއްމު ްއެއަށްްމިފަދަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ރިޢާޔަތްނުކޮށް،ްއަނެްއކާެވސްްއެްމާއްދާްއޮތްްގޮތަށްްބާއްވާަފއިްފޮނުވުމުންްމިްމައްސަލަްނުކުތީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ްވާހަކަް ްމިްމާއްދާގެ ްފޮނުވިއިުރަގއިްވެސް ްފަހަރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތިން ްިމްވޭތުވެދިޔަ ްބަލައިިލއިުރގައި އަޅުަގނޑު

ްރައީ ްގޮތްދޫނުކުރުމުެގްސަބަބުންްހަމަ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްއެަބްއޮތް.ްައޅުަގނޑުމެންގެ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްސިޓީަގއި

ވަނަްފަހަރަށްްމިތަނަށްްއައިއްސަ.ްީމގައިްޤާނޫނީްމަްއސަލަތައްްހުރުމުންްނުކުންނާނ3ްްީއަނެއްާކވެސްްމިއަދުްމިްއޮތީް

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްނިކަމެިތްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްތިބޭނީ. ްބޮޑުވެފައި ތާނގައި

ްނިކަމެތިކަްން ްބަަޔކަށް ްއެަތއް ްިތއްބެިވ ްގޮތުަގއި ްމުަވއްަޒފުން ްސަރވިްސ ްކަރެްކޝަނަލް ްތެރެއިން ރައްޔިތުންެގ

ްހުންނަ ްމިނިްސޓަރަކަށް ްއޭރު ްެއއީ ްލިބިގެންހިނަގއިދާނެ. ްނިކަމެތިކަމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްބޭފުޅެްއެގްލިބިގެންދާނީ. ވާ

ްއިލްތިމާސަީކް ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހެންކަމާއެީކގަިއ ްސަބަބުން. ްބޭފުޅެްއެގ ްޢައްޔަންކުރަްއވާ ްކޮމިޝަނަރަކަށް ްނޫނީ ސަބަބުން

ްައވަހަކަށްް ްވީާހވެސް ްފޮނުވައިގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަަވހަކަށް ްވީހާވެސް ްބިލު ްމި ްހުށަހެޅުމަީކ ްއަޅުަގނޑު އަދި

ްކޮށްދެްއވުން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްފުރިހަމަކުރައްވަިއ،ްގެނެސްްާފސް

ް

ްޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު
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ނުކުތާްެއއްްބަާޔންކޮށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ15ްްާޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްބިލުގައިްިއސްލާޙުކުރުމަްށްޓަކައިް

ނުކުތާގެްއިޞްލާހުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނިސްބަތްވާްޕާޓީެގ15ްްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ،ްއެްްފޮނުވާތީްއަޅުަގނޑު

މެންބަރުންްމެދުވެރިކުރައްަވއިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްއިްޞލާޙުތަކެއްގެްގޮުތގައިްހުށަހެޅުްންމާްއަޢުލާކަންްބޮޑުވާނޭްމިް

ޖިލީހަށްްފޮނުވުމަށްްވުރެ.ްމިްބިލުްއަނބުރާްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްބިލުްއަނބުރާްތިންްވަނަްފަހަރަށްްރައްޔިތުންގެްމަ

ްޤައުމ3ްްްީ ްގޮތުގައި ްައޅުަގނޑުމެްންޤަބޫލުކުރާ ްދައްޗަކީ ްއެ ްއުޅެީނ. ްމި ްދަްއޗެއް ްއެއް ްދިމާވާނެ ްހަމަ ްފަހަރަށް ވަނަ

ްރައީ ްއިޞްލާޙުކުރަން ްބިލު ްފުނިޖެހެމުންދާނީ. ްމަސައްކަތްތައް ްކޮމިޓީގައި ްބެހޭ ްއަްށްސަލާމަތާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެް ްބިލު ްަނމަ ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްަނއިބަށް ްބަންޑާރަ ްދައުލަުތގެ ްުނވަތަ ްނަމަ، ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްފައިދާތައް، ްބިލުގައިާވ ްމި ްފާސްކޮށްގެން ްބިލު ްމި ްމިހާރު ްގެންދެވިދާނެ. ްކުރިއަށް ްވަކިން މަރުޙަލާ

ްޕެރޯލްގެ ްޖެހޭ.ްްޖަލުތަކާއި ްއެބަ ްޤާއިމުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުސޫލުތައް ްލިބިެދވޭނެ ްފައިދާތައް ބިުލގަިއވާ

ްުގޅުންހުރި،ްަވކިް ްބަޔަކާ ްަވކި ްބޭފުޅުންނަކީ ްތިބޭ ްޖަލުގައި ްއަޑަކީ ްއަންނަ ްމި ްއަބަދުެވްސްއިވެމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަމަށް. ްބޭފުޅުން ްއުުޅއްވާ ްއެްއގޮތަށް ްވިސްނުމާ ްސިޔާސީ ްޙަޤީޤަތަކީ.ްްބައެްއގެ ްމީގެ ްއެެއއްނޫން ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިސްނުންް ްމީހުންގެ ްއެ ްދެން ްނުހިތުނީމާ ްހެޔޮކޮށް ްމެދުގައި ްއަޅައިނުލީމާ،ްގައިދީންނާ ްމެދު ްމީހުންނާ ްތިބި ޖަލުތަކުގައި

ްތިބޭ ްދެކިގެން ްވަޒަްނކަމުަގިއ ްމީހުންގެ ްއެ ްެއީއ ްތިބެގެން، ްާދއިމަށް ްއެތާނގައި ްދަނީ ްމި ވިސްނުމެްއގެްްބަދަލުވެގެން

ްލިބިދޭންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްޚިދުމަތް ްޕެރޯލްގެ ްބަދަލުކުރަންޖެހޭ. ްއެަބ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ތެރޭގަ.

ްޖެޭހް ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްތަޢާރުފުކޮށްދޭން ްއަޅުަގނޑުެމން ްގޮތްަތއް ްނިކުމެވޭނެ ްމުޖްތަމަޢަށް ގައިދީންނަށް

ްގާފަުރގަ ްޚަރަދުްކާށިދޫގަިއ، ްކުރާ ްޖަލުތަކަށް ްމަދުކޮށްެގން، ްޖަލުތައް ްބަދަލުގައި ްއެޅުމުގެ ްޖަލު ްރަށެއްގައި ްއަެންއ އި

ްނުކުރެވޭނެ.ް ްރަނގަޅަްށ ްަކމެއް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫންނަމަ ްހަމަޖައްސަން. ްއިންތިޒާމުތަެކްއ ކުޑަކުެރވޭނެ

ްުކޑަ ްޖަލުތަުކގެ ްބަޔަކު ްއުފެއްދުންތެިރ ްތާއަބަދަކަށްްމުޖުމްތަމަޢުގައި ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްަބއިތިއްަބިއގެން ޮގީޅގައި

ްއަދިް ްރިޔާޟު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދާންދޫ ްގޮތުަގއި ްފެްނނަ ްރައީސް.ްައޅުަގނޑަށް ްނުތިބެވޭނެ.ްޢިްއޒަތްެތރި ދެމިއެއް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަތީންهللاްކެލާ ްގޮުތގެ ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްފާސްކުރުމަކީްްމަޢުޞޫމު ްބިލު މި

ްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްެއގޮތަށްްައޅުަގނޑުްެވސްްފާހަގަކޮށްްއެްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްގުރައިދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ލުްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރައްވާަފއިްފޮނުއްިވް`.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްޖަލުތަާކއިްޕެރޯލްގެްބި

ްއަޅުަގނުޑް ްވާތީ ްފޮނުއްވާފައި ްއަނބުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޓަކައި ްބެލުމަށް ްދިރާސާކޮށް ްއިތުރަށް ްމެދުގައި ގޮތާ

ނޑުމެންްވަރަށްްބުރަްމަސައްކަތްތަެކއްްކޮށް ަފިއާވްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްއާދެ!ްޙަޤީޤަތުގަިއްެވސްްމިްބިލަީކްއަުޅގަ

ްބިލުް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްކުީރ؛ ްއަުޅަގނޑުމެން ްބިލެއް. ްކޮށްަފއިވާ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގިަނގުނަ ްވަރަށް ބިލެއް.
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ްފަރާތްކަމުަގިއވާް ްަޢމަލުކުރަންވާ ްޤާނޫނަށް ްމި ްވާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއަިއއިރު ްހުށަހެޅިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެ ްހާޒިރުކޮށް، ްބޭފުޅުން ްވަގުތުްންްޑީ.ޕީ.އާރު.އެްސގެ ްލިބުނު ްބިލު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހޯދާފަ. ްމަޝްވަރާ ބޭފުޅުންެގ

ްހޯދަިއގެންް ްޚިޔާލު ްބޭފުޅުންގެ ްެއ ްދައްކާފައި ްޭބފުޅުންނަށް ްއެ ްގެނެސް، ްބޭފުޅުން ްެއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފެށިގެން

ްބޭފުޅުންނަ ްއެ ްމަތީން ްއެގޮތުގެ ްގެންދިަޔއީ.ްދެން ްކުރިއަށް ްމަސަްއކަތް ްބިލުގެ ްނިންމިްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮމިޓީން ްއަދި ށް

ްފާސްކޮށް،ް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެއަށްފަހުަގއި ްހިއްސާކުރިން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްވެސް ނިންމުން

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްއަނބުރާ ްެވްސ ްއެފަހަރު ްފޮނުވުނީ. ްއަރިހަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޓަކައި ތަޞްދީޤުކުރުމަށް

ްފާހަ ްކަންަކން ްބަެއއް ްބިނާކޮްށްފޮނުއްވައިެލްއވީ ްމަްއޗަށް ްކަންަތއްތަުކގެ ްހުރި ްފަހަރު ްއެ ްހަމަެއއާެއކުަގއި ގަކުރަްއވާފަ.

އަޅުަގނޑުމެންްކޮމީޓީގެްފަރާތުންްމަސައްކަތްކުރިން.ްއަޅުަގނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްމިްބިލުްމިހާރުްފުދޭވަރަކަށްް

ނޑަކަށްްނޭނގެްީކއްެވގެ ންްކަެމއްްކޮންމެްފަހަރަކުްވެސްްކޮންެމވެސްްާއްދިގުލާްޮގއްސިްމިްބިލުެގްމަސައްކަތް.ްއަުޅގަ

ްވެްސް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްކަމެއް ްހުރެ ްސަބަބަކާ ްކޮން ްފޮނުވަންޖެހެނީ ްމި ްމިކޮޅަށް ްބިލު ްމި ްމެދުވެިރކޮށް ސަބަބުތަކެއް

ްޑީ.ޕީ.އާރު.އެސްގެް ްަދންނަވާހެން ްމި ްކުރަމުންދާއިރުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ ްނޭނގެ.

ނޑުމެންް ބޭފުޅުންގެްމަޝްވަރާހޯދަމުން،ްމިްތަނަށްްމަޖިލީހަށްްހާޒިރުކޮށްގެން،ްއެްބޭފުޅުންގެްމަޝްަވރާހޯދައިގެންްއަުޅގަ

ްއެުކް ްމަޝްވަާރއާ ްޭބފުޅުންގެ ްެއ ްވެްސ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްއެހެންނަމަވެސް ްދަީނ. ްމި މަސައްކަތްކުރަމުން

ްއަނެްއކާ ްމަްއސަލަތަކެއް ްއިތުރު ްތިިބްްނިމިގެންދާއިރުަގއި ްއެހެންވީމާ،ްތަންފީޛުކުރަން ްފޮނުވަނީ. ްމި ކުރިމަިތކުރުވާފަިއ

ްކަންކަްން ްއެ ްަޤބޫލުކުރެވެނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްވާނަމަ ްކަމުގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްހުރިކަން ްދަތިތަކެްއ ްމީގައި ފަރާތްތަކަށް

ްވިޔަް ްފަހަރަށް ްހަތަރު ްިވޔަސް، ްފަހަރަށް ްތިން ްއަދި ްއެހެންވީމާ، ްކަމަްށްރަނގަޅުކުެރވެންޖެހޭނޭ. ްފޮނުއްަވއިލަްއވާ ސް

ްކަްނކަންް ްއެ ްޒިންމާެއއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަސައްކަތެްއ، ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރަނަގޅުކުރެވޭތޯ ްކަްނކަން ްއެ ވާނަމަ

ްޤާނޫނުް ްހުރެފައި، ްދަތިތަކެއް ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ކުރުމަކީ.

ްފުށުއަރާ ްރަނގަޅުކޮްށގެްންްފާސްވެގެންާދއިރުަގއި ްކަންކަން ްއެ ްވާނަމަ ްކަމުގައި ްހުރެއްޖެ ްކަންތައްތަކެްއ ްގިނަ ވަރަށް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމަތީން ްގޮތުެގ ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްަކމެއް ްރަނގަޅު ްފެށުމަކީ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްމި ނޫނިއްޔާ

ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއާދެ! ްތާއީދުކޮށްލަން. ްހުށަެހޅުމަށް ްމުއްޠަލިބުގެ ްއިބްރާހީމްްްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ދާއިރާެގ

ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްާތއީދުކޮށްލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް މުއްޠަލިބުގެ

ްބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަނި ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރަްއވާފަިއްހުރި ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްިމްމަސައްކަތް؛ްމިހާރު ލައިލަން

ްެއއީް ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަންތައްތައް ްރަނަގޅު ްެއއީ ްކަންތައްތަކަކީ ްހުރިހާ ްއެހެން ްއެއީ ޖެހެނީ.

ްެއކަނިް ްކަންތައްތަކަްށ ްއެ ްވާނަމަ، ްފޮނުއްަވއިފިކަމުަގއި ްފާހަގަކުަރއްަވިއ ްަކންތައްތަކެްއ ްވަިކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބަަލއިލަންޖެހޭ ްވެްސްއަޅުަގނޑުމެން ްިދޔައީ ްމަސަްއކަތްކުރެިވގެން ްފަހުން ްއެންމެ ްޮގތުގަިއ ްހަނދާންވާ ނޑު ްއަުޅގަ ނީ.

އެގޮުތގެްމަތީން.ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފާހަަގކުރަްއވަިއްފޮނުއްިވްކަންތައްަތކުެގްމަްއޗަށްްޮބޑަށްްކޮމިީޓގެްމަސަްއކަތުަގިއް
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ް ްކުރި ްމިފަހަރު ްމަތީން ްއެގޮުތގެ ްއެހެންވީމާ، ްހުރީ. ްނޫން.ްބެލިފައި ްކަމެއް ްނެތް ްބަަލއިލުމަކީ ްވެސް ކަންތައްތަކަށް

ްމިް ްވެފައި، ްކަމަށް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްބިލަށް ްިމ ްއެއީ ްކަންތައްތަކަކީ ްހުރި ްފަހަރު ްމި ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ގޮެތއްްވުންްއެީއްްބިލުގައިްއެްަބއިތަްއްހިމެނުމަށްފަހުގައިްދެންްއިތުރަށްްމިްބިުލްމިކޮޅަށް،ްމިްމަޖިލީހަށްްނައިސްްވާނެ

އަޅުަގނޑުމެންްއެދޭްގޮތް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްދަންނަވާހެންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްވަގުތުަތކެއްްހަމަްބޭކާރުވެގެްންމިްދަނީ.ް

ްމިއީް ްދަންނަވާހެން ްމި ްއިސްކަންދެނީ.ްއެއީ ްބިލަށް ްމި ްމަޑުޖައްސާފައި ްބިލުތައް ްއަޅުަގނޑުމެްންއެހެން ްއައިމަ ްބިލު މި

ްކުީރއްސުރެ ނޑުމެްންްވަރަށް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްމި ްބިލުެގ ްމި ްވެއްޖެ ްުދވަސް ްވަރަށް ްބިލެއް. ްއުޅޭ ހުށަހެޅިެގން

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަތީން ްއެގޮތުގެ ްއެހެންވީމާ، ކުރަމުންދާތާ.

ނުޑގެްވާހަކަް ްކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.މުއްޠަލިބުގެްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކޮށްލަމުން،ްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުް

ްއަނބުރާް ްފަހަރަށް ްވަނަ ްތިން ްވަނީ ްމި ްއަނެއްާކވެސް ްބިލު ްބެހޭ ްޕެރޯލާ ްަރީއސް.ްޖަލުތަކާއި ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢަ ްދެން ްޚިޔާލުްފޮނުއްވައިަލްއވާފަ. ްބޭފުޅުންގެ ްތިއްބަވާ ްކެބިނެޓުަގިއ ްވަޒީރުްނ، ްގޮތަށް ްފާހަގަކުރެްއވި ްއެ ބްދުއްރަޙީމު

ްނަަމް ްކުރައްވާ ްމިކަން ްމެދުވެރިކޮށް ްމެންބަރުން ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީ ްމެންބަރުންނާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ނުވަތަ

ްއެހެންނަމަ ްފަސޭހަވެގެންދާނެހެން. ްމިއަށްުވރެ ްީހވަނީ ްއިތުރަްށްއަޅުަގނޑަށް ްފޮނުއްވަނީ ްމި ްތަކުރާރުކޮްށ ވެސް

ްއެްއވެސްް ްހަމަ ްމިހާރުވެސް ްކުްށވެރިން ްގިނަ ްގިަނކުރަން. ްކުްށވެރިންތައް ްައދިވެސް ްގިނަކުރަން. މައްސަލަތައް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްިވސްނާލަން ްީމގަިއ ްއަޅުަގނޑު ްދަނީ. ްއެ ްދޫކުރަމުން ްއަށް ްމާލެތެރެ ްނެތި ގޮތެއްފޮތެްއ

ްެއްރާއްޖޭގަް ްއުފަންވާއިުރ ްވިހާއިުރ، ްނޫން. ްބަެއއް ްއުފެދޭ ްކުްށެވރިންނަކީ ްގޮތުން ްޤުދުރަތީ ްުނވަތަ ްކުްށވެރިންނަކީ އި

ް ްމެޝިނެއް ްއުފައްދާ ްކުށްވެިރން ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްކުށްވެރިންނެއް ްގެންގުުޅްއވީ.31ްްމީހުންނަކީ ްމައުމޫން އަހަރު

ްރާ ްކުށްވެރިން، ްުހރި ްއުފައްދާފައި ްއެްއޭގެތެެރއިން ްމީހުން ްއެ ްއިން ްަޒރީޢާ ްމަސްތުވާަތކެތީގެ ްއެެތރެކުރެވޭ އްޖެ

ްބިލެއްް ްބެހޭ ްޕެރޯލާ ްނުވަތަ ްޖަލުތަކާއި ްކޮންމެހެން ްނުޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއުފައްދަނީ. ްކުށްވެރިންތައް ްމި ބޯންދީގެން

ްއަޅާކަްށްެވސް.ްމިހާރުވެސްްާރއްޖެްމެދުވެރިކޮްށްތަިއލެން ްއުޅުްންފާސްކުރަންްވެސް.ްއަދިްޖަުލތަކެއް ޑަށްްއެތެރެކުރަން

ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށް ްވެސް ްގޮތެއް ްނައްތައިލާނެ ްއެްއޗެހި ްމި ްއެތެެރވެފަ.ްއަެނއްކާ ްއޮތީ ްމި މަސްތުވާތަކެތީެގްބާވަެތއް

ްއެްއޗެްއސަކީް ްއެތެރެވާ ްވެސްްނޭނގެ.ްމިހާރު ްވާނުވާެއއް ްއެއްެޗއްަސަކށް ްކަެމއްްެވސްްނޭނގެ.ްމި ނޭނގެ.ްނައްތައިލާ

ެޗއްްބޭނުންކުރުމުންްބުއްދިްގޯސްވެ،ްއިންސާެނއްގެްމިނިްވެސްްކާްހިސާބަށްްގޮސްދާނެްފަދަްއެއްޗެހި.ްމިްއެއީްއެްެއއް

ްގޮުތގަިއް ްތަނެއްގެ ްްޓރާންސިޓު ްއަކީ ްރާއްޖެ ްފާހަގަކޮށްފަ. ްކަންަތއް ްއެ ްވެސް ްނޫހުގައި ްހަވީރު ްމިއަދު އޮތީ

ްޓަ ްތިން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަނެއް. ްބޭރުކުެރވޭ ްނެގިްމަސްތުވާތަކެތި ްފެނުނު ްތެެރއިން ްފަެޅއްގެ ްރާއްޖޭގެ ްޑްރަގު ނު

ްކަމެްއް ްނައްތާލި ްނޭނގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްނޭނގެ. ްެވސް ްވީގޮތެއް ްޑްރަގަށް ްޓަނު ްތިން ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ތަން.
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ްއެ ްނައްތާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތް ްއުފެދޭ ްގޮތް،ްކުްށވެިރން ްއުފެދޭ ްމި ްމި ބަ.ްމީގަިއްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްފުރަތަމަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭްމިްކުށްވެރިންްއުފައްދަީނކަން.ްމީގެްރޫޓުްކޯސްްއަކީްކޮބަިއކަންްއަޅުަގނޑުމެންްބަލަންޖެހޭ.ް

މިްނައްތާލެވޭނެްގޮތެްއ،ްޖަލުަތކާއިްޕެރޯލާްބެހޭްބިެލއްްުނވަތަްޖަލުތަކެއްްހަދާފައި،ްމީހުންތަކެއްްއަޅާފަިއ،ްގިނަކޮށްފަިއް

ްމި ްއަށް ްޓެރަރިސްޓުްްރަށުތެރެ ްއުފައްދައި ްކުްށވެިރން ްއެހެންވީމާ، ްުއފެދެނީ. ްކުްށވެރިން ްމި ްއެޅީމާ ެއއްޗެިހ

ްޯއގަނަިއޒޭޝަނަކަށްް ްޓެރަިރސްޓް ްވެސް ްލީޑަރުންނަކީ ްއިްސ ްޕީ.ޕީ.އެުމގެ ްޕީ.ޕީ.އެމަކީ. ްމިހާރު އޯގަަނއިޒޭޝަެނއް

ްހިފަ ްެއްއޮތީ ްމީހަކު ްއަލްަޤއިދާ ްބަެއއް.ްއެީއްިއްއޔެްެވސް ްއެްނިސްބަތްވާ ްމެދުވެރިކޮށް ްޕާޓީ ްަޢދާލަތު ހައްޓާފަ.ްުނވަތަ

ްކަންތައްތަކަްށް ްމި ްއެްއޗެހި، ްމި ްޖެހޭ ްއެަބ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީާމ، ްއުެޅނިކޮށް. ްރެކްރޫޓުކުރަން މީހުން

ްއިންޒާރުދެމުންދާ ްމަރުގެ ްބާއްވާަފއި ްއިންތިޚާބު ްދަނީ. ްއެ ްދެމުން ްއިންޒާރު ްމަރުގެ ްޚާްއޞަޮކށް ްއަދި ްފިޔަވަުޅއަޅަން.

ްެއް ްހިއެއްުނވޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްއަދި ްބްލޮކުކުރަމަކުން ްއަދި ްނަންބަރު ްފޯނު ްކްރިމިނަލުން؛ްއެ ްބޮޑެތި ްވެސް މީސްމީހުން

ްއެީއް ްބްލޮކުކުރުމުން. ްނަންބަރު ްފޯނު ްނޫން ްހުއްޓުވުނީކީ ްކަންަތއްތަްއ ްއެ ްނުވަތަ ްބަރީޢަވަނީ، ްކުށުން ްކުރި ކުްއވެރިޔާ

ްއަ ްޓެރަިރސްޓު ްއެއީ ްއިންޒާރު ްއަޚް،ްމަރުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިނުން. ްމީހަކަށް ްއިންޒާރު ްމަރުގެ ްހިްނގަނީ. ްއެ މަލެއް

ްތަންފީޛީް ްނުބެލީމާ، ްހިސާަބކުން ްވަކި ްދީފައި ްއިންޒާރުދިނީ. ްމަރުގެ ްފުރަތަމަ ްއަވާހާރަޮކށްލީ ްވެސް އަފްރާޝީމް

ްއިންޒާ ްމަރުެގ ްއެހެްނވީމާ، ްވެސް. ްޝަހީދުކޮށްީލ ްގޮސް ްހިސާބުން ްއެ ްނުބެލީމާ ްއިލެކްޝަންްބާރުތަކުން ރުދީފި

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްހުއްޓުވަން ްއޯގަނަިއޒޭޝަންަތއް ްޓެރަރިސްޓް ްއެހެންވީމާ، ްދީފި. ްސްޓާފުންނަށް ްހުރިހާ ކޮމިޝަންގެ

ްގެަނއުން.ްއަނބުރާް ްމުޖުތަމަޢަށްްއަނބުރާ ްކުްށވެރިން ްމަްގަސދަކީ ްބިުލގެ ްބެހޭ ްޕެރޯލާ ްަރއީސް.ްޖަލުތަާކއި ޢިއްޒަތްތެރި

ްނެރުން. ްކުރަންޖެހޭްްއިޞްލާޙުކޮްށގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީާމ، ްގޮތެއް. ްުއފައްދާނެ ްކުށްވެރިން އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންް ފުރަތަމަްކަމަކީްމޯލްޑިވްސްްކަސްޓަމްސްްއާއިްފުލުހުންގެްމުއައްަސސާއާްގުިޅގެންްމިްނައްތައިލާްގޮތެއްްއަުޅގަ

ްވީހާވެ ްކޮމިޓީއަކުން ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅަން ނޑު ްއަޅުގަ ްނައްަތއިލެވެީންބަލަންޖެހޭ. ްމަސްތުވާތަކެތި ްމި ްައވަހަކަށް ސް

ކިހާވަރެއްޯތ،ްސްޓޮކުްހުރީްިކހާވަރެއްތޯ؟ްޮއޑިޓެްއ؛ްޮއޑިޓެްއްކޮށްފައިްމީަގއިްހުރިްވަރަީކ،ްކޯއްެޗއްތޯްރާއްޭޖގައިްމިހާުރް

ް ްނަގަނީ ްސާމަޕަލް ްމީގެ ްނައްތައިލަނީ؟ ްކިހިނެއްޯތ ްނައްތާލީ؟ ްބައެއްތޯ ްކޮން ްމަސްތުވާތަކެތި. ްމިްހުރި ކިހިނެއްތޯ؟

ްއެންމެް ްއުފެދިގެންދާނެ. ްކުށްެވރިން ްސަތޭކަ ްއެަތއް ްދުވަހަކީ ްކޮންމެ ްރާއްޖޭގައި ްެއހެންނޫނީ ްބަލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގޯްސވޭ. ްބުއްދި ްބައި. ްނުރައްކާ ްއެންމެ ްހުރި ްދުނިޔޭެގ ްމީ ްމަސްތުވާތަެކއްަޗކީ ްހުރި ްއެތެރެވެފައި ފަހުން

ްބޭ ްމި ްދެކުނިން ްކާލިތަން.ްލޮލުން ްހަފައި ްމީހާ ްއެ ްއޮއްާވ ްނިދާފައި ްމީހަކު ްޮގސް ްހިސާބަކުން ްަވކި ނުންކޮށްގެން،

އެހެންވީމާ،ްަވޅިްހަރާކަށްްެވސްްނުދާނެްމިްބޮއިގެން.ްމިްއޮތީްއިންތިޚާބާްދިމާކޮށްފައިްައނެއްކާެވސްްއެތެރެކޮށްަފއިްމިް

ހެންްމިްހުންނަނީްފެންނަން.ްއަޅުަގނުޑްދުވަހަުކްލޮލުން؛ްއޮތީ.ްހަވީުރްނޫހުގަިއްމިްއޮީތްފެންނަން.ްބިއްލޫރިްކޮޅުަތކެއްް

ްމިް ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެހެންވީމާ، ްއިން. ްރާއްޖެ ްހުރިހެނެއް ްފެިނފައި ްމަސްތުވާތަކެތި ްމީގެ ްހިެއއްނުވޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ބަޔަކު

ނޑުމެންްްކަންތައް؛ްފުރަތަމަްޖަލުތަާކއިްޕެރޯލާްބެހޭްބިލެއްްއުަފއްދާއިުރްފުރަތަމަްކުށްވެރިންްުނއުފުދޭނެ ގޮތަކަށްްއަުޅގަ
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ް ްއުފެއްދިފަ. ްކުށްވެރިން ްމިހިރީ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްގޮތަށް. ްނުއުފެދޭނެ ްކުްށވެރިްނ ްކުރަންވީ. ްވެސ31ްްްކަންތައް އަހަރު

ކުށްވެރިންްއުެފއްދީްޖަލުތަކަށްްލައިގެން.ްއޭރުވެސްްމަސްުތާވތަކެތިްއެތެރެކޮްށގެން،ްމާްިގނަްއަޅުަގނޑުމެންްޖަލުތަކަްށް

ްތިބެނީ.ްއެއީ،ްކުރީގެްޒިޔާރަތްކު ްމި ްބަޔަކު ްއެއް ްބަލާ.ްހަމަ ްއެބަ ްޖަލުތަކަށްްޮގސް ްކޮމިޓީތަކުން ްތަނުގެ ްއެަބ،ްމި ރަން

ްޖަުލގަ.31ްް ްތިބެނީ ްމި ްޖަލުގައި ްކުްށވެރިންކޮަޅކާ ްއަިއ ްފަަހތުން ްޭއގެ ްދެން ްކުްށެވރިންކޮޅަކާ، ްއުފެދުނު އަހަރު

ްރަނގަ ްވަރަށް ްަޢމަލުތައް ްމީހުންގެ ްއެ ްމިްތިބޭއިރުަގއި ްއަނެއްކާވެސް ްނުުކތުމަށްފަހު ްބޭރަށް ްއެހެންނަމަވެސް ުޅ.

ްނެތް.ް ްބޯހިޔާވެހިކަމެއް ްނެތް. ްގޮެތއް ްދިިރއުެޅވޭނެ ްޭގގައި ްދިރިއުޅޭ ްމީސްމީހުން ްެއ ްދީގެން މަސްތުވާތަކެތި

މަންނަްއަށްްޖަލުްމައިންބަފައިން؛ްމާމަްއާއިްކާަފޔާްއެްއކޮޓަރިެއްއގައިްނިދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްބަެއއްްކުދިންްއެަބްބުނޭްތި

ްރަނގަޅޭް ްމާ ްއަށް ްތިމަންނަ ްޖަލު ްތިމަންނަގެ ްވުރެ ްއަށް ްގެ ްތިމަންނަ ްދިރިއުޅެން ްއަށް ްތިމަންނަ ްވެސް. ްރަނގަޅޭ މާ

ްހައްލުކުރަްން ްތެރޭން ްމެނިފެްސޓޯގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމައްސަލަތަކެއް ްހުރިހާ ްއިޖުތިމަޢީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ބުނެފަ.

ްޢި ްެފނޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްބިލުްދާއިރުަގއި ްބެހޭ ްޕެރޯލާ ްޖަލުތަކާއި ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްރައީްސ، އްޒަތްތެރި

ފެބްރުއަރީަގއިްބަޣާވާތްކޮށްފަިއ7ްްއިޞްލާޙުކުރަމުންދާއިުރގައިްުފރަތަމަްމަސްތުވާތަކެތިްނައްތަިއލެވެނީްކިހިނެއްތޯ.ްެއއީް

 ލުހުން...އެތާްސްޓޮކުްއެްއކޮށްްބޯލިްާވހަކަްވެސްްައޅުަގނޑުްއެހިން.ްއެއީ،ްތެެދއްތޯްފު

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ންބަރުްއަޙްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެ

ނޑުމެްނގެްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުކަންްކުރަްއވާފަިއވާްޑރ.ްއަފްރާޝީމްް ްއަުޅގަ `.ްއާދެ!ްމިއަދަކީ

ްމަ ްއެ ްވާތީ ްކަމަށް ްދުވަސް ްވީ ްއަށް ްވަނަ ްދެ ްފުރިގެން، ްއަހަރު ްއެއް ްއަްށްއަވާހާރަކޮށްލިތާ ްޢާއިލާ ނިކުފާނުގެ

ްއާދެ!ް ްދުޢާކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްމިންވަރުކުރެްއވުމަށް ްނިުޢމަތް ްސުވާރުޭގގެ ްަމނިކުފާނަށް ްއެ ކެތްތެރިކަންދެްއވަިއ،

ްވެްސް ްހަމަގައިމު ްމީ ްފޮނުވާލަންޖެހުނުކަމީ ްއަނބުރާ ްފަހަރަށް ްވަނަ ްތިން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލު ްޕެރޯލްެގ ޖަލުތަކާއި

ހުގެްމެންބަރެއްގެްހައިިސއްޔަތުންްައޅުަގނޑުްހިތާމަކުރާްކަމެއް.ްއަދިްހަމައެއާެއކުްމިްބިލުްއަނބުރާްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީ

ް ްަމއިަގނޑު ްދަންނަވާީނ15ްްފޮނުވާލިއިރުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްފޮނުަވއިލާފައިާވކަމީ ްބިލު ްމި ްރިޢާޔަްތކޮށް ްމަްއޗަށް ނުކުާތގެ

ްދިރާސާކުރެއްވުް ްބިލު ްމި ްެއުކ ްޒިންމާދާރުކަމާ ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަށުނ91ްްްމަށްފަހު ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްހަމައެާއއެުކް ްއަިދ ްދެކެން. ްައޅުަގނުޑ ްކަުމގަިއ ްކަމެއް ްކޮށްަފއިާވ ްދަށުން ްބާރުގެ ްލިބޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކަމަށް ްސަރުކާރު ްފަރާތަކީ ްތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ްނަމަވެސް ްގޮތެއްަގއި ްކޮންމެ ްބިލުތައް ްބާވަތުގެ ްމި ވާީތްްއަޅުަގނޑުމެން

ދައުލަތުގެްބަންޑާަރްނައިބަީކްއެއީްމުިޅްދައުލަުތގެްބަންޑާރަްނައިބުްގޮތަށްްޤާނޫުނއަސާީސަގއިްސިފަކޮށްަފއިވާްމަޤާމެްއ.ް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ްލަފަޔަކީ ްދޭ ްހައިިސއްޔަުތން ްނައިެބއްެގ ްބަްނޑާރަ ްަދއުލަތުގެ އެހެންވީމާ،

ނޑުްހަމަްދެކެން.ްއާދެ!ްމިްބިުލްއަނބުރާްފޮުނވާލިއިުރގަިއްރިޔާޢަތްކޮށްަފއިްބަލައިގަންނަޖެހޭނެްލަފަޔެއްްަކމު ގައިްއަުޅގަ

ްހިމެނޭް ްބާބުަގއި ްމިނިވަންކަމުގެ ްޙައްޤުތަާކއި ްއަާސސީ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްތެޭރގަިއ، ްކަންތައްތަުކގެ އޮތް
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ްކަ ްހުރި ްތަޢާރުޟުތަެކްއ ްމީަގއި ްވެސް ްމިނިވަންކަމަށް ްގިނަްޙައްޤުތަކާިއ ްހަމަެއާއއެކު ްއަދި ްފާހަގަކޮށްފަިއވޭ. މަށް

ްކަންތައްތަަކކީް ްާލޒިމްކޮށްފަިއވާ ްމީގެ ްކަންތައްތަަކކީ، ްބަެއއް ްހަމައެާއއެކު ްއަދި ްކަމަށްވޭ. ްތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނުތަކާ

ްދަންނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްފާހަގަކޮށްފައިވޭ. ްކަމަށް ްނޫން ްކަމެއް ްކުެރވޭނެ ްފުރިހަމަކަމާއެކު ްއަށް ްއިދާރާ ްމިއީކީްތަންފީޛީ ވާނީ

ްމިް ްފޮނުވައިލުމަކީ ްއަނބުރާ ްބިލެއް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްއޮތް ްޮކށްފައި ްޖެއްސުމަށް ްބަޔަކަށް ވަކި

ްރަްއޔިތުންެގް ްފެނިގެންދިޔައީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްނޫން. ްކަމެްއ ްުއޅޭ ްކޮށްގެން އަލަށް

ް ްބިލެއް. ްފޮނުވާލި ްކަންތައްަތުކެގްމަޖިލީހަށް ްރިޢާޔަތްކުރެްއވި ްބޭފުޅަކު ްހުންނެވި ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްތަން.ް ްދިޔަ ްބައްޓަންެވގެން ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްޚިލާފަށް ްއުސޫލާ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ އިތުރުން،

ްއެހެ ްކަންކޮށްފައިވަނީ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޤާނޫނު. ްއިމްތިޔާުޒގެ ްޤަބުލޫކުރެވޭްއެީއ، ްނުވަތަ ްސާބިތުހިފޭ ްމިއަދު ން.

ްގޮތަކަށްް ްތަފާތު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެއާމެދު ްފޮނުވައިލީމާ ްއަނބުރާ ްބިލެއް ްރިޢާޔަތްކޮށް ްމައްޗަށް ނުކުތާތަކެްއގެ

ްމަޤާމުގައިް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްުޝކުރުވެިރވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްނޫން. ްކަމެއް ްޒިންމާދާރު ްމި ވާހަކަދެްއކުމަކީ

ްތަފާތުްހު ްގޮތް ްދެކެމުންދާ ްދޭތެރޭގައި ްމަނިކުފާނާ ްއެ ްބަލައިެގން، ްކަމަށް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޭފުޅަކީ ންނެވި

ްއަލާމާތްތަކޭ.ްމިް ްިމްފެންނަނީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްކަަމށް.ްއަުޅގަ ްދެކެމުންދާ ްބޭފުޅުން ްދެެކވުނު ވިސްނުމަކުން،ްގޯްސކޮށް

ްުނވަތަ ްޓަކައި ްއެުޅވުމަްށ ްހަމައަކަށް ްޤައުމުްންްޤައުމު ްމި ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްަޓކައި ްއެޅުވުމަށް ްމަގަށް ހަމަ

ްހުށަހެޅުނީމާް ްތަނަށް ްމި ްއާދެ!ްމައްސަަލއެއް ްކަމެއް. ްއިންތިޒާުރކުރާ ްވެސް ނުޑްހަމަގައިމު ްއަުޅގަ ްމީ ފެނިގެންދިއުމަކީ

ްވާހަކަ ްކުށްވެރިްނގެ ްކުްށވެރިންަނށާ؛ ްވާހަަކދައްކަމުންދާއިރު ްގޮްތގޮތަށް ްއެކި ްކުށްވެރިންްތަފާތު ްބައެއްތޯ ްކޮން ދަްއކާ.

ްއުފެއްދީ؟ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޔާސަތަށްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްގެންގޮސްެދއްުވމަށް ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން މި

ނުޑްދަންނަވަން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު(ް ނޑުްަމސައްކަަތއިގެންްކުރިއަށްާދއިރުްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށްްއަުޅގަ `.ްއަުޅގަ

ަވނަްމާއްދާގެް)ހ(ގެްދަށުނ91ްްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްކުރިމަތީަގއިްމިްއޮތީްމަޖިލީހުންްފާސްކުރައްވަިއ،ްޤާނޫނުއަސާސީންް

ް ްބިލު ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުަތކާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފޮނުވުނު ްއަރިހަށް ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަލުންްތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް

ނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުް ވިސްނުމަށްްމަޖިލީހަށްްފޮނުވާފައިވާްަމއްސަލަ.ްމިްމައްސަަލިއގައިްވާހަކަެދއްކުމަށްްޓަަކއިްައޅުގަ

ްމިްއަރުވަނީްމަޑަވެލިްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށް.

ް

ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:
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ްފަހަރުް ްވަނަ ްތިން ްފޮނުވޭ ްމަޖިލީހަށް ްބިުލްމި ްޕެރޯލް ްއާދެ!ްޖަލުަތކާއި ްރައީސް. `.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރި

ްމަސައްކަތްކުރަްން ްބިލުގައި ްމި ްނަމަވެސް ްކުޑަ ްކޮމިޓީގައި ްމި ްވެސް ްއަޅުަގނޑަކީ ްކަމެއް. ްހިތާމަހުރި ްވަރަށް ްމީ މީ.

ނޑުްކަންބޮުޑާވ،ްތިންްފަހަރުްވެސްްދެތިންްކަމެއްްއެބަްފުރުޞަތުްލިބުނުްމީހެއްގެްހައިސިްއޔަތުންްމިްބިލު ގައިްއަޅުގަ

ްއެބަްއޮްތް ްޙުކުމެއްްައިއއްސަ އޮތް.ްައޅުަގނޑަކަްށްމައްސަަލއެއްްނޫން؛ްދައުލަުތގެްބަންާޑރަްނައިބު.ްސުޕްރީމްްކޯޓުން

ްދައުލަތ2119ްް ްމުޅި ްތަމްސީލުކުރަންޖެހޭނީ ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްދަުއލަތުގެ ްއަހަރުަގއި ްއަންނަްްވަނަ ްގޮތުން ހިމެނޭ

ްގޮތަކަްށް ްވަދެވޭ ްތެރެއަށް ްމައްސަލަތަކުގެ ްހުށަހަޅާ ްލޯޔަރަކު ްކޮންމެވެސް ްތަންތަނުން ްއެްއގޮތަކަްށެވސް މައްސަލަތަކަށޭ.

ްނައިބުްދައުލަތާްދެކޮޅަށްްވަާކލާތުކުރަމުންދަނީ.ްއަދިްއެންމެް އޮންނަްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްދައުލަތުގެްބަންޑާރަ

ވެރިކަމީްމިއަދުްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްއެންމެްފުރަތަމަްނެގިްވޯޓުްަޞއްޙަްޫނންްކަމަށްްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްހިތާމަ

ްހިނަގއްޖެ.ް ްނުކުމެވަަޑއިގެން ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިގިނލީ ްނުކުމެގެންގޮސް؛ މިހާރު

ރީމްްކޯުޓގެްހުނދުްޖަނގިޔަލުގެްތެެރއަށް.ްއެެހންވީމާ،ްމިްވޯޓުްޞައްޙަތޯ؟ްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްމިހާރުްެއްދިޔައީްސުޕް

ވޯުޓންްބަލިވެގެްންމިްދިޔަީއްރާްއޖޭގެްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލިސްްމުޅިްރައްޔިތުންްތަމްސީުލކުާރ21ްްވޯޓު،23ްްމިތަނުންް

ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއުަފއްދަން ްވެސް ްސުވާލު ްނޫންތޯ؟ްމި ްޞައްޙަތޯ؟ްޞައްޙަ ްވޯޓު ްނައިުބ،ްްގޮތުގަ.ްމި ްބަންޑާރަ ދައުލަތުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްގޮތަކަށް. ްތިން ްވަނީ ްފޮނުވާފައި ްފަހަރު ްތިން ްމި ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްއިޝާރާްތކުރި ނޑު ްއަުޅގަ ކުރީަގއި

ްނަމަް ްހުރި ްއިްޚލާޞްތެރިކަމެއް ްނައިބުގެ ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްބިލެއް. ްއެއް ްމީ ްކަމަކީ. ްކަންބޮޑުވާ ްމީ ރައީސް.

ްެއއްގޮަތކަށް،ްރައްޔިތުންެގްމަޖި ްވެސް ްފަސޭހަވީ ްވަކާލާުތކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިނދެގެން ްމެްނބަރެއްހެން ލީހެއްގެ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްނަމަ. ްހިފެެހއްޓި ްެއްއގޮތެްއގައި ްުނކުތާތައް ްފާހަގަކުރައްވާ ްިތމަންކަމަނާ ްތެރޭން ްއުސޫލެްއގެ އެއް

ްކުރީް ްފާހަަގކޮށްފައި ްނުކުތާއެއް ްދެ ްއޮތް ްއެބަ ްމިފަހަރު ްބިލުގެ ްައދި 11ްްގަ. ްހަނދާންވަނީ ްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާ 9ްވަނަ

ްނެތޭ.ް ްރިޢާޔަތްކޮށްފައި ްިމއަށް ްވެސް ްފޮނުއްވިއިުރގައި ްތިމަންކަަމނާ ްކުރީގައި ްމާއްދާ ްދެ ްމި ްކަންނޭނގެ. ްމާއްދާ ވަނަ

ްނަ ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްއެކީަގއި ްއިޚްލާސްެތރިކަމާ ްއަދިވެސް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްކަމަނާްއަޅުަގނޑު އިބަށް،

ްޤާނޫނީް ްއެހެންނަމަވެސް ްފާސްކުރަންޖެހެނީ. ްބިލުތައް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްނޫނޭ ްގޮތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ްހުރިް ްގޮތަށް ްއުނދަގޫވާ ްސަރުކާަރށް ްހިންގުމުގައި ްޤާނޫނު ްއަދި ްބިލަކަށް ްއެހެން ްއަިދ ްއޮތިްއޔާ، މައްސަލަެއއް

ްބަލަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫނޭ،ްމައްސަލަތައް ްގޮަތކަށް ްއެދޭ ްކޮންމެހެންްވަޒީަރކު ްދަންނަވަނީ ްއަިދްމި ނޑު ޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ

ްނޫން.ް ްގޮތެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެއީކީ، ްއޮންނަންޖެހޭނީ. ްޤާނޫނު ްނޫނޭ ްޮގތަކަށް ްއެދޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެްކަންަތއްތައްްހައްލުކުރަންޖެހޭނެްމިްޤާނޫނުްއެހެންނަމަވެސްްޤާނޫނުްހިންގުމުގައިްއަދިްޤާނޫނަށްްދިމާވާްދަތިތަކުގައިް

ްފުށުއެރުންތަކަށްް ްދިމާވާ ްއެ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްއޮވެއްޖެ ްކަންތައްތަްއ ްމި ްޤާނޫނުގައި ްއަނެއް ފާސްވެގެންާދއިރު،

ްޭވް ްއެބަ ްއުނދަގޫ ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްަސބަބުން ްކަންތައްތަކުގެ ްމިހިރަ ްބަލަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން

ްިމްއިޚްލާސްތެ ްއެީއ، ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްކަމަށް ްދިރާސާކުރައްވާ ްބިލު ްމި ްެއކީަގއި ރިކަމާ
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ް ްމައްސަލަަތއް ްހުރި ްބިުލަގއި ްމުޅި ްގޮތަށް 3ްްދެންނެވި ްއޮންނަނީ ްީމގައ3ްްިަފހަރު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ގޮތަށް.

ް ްެވސް ްދުވަހުގައި ްފުރަތަމަ ްަނމަ ްހުރި ްފާހަގަކުރަމުން،ްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ްނުކުތާތައް ްއެ ްއަންނަންޖެހޭނީ ބިލު

ްމިހާުރް ްނައިބަކީ ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއަންނަންޖެހޭނީ. ފާހަގަކުރަމުން

ްފެނިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަހުން ްއެންމެ ްފާހަގަވެއްޖޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްދިވެހިާރއްޖޭެގްކުޅޭކުޅޭ އީ

ްަދއުލަާތް ްއިލެކްޝަނަށް ްނައިބު ްބަްނޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްެދކޮޅަށް ްގޮތަކާ ްނިންމި ްރައްޔިތުން ްގިނަ ްހާސް ްފަސް ނުވަދިހަ

ްތެެރއަށްް ްކަންތައްތަުކގެ ްނެތް ްގަރީާނއެްއ ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްވަކާލާުތކޮށްގެން، ްއެކަމާ ްައދި ްތަދައްޚުްލވެގެްނ، ދެކޮޅަށް

ްފެންނަނީ.ްމީްވަދެަވޑަިއގެން،ްއަ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަން ްަވކާލާތުކުރަމުންދާ ްކޯޓުަގއި ްމާނަެއްއްނެތްްވާހަކަަތއް ދި

ް ްދިޔައީ. ްެއ ްމިއަދު ްކަމެއް. 23ްްހިތާމަހުރި ްވަންނަްނވީ.21ްްޯވޓު، ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްއަނެްއކާ ްބަލިވީމާ ވޯޓުން

ނިޑާޔރަކު ްފަ ްހުރި ްގެއްލިފައި ްނަޒާހާތްތެރިަކން ނަޑއެިޅގެން ްއެްްކަ ްތާއަބަދު ްތާއަބަދު، ްހަމަ ްވެްސ ސަލާމަތްކުރުމަށް

ވާހަކަްދައްަކވަމުން.ްމީްދުނިޔެްކުރިމަތީގައިްދިވެހިރާއްޭޖގެްމުޅިްޝަރުޢީްނިޒާމުްލަދުގަންނަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްދުނިޔޭގެް

ްވާއިުރގަް ްކަމުަގިއ ްއަހުލުވެރިން ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމާތްވެގެްނވާ ްައޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްިދވެހިރާއްޭޖގެްޤައުމުތަކުަގއި އި،

ނޑުމެންްމިްތިބެނީްބަލަން.ްއަދިްދުނިޔޭެގްކާފަރުް ޖަލުތައް،ްއަދިްިދވެހިރާއްޭޖގެްކޯޓުތައްްމިްހާލަތަށްްދާއިުރަގިއްއަުޅގަ

ްއަށްް ްއަމިއްލަ ްއޭނަ ްގެްއލުނީމާ ްނަޒާހާތްތެރިކަން ްވެސް ްޤައުމުތަކުން ްނޫން ްިއސްލާމު ްއަދި ްވެސް ޤައުމުތަކުން

ދަނީ.ްިތްބޭފުޅުންނަށްްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއައި.އެމް.އެްފގެްވެިރޔާްއަދިްއިސްތިޢުފާދީފައިްއެް

ްހިފިް ްއަުތގައި ްޯބއީކަްންކުރިއިުރގައި ްވަްނއިރު،ްރޫމް ްއަށް ްކޮޓަރި ްކުއްެޖއްގެ ްމައްސަލަ.ްކޮންެމވެްސްއަންހެން ދިމާވި

ްޗަް ްއަދި ްިއސްތިޢުފާދެއްވީ. ްލީުކވީމާ ްމީޑިާޔގައި ްތެޭރގަިއްވާހަކަ ްރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ްކޮންމެވެސް ނޑިޔާަރކު ްފަ އިނާަގއި

ތިބެގެން،ްދިޔަްއަންހެންްކުދިންތަކެއްގެްއަތުަގއިްހިފާލިްކަމަށްްތުހުމަތުްމީޑިޔާްއިންްދެއްކީމާްޗައިނާްއިސްތިޢުފާދެއްވީ.ް

ްނޫނޭ، ްކަމެއް ްުކޑަ ްމީޑިޔާގައި ްސޯޝަލް ްމުޅި ްއޮތީ؛ ްމި ްމަގު. ްހިނގާ ްކަން ްދުނިޔޭގައި ްރައީސް.ްްމީ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްއެހެރީ. ްޢާއްމުވެފަިއ ްޢާއްމުވެފަ. ްމަންޒަރުތައް ްޒިނޭކުރާ ްރޯ ނޑައެިޅެގން ްކަ ނަޑއެިޅގެން، ކަ

ްއެީއ،ް ްިއސްތިޢުފާދެއްވަންޖެހޭނީ. ްޖެހެނީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްެގްއލިފަ. ްއޮީތ ްމި ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްނަޒާހާތްތެރިކަްނ ކަންތައްތަކަީކ

ްިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ރަނގަޅުްގޮަތކީ.ްޝުކު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްވާަހކަ.ް ްބިލުގެ ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަކާއި ްދައްކަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ނޑުްފާހަގަޮކށްލަންްބޭނުންވޭްދާދިްދެންމެްގުރައިދޫ ދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރިޟާްްދައްކާއިރުްއަުޅގަ

ްދައުލަތުން،ް ްވާހަކަ. ްއަންނަ ްމައްސަލަތަެކއް ްތަފާތު ްފަހަަރކު ްކޮންމެ ްނުކުތާެއއް. ްފާަހގަކުެރއްިވ ވާހަކަފުުޅގައި

މަނިކުފާނުްްސަރުކާރުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަނބުރާްފޮނުއްާވއިރު.ްއެީއ،ްވަރަށްްބޮޑުްޙަޤީޤަތެއް.ްއެެހންނަމަވެސްްއެ
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ްބިލެއްް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންެގ ްއަީކ ްނުކުތާ ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ްީމގަިއ ްރިޢާޔަތްކުރާށޭ. ްއަެނއްާކ ްވިދާުޅވަނީ ްއެ ވެސް

ފާސްކޮށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއަށްްފޮނުވީމާ،ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާްބަންޑާރަްނައިުބގެްަލފާފުޅުގެްމަތިންްއެްކުރަްއވާް

ްކުަރްއވަނިއް ްުއޅޭްކަމެއް ްބައިޢަތުހިފަިއގެން ްއަށް ްއޭނަ ްސަޕޯޓުީދގެން، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔއަކަށް ްއެހެްނނަމަވެސް ޭޔ.

ްތިިބް ްކިޔަިއގެން ްމިނިވަްންމެންބަރުންނޭ ްޕީޕީއެާމއި ްެއއީ ްފެނޭ. ްއެބަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްމެންބަރުންތަކެއް ްބަިއވަުރ ވަރަށް

ްބޭފުޅުން ްޒާތުގެ ްމި ްމެންބަރުން. ްޕާޓީތަުކގެ ްެއްއވެްސްއެިކއެކި ްެއއިން ްބޭފުޅަކު، ްެއއްވެސް ްެއއިން ްއެހެްނނަމަވެސް .

މެންބަރަކުްމިްބިލުްމަޖިލީހުންްފާސްކުރުމުގެްއިޞްލާެޙއްްެނތްްހުށަހަޅުއްވާފަެއއް.ްަދއުލަުތގެ،ްސަރުކާުރގެްނޫނީްތިބުނާް

މީގަިއްބަދަލުކުރަންްބޭނުންްކަމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭްކިަޔއިެގންްހުރިްބާޣީްވަޙީދަށްްއޭނަްބޭނުންވާްކަންތައްތަެކއްް

ްއިޞްލާޙުް ްނޫނީ ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސް ްބިލުގެ ްމި ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްބަިއޢަތުހިއްޕަވަިއގެން ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ވަންޏާ

ްއޭނަެގް ްނައިބު ްބަންޑާަރ ްިވދާޅުވި ްތި ްނޫންތޯ. ްރަނގަޅުީވސް ްނަމަ ްހުށަހެޅުްއވި ްިއޞްލާޙެއް ްމަރުޙަލާގަިއ ހުށަހެޅުމުގެ

މަތިންްއެްބޭފުޅާގެްެމންބަރުންްއިޞްލާޙެއްްހުށަނޭުޅއްވީްކީްއވެތޯ.ްކޮންމެްފަހަރަުކްވެސްްމިްބިލުްފާސްކޮށްފައިްްލަފާގެ

އަނެއްާކްއަނބުރާްފޮނުަވއިލުުމގެްބަިއްމިްއޮންނަނީ.ްއެހެްނީވމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމީްކުރަންްބޭނުންވާްކަެމއްކަންް

ް ްކަމެއް ްބޭނުންާވ ްކުރަން ްއެނގެނީ. ްނުވޭްމި ްބޭނުމެއް ްވަޙީދު ްޙަޤީޤަތަކީ ްީމގެ ްވާނީކީ. ްއެކަން ްނޫން ްމިހެނެއް ނަމަ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްވާހަކަފުޅުން ްމެންބަރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްފަރެސްމާތޮޑާގެ ްއަދި ނޑުމެން؛ ްއަޅުގަ ްދެން، ްކުރާކަށް. މިކަން

ްވެސް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެެހންވެގެން. ްމިތާނގައޭ ްތިބޭނީ ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްހިނގައިދާނެ.ްްފާހަގަކުރެވުނު ޖަލަށް

ނޑުމެްންއަބަދުްތިބެންްއޮތްްތަނެއްް ފަރެސްމާތޮޑާގެްދާއިރާްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްވެސްްޖަލަށްްހިނގައިދާނެ.ްމީްއަުޅގަ

ްމީް ްތިބޭނީ. ްބަޔަކު ްއެހެން ްމާދަމާ ްނޫން. ްތަނެއް ްއޮތް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްމީކީ. ނޫން

ކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީ،ްައޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްޖަލުތަކާއިްޕެރޯލްގެްބިލުްވެސްްއަދިްއެހެނިހެންްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލު

ްރާއްޖޭގަިއް ްމި ްގޮތެއް ްކުރެވޭނެ ްކަންތައްތައް ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްހަދައި، ްޤާނޫނުތައް ްފާސްކޮށް، ްވެސް ބިލުތައް

ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްކުަރން ްމިކަންކަން ްާދއިރާެގްްއުފައްދަން. ްމަޑަވެލި ްދެންމެއަކު ްދާދި ފެންނަނީ

ނިޑޔާރަކުްޒިނޭކުާރ،ް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްވިދާޅުވީްވަރަށްްވަރަށްްކަންބޮުޑާވންޖެހޭްވާހަކައެއް.ްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްފަ

ބޭފުޅާގެްމައްޗަްށްްޒިނޭކުރާްމަންޒަރުްފެންނަްވީޑިއޯތަކެއްްލީުކެވގެންްއުޅޭްވާހަަކްއާއިްޒިނޭކުރުމުގެްކަންތައްަތކުަގއިްއެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހުންނަނީ ްމި ްުޙކުމްކުރަްނ. ްަމއްޗަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްިދވެހި ްއިންނަވަނީ ްއެ ްބޭފުޅަުކ ްއެފަދަ ޝައްކުކުެރވޭ.

ްދަްއކާއިުރް ްވާހަކަ ްކަންތައްތަުކގެ ްމިފަދަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންވީާމ، ްކަންތައްތައް. ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ރައީސް

ްއެބަ ްއިންނަްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކޯޓުގައި ްސުޕްރީމް ްވިސްނާލަން. ްދޭތެރޭަގއި ްކަންަތއްތަކާ ްމިކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ

ްޖެހޭްވިސްނާލަން.ް ްއެބަ ްވެސް ނޑިޔާރު ްއޭަގިއ95ްްފަ ްލިބުނީމަ ްެކންޑިޑޭޓަކަށް ްއެއް ްނޫނީ ްޕާޓީައކަށް ްއެއް ްޯވޓު ހާސް

ްދިވެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްނެތް. ްކަމެއް ްއުޅޭެނ ްއޮބައިލާކަްށ ްމިްއަތްއަަޅއި ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއާދެ، ްރަްއޔިތުންގެ؛ ހި

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްގޮްސ، ްކައިިރއަށް ްަރއްޔިތުން ްމަސައްކަތަކީ ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހޯދަން. ްވޯޓު ވިސްނަނީ
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ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްކުަރންޖެހެނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްހޯދުމުެގ ްވޯޓު ްިކޔައިީދގެން ްސިޔާސަތުަތއް ންނަށްްއެމް.ޑީ.ޕީެގ

ްވިަޔސްް ްވޯުޓްހޯދައިގެންްނޫންްގޮތަކަށްްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއަދިްކޮންެމްއެްއޗެއްްހެދިކަުމގައި އެބަްއެނގޭްރަްއޔިތުންގެ

ްއޮްތްމީހަކަށް.ް ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްރުހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޖޭެގްވެިރކަންުކރެވޭނީ ްވެރިކަންނުކުެރވޭެނކަން.ްމި ްރާއްޖޭގެ މި

ްމީ ްބޭނުންވާ ްޙަމީދު ްތެރޭންްޢަލީ ްވަކިްނޯންނާނެ.ްދިވެހިްރައްޔިތުންގެ ްވެރިކަންކުރުުމެގްފުރުޞަތެއް ްރާއްޖޭގެ ްމި ހަކަށް

ނޑުމެންްމިްދަންނަވަނީ،ް ގިނަްބަޔަކުްބޭނުންވާްގޮތްްޮއންނާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްއެންމެހައިްބޭފުޅުންނަށްްައޅުގަ

ްއެ ްއެތަންމިތާނަގިއ ްރާއްޖޭެގ ްޮގވާލަނީ ްމި ްއެމް.ޑީ.ީޕްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަދަްއކަިއ، ްިސޔާސަތުތަުކގެ މް.ޑީ.ީޕގެ

ވެރިކަމަށްްައއިްއސަްމިްރާއްެޖްއަށްްކޮށްދޭނެްކަންތައްަތކުގެްވާހަކަްދަްއކަިއ،ްރަްއޔިތުންގެްރުހުންްހޯދުމުގެްމަސައްކަތްް

ނޑުމެންނަށްްވާންްއޮތީްރައްޔިތުންނާްއެ ނޑުމެންނަްށްމިއަދުްވެސް،ްމާދަމާްވެސްްުކރިއަށްްގެންދާށޭ.ްއަުޅގަ ކުގަ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށްްސުޕްރީމްްކޯޓުގެް ނޑިޔާރުންްހޯދަިއގެންްމިކަނ7ްްްރައްޔިތުންނާްަވކިންްވެިރކަންުކރެވޭކަށްްނެތް.ްއަުޅގަ ފަ

ްމަސައްކަތް.ް ްއެ ްކުރަނީ ްމި ްއަބަދުެވސް ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުވިސްނޭ. ނޑުެމންނަކަށް ްއަުޅގަ ްގޮެތއް ކުރެވޭނެ

ްވާަހަކްްއަޅުަގނޑުމެން ްބިުލގެ ްޕެރޯލުގެ ްޖަލާއި ްިމއަދު ްމަސައްކަތް. ްހޯދުމުގެ ްރުހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްމަަސއްަކތަކީ ކުރާ

ްކޮންމެް ްލާ ްޖަލަށް ްޖެހޭ. ްެއބަ ްވިސްނަން ްދޭތެރޭ ްކަންކަމާ ްމި ްހާލު؛ ްއުޅޭ ްއެ ްމީހުން ްތިަބ ްއެ ްޖަލުތަުކގެ ދައްކާއިރު

ްތިބެންޖެ ްއެތާނގައި ްުއމުރަށް ްކަންކަން،ްމުޅި ްއެ ްއެަބްމީހަކީ ްގޮތްތަެކއް ްއިޞްލާޙުކުރެވޭނެ ްމީހުން ްނޫން.ްއެ ްބައެއް ހޭ

ްޙަޤީޤަތަީކް ްމިހާރުގެ ްހޯދަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހޭ ްއެބަ ްގޮތްތައް ްނެރެވޭނެ ްމުޖުތަމަޢަށް ްހޯދަން.ްއިޞްލާޙުކޮށްގެން ޖެހޭ

ްކުޑަކަމުާދއެއްް ްގެންގޮސް ްމީހާ ްއެ ްވިޔަސް ްބަންދުކުރިކަމުގައި ްތާކުން ްކޮންމެ ްމީހަކު ްއޭަންކޮންމެ ްނަގަިއގެން ޗެހި

ްގޮތަށްްމިްދެންނެވިްޔޫރިންްނަގަން.ްކުޑަކަމުދާތަކެތިްނަގަންޭދްދަޅަށް؛ްވަރަށްްސާފުކޮށްް މަސްތުވާތަކެްއޗަށްްޕޮޒިިޓވްވާ

ްކުޑަކަމުދާތަކެިތް ްދެނީ ްމި ްހެދުމަށްފަހު ްގޮތް ްފޯރާ ްއަސަރު ްމަސްތުވާަތކެތީގެ ްދަޅަށް ްއެ ްދަންނަވަނީ. ްމި އަޅުަގނޑު

ްއެކަމުް ްގޮުތގަިއްނަގަން. ްމީހެއްގެ ްޕޮޒިޓިްވވާ ްމަސްތުވާތަކެްއޗަށް ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްގެންދާ ްވަނީ ްނަތީޖާއަަކށް ގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފާހަގަކުރެވެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނުޑމެންްއެބަްޖެހޭްމިްކަންތައްތަކާްދޭތެރޭގައިްވިސްނަން.ްިމް

ްޒާ ްމި ްމީހުންނަށް ްބޭނުންނުކުރާ ްމަސްތުވާތަކެތި ްހާލަތަށްްދެންނެވި ްދާންޖެހޭ ްޖަލަށް ްޭއނަ ްކޮްށގެން ްކަންތައްތައް ތުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް،ް ްޤާއިމުކުރުމަކީ ްރާއްޖޭ ްމި ްނިޒާމެއް ްހޭދަކުރަންޖެހޭނެ ްއުމުރަށް ްމުޅި ްޖަލުަގއި ްއޭނަ ގެނެސް،

ްމީހާ ްދާންޖެހޭ ްޖަލަށް ްވިސްނުމަކީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުެރވޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަލަށްް،

ދިއުމަށްފަހުްރަނގަޅުްުއސޫލެްއގެްހަމަެއއްެގްތެރޭންްއޭނަްިއޞްލާޙުވެގެންްައއިސްްރަނގަުޅްމުޖުމަތަޢެއްްމިްރާއްޖޭަގއިް

ނުޑމެންްމިްކުރާްމަސައްކަތަކީްމިްރާއްޖެ...  ބިނާކުރެވިގެންްދާތަންްައޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނުން.ްއަޅުގަ

ް
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ްއަްށް ްޖަލްސާ ްފެށުނު ްުފރަތަމަ ްނިމުމަށްފަހުގައި ްޗުްއޓީ ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޤާނޫނުައސާސީް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަރުޙަބާދަންނަވަން. ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްިތއްބެވި ވަަޑއިގެން

ް ްޓަަކއި ްއޮީތްނެގެހެއްޓުމަށް ްމި ްިމއަދު ްކުަރންވެއްޖެކަން ްހިތްވަާރއެީކގަިއ ްވަރަށް ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ކުރެެވންހުރި

ްހުރަހެއްް ްޮބޑު ްވަރަށް ްވާހަަކތަކަށް ްބަެއއް ްއުޅުުނ ްދަންނަވާލަން ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، އެނގިފަ.

ްމި ްމިާހރުގެ ްއޮތީ ްހީވެފައި ނޑަށް ްައޅުގަ ްެއއީ ްހިނަގއްޖެ. ްކަމަށް.ްްއެޅިގެން ްވަޙީދު ްގެންދަނީ ްހިންގަމުން ސަރުކާރު

ްބިލަށްް ްމި ްރިޟާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގުަރއިދޫ ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްމުއްޠަލިބު ްދެންމެގައި އެހެންނަމަވެސް

ނެްމިއެއް.ްތާއީދުކުރުމުންްމީްކާކުްކުރާްކަމެއްކަންްމިހާރުްވަރަށްްބޮޑަށްްއެނިގއްޖެ.ްސީދާްމައުމޫނު،ްނައްޓާފައެއްްނުދާ

އަޅުަގނޑުްބޭނުންވޭްިމއަދުްމިްވޯޓުދޭއިުރގައިްއެމް.ޑީ.ީޕގެްމެންބަރުންްމިްވޯޓަށްްފިތަންްތިބެން.ްވާްގޮެތއްްބަލައިލަން.ް

ވަނަްފަހަރަށޭްައޅުަގނޑުްހަނދާންވަނީ.ްމިްމަޖިލީހުނ4ްްްދިވެހިރާއްޖޭެގްޖަލުތަކާއިްޕެޯރލުގެްބިލުްއެންމެްފަހުން؛ްެއީއް

ްކޮމިޓީ ްފޮނުވާލައިފިއްާޔްފޮނުވާލީ. ްއަނބުރާ ްދެން ްބިލު ްމި ްއެއްބަްސވީ ްޕާޓީތަކުން ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްމީހުން، ްހުރިހާ ގެ

ްގޮތަށްް ްއޮތް ްބިލަކަށް ްމި ްމިއަދަކު ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްމެންބަރުން ްނޫން ްބޭނުެމއް ނޑު ްފާސްކޮށްލަްނ.ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްއޮތް ހަމަ

ްދިވެހިް ްބޭނުްނވޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް. ްވޯޓުދޭކަށް ްރަނަގޅަށްްފާސްކުރަން ްގޮތް ްހިނގާ ްމިަކން ްަރއްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ

ްމީހުންް ްހުރިހާ ްވެސް ްބަްއޓަންކުރިއިުރަގއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހުން ްއެންމެ ްބިލު ްޕެރޯުލެގ ްޖަލުތަކާއި ދައްކަން.

ނޑުމެްނެގްމިްބިލުގަިއްމިހާރުްމިްއޮތްްކަންތައްތަކަީކްހަމަްމިހާރަށްްދުނިޔޭގެްފެންވަ ުރަގއިްމިްބިލުްއިއްތިފާޤުިވ،ްއަުޅގަ

ްވަޙީުދް ްައކީ ްވާހަކަ ްހުރި ްދައްކާަފއި ްސިީޓއަކުން ްބޮޑު ްޭއގެތެރޭަގއި ްކަމަށް. ްގޮތް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ބައްޓަންކުރެވޭނެ

ނޑަށްްއެނގޭ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްވާަހކަެއއްްނޫން.ްެއއީްސީާދްޢާޒިާމް ދައްކާފައިްހުރިްވާހަަކއެްއްނޫންކަންްއަުޅގަ

މީހުންްޖަލުގައިްމަރާލިްމީހާްފަހަތުގަިއ113ްްވެހިާރއްޖޭގެްޖަލުތަކުަގއިްތިބިްމީހުނަށްްއަނިޔާކޮްށ،ްޝަކޫރުގެްވާހަކަ.ްދި

ނޑަށްްއެނގޭ.ްމިއަދުެގް ހުރެގެންްމައުމޫންްޢަބްދުލްޤަްއޔޫމުްކުުރވާްކަެމއްްނޫންްކަމެއްްނޫންްމިީއކީ.ްހަމަޔަޤީންްައޅުގަ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުމެން.ްއެހެންވީމާ،ްއެްީމހުންގެްބާރުގައިްކުރާްކަމެްއްސަރުކާރުގެްހުރިހާްބާރެއްަގއިްތިބީްވެސްްމައުމޫނުް

ްޙުކުމްް ްމީހުންނާ، ްަބންދުކުރެވޭ ްގޮުތަގއި ްގައިދީްނގެ ްބަހައިެގން، ްގިންތިތަކަށް ްއެިކއެކި ްޖަލުތައް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މީ.

ރެވޭްމީހުންނަކީްބަންދުމީހުންގެްގޮތުަގއިްތަންފީޛުކުރާްމީހުންނަކީްގައިީދންގެްގޮުތގައިްހަދާފައިްއަދިްތަޙުޤީޤަށްްބަންދުކު

ްއެންމެންް ްބައްޓަންކުރީ ްބިލު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދީފައި؛ ްދަރަޖަތަެކއް ްވަކި ްވެސް ްމީހުންނަށް ްއަރުަވއިލެވޭ ހަދާފައި

ްއެހެންް ްނޫން ްވެސް ްބޭނުމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދިވެސް ްހިތާމަކުރަން. ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިައދު ްއެކަމަކު އެއްބަްސެވގެން.

ްފާސްކުރަންް ްގޮތަށް ްއޮތް ްިބލު ްމި ްހުރީ ްަލއިގެން ްހިތުގައި ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް. ްހުށަހަޅާކަށް ްމި ގޮތަކަށް

ްއުޅެފަ.ް ްކޮމިޓީެއއްަގއި ްއައީ އަނެއްާކވެްސްހުށަހަޅާނަމޭ.ްނޭނގެްެއގޮތަށްްހުށަހެޅިްކަެމއް،ްނާޅާްކަމެއް.ްައޅުަގނޑުްމި

ްދެ ްވިްއޔާ ްަވނީ ްކަމަށް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއެ وهللا اعلمން ްބިލުްްއޮތީްދެން ްމި ްދަންނަވަންތޯ، ްޮކށްފަ. އެކަން

ްބުނަން.ް ްއޮްތކަން ްފޮނުވާފައި ްހަމައަށް ްބިލުްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްމި ްޤާނޫނުައސާސީާއްޚިލާފަށްްސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ް 71ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ ްކަމ2ްަވަނަ ްޮކންމެ ްބޭނުންެވއްޖެ ްއޮންނަނީ ްމި ްގޮތުްންގަިއ ްބެހޭ ކާ

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްބާރަކީ ްބަދަލުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްހެދުމާއި ްޤާނޫނު ްމަތިން ްގޮތުގެ ްޚިާލފުނުވާ ްއަސްލަކާ އިސްލާމްދީނުގެ

ްކޮމިޝަނުެގް ްސަރިވސް ްިސވިލް ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫން. ްބާރެއް ްލިބޭ ްނައިބަށް ްބަންޑާރަ ްބާރެއް.ްއެއީ ލިބޭ

ްއަުޅގަ ްގޮތް. ްހުރި ްމަސަްއކަތްކުާރްކަންތައް ްޖަލުތަކުަގއި ްތެރޭން ްކޮމިޝަނުެގ ްއެނޭގްސިވިްލްސަރވިސް ނޑުމެންނަށް

ްޤާނޫނުެގް ްބެހޭ ްަވޒީފާއާ ްޤާނޫނާއި ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކީއްވެގެްނކަން. ްނެރެނީ ްމި މީހުން

ްގޮތަކަްށ،ްމި ްވަކި ްދޭންޖެހޭނީ ްަޙއްޤުތަެކއް ްވަކި ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްފަރާތްތަކަްށްްއިތުރުން ްމަސައްކަތްކުރާ ޖަލުތަކުގެ

ްދަށުންް ްޤާނޫނެްއގެ ްއެ ްޤާނޫނެއް، ްކޮންމެ ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްމިއަދު ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްެއއީ ްދޭންޖެހޭކަން. ޙައްޤުތަކެއް

ްމިއަދުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިނގަނީކީ. ްއުސޫލުތައް ްޤާނޫނީ ްނޫން ްގޮތަކަށް ްއެ ްނުކުންނާކަްށނުޖެހޭ. ްޤާނޫނެއް އަނެއް

ްއެހެންނަމަވެސްްއި ްހަދާކަށްނުޖެހޭ. ްގޮތަށް ްއެޕްލަިއވާ ްާޤނޫނަށް ްބެހޭ ްޖަލުތަކާ ްހަދާއިރުގަިއ ްޤާނޫނެްއ ްބެހޭ މިގްރޭޝަނާ

ްއެހެންް ްވިޔަްސްއަދި ްއިމިގްރޭަޝނުން ްއޮފް ްޑިޕާޓްމަންޓު ްބަންދެއްކޮްށގެން ްމީހަކު ްގޮަތކުން ްއެްއވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްވަ ްަކމަށް ްވިޔަްސްބަހައްޓާ ްމިްތަނަކުން ްތަނަކަށޭ ްމިވެނި ްލާންޖެހޭނީ ްމީހާ ްހުންނަ ްބަންދެއްގަިއ ްމީހަކު ްއެ ްިވއްޔާ ނީ

ްވިަޔސްް ްއެއްެޗއް ްވިަޔސް،ްކޮންމެ ްުކކުޅު ްއަދި ްވިޔަސް ްމަހެއް ްބަހައްޓަންޖެހޭ ްމިސާލަކީ،ްފްރިޖުކޮށްގެން ބުނަނީ.ްމީގެ

ްބުނެވިފައި؛ ްެއގޮަތށް ްފްރީޒަރެއްަގއޭ. ްހުންނަ ްފިނިކޮށްފައި ްދަންނަވަނީ.ްްބަހައްޓަންވަނީ ްމި ްތިލަކޮށް ްވަރަްށ ހަމަ

ްކުނިކުރުމެޭކް ްބަހައްޓަިއގެން ްއެްއޗެއް ްތަނެްއގައި ްފިނިނުކުރެވޭ ްނުވަތަ ްތެރޭަގއި ްފްރިޖެއްގެ ްނެތް އެހެންވީމާ،ްކަރަންޓު

ްނެތް ްތަފާތެއް ްެއއްވެްސ ްބަދަލުކުރުމެޭކ ްގޮތަށް ްބޭނުން ްާޢޒިމާ ްއަެނއްާކވެސް ްއަލުން ްބިލު ްބެހޭ ްޖަލުތަކާ .ްމިގޮތަށް

ނޑުްވަރަށްްހިތުގަިއް އަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްދިރާސާކޮށްފައިްމިްބިލުްހެދީ.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުްމިދެންނެވިްގޮތަށް؛ްއަޅުގަ

39ްޖެހިއްޖެްއަސްލުަގއި،ްމެންބަުރންްހުރިހާްބޭފުޅުންްއެއްބާރުުލންދޭނަމޭްބުނެގެން.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްމިއަދުްމިްތަނުންް

ްއަޅުް ްހޯދިދާނެ.ްއެކަމަކު ްވޯޓު ްމިއަދު ްބޭނުމެއްްނެތް ްޖަލުތަކުަގއ39ްްިަގނޑު ްދޭކަށެއް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ވޯޓު

ތިބިްމީހުންްތިބީްވަރަށްްހާލުގަ.ްއެްމީހުންްބޭނުންވާްތަނަކަށްްގެންދިއުމަށްްޓަކައިްބޭނުންވާްއަނިޔާކުރުމަށްްޓަަކއިްމިް

މެންްޙުކުމްްތަންފީޛުކުރަމުންެގންދާްމީހުން؛ްއަޅުަގނޑުްމީްބިލަށްްމިގޮތަށްްކަންތައްަތއްްކުރަންްބޭނުންވަނީ.ްައޅުަގނޑުް

ްޖަލުގެް ްދޫނިދޫ ްމީހެއް. ްޮއތް ްބާްއވާފައި ްބަޑިގުދަނުަގއި ްގިރިފުށީ ްގެންދިޔައިުރގައި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްޙުކުމް ސީދާ

ްގޮޅީގަް ްުކޑަ ްއަޅަިއ، ްވެލިގެނެސް ްބަކަރިޮކށިން ްމީހެއް. ްއޮތް ްނިންދަވާފައި ްކައިރީގައި ްއޮތްްޖަނަރޭޓަރު ްބާްއވާފައި އި

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްޮއންނަނީ.ްއެކަމު ްލާފައި ްޙުކުމްކޮށްފައި ްައސްލު ްއަށް ްޓަކައި.ްގާމާދޫ ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްޙުކުމް މީހެއް.ްމީ

ްޙުކުމްް ްއެގޮތަށް. ްކަންކުރަނީ ްވެސް ްމިއަދު ްގެންދަނީ. ްނެރެގެން ްތަނަކަށް ްބޭނުން ްކުރަްނވީަމ، ްއަނިޔާއެއް ބޭނުން

ްމީހުން ްހާލުގަ.ްމިހާރުވެސްްތަންފީޛުކުރާ ްބަރަހަނާ ްރޯ ްފޭދޫފިނޮޅުގައި ްއެބަ ްބައިިތއްބާ ްގެނެސް ްކުދިން ްތެރޭންްޒުވާން ގެ

އަހަުރގ16ްްެއެބަްބައިިތއްބާ.ްތަޙުޤީޤަށްްަބންދުކުރެވޭްމީހުން؛ްދާދިްއިހަްށދުވަހުްތިްބޭފުޅުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ،ް

ހެންްކުިދންްގެންގޮސްްއެްކުދިންްބައިިތއްބާފައިްތިބީްސީދާްޙުކުމްްއަނ2ްްއަހަުރގ14ްްެއަންހެންްކުދިން؛2ްްކުޑަުކޑަް
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ްމައްސަލަ.ް ްހުރި ްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފައި ްބަލާފަ.ްމި ްެއްއޮތީ ްމައްސަލަ ްއެ ްތަނުގައި ްޖަލުގަ.ްމި ްމީހުންގެ ތަންފީޛުކުރާ

ްކަމެއްތޯ ްކުރާ ްކީްއކުރަން ްަވކިކުރީ. ްގިންތިކޮްށ، ްޖަލުތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީހުންނަށްްްއެހެންވެގެްނ ްބޭނުންވަނީ މީ.

ްދަންނަވަނީް ްމި ްހަދަންޏާ. ްއެހެން ްސަރުކާރު ްަވއްަޓއިލާނަން ްކަންތައް. ްއެ ްފެންނަނީ ްެއ ްިމއަދު އަނިޔާކުރަން.

ްއަނިާޔް ްއޮތީ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްދުވަހަކު. ްގިަނ ްނުބޭއްވޭެނ ްފެށީމަ. ްއަނިޔާކުރަން ްމީުހންނަށް ްެއގޮތަށް ވައްަޓއިލާނަން

ްޢާއްމުވެފަ...

ް

ްުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަގު

ް

 ރިޔާސަތުންވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހަމަވެފަ.ް ްވަގުތު ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ ްމެންބަރު،ްމިހާރު ްމެންބަރު،ްޢިއްަޒތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެންމެ ްހަމަ ްއޮތީ ްބާކީ ްމިހާރު ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ މިނެޓެއް.ްްއަދި

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކ5ްްައެހެންކަމުން ްހަމަެވއްޖެ ްވަގުތު ްއެހެންކަމުްނ ްވަނީ. ްވާހަކަދަްއކަވާފައި މިނިޓު

ް ްވާހަކަެދއްކުމަށް ްެއމް.ޑީ.ޕީން ްއަދިވެްސްއެަބްއޮްތ ްއިނގޭތޯ. ްހަނދާންކޮށްލަދިނީ 6ްދަންނަވާލީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު

ނޑުްިލސްޓުަގއިްއެންމެްމިނިޓަކަށްްފުރުޞަތުއެރުވެންްއަންނަނީ.ްބޭފުޅުންްއެދިވަޑަިއގަންނަވާ ފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްއިމްތިޔާޒުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްއޮތީ ްމި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްލިސްޓުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުްމިްފުރު ްމިނެޓު.1ްޞަތުްއަރުވަން.ްފަހުމީ.ްއެހެންކަމުންްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްއަށްްއަޅުގަ

ް

 މާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހުށަހެޅިް ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްސަރުކާުރގަިއްޮއތްއިރު ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްބިަލކީ ްޕެރޯުލގެ ްރަީއސް.ްޖަލުތަކާއި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްޖަލު ްސަބަބަކީ ްހުށަހަޅަންޖެހުނު ްބިލު ނޑިަވޅުަގިއްބިލެއް.ްމި ްދަ ްމި ނޑު ްޤާއިުމކުރުން.ްައޅުގަ ްނިޒާެމއް ތަކާިއްޕެރޯލުގެ

ްމިހާރުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދައްކާއިުރގައި ްާވހަކަ ްބިލުގެ ްޕެރޯލުގެ ޖަލުތަކާއި

ްވަ ްމިހާރު ްއިްއވުން ްބަސް ްވަނީ.ްރައްޔިތުްނގެ ްހަްއޔަރުކުެރވިަފއި ްޖަލުގައި ްމަޙުރޫމުކުރައްވާފަ.ްވެސް ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ނީ

ްހަަމް ްޮގވާލަން. ްސަރުކާރަށް ްބަޣާވާުތގެ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްލުމަްށ ްބޭފުޅާ ްއެ ްމިހިނދަށް ްހިނދުން ްމި އެހެންވީމާ،

ްއެަތއްް ްރާއްޭޖގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްދުވަސް. ްޓީޗަރުންގެ ްބައިނަލްއަްޤވާީމ ްދުވަހަކީ ްއަނެއް ްނޫން ްމާދަމާ އެާއއެުކގައި

ްކަުމގަިއވާްޝިފާްދަރި ްމިިނސްޓަރެއް ްއެިޑއުކޭޝަން ްއަދި ްކަުމަގއިވާ ްޕްރިންސިޕަލެއް ްއަދި ްކަުމގަިއވާ ްޓީޗަެރއް ވަރުންގެ

ްޮގވާލަން.ްއަދިް ނޑު ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްލުމަށް ްަވގުތަށް ްވަގުތުން ްވެސް ްބޭފުޅާ ްޖަލުގަ.ްއެ ްަވނީ ްަވގުތު ްމި ްވެސް މުޙައްމަދު

ްމުޒާހަރާގަ ްސުލްޙަވެރި ްގޮތެްއަގިއްހަމައެއާެއކުަގއި ްއަނިާޔވެރި ްއެްއވެފަިއވަނިކޮށް ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްަޙއްޤު ްވޯޓުގެ އި
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ްސަުރކާރުންް ްބަޣާވާތުގެ ްމި ްަވގުތަށް ްވަގުތުން ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްފިރިހެން ްއަދި ްއަންހެން ްހުރިހާ ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ

ނުޑްޮގވާަލން.ް% ެވސްްަޙްއޤެއްްނޯންނާނެްދިވެހިރާއްޭޖގެްލިބިފައިާވްބަޣާވާުތެގްސަރުކާރަކަްށްެއއ5ްްދޫކޮށްލުމަށްްއަުޅގަ

ްއެއްެވސްް ްފޮނުވާލުމުގެ ްއަނބުރާ ްބިލުތައް ްފާސްކުރާ ްރައްިޔތުން ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްބަސްބުނުމަށް. ްމަްއޗަށް ރައްޔިތުންގެ

ްޮގވާލަން ްސަރުކާރަށް ްބަޣާާވތުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުއްޓާލުމަށް ްވަގުތަށް ްަވގުތުން ްއެކަން ްއެހެންވީމާ، ްނޯންނާނެ. .ްޙައްޤެއް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ރިޔާސަތުންވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެިދވަަޑއިގަންަނވާ ްޓަަކއި ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްއަްށ ްމައްސަލަ ްވާ ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އާދެ،

ްފުރުޞަތުއަރު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިއްބެވި ްވަަޑިއގެން ްހޯލުތެރޭގައި ްވަގުތު ްމި ްތެރޭން ވައިްމެންބަރުންގެ

ްަވގުތުް ނޑައެޅިފަިއވާ ްކަ ްމިހާރު ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބޭނުން ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްއަދި ްއެހެންކަމުން ނިމުނީ.

ްހޯލުތެރޭް ްމިހާރު ްތެރޭން ްމެންބަރުންެގ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެިދވަަޑއިގެންެނވި ްޕާޓީތަކުން ްއެހެްނ ްދެން ްހަމަވެފަ. ވަނީ

ންނަށްްވަނީްފުރުޞަތުއެުރވިފަ.ްއެހެންކަާމއެްއކޮށްްައޅުަގނޑުމެންްކުރިމަތީަގއިްމިްވާްވަަޑއިގެންިތއްބެިވްހުރިހާްމެންބަރު

ްބަހުސްގެް ްވަނީ ްމިހާރު ްާދން. ްހަމައަށް ްވޯޓާ ްނަގަންޖެހޭ ްބަލައިގަނޭޯތ ްމަޖިލީހަށް ްމިހާރު ްޖެހޭނީ ނޑު ްއަުޅގަ މައްސަލަ

ްއެހެން ްހުށަހެޅިފަ. ްހުށަހެޅުމެއް ްދެ ްޮއތް ްއެބަ ްތެރޭގައި ްެއްމަރުޙަލާގެ ްގަީޑަގއި ްއަހާ ްވޯޓަށް ްމިއަދުގެ ކަމުން

ްއެހެންކަމުން،ް ްއޮންނާނެ. ްވޯޓުނެގުްނ ްަނގާ ްޓަކައި ްނިންމުަމށް ްގޮތެއް ްއަށް ްމަްއސަލަ ްއަދި ހުށަހެޅުންތަކަށާ،

ްަވގުތުް ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްބަހުސްކުރުަމށް ްއަށް ްމައްސަލަ ްިމ ނޑަެއޅިފަިއވާ؛ ްކަ ްއެެޖންޑާަގއި ނޑު ްއަޅުގަ މިހާހިސާބުން

ްގެންދިޔައީްކަމުަގއިްދަންނަވަން.ްހަމަވެ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެ ްއަށް. ްއެޖެންޑާ ްމިއަދުގެ ްއެނބުރިލަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނަންބަރު ްއ7ޮޖެންޑާ ްމި ްމަޖިލީހަށްްގައި ތީ

ްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ް

7.1-ްް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ7.1ްްއެގޮތުން ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްއޮތީ ްމި ގައި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނ2111/4ްްުޤާނޫނު ްއިއްވުން. ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ޢާއިލާއާ

ްުއމުގެްބިލު.ްޢާއިާލއާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނަ،2111/4ްނަންބަރުް
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7.2-ްް ްއޮތީ ްމި ްދެން ްޢާރިފ7.2ްްުއާދެ، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްވައިކަރަދޫ ްއޮތީ ްމި ްހުށަހެޅިފައި އަށް

ްިއްއވުން.ް ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުެގ ްމަނާކުރުމުގެ ްޮގވާުލން ްބޮއިކޮުޓކުރުމަށް ްފަތުުރވެރިަކން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްްށްގޮަވއިލާޮގވާލުންްމަނާކުރުމުެގްބިލު.ްފަތުރުވެރިކަންްބޮއިކޮުޓކުރުމަ

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއޮީތްއެޖެ ްއާދެ،ްމިްހިސާބުންްދެން ތަޢާރަުފކުރެވިފަިއވާްބިެލްއގެްކުެށއްްްގަިއްމިްއޮީތްކުރިނ8ް.8ްްންާޑގެްނަންބަރު

ް.ްއެފަދަްކަެމްއްމިއަދަކުްނެތް.ްއިޞްލާޙުކުރުން

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެޖެންޑާްއައި ްމިްޖެހެނީ ްދާން ނޑު ްއަޅުގަ ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.9ްްއަށް.9ްްޓަމުްނަންބަރުްދެން ްއޮތީ ަގިއ9.1ްގައިްމި

ްއަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްވަނީ ްމި ްދިވެހިާރއްޖޭެގްހުށަހެޅިފައި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއާމިރު ޙްމަދު

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްބިލުެގ231ްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ްއަށް ް)ނ( ްއަދި ް)ށ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ވަަނ17ްްވަނަްއަހަރުެގްދެވަނަްދައުރުގ2113ްްެަގއިްބޭއްވުނ2113ްްުއޯގަސްޓ5ްްްފުރަތަމަްކިޔުންްއިއްވާފައިްަވނީް

ްއާމިރު.ްޖަ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްކުަޑހުވަދޫ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ލްސާގަ.

ނޑިޮކޅުްޚިޔާރުކުެރވިދާނެ.ްއަދިްހަމައެހެންމެްޕޯޑިއަމްް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްބޭނުންފުޅުްނަމަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްގޮ

ްއެެހންވީ ްބޭނުންކުރެވިދާނެ. ްޢިއްޒަތްތެރިްވެސް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅުމަށް ްބިލު ްމިހާރު މާ،

ްމެންބަރަށް.ް

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްހިންގަންޖެހޭނީް ްދާއިރާތައް ްއިދާީރ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްލާ ްދެންނެވީ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވީހިނދު، ްބަޔާންކޮށްފައި ްކަމަށް ްއުސޫލުން ް)ށ(ަގިއ231ްްމަރުކަޒީ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަތިންް ްގޮތުގެ ްަކނޑަެއޅިފަިއވާ ްޤާނޫނުގައި ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ބަޔާންވެފަިއވޭ
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ްބާ ްއުފެއްދުމުގެ ްމަޤާމުތައް ްޤާނޫނުްކައުންސިލުތަާކއި ްމި ްއާދެ، ްވާހަކަ. ްލިބިގެންވާ ްއަށް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ރު

ްިމް ްވީތީވެ، ްޤާނޫނަކަށް ްހުށަހެޅެމުންދާ ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްފަހުން ްފާސްކުރި ްމަޖިލީހުން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްދިރާސާކުރުމަށްފަހު ްބަލައި ްެއއްކޮށް ްނުވަތަ ްފުރިހަމަވެެގންދިއުމަކީ ްއެއްކޮށް ްފޮނިމީރުކަންްޤާނޫނު ްއެންމެ ކަމުން

ްވަރަްށް ްވެސް ްރައްޔިތުން ްުހރިހާ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމިއަދު ްެވސް ްހަމަަގއިމު ްވެގެންިދއުމަކީ ްގޮތަށް ްލިބޭނެ ރައްޔިތުންނަށް

ްހުރިް ްކަންބޮުޑވުން ްަރއްިޔތުންގެ ްކަމުަގއި ްމި ްބޮޑަށް ްއެންެމ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެެހންކަމުން ްކަެމއް. ްބޭނުންވާ ބޮޑަށް

ްދަތިތަކަކާްކަންތައްތަކުް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހުރުމުން ްބަޔާންކޮށްފައި ްގޮތަކަްށ ްަވކި ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްތެރޭގައި ގެ

ްަކއުންސިލަރުންެގް ްތިއްބެވި ްކުރިމަތިލާން ްކަމުގައި ްމި ްހަމަ ްއަދި ްބޭބޭފުޅުންނާ، ްޤާބިލު ްެއކިެއކި ކުރިމަތިވެފަިއވާކަން

ްފާހަގަކުެރވި ްވަނީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްވެްސްގިަންބަހުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްމި ްއާދެ،ްހަމައެއާެއއްކޮށް ފަ.

ްހުށަހަޅާް ްމި ްއަށް ްޤާނޫުނއަސާސީ ްއަޅުަގނޑު ްެއހެންކަމުން ްފާހަަގކުރަްއވާފަ. ްއެގޮތަށް ްެއކަން ްވަނީ މެންބަރުންތައް

ްމި ްއަދި ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުިރހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަބަބުން ްއިޞްލާެޙއްގެ ްއެ ްމަޖިލީހުެގްްއިޞްލާޙަކީ ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްގެނައުމަށް ްއެކަން ްތެރޭން ްޤާނޫނުގެ ްެވގެންގޮްސ،ްައދި ްފަސޭހަތަކެއް ްއެތައް ްވެސް މެންބަރުންނަށް

ްިމް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީވެ ްކަމަކަށް ްވެގެންދާނެ ްފަސޭހަތަކެއް ްބަދަލުކުރުމުގައި ްރިޢާޔަތްކޮށް ްހާލަތަށް ްއެ ްހާލަތްތަކުަގއި އެކި

ްދަންނަވާލެވޭތޯްހުށަހަޅަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާއެއް ްދެ ްއޮތް ްފާހަގަކޮށްާލފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްެވސް ްއޭގެތެރޭގައި ނީ.

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްހިނގަމުންދ231ްްާމަސައްކަތްކުރާނަން. ްއުފެދި ްދަށުން ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްދިވެ ްއުސޫލުްނ ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިާރތައް ްއިދާރީ ްގާތުންްހިރާއްޖޭގެ ްވީހާވެސް ްރަްއޔިތުންނާ ްނިޒާމަކީ ހިންގުމުގެ

ްތެރޭަގއިް ނޑުތަެކްއގެ ްމިންގަ ްހާސިލުކުރަނިވި ްނަތީޖާ ްއަިދ ްފައިދާކުރަނިވި، ްރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް،

ްއޮން ްޮބޑަށް ްވީހާވެސް ްބަިއވެިރުވން ްރައްޔިތުްނގެ ްނިާޒމަކީ ްއެ ްހިނދު، ްވާންޖެހޭ ްިނޒާމަކަްށ ނަްޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ

ްޑިމޮކްރަީސް ްރަށްފުށުގައި ްދެކެން. ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްކުރަންޖެހިފައިވާ ްކޮންމެހެން ްހެދުމަކީ ނިޒާމަކަށް

ްނިޒާުމް ްއެ ްެއުކލަވައިެލވިފަިއވާ ްޤާއިމުކުރުމަށް ްެވރިކަމެއް ްހެޔޮ ްއޮންނަ ްހިއްސާ ްރަްއޔިތުންެގ ޤާއިމުކުރުމަށާއި

ްކައު ްއެކުަލވައިެލިވފައިވާ ްޤާނޫނުތައްްބައްޓަންކުރުމަށް ްގުޅޭ ްއެކަމާ ްޤާއިމުކުރުމަށާ، ްދާއިރާގައި ްއިާދރީ ްނސިލުތަކެއް

ްގުޭޅް ްނިޒާމާ ްނަންގަނެވުނު ްކުރިން ްޤާނޫނުގައި ްއެ ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާއިުރ ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްމު ްއޮތުމަކީ ްބަޔާންކުެރވިފައި ްިލޔެ ްގޮެތްއގައި ްފުޅާ ްއަށްްވުރެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދެކޭްތަފްސީލުތައް ްކަމުަގއި ްކަމެއް ހިއްމު

ްއެް ްރައީސުންނަކީ ްނައިބު ްރައީާސިއ ްކައުންސިލުތަުކގެ ްއިންތިޚާބުކުެރވޭ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ހިނދު،

ްޑިމޮކްރަީސެގް ްއޮތުމަީކ ްގޮތުަގއި ްބަެއްއގެ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްވޯަޓކުން ްސިއްުރ ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނޭ ކައުންސިލެްއަގއި

ްަކއުންސިލަރުންްއުސޫލުތަކަ ްކައުްނސިލުތަކުގެ ްއެ ްހިނދު، ްނުދެކޭ ްގޮްތކަމުަގއި ްޑިމޮކްރެޓިކު ްއެންެމ ްބަލާއިރު ށް

ްއިންތިޚާބުކުެރވޭއިުރ،ް ްޯވަޓކުން ްސިއްުރ ްރައްޔިތުންެގ ްަކއުންސިލަރުން ްކަުއންސިލުގެ ްސިއްުރ؛ ރައްޔިތުންެގ

ްރައް ްއިންތިޚާބުކުެރވޭއިރު ްވޯޓަކުން ްރައްޔިތުްނގެ ްރައީާސިއްކައުންސިލަރުން ްކައުންސިލުތަުކގެ ްވޯަޓކުން ްސީދާ ޔިތުންގެ
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ްކައުންސިލެއްް ްފުރިހަމަ ްެއންމެ ްެއކުލަަވއިލެވޭނެ ްއެކު ްބަިއވެރިުވމާ ްރައްޔިތުްނގެ ްއިންތިޚާބުކުުރމަކީ ްރައީސް ނައިބު

ްބަޔާްނކޮ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއުމުރު ްކައުންސިލުތަކުގެ ްއެ ްހަމައެހެންމެ ްައދި ްގޮތްކަމަށާ، ްއޮތުމަްށްޤާއިމުކުރެވޭނެ ށްފައި

ވުރެްބޮޑަށްްއެކަމާްގުޭޅްޤާނޫނެއްަގއިްތަފްސީލުާވްގޮތަްށްަކނޑަެއޅި،ްިލޔެފައިްއޮތުމަކީްުމހިއްމުްކަމެއްްކަމުަގއިްދެކޭީތް

ްމިް ްެއއްެޗއް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްއިޞްލާޙުަގއި ްހުށަހެޅި ްމި ްއިޞްލާުޙ، ްމި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމަތީްނ ްގޮތުގެ ްވާ ްއެ ތިރީގައި

ްހިމެނިފަ ްޤަބޫލުކުެރޭވްބިލުގައި ްއެބަ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްހަމަ ްވެްސ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާެދ! ިއވާނެ.

ް ްއުމުރު ްޤާބިލ3ްްުކައުންސިުލގެ ްއެކަމަށް ްކުރިމަތިވާކަން. ްދަތިތަކަކާ ްއެބަ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްއޮތުމުން އަަހރުދުވަސް

ްުކރިން ްމީގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޢުޒުރުެވރިވާކަން. ްއައުމުަގއި ްްބޭބޭފުޅުން ްދެންނެވި ްމި ްހަމަ ްއަށް ވަނ231ްްަޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްއިޞްލާޙަށް ްއެ ްހުށަހެޅިން. ްއިޞްާލޙެއް ްއަށް ް)ނ( 41ްްމާއްދާގެ ްއިޞްލާޙަކީ، ްއެ ްލިބިގެންިދޔަ. ވޯޓ52ްްުވޯޓު

ްއަކީ،ް ްނުކުތާ ްމައިަގނޑު ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރު ްނޫން. ްއިޞްލާެޙއް ްފާސްކުރެވޭނެ ްމަޖިލީހުން ްމި ނޫނިއްޔާ

ްމައި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްަބޔާންކޮށްފަިއާވ ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްމި ްބޭނުމަކީ ނޑު ް)ނ(231ްްގަ ްއާއި ް)ށ( ްމާއްދާެގ ވަަނ

ްގެނައުމަކުްން ްމިކަން ްތެރެއަށް ްޤާނޫނުގެ ްއަދި ްގެަނއުން. ްތެރެއަށް ްޤާނޫނުގެ ްވާހަަކ ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގައި

ްއަ ްހާލަތު ްޤައުމުގެ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބައްޓަންކުރުމަކަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންހާ ނޑުމެން ޅުގަ

ްވާހަަކް ްހޮވާ ްރައީސުން ްަނއިުބ ްަރއީސާއި ްއާއި ްާވހަކަ ްއުމުރުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްުނވޭ. ްވެސް އުނދަގުލެއް

ްދިވެހިާރއްޖޭެގް ްކުރިމަތިވޭ. ްއެަބ ްދަތިތަކަކާ ްއެތައް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޮތީމަ ްބަޔާންކުެރވިފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނޑުމެންްއެބަްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސ5ްްްންތިޚާބުކުރެވޭްހުރިހާްމަޤާމުތަކެްއގެްއުމުރަކީްއި އަހަރުކަުމގައިްއަުޅގަ

ް ްއުމުރަކީ ްބަލައިނުގެންފަ.5ްްކައުންސިުލގެ ްިމްމަޖިލީހުން ްވަނީ ްމަސައްކަތް ްކުރި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްހަދަން ްކަމަށް އަަހރު

ްއަޅު ްމިގޮތަށް ްމިހާރު ްވެްސްއެހެންވީމާ، ްހަމަަގއިމު ްގެނައިމަ ްބަިއ ްމި ްތެރެއަށް ްޤާނޫނުގެ ްފާސްކުެރިވގެން ަގނޑުމެން

ް ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްރިޢާޔަތްކޮށް ްހާލަތަށް ްއޭުރގެ 5ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަދި ްކީއްކުރަންތޯ، ްއަިދ6ްްއަހަރު އަހަރު،

ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދެވިާދނެ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެވސް ްމުއްދަތު ްގިނަ ްއަށްްްއެއަްށވުރެ ްފުރިހަމަ ްރައްޔިތުންނަށް ކަމަކީ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްޚިދުމަތް ްފުިރހަމަ ްބާބުގެ ނަޑއަަޅއި،ްއެ ްކަ ްގޮތުަގއި ްބާބެއްގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޓަކައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް

ްގެންނަން.ް ްމިގޮތަށް ްއިޞްާލޙުތައް ްމިފަދަ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަންޏާމު ްަކމަށް ްވަނީ ްކަމަށް ހޯދައިދިނުން

ްހުރިހާްއެ ްނުކުރެވޭނެ. ްރަނގަޅަށް ްކަމެއް ްމި ްތާނގައި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ

ްއެކުލަަވއިެލވުނުް ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ްއެބަ ްވެސް ބޭފުޅުން

ސިލުތަުކގެްވާހަކަ.ްއަޅުަގނޑުްެވސްްޤަބޫލުކުރަން،ްމައްސަތަކެއްްއެބަްހުރި.ްޤާނޫނުގެްދަށުންްއިންތިޚާބުކުރެވުނުްކައުން

ްއުއްމީދުކުާރް ްއަޅުަގނޑުމެން ްަކއުންސިލުތަކުން ްއެ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ްހުރި. ްެއބަ ްވެސް ްއުނދަގޫތަެކއް ދަތި

ްފާހަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްފާަހގަުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތްކަން ްވެަފއި ްެވސް ްަކއުންސިލުތަކަށްްކަންތައްތަެކއް ްއެ ަގކުރަން

ްނުވަތަް ްމަޖިލީހުން ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގޮތްތަކެއް ްނުވަތަ ްއުސޫލުތަެކއް ްކުރެވޭނެ ްެއކަން ްކަމަކު ްދިނެއް މެންޑޭޓެއް
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ްވެގެްން ްހަމައެކަނި ްުނކުރެވޭނެ. ްއެކަމެއް ްވެސް ްކައުްނސިލުތަކަށް ްއެ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ނަޑއަަޅއިނުދީފި ްކަ ސަރުކާރުން

ްގޮަތކީ ްނަތީޖާއެްއްްދިޔަ ްއެްއވެްސ ްިއތުރު ްޮބޑުެވގެންދިަޔއީ. ްޚަރަދުތަކެއް ްއިތުުރ ްމާލިއްޔަތަށް ދައުލަުތގެ

ް 3ްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް، ްެވސް ްރަށެއްގައި ްހިމެނޭ ްމިފަދ5ްްަީމހުން ްހިމެނިގެންދިޔައީ. ްމެންބަުރން ަކއުންސިލް

ްކަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާުޙކުރެިވގެންދާއިުރގައި ްމި ނޑުމެންނަށްްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަުޅގަ ްަމދުކުރުމާ، އުންސިލުތައް

ްލިބިގެންދާނެ.ް ްފަހިކަމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަންކަމަށް ްމި ްމަތިކުރުމާ، ްއުމުރު ކައުންސިލުތަުކގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވާންޖެހޭނީ ްޤާނޫނުތައް ްހެދޭ ްމަޖިލީހުން ްމި ްައޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ،

ްއެކަިން ްޝަރުތު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްބައްޓަންކޮށްލަިއގެން ްގޮަތަކށް ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ޝަރުތު

ްދާއިރާަތއްް ްއިދާރީ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަީޒ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްުއސޫލަކުންނެްއ ބަޔާންކުރާ

ގައިްކައުންސިލަުރންގެްޝަރުތުްވެސްްަބޔާންކުެރވިފައިްވަނީްވަރަށްްނިކަމެިތްހިންގުމަށްްޓަކައިްއެކުަލވައިެލވުނުްޤާނޫނު

ްމީހަކުް ްކާލި ްމެންޓޯސްއެްއ ްނުވަަތ ްޓޮބްލެރޯނެއް ްފެންނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްިމއަދު ްއެހެންކަމުން، ގޮތަކަށްކަން.

ްއަް ްކަންތައްތަކަކީ ްކަހަލަ ްމިހިރަ ްއެހެންވީމާ، ްދާަތން. ްގެއްލިގެން ްމަޤާމު ްފާސްކުރާްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ޅުަގނޑުމެްނ

ްމެންބަރަކީް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްކަންތައްތައް. ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެްނ ޤާނޫނުތަކުގައި

ްިމް ްގޮތަށް ްތިބެވޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވީނަމަވެސް ްކަމަށް ްމީހެއް ްކުރި ްކުެށއް ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ްޙައްދެއް އިސްލާމްދީނުގެ

ްއެހެްނވީމާ،ްޤާނޫ ްގޮތެކޭ. ްޚުދުމުްޚތާރު ްތަންކޮެޅއް ްމިއީ ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަނީ. ްބަްއޓަންވެފަިއ ނުއަސާސީ

ްރަށްރަށުގެް ްބޭފުޅުންނަކީ ްިގނަ ްތިބި ްއައިސް ްމަޤާމަށް ްކައުްނސިލަރުންގެ ްތިބި ްޓަކައި ްޚިދުމަތްދިނުމަށް ރަށްރަށުގައި

ްކާ ްވާތީވެ، ްކަމަށް ްބޭފުޅުން ްކޮށްފަިއވާ ްކާށީެގްކަތީބުކަން ްއެ ްމީހަކު ްހުރި ްދެިވފައި ްއިތުރަށް ްާކއްެޓއް ްބަހާިއރުގައި ށި

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްމިއީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރީ. ްގެއްލިފައި ްމަޤާމު ްހުރި. ްއެބަ ްގެއްލިަފިއ ްވަޒީފާ ސަބަބުން

ންނަށްްނުލިބި.ްރައްޔިތުންގެްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެކޭ.ްއެްއަކލަްޚިދުމަތްތެރިޔާގެްޚިދުމަތްްދަނީްއަޅުަގނޑުމެންެގްރަްއޔިތުް

ްއެް ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްފާހަގަކުރަން ްއެކު ްހިތާމައާ ްމިއަދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެގޮތުން ްހަމަ ްބޭނުންވޭ، ްބަޔަކު ްގިނަ ތެރެއިން

ްހުރިް ްބަލައިގެންަފއި ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްއަތޮޅުގެ ްމުޅި ްމިހާތަނަށް ްޒިންމާދާރު، ްަހމަ ްނިސްބަތްވާ ްއަކަށް ދާއިރާ

ްހަމަ ްތެެރއިންްްބޭފުޅަކު ްރޭވުމެްއގެ ްހީަލތްތެރި ްމަކަުރވެރި، ްހަމަ ްަކނަޑެއޅިގެން ްބޭފުޅުންތަކެއް ްތަފާތު ްފިކުރު ސީދާ

ްޤާނޫނަކުންް ްބާވަތުގެ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހުންނަނީ ްދަންނަވާީންމި ނޑު ްކުރަްއވާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްވަނީ އެކަން

ްކަންތައްތަ ްރަްއކާތެރިކޮްށދޭންޖެހޭނެ ްކުށްތަެކްއްއަޅުަގނޑުމެން ްއިތުރު ް ނޑުމެންނެއް ްއަުޅގަ ްެވސް ްފަހަރެއްަގއި ކޭ.

ްހުށަހަޅާފަިއާވް ްއަޅުަގނޑު ްއުސޫލުން ްދެންނެވި ްމި ްއިސްލާަޙކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްވާިގވެިރވަނީކީ ކުރުމަށް

ްޤާނޫނުެގްތެރެއަށް ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްމި ްވާީތވެ ްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެްްއިޞްލާޙެއް

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ަގއިްކައުންސިުލގެްރައީާސއިްނައިުބްރައީސްގެްވާހަަކއާްއަދިް)ނ(ްގައިްަބޔާންކުރާްއުމުުރގ231ްްެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފަރާތުން ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްެތރި ްމި ްެގނެސްދެއްވުމަކީ ްތެެރއަށް ްޤާނޫނުގެ ވާހަކަ
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ނޑުްހަމަްމިްިއޞްލާޙުްމިްހުށަހެޅީ.ްއެހެންވީމާ،ްނުހަނުްއިޙްލާޞްތެރިކަމާްއެ ްވާތީެވްއަުޅގަ ްއެދޭްކަެމއްްކަމަށް ުކގައި

ްއިޞްލާޙުް ްނަމަ، ްޤަބޫލުކުރަްއވާ ްކަމަށް ްގެެނވޭނެ ްމަރުޙަލާގައި ްމި ްފުރިހަމަކަމެއް ްއިތުރު ްހަމަ ްއިޞްލާޙަށް މި

ް ްގެނެސްދެއްވަިއ،ްމި ްފުރިހަމަކަން ްމަރުޙަލާގަިއްއެ ްައޅުަގނޑުްވަރަްށްބަލައިގަނެ،ްކޮމިޓީ އިޞްލާޙުްފާސްކޮށްދެއްވުމަކީ

ްބޮޑަށްްއެދޭްކަމެއްްކަމުގައިްަދންނަވާލަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްމިްބިލުގެްބަހުސްްމަރުޙަލާްކުރިއަށްްގެންދަންްފަށާނަން.ް ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިހާހިސާބުންްއަޅުގަ

ނޑުްފުރުަޞތުއަރުވަމުންްގެންދާނެްވާހަކަްްއެހެންކަމުން، ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއެދިވަަޑިއގަންނަވާްތަރުތީބުންްއަޅުގަ

ނުޑްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްތޮްއޑޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްމިްބިލަށްް ދަންނަވަން.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްވާހަކަދެްއކެވުމަށް.ް

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްބަރުްޢަލީްވަޙީދުތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެން

ްރައީސަާށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަމރުޙަބާ ްަދއުރުގެ ްއާ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ނުޑްދަންނަވާލަންްބޭުނންވަނީްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްް އަދިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްދަންނަވަން.ްއެންމެްފުރަތަމަްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙެްއްމި ްގެންނަ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނުކުރަމޭ. ްތާއީދެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެންނާކަށް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ފަދަ

ްތަނަަވްސް ްޮބޑު ްއެވަުރގެ ްމަްޝވަރާކުެރވި، ްމެދުގައި ްޕާޓީތަުކގެ ްިސޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގެންނަންޖެހޭނީ

ނަށްްއެއްެޗއްްަވއްޓައިާލއިރުްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯްމިއިންްއަޣްލަބިއްޔަަތކާްއެްއކޮށް.ްހަމަްމީހަކުްބޭނުންވާއިރަށްްމިްތަް

ްމިް ްލައިގެން ްއެއްޗިހިަތއް ްމިހެން ްހަމަ ްދެން ްނޭނގި ްއަަދދު. ްވޯުޓގެ ްބޭނުންވާ ްމަޖިލީހުގައި ްފާސްކުރަން އިޞްލާޙެއް

ްަރއީސުން ްނައިބު ްަރއީސުންނާއި ްަކއުންސިލުަތކުގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްނުކުެރޭވނެ. ްހައްެލއް ްމިްްކަންކަމެއް ްވާހަކަާއ، ހޮވާ

ްއަީކް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޕާޓީތައް. ްނުވިސްާނ ްނަޒަަރކުން ްީސރިޔަސް ްދޭތެރޭަގއި ްަގވަރމަންޓާ ްލޯކަްލ ްދައްކަީނ ްމި ވާހަކަތަްއ

ްބޭނުންވެ،ް ްތަޢާރަފުކުރަން ްއަްށ ްރާއްޖެ ްިނޒާމު ްއެ ްޚިޔާާލތާއި ްއެ ްިފކުރާއި ްއެ ްތާއީުދކުރާ، ްަގވަރނަންސަށް ލޯކަލް

ްއޮތްްތާނަގއިްކު ނޑުމެންްވެްސްޤަބޫލުކުަރންްރާއްޖޭގެްކައުންސިލުތަކަްށްކުރިއަށް ިރައރުވަންްބޭނުންވާްޕާީޓއެއް.ްައޅުގަ

ްނެތް.ް ްލިބިފައެއް ްޖާގަ ްއިޚްތިާޔރާއި ްފުރިހަމަ ްމަސަްއކަތްކުރުމުގެ ްއުފެދިގެން ްކަުއންސިލުތައް ްއެ ްއަހަރުތަކުަގއި މިދިޔަ

ްމީހުންނަށް ްއެ ްބަޖެޓާއި ްބޭނުންވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ްޕީ.ޕީ.އެާމއިްްއަދިވެސް ްވާހަކަ ްދިނުމުގެ ްމިނިވަންކަން ބޭނުންވާ

ްވާހަކަ.ްްމީް ްގޮތްތަުކގެ ްނަގާ ްވޯޓު ްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެ ްތަުނަގއި ްއެ ްދައްކަނީ ްމި އެމް.ޑީ.ޭއގެްކޯލިޝަނުންްނުަދއްަކއި

ްފު ްރައީްސ.ްތޯލާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިންވަރު ްހުންނަ ްުހއްޓި ްޚިޔާލު ްިފުކރާއި ްމީހުންގެ ްއެ ްމިންވަުރަގއިްޙަޤީޤަތުގައި ޅިއެްއގެ

ްމަޖިލީހަށްް ްރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްުހށައެއްނޭޅޭނެ. ްއެއްޗެއް ްނޫން ްމި ްޕާޓީއަކަށް ްމިނާ ްތަރައްޤީ ރާއްޖޭގެ
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ވިޔަސްްާރއްޖޭެގްރަްއޔިތުންނާއިްލޯކަލްްަކއުންސިލްތަާކއިްަކއުންސިލަރުންނަށްްހުށަހަޅާފައިްއޮންނާނެްވަޢުދަކީްއިތުބާުރް

ް ްފަޅުރަށެއްްނެތްކަމުގެ ްއިތުރު ްރަށަކަށް ްކޮންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނޫން. ްވާހަކަެއއް ްޤާއިމުކުރާ ްނިޒާމު ްގޮުތގެ ްނަގާ ވޯޓު

ްރާއްޖޭެގް ްތަފާތަކީ. ްހުރި ްތަރައްީޤއާ ްވިސްނާ ްވިސްނުމުން ްފުޅީގެ ްތޯލާ ްއާއި ްތަރައްޤީ ްދާއިީމ ްއެއީ ްވާހަކަ. ދޭނެކަމުގެ

ްކައުން ްއެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެނގެްނ ްރަށްަތކަށްްކައުންސިލަރުންނަށް ްއެ ްވަސީލަތްތަކާ، ްާއއި ްޖާގަ ްބޭނުންވާ ސިލަުރންނަށް

ބޭނުންވާްތަރައްޤީްގެނެސްދެީންކޮންްޕާޓީއެއްތޯ.ްެއއީްމޯލްޑިވިއަންްޑިމޮކްރެިޓކްްޕާޓީ.ްއެްމ.ޑީ.ޕީ.ްކޮބައިތޯްޕީ.ޕީ.އެާމއިް

ް ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްމިތަނަށް ްސިާޔސަތެއް. ްގެނައި ްއިން ްއެމް.ޑީ.އޭ ްނަގާނީ 5ްްވޯޓު 3ްމީހުންތޯ،

މީހުންތޯްމުޅިްރަށުގެްރައްޔިުތންތޯ.ްކާކުތޯްމިކަމާއިްވިސްަނނީ؟ްކޮންްކަމެއްތޯްރަށުގެްަރއްޔިތުންނަށްްމިކަމާްނުވިްއޔާ،ް

ްކުަޑް ްއެންމެ ްރަށްތައް،ްށ.ްއަތޮުޅްނޫމަރާ.ްމިސާލަކަށް ްުކދި ްއަީކްރާއްޭޖގެ ްވާހަކަ ްަދއްކާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވިްއޔާ.

ްރަ ްއެއް ްކިޔާ ްލައްގަޅޭ ްލައްގަޅޭ ްޒަމާނުއްސުރެ ްިކހިނެތްތޯ ްދިއްދޫ. ްއދ. ްރަށްރަށ5ްްްށް، ްއެ ްބަޖެޓެއްގައި އަހަރުެގ

ތަރައްޤީވާނީ.ްނުވާނެްތަރައްީޤއެއް.ްއަުޅަގނޑުމެންްވަކާލާތުޮކށްްމިްފަހަރުްހުށަހަޅާްހުށަހެޅުމަކީްށ.އަތޮޅުްނޫމަރާްއަށްް

ްދޭނަމޭ ްފަޅުރަށެއް ްއިތުރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހޯދަިއްވެސް ްއިްނވެސްޓަރެއް ްއިްނވެސްުޓކޮށް، ްކައުންސިލުން ްމީހުންގެ ްއެ .

ް ްމިލިއަނުން، ްއާމްދަނީ ްތާރ2ްްުމަހުގެ ްމަުގގެ ްރަނގަޅުކުރަން، ްބައްތި ްހުންނަ ްރަށުގަިއ ްހޯދަިއގެްނ މިލިއަނުން

ް ްދުއްވާލުަމކީ. ްތަރައްޤީ ްގާތަށް ްރައްޔިތުްނެގ ްއެއެއްނޫންތޯ ްމަސައްކަްތކުާރނީ. ްހިސާބަށްްރަނގަޅުކުރަން ރައްޔިތުންނާ

ްބޭނުންާވް ްރަްއޔިތުން ްޙަޤީޤީ ްއަިދވެްސ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއެްއނޫންތޯ. ްީބއްސާލުމަކީ ވެރިކަން

ްތާކުންތާކުނުޖެހޭް ްޯކލިޝަނުން ްއެމް.ޑީ.ޭއގެ ްޕީ.ޕީ.އެމާއި ްނެތި، ްފިކުުރކުރުމެއް ްޚިޔާލެއް ްވިސްނުމެްއ، ކަންތައްތަކަށް

ްއުޅޭްމަްނޒަރު.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްނިކަންްްއެްއވެސްްިޚޔާލެއް އިޔާެރއްްެނތްްފާޑުފާޑުގެްބިލުަތއްްމިތަަނށްްލައިގެން

ްވޯުޓް ްބައިގެ ްދެ ްބައިކުޅަ ްތިން ްތަނުގެ ްމި ްލީ ްއެ ްމެންބަރެއް ްއެންމެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީައަކށް ްވަކި ބައްލަަވއިލަްއވާ.

ގަންނަވަްނޖެހޭނެނޫންތޯްއެްބިލުްފާސްވާނީްކިހިނެއްކަން.ްއެހެންވީމާ،ްބޭނުންވާވަުރގެްބިލެއް.ްއެްބިލުްލާއިރުްއެނގިވަަޑއިް

ްދެންް ްހޭދަނުކުރަން. ްގޮތުގައި ްބޭކާރު ްތަޅުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބަލަންޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްތަޅުުމން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްދިޔަ ްފާއިތުވެގެން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްއުފާކުރަްނ ްވަރަށް ްމިއަދަީކްއަހ4ްްައަޅުަގނޑު ްތެރޭަގއި ރުދުވަހުގެ

ްމާތް ްަނސްރެއް ްކާމިޔާބަާކއި ްބޮޑު ްވަރަށް ްތަޅުމުގައިްهللا ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްިމައދު ްދުވަހެއް. ްލިބިގެންދާ އިރާދަކުެރއްީވތީ

ްހިމެނޭް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްހިނގައްޖެ.ްއަދި ްފެނިގެން ްކުލަވަރު ްލިބުމުގެ ްއަޣްލަބިްއޔަތު ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފަހަރަށް ފުރަތަމަ

ނޑުމެންގެްޕާީޓގެްލީޑަރުްއެ ްައޅުގަ ންމެްބާރުގަދަްކޮމިޓީްކަުމަގއިވާްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކާްެބހޭްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަކަށް

ްއޮތްް ްތެޭރަގއި ްދިެވހިރައްޔިތުންގެ ްަބއިބަިއވުމާ، ްއަސްކަރީ ްއޮތް ްމި ްަވގުތު ްމި ްާރއްޭޖގަިއ ްމި ވަަޑއިގެންެނވުމަކީ

ްކަ ްހަމަޖެހުމެއް ްލިބޭނެ ްކަމަީކްބައިބަިއވުމަށް ްކުރަންވީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެެކން. ްއަޅުަގނޑު މަށް

ްއިތުބާރުް ްކައުންސިލަރުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޭންވީ. ްއަަތށް ްރައްޔިތުްނގެ ްވޯުޓަކރުދާސްކޮޅު ްއިންތިޚާބުަގއި ރިޔާސީ

ްނިން ްނިންމުން ްަރްއޔިތުންގެ ްަދއްކަްނވީ. ްނޫން ްވާހަަކއެއް ްނަާގ ްވޯޓު ްރައްޔިތުންނަްށްނެތްކަމުގެ ްފުރުޞަތު މުމުގެ
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ް ްަދނީ. ްއެ ްމުައއްސަސާަތއް ްރާއްޖޭގެ ްނުކުެމގެން ްމާއްދާއިންތޯ ްކިަތއް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްތެޭރގަިއ21ްްދޭންވީ. ުދވަހުގެ

ްއަނެއްްމާއްާދއާްޚިލާފުވާނެ.11ްްދެވަނަްބުރުްބާްއވަންްބުނިްމާއްދާއާްޚިލާފުެވއްޖެ.ްމިްޮއކްޯޓބަރްމަހުގެް ވަނަްުދވަހު

ނޑުމެންްޚިލާފުވެގެންދާނެ.ްމިްޖާގަެއއްްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށ11ްްްމްބަރުްމަހުގެްނޮވެ ވަނަްދުވަހުްމުޅިްސިސްޓަމާްއަުޅގަ

ްއިންތިޚާބުެގް ްރިޔާސީ ްބޭނުންވަނީ ްޔަޤީންކޮށްްއަރުވަން ްމިއަދުްވެސް ްރާްއޖޭގެްރައްޔިތުންނަށް ނުދެވޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްމަހުގެ ްނޮވެމްބަރ ްދުވ11ްަވޯޓުލުން ްވަޙީދާއިްވަނަ ްމުޙައްމަދު ްބާޣީ ްރޭަގިއ ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްބާއްވާ ްކުރިން ހުގެ

ްއެްއކޮށްް ްމޫރިތިކަމާ ްޗާލު ްރީތިކަންމަީތަގއި ްމަތިން ްއެްއގޮްތާވްގޮތުގެ ްަބއްދަލުވުމާ ްއެ ްބައްދަލުކުެރްއވި ރައީސްްނަޝީދު

ަވނަްދުވަހުްއިރާދަކުރެއްިވއްާޔ11ްްވެމްބަރްވެރިކަންްފުރޮޅިގެންްދިވެހިްަރއްޔިތުންގެްޑިމޮކްރެޓިކުްޕާޓީެގްވެރިކަމެއްްނޮ

ްކައުންސިލަރުންެގް ްއެއީ ްވެގެްނދާނެ. ްވެރިކަމަކަށް ްއުޖާލާ ްއުފާވާ، ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްއެއީ ފެށިގެންދާނެ.

ގެްަރއްޔިތުންްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްވާހަކަްުނދައްކައިްަކއުންސިލްތަކަށްްފަުޅރަށްތައްްދޭނެްވެރިކަމަކަށްްާވނެ.ްއެއީްރާއްޖޭ

މިްބޭނުންވާްތަރައްޤީެގްވެިރަކމަކަށްްެވގެންދާނެ.ްރާއްޖެްޭބނުންވަނީްހަމަޖެހޭްޗާލު،ްސާދާ،ްސަމައްތަރުްހެޔޮްވަުރގަދަް

ްމާތް ްދެން ްވެރިކަން ްއެ ްތެޅުނަސް ްވަރަކަށް ްކިަތންމެ ްވެރިކަން. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެރިކަމަކީ ްއެ هللاްވެރިކަމެއް.

ްވުޖޫދުެވގެން ްއުާފވެިރްވަގުުތކޮޅަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްއެ ްިމްއިންތިޒާރުކުރަނީ ނޑުމެން އަންނާނެ.ްއަުޅގަ

 ރައީސްްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުިރއްޔާްތިްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި މިނެޓުގ31ްްެޝުކުރިއްޔާ

ްޖަހާއިރުްކަމުގައިްދަންނަވަން.11ްހުސްވަގުުތކޮޅެއްްއަުރވާނަން.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާގެްމަސައްކަތްްކުިރއަށްްދާނީް

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްއަޅުަގނޑު ްގެންދަން ްކުރިޔަށް އިބްތިދާޢ9.1ްްީފަށަނީ.ްއެޖެްނޑާްނަންބަރުްް`.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހްޖަލްސާ

ްޖުމްހޫރިއްާޔެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ބަހުސް.

ނޑުްފުރަތަމަްފުރ231ްުޤާނޫނުއަސާސީެގް ޞަތުްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްއަދިް)ނ(ްއަްށްއިޞްލާުޙގެނައުމުެގްބިލު.ްައޅުގަ

ްމިްއަރުވަނީްމިލަންދޫްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލިްރިޟާްއަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ
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ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްިދވެހިރާއްޖޭގެްޖުްމހޫރިއްޔާެގްޤާނޫނުއަސާސީްއަްށްއިޞްލާޙުގެަނއުމަށްްޓަަކއިް

ްދާއި ްދަންނަވާލަންްކުޑަހުވަދޫ ްމެދުގައި ްއިޞްާލޙާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ާރގެ

ބޭނުންވަނީްމިްއިޞްލާޙަކީްަހމަްއެްއގޮތަކަްށވެސްްމިްމަޖިލީހަށްްލާންޖެހޭްއިޞްލާޙެއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްނުދެކެމޭ.ް

ދާރީްދާިއރާތައްްހިންގުމުެގްލާމަރުކަޒީްޤާނޫނުްހެދިގެންްއަިއއިރުަގިއްއެހެންްދަންނަވާލަންޖެހޭްސަބަބަކީްދިވެހިރާއްޭޖގެްއި

ްޤާނޫނުގަިއް ްއެ ްއެނގޭނެ ްވެސް ްއެންމެނަށް ްތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމި ްހިތަށްއަރަނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ހަނދުމަފުޅުހުރިއްޔާ

ުކރުމަށާ،ްބާރުތައްްދިނުމަށާ،ްްއޭރުގެްއޮތްްސަުރކާރުން،ްއެްމ.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުންްލިޔެފައިްއޮތީްކިހިނެއްކަން.ްކަންކަން

ްޤާނޫނެއްް ްތަފްސީލީ ްވަރަށް ްޓަކަިއ ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްކަންތައްތަެކއް ްހުރިހާ ްަމދަދުތަކާ ްއިނާޔަތްތަކާއި ލިބެންޖެހޭ

ްޤާނޫނުް ްއެ ނޑެއްހެން ްފުއްގަ ްކަމަކީ ްކުރި ްފަރާތްތަކުން ްއޮތް ްމެޖޯރިޓީ ްއޭރުގެ ްތިބި، ްމަޖިލީހުގައި ްމި ގެނައުމަށްފަހު

ް ްހިމާޔަތާއިްމޮޑެލީ. ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމޮޑެލުމަށްފަހުގައި ްޤާނޫނު ްެއ ނެޑއްހެން ފުއްގަ

ްކައުންސިލްަތއްް ްއެ ްނިގުަޅއިގަެނ، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބާރުތައް ްލިބެންޖެހޭ ްކައުްނސިލްތަކަށް ްއަދި ރައްކާތެރިކަމާ،

ްއެކައުންސިލްތައް ްފެންނަނީ ްމި ްވެސް ްމިއަދު ްިވޔަސް،ްްނިކަމެތިކޮށްލީ. ްކަމަށް ްއޮތް ްގޮުތގައި ކައުންސިލުތަެކްއގެ

ްމީހުންނަށްް ްއެ ްތަން. ްތިބޭ ްހަމަެއކަިނ ްނަމުގައި ްކައުްނސިލްތަކެްއގެ ްގޮުތަގއި ްބައެްއގެ ްނެތް ްއާރެއްބާެރއް އެްއވެސް

ްކޮށްދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްފައިސާެއއް، ްބަޖެޓެއް، ްލިބެންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްނުވަތަ ްއިނާޔަތެއް ންޖެހޭްލިބެންޖެހޭ

ްވަރަްށް ްވަނީ ްކައުންސިލްތައް ްއެ ްއަމުދުން ްއަދި ްބަދަލުކުރުމަށްފަހު ްސަރުކާރު ްބަޣާވާތަކުން ްނުލިބޭކަން. ޚިދުމަތްތަކެއް

ްުނވަތަް ްއިޞްލާޙުގެންނަން ްޤާނޫަނށް ްޓަަކއި ްއަރަިއގަތުމަށް ްކަންަތއްތަކުން ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްނިކަމެތިކޮށްލާފަ. ބޮޑަށް

ްއިޞްލާުޙގެ ްއަށް ްއިޞްލާޙަކުންްޤާނޫނުއަސާސީ ްލާ ްނުވަތަ ްލިޔުމަކުން ްބަހަކުން،ްލާ ްބުނެލާ ްހަމައެކަނި ްޓަަކއި ނައުމަށް

ް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްނުކުރެވޭ. ްކަމެއް ްކައުންސިލްތައ5ްްްއެ ްއެ ްބުނަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި އަހަުރ

ްކޮންމެ ްޓަކަިއ ްބާރުވެރިކުުރވުމަށް ްއެަކއުންސިލްތައް ްމީހުންްްބާރުވެރިކުރާނަމޭ. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކައުންސިލަަކށް، ކޮންމެ

ްދިނުމުެގް ްފަޅުރަށް ްއެ ްދެމޭ. ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްފަޅުރަށެއް ްއިތުރު ްކައުންސިލަކަށް ްކޮްނމެ ްރަށަކަށް ްކޮންމެ ދިރިއުޅޭ

ްބޭ ްފަޅުރަށް ްއެ ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްބޭއްވުމުގެ ްބިސްައަޅން ްަވއްލަ ްގޮުތަގއި ްފަޅުރަށެްއގެ ްހަމައެކަނި ނުންކޮށްގެންްބޭނުމަކީ

ބޮޑެތިްއިންވެސްޓުަތއްްކޮްށގެްންމުޅިްދުނިޔެްއަށްްހުޅުވާލައިެގންްބޮޑެތިްއިންވެސްޓުަތއްްެގނެސްގެންްއިންެވސްޓްމެންޓްް

އެތަންތާަގއިްކޮްށ،ްެއްރަްއޔިުތންނަށްްފައިސާތަކާްުނވަތަްަކުއންސިލްތަކަށްްލިބެންޖެހޭްއާމްދަނީްއިތުރުކުރަންޖެހެނީ.ްއެް

ކުރެިވގެން،ްއެްފައިސާްހޯދިގެންްކައުންސިލްތަކުންްދޭންްބޭނުންވާްޚިދުމަތްތައްްދެވެނީ.ްކައުންސިލްތަްއ،ްއާމްދަނީްއިތުރު

އިދާރީްދާއިރާތައްްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްހިންގުމުގެްޤާނޫނުެގްތަފްސީލުކޮށްްލިޔެފައިްއެބަްއޮތްްޢީދުްފާހަގަކޮށްދޭންޖެހޭނެް

ްފާހަގަކޮ ްޢީުދމީލާދު ްރަސޫާލގެ ްކީރިތި ްހުންނަްކަމާ، ްޭގޭގގަިއ ްކަމާ، ްސާފުކުރަންޖެހޭނެ ްމަގުތައް ްކަމާ، ށްދޭންޖެހޭނެ

ްކައުންސިލަްށް ްކުރާނީ ްެއކަން ްކިހިނެއްތޯ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްއުކާލަދޭންޖެހޭ ްކައުންސިަލރުން ްވެސް ޑަސްބިން

ްދަ ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއެހެންވީމާ، ްނުލިބި. ްބަޖެޓު ްލިބެންޖެހޭ ްކައުންސިލަްށ ްނުލިބި. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްފައިސާ ންނަވަނީ
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ްޓަކައިް ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްޓަކަިއ، ްބާރުވެރިކުުރވުމަށް ްކައުންިސލެއް ްކޮންމެ ްއޮތީ ްލިޔެފައި ްފަހަރު ްމި މެނިފެސްޓޯގައި

ކައުންސިލްތަކަްށްލާރިްހޯދައިޭދނަމޭ.ްލާރިްހޯދާނެްވަސީލްތަްއްޤާއިމުކޮށްދޭނަމޭ.ްައޅުަގނޑުެމންނަށްްކިހިނެއްތޯްއެނގޭނީް

ްތުރާކު ްޤައުުމްހއ. ްއޮތް ްކުރިއަރާފައި ްއެންމެ ްދުނިޔޭގެ ްއަންނާނީ ްއިންވެސްޓުކުަރން ްފަޅުރަށަށް ްދޭ ްކައުންސިލަށް ނު

ްކޮންް ްހަދާނީ ްފަޅުރަށުަގއި ްއެ ްއައިސް ްމީހާ ްމުއްސަނދި ްއެންމެ ްހުރި ްދުނިޔޭގެ ްނުވަތަ ްަޤއުމުަގއި ްއެ ްކަމެއް. ނޫން

ްއެހެންް ްއެނގޭނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްކަމެްއ ްރިސޯޓެއް ްހުޅުވާލަދެނީ.ްފެންވަރެްއގެ ްމި ްފުރުޞަތުތައް ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ވީމާ،

ްެއް ްުނވަތަ ްހުޅުވައިދޭީތވެ، ްަމގުތައް ްއެ ްމަގުތައް. ްކުރިއަރަިއގެންާދނެ ްފުރުޞަތު ްބޭނުންވަީނ ްރައްޔިތުން ދިވެހި

ްބޯ ްކުީރގެ ްަޓކައި ްހުރަްސއެޅުމަށް ްަމސައްކަތަށް ްކުރާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްއާދަކާދަިއގެްފުރުޞަތުތައް ދާ

ތެރޭގައިްތަޣައްޔަުރވެފައިްތިިބްބަޔަކުްއަދިވެސްްދިވެހިރާއްޭޖގައިްހުރިްމިކަހަލަްކަންތައްތައްްމިްދަނީްފަނާކުރަމުން.ްއެް

ްއޮތްް ްބަޔާންކޮށްފައި ްނެތް. ްމެނިފެސްޓޯއެްއ ްނުބުނެ، ްަކމެއް ްއެްއވެސް ްކޮށްދޭނެ ްެތރެއިން ްޚިޔާލުތަުކގެ ފަނާކުރަނިވި

ނޫން.ްރައްޔިެތއްގެްަކއިރިއަށްްވާހަކަެއއްްއަަހންްދިޔައީކީްނޫން.ްއެކަމަކުްެވސްްމިްއޮތީްހަމަްރިޔާސީްްލިޔުމެއްްއޮތީކީ

އިންތިޚާބުްކުރިމަތިވީމަ،ްރިާޔސީްކެންޑިޑޭެޓއްްމީ.ްއެހެންީވމާ،ްއެގޮެތއްްމިހާރަކުްނުވިކޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއާމިރުް

ްޖަލު ްވާހަކަދައްކަމުން، ްބިލަށް ްކުރީަގއި ްވާަހަކްމީގެ ްބޭފުޅާގެ ްއެ ްވިދާޅުވި، ްވާހަކަދައްކަމުން ްބިލަށް ްޕެރޯލްެގ ތަކާއި

ްވާހަކަެއއް.ް ްސާފު ްވަރަށް ްއުފެއްދީ؟ ްކުށްވެރިން ްިދވެހިރާއްޭޖގައި ްކޮންއިރަކުތޯ ްނިންމާލީ ްހިސާބުން؛ ނިންމާލި

ް ްުކރަމުން ްރައްޔިތުންނާ ްސުވާލު ްމި ްއުފެއްދީ؟ ްކުށްވެރިން ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ްނިންމާލީ.ްކޮންއިރަކުތޯ ްވާހަކަ އެ

ްއުެފއްދީް ްކުްށވެރިން ްއެނޭގ ްއެަބ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުިރހާ ްތިބި ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެނގޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއަނިާޔވެރި ްދިގު ްފާއިުތވެދިަޔ ްއިރަުކކަން. 31ްްކޮން ްއަނިޔާވެރި ްޚުދުމުޚްތާރު ްވާުނވ31ްްާއަހަުރ، ްތެރޭަގއި އަހަުރގެ

ަފއި،ްޮބގަރުްަކއްކާނެްގޮތްްދަސްކޮށްީދފައި،ްސަަބއްޑީްަޖއްސާނެްގޮްތްދަސްކޮށްދީފައި،ްމިްހުރިާހްނޭނގޭްސްޓަފްތައްްދީ

ްުޒވާނުްން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަސްކޮށްދީފައި ްގޮތް ްކުރާނެ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެ ްދަސްކޮށްދީފައި، ްގޮތް ކަންތައްތަެކއްގެ

ިކވާްހެއްެކއް.ްމިްކަމަށްްހެކިވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްބޭފުޅާްއަށްްހަލާކުކޮށްލީ.ްމީްދިވެހިރާއްޖޭެގްހުރިހާްރައްޔިތުންްވެސްްހެ

ވެސްްއަދިްއެހެންްވިދާުޅވެވުެނއްްކަމަކު،ްއެްބޭފުޅާްވެސްްހިތުންރުހުމުންްއަމިއްލަްއަށްްޤަބޫލުކުރޭ،ްާއއެޭކ،ްމާޒީވެިދަޔް

ްއެްއކޮށ31ްްދިގުްއަިނޔާވެރިް ްވަނީ ްެއްްއަހަރުްތެރޭގައިްިދވެހިރާއްޭޖގެްހުރިހާްޒުވާންްޖީލު ހަލާކުކޮށްލާފައޭ.ްއަިދވެސް

ް ްފެންނަނީ ްމި ްވެސް ްމިއަދު ްޓަކަިއ ްދެމެހެއްޓުމަްށ 4ްްއަނިާޔވެރިކަން ްޙަޤީީޤ ްބާޣީްނގ4ްްެބާޣީން، ްއެ ބާޣީން،

ްިނގުަޅއިގަންނަމުންް ްަޙއްޤުތައް ްރަްއޔިތުންގެ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއަެނއްާކވެސް ްަބިއތިއްބަިއގެން ްތެރޭަގއި ބާރުވެރިކަމުެގ

މެްރެޔަކުްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެަތއްްބަޔަކަށްްއަނިާޔކުރަމުން،ްރައްޔިތުންނަށްްއަނިޔާކުރަމުންްމިހާރުްސުޕްރީމްްދާތަން.ްކޮން

ްކޯޓުގެްހިފަހައްަޓއިގެންްއެްއުޭޅްމައްސަލަްއަކީްވެސްްމިްއަިނޔާވެރިކަންްއަލުން...

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި
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ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްުކަޑހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްމިް .السالم عليكن 

ްގުޅިގެންް ްބަދަލުތަކާ ްގެންނަ ްމި ްދާއިރާތަކަށް ްއިދާރީ ްއިންތިޚާބުކުރުމުގެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އިޞްލާޙަކީ

ްބަދަ ްއަންނަ ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމެންބަުރްރައްޔިތުންެގ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްޓަކަިއ ްކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ްައދަދު ްމި ްގުޅިގެން ލާ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއާދެ! ްިއޞްލާޙެއް. ްކުރަްނވާނ71ްްެހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމިކަން ްޮއވޭ ްއެބަ ްަގއި ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްމި ް)ށ( ް)ހ(، ްާމއްދާގެ ްއެ ްއަދި ްއުޫސލު.3ްގޮތް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްމިކަން ްއެުކްްނަންބަރުގަިއ ްހަމަހަމަކަމާ އާދެ!

ްއެގޮތުންް ްއާދެ! ްއޮންނަނީ. ްިމ ްގޮތަށް ްއިތުރުވާ ްމެންބަރަކު ްހާހަކުން ްފަސް ްކޮންމެ ްބަހާލަިއގެން ްދާއިރާތައް އިންތިޚާބީ

ްއޮތ2114ްްމިއަހަރު،ް ްކުރިޔަްށްމި ްއާދޭ.ްއަދ2114ްިަގއި ްއެބަ ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންގެ ަގއިްވެސް

ްގޮ ްގޮތަށްްޖާގަިއގެ ްމަސަްއކަތުގެ ްކުރެވޭ ްވީނަަމވެސް، ްބެލިކަމުގައި ްގޮތަްށ ްޚަރަދުގެ ްއަދި ްވިޔަސް ްބެލިކަމުަގއި ތަށް

ްވިސްނަންޖެހެނީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ްފުންކޮްށ ްމިހާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީ ްވީނަމަވެްސ ބެލިކަމުގައި

ްަޤއުމު ްއިތުރުވީމަ، ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހަށް ްިމްރައްޔިތުންެގ ްކުރިއެރުމަށް ްޤައުމުގެ ްނޫންނަމަ ްއުފެއްދުންތެރިކަމަށް، ެގ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްދެން ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްހާސިލުނުވާ ްއެކަން ްބަދަލުތަކެއްތޯ. ްހެޔޮ ްކޮންކަހަލަ ްއަންނަނީ މަޖިލީހަށް

ްދަންނަވަ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްނޫންތޯ. ްވަުގތުތޯ، ްމުނާސަބަތު ްއެންމެ ްކުރުން ްމިކަން ްއަޅުަގނޑުްވިސްނަންޖެހެނީ ނީ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންގެ ްހުށަހެޅުމަށް.ްއެއީ ްމި ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުގެ ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްތާއީދުކުރަމޭ ްއަށް ފުރިހަމަ

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްކައުންސިލްތަްއ، ްސަބަބަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްމިކަން ްއެއީ ްލިމިޓުކުރަން. ްމާއްދާ؛71ްްމެންބަރުން ވަނަ

ްއިޞް ްނުބައި ްމަޖިލީހުގެްއަޅުަގނޑަށް ްވަންދެން ްދުވަސް ްގިނަ ްވަރަށް ްވެދާނެ. ްވެސް ްކަމަށް ްއޮތީ ްއަުތގައި ާލޙެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްދަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްއެޖެންޑާފެށި،ްކުިރޔަށް ްމިއަދު ްައިއސް ްހުއްޓުމަކަށް ޖަލްސާތައް

ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނުޑމެން ްއެއީ ްްތާއީދުކުރަން. ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްވެސް 3ްކައުންސިލްތައް

ް ްއިންތިޚާބުކުެރވެނީ ްކައުންސިލްަތއް ްއާދެ! ްއިޞްލާޙުތަެކއ3ްްްއަހަރަށް. ްބޮޑެތި ްޤާޫނނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ައހަރަށް.

ްދާއިރާތައްް ްއިދާރީ ްޖެހެނީ ްމި ްބަލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްގުިޅގެން ްއިޞްލާޙުތަކާ ްމި ްއައިއްސަ. ްވަނީ ްމި މިހާރު

ްވެްސްލާމަރު ްބަލާއިުރ ްއެކަމަށް ްބުރަ. ްއަންނަ ްމިކަމުން ްަބޖެޓަށް ްދައުލަުތގެ ްިމއަދު ްހިނގާިއރުގައި ްއުސޫލުން ކަޒީ

ްއެް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްއެބަ. ްގެންނަންޖެހޭ ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްޤާނޫނުތަކަށް ްމި ްޖެހޭ، ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްައޅުަގނޑުމެންޖެ ްވެސް ްމަސްއޫިލއްަޔތަށް ްގެންނަންޖެހޭްކައުންސިލްތަުކގެ ްއެގޮތުން ްގެންނަން. ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ހޭ

ްމުނާސަބަތުތައްް ްެއކި ްއަިދވެސް ްމިސްކިތްތަކާ ްފާހަގަޮކށްލަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްޚާްއސަކޮށް ްތެރޭަގއި ބަދަލުތަކުގެ

ހެންވީމާ،ްމިްފާހަގަކުރުމުގެްމަސްއޫިލއްޔަތުްވެސްްއަދާކުރަންްމިްއޮންނަނީްމިހާރުްއޮންނަްގޮތުންްކައުންސިލްތަކުން.ްއެ

ްމަސްމަހުގައިް ްބައެއް ްކަހަލަ ްމަސް ްރަމަޟާން ްހުރޭ. ްެއބަ ްދަތިތައް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްކުރުމުަގިއ ްކަންތައް ދެންނެވި

ްތަރާވީހެްއް ްމިސްކިތެއްަގއި ްމިެވނި ްބުނޭ ްއެބަ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ ްވެސް ްނަމާދުކުރަމުންދާއިރުގައި މިސްކިތްތަކުަގއި

ނޑުމެންްމިްދައްކާްލާދީނީްވާހަކަތައްްއެބަްދައްކާްނުކުރެވޭނޭްމީހުންްނަމާދުކޮށްކޮ ށްްތިއްބާްކައުންސިލްތަކުން.ްމީްއަޅުގަ
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ްބައެއްް ްހުރީމަ. ްމީގައި ްސަބަބުތައް ްދެންނެވި ްމި ްދައްކަނީ ްމި ްވާހަކަ ްމި ްނިސްބަތްކޮށް. ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ޚާއްޞަކޮށް

ްއަ ްމިކަހަލަްވާހަކަދެއްީކމަ ްމެންބަރުންްވަރަްށްކަނުލާ ްއަބަުދވެްސްޢިއްޒަތްތެރި ޑުއަހާނެ.ްއެހެންނަމަވެްސްއަޅުަގނޑުމެން

ްކުރަންޖެޭހް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްިއތުރަށް ްނިޒާމު ްއޮތް ްމި ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަކީ ްވާހަކަ ްދައްކާ މި

ނަންޖެހުނުްކޮންމެްވަރަށްްގިނަްކަންަތއްތަެކއްްެއބަްހުއްޓޭ.ްއެގޮތުންްޤާނޫނުައސާސީްއަށްްައޅުަގނޑުމެންްބަދަލެއްްގެން

ްއޮްތް ްކުރަންޖެހިފައި ްަވގުތަށް ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުކުރުމަކީ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްގޮތަށް ްގުޭޅ ްަވގުތަކާ ްއެ ހާލަތެއްގަިއ

ކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޤާނޫުނއަސާސީްއިޞްލާޙުކުރަންްމަިޖލީހަށްްހުށަހަޅާްމެންބަރަކަށްްނޫންްމިއަދުްވިސްނަންޖެހެނީ.ް

ްޢިއް ްމީހަކު ްމިްއެ ްމުޖުތަމަޢަށް ނޑުމެްނގެ ްއަށް،ްއަުޅގަ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއިޞްާލޙުން ްހުށަހަޅުއްވާ ްއެ ްމެންބަރަކު ޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށްްލިބެމުންދާނީްކޮންކަހަލަްކުރިއެރުންތަކެއްތޯ.ްމީް އަންނަނީްކޮންކަހަލަްބަދަލުތަެކއްތޯ.ްމީގެްސަބަބުންްއަުޅގަ

ްކުް ްއާދެ! ްއެްއޗަކީ. ްބަލަންޖެހޭ ްމީހަކުްއަޅުަގނޑުމެން ްނިސްބަތްނުާވ ްޕާީޓއަކަށް ްަވކި ްނުވަތަ ްހުށަހެޅީމަ، ްޕާޓީައކުން ޑަ

ްބަލައިނުގަތުން.ް ްއޮންނަނީ ްމި ްތެޭރގަިއ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްހުށަހަޅައިފި ްއިޞްލާޙެއް މަޖިލީހަށް

ްޒިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޮޑަށް ްއެއަށްުވރެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދުްއެހެންނަމަވެސް ންމާދާރުވާންޖެހޭނޭ.

ްމަސްއޫލިއްޔަތެްއް ްބޮޑު ްަވރަށް ްއޮތް ްއެބަ ްކައުްނސިލްތަކުަގއި ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްެއކަމަުކް ްއޮތް. ްއެބަ ްހަވާުލކޮށްފައި ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަެކއް ްބޮޑެިތ ްވަރަށް ްވެސް ްމަޖިލީހާ ްރަްއޔިތުންެގ ހަވާލުކޮށްފަ.

ްަރއް ްބައްލަވާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްބައްލަވާ. ްމެންބަރުންތޯ ްިކތައް ްާހޒިރުވަނީ ްކޮމިޓީތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ 17ްޔިތުްނގެ

ވަނަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލިސްްނިމުމަކާްހިސާބަށްްދަނީ.ްކިތައްްބިލުތޯްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަުކގައިްއޮތީ.ްމީްައޅުަގނޑުމެންް

ްރިޔާސަ ްމަޖިލީހުގެ ްކަމެއް. ްއަވަސްކުރުމަްށްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްމިކަން ްކުރަްއަވނީ ްކަމެއްތޯ ްކޮން ްޭބފުޅުން ްތިއްަބވާ ތުަގއި

ޓަކައި.ްއާދެ!ްމިްަދއުރުްނިމުމުގެްކުރިންްމިދެންނެވިްކޮމިީޓތަކުަގއިްހުރިްބިލުތައްްނިންަނމަން.ްއަދިްހަމަްއެާއއެުކަގއިް

ްމި ްއަދާކުރުމުަގއި ްމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ްއޮތް ްހަވާުލވެފަިއ ްމީހުންްކައުންސިލްތަކާ ްތިބޭ ްގޮތުަގއި ްފުލްޓައިމް ހާރު

ްކަންތައްް ްތަންތާގައި ްގެންނަން.ްދުނިޔޭެގްއެހެން ްބަދަލުތަކެއް ްވެސް ްއެއަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މުސްތަޤުބަލުގައި

ްީމް ްަރއީސް ްނައިބު ްރައީސާއި ްއޮންނަނީ ްއެހެންތަނުގައި ްއާދެ! ްއެބަ. ްބަލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއުސޫލު ކުރާ

ލްޓައިމްްމީހުން.ްދެންްއޮންނަނީްޕާޓްޓައިމްްވަޒީާފއެްއގެްގޮުތގައިްމިްއޮންނަނީްަކއުންސިްލތައް.ްެއއީްޮގވާލީމަްައއިސްްފު

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްަތކެއް. ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްމިހިރީ ްއެހެންވީމާ، ްމަްޝވަރާދިނުން. ްގޮތުން ްބެހޭ އެކަމަކާ

ންޖެހޭ.ްމުސްތަޤުބަލުގައިްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްބަޖެޓު،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްދައުލަުތެގްކަންތައްތަކަށް،ްޤާނޫނުތަކަށްްބަދަލުގެންނަ

ްްބަޖެޓުްދެކޮޅެއްްނުޖެއްސޭނެްމިކަންްމިގޮތަށްްނުކޮށެއް...ް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:
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ްިދވެހި ްވަނީ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ް...ވަނަް`. ްއަްށ ްާޤނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ރާއްޖޭެގ

ް ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްއާދެ! ްއިޞްލާޙުކުރުން.231ްްއިޞްލާޙުގެަނއުން. ްގޮތަށް ްއަންނަިނވި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ް ްއިދާީރ231ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވަީނ ްމި ްަގއި ް)ށ( ްއާދެ! ްއިޞްލާޙުކުރަން. ްޮގތަށް ްއަންނަނިވި ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްގޮްތްްދާއިރާތައް ްއިންތިޚާބުކުރެވޭނެ ްރަީއސް ްނައިބު ްރައީާސއި ްަކއުންސިްލތަކުގެ ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްޓަކަިއ ހިންގުމަށް

ް ްރައީސް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެވެ. ްޮއންނަންވާނެ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއ231ްްިޤާނޫނުގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބަަލއިލަް ްއެބަ ނޑުމެން ްގޮްތްއަުޅގަ ްއޮތް ްއެ ްދާއިރާަތއ231ްްްންޖެހޭ.ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްއިދާރީ ް)ށ(ްގައި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ހިންގުމަށްްޓަކައިްއިންތިޚާބުުކރެވޭްަކއުންސިލްތަުކގެްރައީާސއިްނައިބުްަރއީސްްއިންތިޚާބުުކރާނީްއެްކައުންސިލްަތކެްއެގް

ްވޯަޓކުންނޭ.ްޢިއްަޒތްތެ ްސިއްރު ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނޭ ްކަުއންސިލްގައި ްއެ ްތެރެއިން ްމިްމެންބަރުންގެ ްރައީސް.ްމީގައި ރި

ްޤާނޫުނއަސާީސގަިއް ްއެއީ ްވާހަކަ. ްނަގާ ްިސއްރުން ްަރީއސެއް ްނައިބު ްރައީަސކާިއ ްނަގާ ްމެުދގައި ްަކއުންސިލްގެ ވަނީ

ްަކއުންސިލްގެް ްިއންތިޚާބުކުރެވޭ ްަޓކައި ްހިންގުމަށް ްާދއިރާތައް ްއިދާރީ ް)ނ(ްަގއި ްއޮތީ ްމި ްދެން ްގޮތް. ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ްަކނޑަް ްޤާނޫނުގައި ްދާއިރާަތއްްއުމުރު ްއިދާރީ ްަބޔާންކުރާ ްގައި ް)ނ( ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްކަމަށް. ްއޮންނަންވާނެ އެިޅފައި

ް ްދިގުެވގެން ްއުމުަރކީ ްކައުންސިލްަތކުގެ ްއިންތިޚާބުުކރެވޭ ްޓަކައި ްޤާނޫނުއަސާސ3ްްީހިންގުމަށް ްދެން ްަކމަށް. އަހަރު

މިްދައުރުގައިްެއްއގޮތަކަްށވެސްްޤާނޫނުއަސާީސްްއިޞްލާޙުކުރަންްމިްޖެހެނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްައޅުަގނޑަަކށްްނުފެނޭ

ްދިވެހިރާއްޖޭގައިް ްއުޅެނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހާލަތުން. ްއޮތް ްމި ްރާއްޖެ ްމި ްއެއީ ްގެންނާަކށް. ްއިޞްލާޙުތަކެއް އަށް

ްދާއިރާަތކުގަް ްއެކިއެކި ްިއދާރީ ްރާއްޖޭގެ ްމައްސަލަޖެހިގެން. ްވޯޓެްއަގއި ްނެގި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއުސޫލުން ިއްލާމަރުކަޒީ

ނޑުދަށުލައިގެންް އެިކއެކިްރަްއޔިތުންްކުރިމަތީަގއިްއިންސާފުވެިރކޮށްްނެގިްވޯެޓއްްމާލެްއަށްްގެނެސްްއެްވޯުޓްފޮށިތައްްބަ

ްރައްޔިތުންް ްރާއްޖޭގެ ްމަކަުރހެދޭތޯ. ްއަެނއްާކވެސް ނުޑއަަޅއިގެން ްބަ ްފޮށިތަކުަގއި ްވޯޓު ްއެ ްގޮތަށް ްހެދި ކުރީަގއި

ްރަ ްެއކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރާއްޭޖގެްކުރިމަތީގައި ްނޫން.ްމި ްކަންަތއްތަކެއް ްކުރި ްރާއްޭޖގައި ްވެސް ްދުވަހަކު ށްރަށުގަިއ؛ްމީ

ްއޭެގް ްވޯުޓގުނާފައި ްުކރިމަތީގައި ްަރއްޔިތުން ްކުރިމަތީަގއި، ްމީހުްނ ްއެ ްތިބެގެން ްސަރަަހއްދުަގއި ްއެކި ްަރއްޔިތުން އެކި

ްއިޢުލާންކު ްކޮމިޝަުނން ްއިލެކްޝަން ްނަތީޖާ ްއިޢުލާންކޮށްފައި،ްއެ ްނަތީޖާތަްއްނަތީޖާ ްއޭގެ ްމީޑިޔާތަކުން ްކުރީަގއި ރުމުގެ

ްއިޢުލާންކޮށްފަިއް ްއެްއޗެހި ްދިޔަ ްއިޢުލާންކުރުމުން ްަވކިވަކިން ްާދއިރާތަކުން ްއެކި ްެއކޮޅުން، ްސައްޙަކޮށް އިޢުލާންކޮށްފި.

ްމައްސަލަް ްއޭގެ ްކޮިމޝަނުން ްއިލެކްޝަން ްދުވަސް ްިތން ްދުަވސް، ްދެ ްދުވަސް، ްެއއް ްހިސާބަކުން ްވަކި އެްއްނަގާފައި،

ްލާމަރުކަޒީް ްމީ ްކިޔާފައި؛ ްޯގހޭ ްވޯޓު ްއޮހޯ! ްފަހުން ްފަހަނައެޅި ްވެސް ްމުއްދަތު ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްވަންޏާ ްކަމަށް އޮެވއްޖެ

އުސޫލުންްފުރަތަމަްރައްޔިތުްނގެްއެންމެ؛ްވަޙީދަށްްެވސްްުބނަންްއެނގިއްޖެްމީްމުޤައްަދސްްޙައްޤެްއކަން.ްމިްހިސާބަށްް

ދަސްްޙައްެޤއްކަން.ްރަްއޔިުތންނަށްްދީފައިްއޮތްްވިރާސީްބާރެއް،ްއޭުރގެްކަތީބުންްލަްއާވްދިޔައިމަްއެނގިއްޖެްެއއީްމުޤައް

ްތިމަންނަ،ް ްބުނީ ްެވސް ްރަށެއްގައި ްދިޔަ ްފަހުން ްވަރަށް ނޑު ްވޯޓުލައްަވިއގެން؛ްއަުޅގަ ްފޮށިތަކަށް ްވޯޓު ނޑުައޅަިއގެން ބަ

ނޑު ްައޅުގަ ްކޮތަަޅކަށޭ. ްވޯޓުލަނީ ްތިަމންނަ ްބުނީ ްައއިސް ްބުނީމަ،ްްއަންހެނަކު ްވޯޓުލަނީ. ްކޮތަޅަކަށް ްކިހިނެއްހޭ އެހިން
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ްލަނީ.ްލީމަ،ް ްކޮތަޅަށޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލާށޭ.ްދެން ްކޮތަޅަށް ްމި ްބުނާނޭ ްދުރުގަ.ްހުރެފައި ްހުންނަވާނޭ ްކަތީބު ްއޭރު ބުނީ

ންްކުރިމަތީަގއޭްކަތީބުމެންްގޮސްްކޮތަޅުްކޮޓަިރްއަށްްވައްދާަފއިްކޮތަޅުންްަވިކްއެއްެޗއްްނަގާަފއިްއަޅަީނއޭ.ްއަޅުަގނޑުމެ

ްލާމަރުކަީޒް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއެހެންވީމާ، ްއުޅެނީ. ްމި ްމިހާރުވެސް ްވޯޓުނުލެިވގެން ްކޮތަޅަށް ްއެހެންވީމާ، ްހަދަނީ. މި

ްގޮެތއްަގއި؛ްމިްއިދާރީްމައްސަލަތަްއްގެަނއީްެވސްްއެްވާހަކަްެދއްެކިވް އުސޫލުންްހިންގުމުގެްބޭނުމަީކްއެއީްަމއިަގނޑު

ދައްާކްފަރާތްތަކުންްއިޞްލާޙެްއްލާމަރުކަީޒްޤާނޫނަށްްއެްމީހުންްއިޤްިތޞާދީްގޮތުންްކުިރއެރުންތަކެްއްބޭފުޅުން.ްއެްވާަހކަ

ްގޮތަްށް ްކަމެްއްނުކުެރވޭ ނޑުކޮށްލަިއގެން ނޑުބަ ްގަ ްހަދައި ްިމގޮަތށް ްެއގޮތް ްެއއްަޗކަށް ްއޮތް ްބައްޓަްނކޮށްފައި ްގޮތަށް ލިބޭ

ްމި ްމިހިރީ ްމިހާރުވެސް ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްޯކޓުތައްްްނިންމާލީ ްވެސް ްއޭުރަގއި ްުހރި، ްވެރިައކަށް ްހުރި ާރއްޖޭަގއި

ްަހއިޖެކުކޮްށގެން.ް ްޯކޓުތައް ްހުންނެވީ ްއޭރުެގްެވސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްަމއުމޫން ްމީހާ.ްައލްއުސްތާޛު ހައިޖެކުކޮށްގެްންހުރި

ްހެިކވާނެ،ް ްަރއްޔިތުން ްކޯޓުެގްވެިރޔާ.ްިދވެހި ްސުްޕރީމް ްއޭުރގެ ްމަނިކުފާނަކީ ްޯކޓެއްްއަހަރ31ްްުއެ ވީއިުރގަިއްސުޕްރީމް

މިްރާއްޖޭަގއިްނުހުންނަކަން.ްސުޕްރީމްްކޯޓުްއޮންނާނީްަރީއސްްއޮފީހުގަ.ްއެންމެްމަތީްކޯަޓކަށްްހުންނާނީްހައިކޯޓު.ްޖެހޭް

ްރާއްޖޭގެްވަަރށްްސަޅިކޮށްްވެރިކަްނކުރަން.ްހުރިހާްމައްސަލަތަކެއްްމައުމޫނާްހިސާބަށްްދާންޖެހެނީ.ްމައުމޫނަށްްއެނގޭްމި

ްެގްމަ ްއެ ްގެންުގޅެވޭެނކަން. ްވާހަކަނުދަްއކާ ްވެސް ްކޮއްޮކއާ ްާއިއ ްދައްތަ ްުއޅޭ ްގޭަގއި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއެނގޭ އުމޫނަށް

ބަހަންވީމާ،ްއެްގެްނުބަހައިދީްބާއްވާަފއިްޝަރްޢީްކޯޓަކަށްްމައްސަލަްލާފައިްބޭްއވީމާ،ްއެްގޭްދައްތަްާއއިްޮކއްކޮްާއިއް

ތިބޭނެކަން.ްއެހެންީވމާ،ްބައިބައިކޮށްލާފަިއ،ްމުޅިްޤައުމުްހަމަނުޖެހުމެއްގެްތެރޭްްބޭބެްއާއިްމަންމައާްވެސްްވާހަކަނުދައްކާ

ްހާޖާނުހައްދާފައިް ްމުޅިން ްކޮށްފައި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްނަގައިލާފައި، ްކަރާމާތް ްިއންސާނީ ްމީހުންގެ ްއެ ބާއްވާަފއި،

އުޅެނީ.ްމިހާރުްއެންމެްއުފެދޭްުސވާލަީކްްއަނެއްާކވެސްްމުިޅްވޯުޓްެވްސްލަސްކޮށްފައި،ްމިްހުރިހާްހައިޖާނެއްްހަދަންްމި

ޖަހާއިރުަގިއ12ްްއޮްކޓޯބަރުްމަހުގެްޭރްދަންވަރ11ްްުޮއކްޓޯބަރ،ްމިްހިނގ11ްްާޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްިމްރާްއޖޭގައިް

ްބޭރުންް ްޖެނެރަލުން. ްސިަފއިންގެ ްވެރިން، ްސިފައިންގެ ްުސވާލުކުޭރ ްއެބަ ްޗީފެއްތޯ ްއިން ްކޮމާންޑަރ ްކޮން ހުންނާނީ

ްޗީފަަކްށްތަމްރީ ްއިން ްކޮމާންޑް ްތިމަންނަމެންގެ ްާކކުތޯ ްައކީ ްޝަކުވާ ްޖެނެރަލުންގެ ްތިބި ްހަދައިގެން ްތަޢުލީމާ ނާއި

ދުވަހުގެްތެޭރގައިްއެްމީހުންނަށްްކޮމާންޑ31ްްްހުންނާނީ.ްމިއީްކުރަމުންދާްސުވާލު.ްޤާނޫނުއަސާސީްބަޔާންުކރާްއެްބުނާް

ވެހިްަރއްޔިުތންނަށްްއެްމީހުންގެްވެރިަޔކުްއެބަްދަްއކަންޖެހޭ.ްސުޕްރީމްްއިންްޗީަފކުްދަްއކަންޖެހޭ.ްދިެވހިްދައުލަތުގެްދިް

ްވުރެް ްބަހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްބަސް. ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއީ ްޤާނޫނުައސާސީ ްވުރެ، ްޤާނޫނުއަސާީސްމައްޗަކަށް ްވެސް ކޯޓަކަށް

ްމުއައްަސސާއެ ްމުސްތަޤިއްލު ްނުހުންނާނެ. ްމުއައްސަާސެއއް ްެއއްެވސް ްބަސްިކޔޭނެ ްވެްސްމައްޗަށް ްމަޤާމެއް ްއަދި އް

ްހުރިް ްދީފައި ްހޮވާފައި ްނަގައި، ްއަހަރުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއީ ްދަންނަންޖެހޭނެ ނޑިޔާރުން ްފަ ނުހުންނާނެ.

ްގޯސްް ްހުރިހާ ްތިބީ ްނުދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޯކޓުތަކުަގއި ްޝަރްޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަެއއްކަން. ްތިބި މަޤާމެއްގައި

 މީހުންނެކޭ.

ް
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 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްދަނީ ްމި ްބަހުސްކުރަމުން ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްގޮތުން. ްގުޅޭ ްިއޞްލާޙަކާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްިއޞްލާޙެްއ231ްްއަށް ްއަށް ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް)ށ(ހުށަހަޅުއް ްގޮތް. ްއޮތް ްމާއްދާ ްދެންނެވި ްމި ްމިހާރު ްބޭނުންޭވ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްމި "އިދާރީްް-ވާފައި

ްެއް ްއިންތިޚާުބކުރާނީ ްަރއީސް ްނައިބު ްަރއީސާިއ ްކައުްނސިލުތަކުގެ ްއިންތިޚާބުކުރެޭވ ްަޓކަިއ ްހިންގުމަށް ދާއިރާތައް

ހިމެނޭްމެންބަރުންގެްސިއްރުްވޯަޓކުންނޭ."ްހުށަހަޅުއްވާަފއިްިމްްކައުންސިުލގެްމެންބަރުންގެްތެރެއިންްއެްަކއުންސިލުަގއި

ްަރއީސްް ްނައިބު ްރައީާސއި ްކައުންސިލުތަުކެގ ްއިްނތިޚާބުކުރެވޭ ްޓަަކއި ްހިންގުމަށް ްާދިއރާތައް ްއިދާރީ ްއިޞްލާަޙކީ ވަނީ

ް ްކޮަބއިތޯ؟ ްތަފާތަީކ ްމީގެ ްއޮންނަންވާނޭ. ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްޤާނޫުނގައި ްގޮތް ްެއީއްއިންތިޚާބުކުރާނެ ްލުން ްވޯޓެްއ ސިއްރު

ްމިް ްބަޔާްނކޮށްފައި ްަކނަޑއެޅިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްފާހަގަކުރެެވނީ. ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނުވާކަްނ ްކަމަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްކަންކަންް ްމި ްގޮތަްށ ްޭބނުންވާ ްތިމާ ްނެތީ. ްޔަޤީންކަން ްކަމުނުދިަޔީއ. ްގޮތް ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްވޯޓަކުންނޭ. ްިސއްރު އޮތީ

ްޔަ ްނޫން.ްދާނެކަމުގެ ްކަންތައްތަެކއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުންނަނީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނެތީ. ޤީންކަން

ްުކޑަް ްމެންބަރަުކ، ްޕާޓީއެްއގެ ްއެހެްނ ްއިންނަ ްކިަޔއިގެން ްމެންބަރެޭކ ްމިިނވަން ްވަކި ްއަދި ްެއކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ް ްރަނގަުޅ ްވިޔަސް ްހުށަހެުޅއްިވކަމުަގއި ްމެންބަރަކު ްެވސްްޕާޓީއެްއގެ ްޕާޓީަތކުން ްބޮޑެތި ްވެއްެޖްއޔާ ްކަމަށް އިޞްލާޙެްއ

ްމިީއް ްކުރީމަ ްކަންތައްތަްއ ްޒާުތެގ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްޙަޤީަޤތް. ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެީއ ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެކަން

ްކު ްވަރަށް ްޖާގަ ްބުނުުމގެ ްކަމެކޭ ްކުރާ ްނިޔަުތގައި ްއިޚްލާޞްތެރި ްވިސްުނމުގައި، ްރަނގަޅު ްސަބަބަކީ،ްޙަޤީޤަތުގައި ޑަ.

ސިއްރުްޯވޓަކުންްއޮތްްތަންްާޤނޫނުއަސާސީންްއުނިކޮށްަފއިްމިްބުނަނީްޤާނޫނަކަށްްބާރުްދީފައި،ްއެްޤާނޫނުގެްތެރެއިްން

ްވަަން ްދެ ްދެން ްނޫން. ްަކމެއް ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެހެންވީމާ، ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަަކ ްހަދާ ްގޮތްތަެކއް އެހެން

މަށްްވުރެްޙަޤީޤަުތގައިްޯލކަލްްަކއުްނސިލުތަކާއިްާރއްޖޭަގއިްހުރިްަކއުންސިލުތަުކގެްހަރަކާތްތަކާްއިޞްލާޙުެގްވާހަަކްދެްއކު

ނޑުމެންްެއބަްޖެހޭްވިސްނަން.ްކީއްެވގެންތޯްރަށްރަށުގައިްހުރިްކައުންިސލުތައް،ްއަތޮޅުަތކުަގއިްހުރިް ބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަ

ްއަޅުް ްއުޅެނީ. ްހަރަކާތްތެރިުނވެިވގެން ްބަލައިްކައުންސިލުތައް ްދޭތެރޭ. ްކަންތައްތަކާ ްއެ ްބަލައިލަންޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ގަ

ްހިނާގް ްކަންކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްނެތް. ްނިންމާލެވޭކަށް ްހިސާބުން ްކައުންސިލާ ްހަމައެކަނި ްއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާއިރު

ްޙަޤީޤަތަ ްޤަބޫލުކުާރ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލައިލަން ްގޮތަށް ްވަމުންދާ ްކަންކަން ްއުސޫލަށާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީން 3ްކީ

ް ްދެންނެވި ްކުރިކަން.ްމި ްވެިރކަމެއް 3ްްއަހަރުގެ ްތެރޭަގއި ްެވރިކަމުގެ ްނުކުމެ،2118ްްއަހަރުގެ ްކެމްޕޭނަށް ވަަންއަހަރު

ް ްފުްއދަމުންގެންދިޔަ ްވަޢުދުތަްއ ްވީ ްގާތު ްަރއްޔިތުްނ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްނުުކމެ، ްހިފައިގެން އަހަރެއ3ްްްމެނިފެސްޓޯ

ްފާހަގަކު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެ ްއޮތް. ްއެބަ ްރައްޔިތުންނަށ3ްްްެރވިފައި ްކޮށްދޭނަމޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ައހަރުގެ

ްރަނގަޅަްށް ްވަރަށް ްކަންަތއްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްކަންތަްއތަކެއް، ްގިނަ ްވަރަށް ްތެރެއިން ްކަންތައްތަުކގެ ދެންނެވި

ްޙަޤީޤަތް.ްއެހެންނަމަވެ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްމީހުންްހިނގާފައިާވކަން ްވެސް،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ސް
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ވެސްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްޙަޤީޤަތަކީްވެރިކަެމއްްކުާރއިރު،ްވެިރކަމެއްަގއިްވަޢުދުތަކެއްްވެގެންްއަންނައިރުްއެްވަޢުދުތަުކގެް

ްކަންތަ ްހުރި ްކުރެވިފަިއ ްގޮތަށް ްނޫން ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްވެސް ްތެރޭގައި ްކަންތައްތަކުެގ ްކޮށްދޭ ްވެސްްތެރެއިން އްތައް

ްވަޢުދުތަކަިއގެން.ް ްނުކުންނަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހަރަށް ްދެވަނަ ްަރނގަޅުކުރަންޖެހޭކަން. ްކަންކަން ްއެ ހުންނާނެކަން.

ް ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކުްނނައިރު ްއެްއކޮށް ްވަޢުދުތަކާ ްވެިރކަމެއ3ްްްމި ްއަޅުަގނޑުމެން އަހަރުދުަވހު

ނޑުމެންނަށްްއެންމެްރަނގަޅުްގޮތުގައިްނޫްންކުރިއިރު،ްވަޢުދުތަކެ އްްެވގެންްވެރިކަމެއްްކުިރއިރުްއެްވެރިަކމުގައިްއަުޅގަ

ްމިް ްއެހެންވީމަ ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެން ްއިޞްލާޙުކޮށް،ްަރނގަޅުކުރަންޖެހޭކަން. ްަކންތައްތައް ްހުރި ްކުރެވިަފއި ގޮތްގޮތަށް

ްތެރެއި ްރައްޔިތުންގެ ްރާްއޖޭގެ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްއެްބުނަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިންވަރު ްޙައްޤުވާ ްވެސް ްމީހަކަށް ްޮކންމެ ން

ްޚިދުމަތްް ްފަުރވާެގ ްޞިއްޙީ ްމީހާެގ ްއެ ްގަރުބަގަީތއްސުރެ ނޑުަގއި ްބަ ްމައިމީހާގެ ްފޯރުކޮށްދޭނަމޭ. ްހިސާބަށް މީހަކާ

ނޑުމެންްެއމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރެްއަގއިްޔަޤީްނކޮށްދޭނަމޭ.ްމިއީްއަޅުަގނޑުެމންްމި ހާރުްމިްދައްކާްވާހަކަްކަންތައްތައްްއަުޅގަ

ްވެްސް ްދަރިފުޅު ްމީހާގެ ްއާދަިއގެ ްނިކަމެތި، ްއެންމެ ްތެރޭގެ ްރާއްޖެ ްައކީ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން އަކީ

ސްކޫލުތަކުންްވަރަށްްރަނގަޅުްނަތީޖާްހޯދަމުންްއެބަްދޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްދަރިފުޅުގެްމައިންބަފައިންގެްތަނަވަސްކަްން

ްދަރިފު ްއޭނަގެ ްއާދައިެގްނެތީމާ ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތޭ. ްފުރުޞަތެއް ްދިއުމުގެ ްތައުލީމަށް ްމަތީ ޅަށް

ްފުރުޞަތުް ްދިއުމުގެ ްތަޢުލީމަށް ްމަތީ ްދަރިން ްނެތް،ްނިކަމެތިމީހުންގެ ްފައިސާ ްދެންނެވި ްމި ްބުނަނީ ްމި ްމީހުން ނިކަމެތި

ްހޯދަމުން ްނަތީޖާ ްރަނގަޅު ްކިަޔވައި ްރަނގަޅަށް ްފުރުޞަތުްްއޮންނަންޖެހޭނޭ. ްތަޢުލީމުގެ ްމަތީ ްއަްށ ްކުއްޖާ އަންނަ

ްދައްކާް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއީއ ްއުފައްދާނީ. ްތާނގައި ްޮއތް ްކުރިއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްސަރުާކރެކޭ ްއޮތް ޔަޤީންކުރެވިަފއި

ްކަންަތއްތަ ްބޭުނންވާ ްމީހުން ްއާދަިއގެ ްވާހަކަ. ްކަންތައްތަުކެގ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިުތމީހާ ްއާަދއިެގ ްއަކީ. ްވާހަކަ.ްވާހަކަ ުކގެ

ްގެނެްސ،ް ްއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަށް ްމާލޭ ްމީހާ ްއެޑްމިޓުކުރާ ްހޮސްޕިޓަލުގަިއ ްމަނަދޫ ްެއނގޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަަލއިލާއިުރް ްގޮސް ްހޮސްޕިަޓލަކަށް ްއިންިޑޔާ ްބުނާއިރު ްގެންދަން ްހޮސްޕިޓަލަކަށް ްއިންިޑޔާެގ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުން

ްއޮން ްހަމަވެފައި ްލިމިޓް ްނެތިދަންދެންްއާސަންދަިއގެ ްަގރުބަގަތީއްސުރެ ނޑުަގއި ްބަ ްމައިމީހާގެ ްއެހެްނވީމާ، ނަކަން.

ދަންދެންްބޭސްފަރުވާގެްކަންތައްތައްްއާަދއިގެްނިކަމެތިމީހާްައށްްޔަޤީންކޮށްދޭންޖެހޭނީ.ްޔަޤީންކަންްކަށަވަރުވެަފއިްއޮންަން

ވީމާ،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްަވޢުދުތަކުގެްވާަހކަްމީހުންްެއްސަރުކާރެއްްއުފައްދަންޖެހެނީްއާދަިއގެްނިކަމެތިމީހާްއަށްްޓަަކއި.ްއެހެންް

ހާސްްވޯޓަށްްވުރެްގިނަްވޯޓުްލިބުނީ.ްލިބުނީމަްއޮރިޔާންްފަނޑިޔާރުންްެވސްްމިްއުޅެނ95ްްީދައްކަނީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްް

 الم عليكن لس  اوކަންބޮޑުެވގެން.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަ

ްކަންކަންް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްގެނަްސ، ްބަދަެލއް ްެއއްވެސް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހުރިހާް ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްގެންދިއުމަށް ްބޭރަށް ނޑުތަކުެގ ްމިންގަ ްހުރި މިހާރު
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ްފަރާ ްޕާޓީތަުކގެ ްބަދަެލއްްސިޔާސީ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮަތކަށް ްނޫން ްމަްއޗަށް ްއެއްބަްސވުމެްއގެ ްއެއްބަްސެވވޭ ތުްނ

ްމިް ްބޭނުމުަގއި ްދެއްކުމުެގ ްވާހަަކ ްިސޔާސީ ްއެެހންނަމަވެސް، ްނުވާނެ. ްމިއަަދކު ްކަމެއް ްއެ ްހުށަހަޅައިގެން ގެންނަން

ްބަ ްިތބި ްމަޖިލީހުގައި ްޭބނުންވެއްޖެްއޔާ ްކުރަން ްކަމެއް ްހުށަހެޅުންތަކުގެްމަޖިލީހުގައި ްހުށަހެޅޭ ްބޭނުންވެެގން ްބޭފުޅުން އެއް

ނޑުމެންނަށްްަބހުސްކުރެވިދާނެ.ްޤާނޫނުއަާސީސގެްމިއަުދގެްހާލުްައޅުަގނޑުެމންނަށްްއެބަްއެނގޭ.ްިދވެހިް މައްޗަށްްއަުޅގަ

ް ްދެންެނވީ ްމި ްަބއިޮކށްލެވުނުއިުރގަިއ، ްބަޔަށް ްތިން ްޤާނ3ްޫދައުލަތް ްމި ްަބއިކޮށް، ްމަްއޗަށް ނުއަސާީސްބާުރގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއޮންނަނީ ްދަށުން ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްކުީރގައި ްބާރުތަކެއް ްުހރިހާ ބައްޓަންކޮށްލެވުުނއިރުަގއި

ްމަޖިލީހުަގއިް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަިދ ްވެސް. ްޢައްޔަންކުރުން ްަރއީސަުކ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްެއއީ އަތްޕުޅުގަ.

ނޑުމެންެގްޢަދްލުއިންޞާފުްޤާއިމުކުރާްމެންބަރުންްބައިތިއ8ްްއިންތިޚާބުނުކުރާް ބަިއގެންްެއކަންްކުަރމުންގެންދިޔަ.ްއަުޅގަ

ްދެންް ްއޮންނަނީ. ްވެފައި ްަކމަށް ްބާރެއް ްކޮންޓްރޯލްކުރާ ްީމހާ ްވެރި ްވެސް ނޑިޔާރުންނަކީ ްފަ ްހުރިހާ ްތިބި ދާއިރާަގއި

ް ްިމ ްއޮްއވާ ްއަތްދަށުގަ. ްޮގތަށް ްދެންނެވި ްމި ްވެސް ްއޮންަނނީ ްސަރުކާރު ްަވކިކޮށްަލއިގެންްސަރުކާރު. ބާރުތައް

ްގެންދާް ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްމިއަުދ ްމީހުން ްތިބި ްއަރާ ްބަޣާވާަތކުްނ ްވެރިކަމަށް ްއުެފދުނު ްފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއެނގޭ.ް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރުންކަން ްކަން ްއެޮގތަށް ްބާރުތައް ްއެ ްހަމަ ްއަނެްއާކވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުމަކީ

ްހި ްދަށުންނޭްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްިމ ްއަދި ްދައްކަމު. ްއެބަ ްއެްނމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ މާޔަތްކުރުމުެގ

ކަންކަންްކުރެވޭނީްބުނެ،ްއެްވާހަކަްެވސްްއެބަްދަްއކަން.ްމިއަދުްމިްކުރަންއުޅޭްކަމަކީްއިާދރީްދާއިރާތައްްބަދަލުކުރުން.ް

ތަކަށްްގޮތްތަެކއްްހެދުން.ްއެީއްފާޑަަކށްްކުރެވޭްކަމެްއގެްގޮުތަގއިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްަކނަޑއެިޅެގންްހުރިްއިދާރީްދާއިރާ

ްއަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނޫން. ްކަމެްއ ްތާއީުދކުރާ ްއެްއޮގތަކަށްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދެން، ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮށްލުން. އެކަން

ލެއްްގެނެވިދާނެ.ްއެކަަމކުްބަދަލެއްްގެންނަްކަމަށްްވަނީްވިްއޔާްމުޅިްޤާނޫނުއަސާސީގެްރޫހަށްްބަލާފައިްގެންނަންޖެހޭްބަދަ

ނޑިޔާރުންްމިްވަގުތުްޤާނޫނުއަސާ ނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްބާރުގެްބޭނުންކޮށްގެންްފަ ސީންްައޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގްވެިރކަމުގެްބާުރތަކުގެްަމއްޗަްށްސަވާުރވަމުންދާްތަން.ްމިހާރުްެވގެންްމިްއުޭޅްކަންތައްަތއްްވެސްްވަރަްށް

ްސާ ްޭބއްވުުންބޮޑަށް ްމި ްދަށުން ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްމި ްއިންތިޚާބުަގއި، ްހިނގައިިދޔަ ްމި ްދައުލަތުގަިއ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ފު.

ްޢަމަލުކުރެވިގެްން ްނޫން ްގޮަތކަށް ްހުރި ްވާހަކަދެެކވިފައި ނިޑޔާރުންނާ ްފަ ްމީހުން ްބައެއް ްއިންތިޚާބުަގިއ ްރިޔާސީ ދެވަނަ

ް ްޯވޓު ްމަދޭ. ްވޯޓު ްލިބުުނ ްއަށް ްތިމަންނާ ްިދވެހިރާއްޭޖގެްއުޅެނީ. ްކަމުަގއިވާ ްމުައއްަސސާ ްދައުލަުތގެ ްނަމުގައި އޮުޅވާލި

ްވަިކް ްނުވަތަ ްނުހޮވުނީމާ ްބަަޔކު ްވަކި ްފަހުގައި ްުދއްވާލުމަށް ްއަގު ްވައްޓާަލއި، ްއަބުރު ްމުިޅ ްކޮމިޝަންގެ އިލެކްޝަން

ްމަ ްއަށް ނިޑޔާރުގެ ްފަ ްޓަކައި ްބަދަލުކުރުމަށް ްއެކަން ްިގނަވީމަ ްލިބުނުލެއް ްވޯޓު ްދިޔަީއްބަޔަކަށް ްހިފައިގެން އްސަލަ

ްމިކަންް ްތިމަންނަމެންނަށް ްކޮންމެގޮެތއްިވަޔސް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބުނެފަ.ްމި ްވަރަްށްރީއްޗަށް ްގާުތގައި ނޑިޔާރުން ފަ

ނިޑޔާރުންނަށްް ްފަ ްަވއްދައި، ްމައްސަަލ ްއަށް ނޑިޔާުރގެ ްފަ ްބުނެ ްތަްއޔާރަށޭ. ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްތިބީ ކޮށްދޭން

ްދިނީމަ ްއަމުރެއް.ްެއއ24ްްީްޔަޤީންކަން ްެވސްްނެރުނު ނޑިޔާރުން ްތެރޭގައިްފަ ްބާރުތަުކގެްގަިޑިއރު ަދއުލަތުގެްސަލާމަތީ
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ްކޮމިޝަންް ްއިލެކްޝަންސް ްޓަކަިއ ްޭބއްިވޔަނުދިމުމަށް ްތާރީޚެްއގައި ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްުބރު ްދެވަނަ ްނެރުނީ، މައްޗަށް

ްޖެހިގެ ްއެކަމަކު، ްކުރި. ްވެސް ްކުަރން ްެއކަން ްސަލާމަީތްހައިޖެކުކުރުމަށް. ްަދއުލަތުގެ ްފެިނގެްނދިޔައީ ްދުވަހު ްައއި ން

ނޑިޔާރުންްހިމާަޔތްކުރުމުގެްރޫހެއްްެވސްްނެތް.ް ބާރުތަކުގެްތެރޭަގއިްޤާނޫނުައސާސީްހިމާޔަތްކުރުމުގެްރޫހުްއޮތްތަން.ްފަ

ްޙު ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްމިއަދު ްސަބަބުން ްއެހެންުވމުގެ ްނެތް. ްވެސް ްރޫހެއް ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްނެރެންްމަހުޖަނުން ކުމެއް

ްބުނާް ްރައްޔިތުން ްނޫނީ ްގޮތަށްތޯ، ްބުނާ ްމައުމޫނު ްނޫނީ ްގޮތަށްތޯ، ްބުނި ްމަހުޖަނު ްނެރެންވީ ްތިބީ. ްއެ ނުކުރެވިފައި

ގޮތަށްތޯްއެްތިބީްއޮޅިފަ.ްކޮްނމެގޮތެްއވިޔަސްްޤާނޫނުައސާީސްއަށްްރިޢާޔަތްކޮށްްކުިރއަށްާދްކަމަށްްވަނީްިވއްޔާްުޙކުމެއްް

ްބު ްދެވަނަ ްކުރިންްނެރެންޖެހޭނީ. ްމީގެ ްމެންބަރަކު ްއިތުުރ ްދެންމެވެސް ްއެހެންނަމަވެސް ްބާއްވަންޖެހޭނީ. ރު

ްބާރު.ް ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮންނާނީ ްދެްނ ނޑުނީމާ ްކެ ްބާރު ްޤާނޫުނއަާސސީގެ ްގޮތަށް ްވިދާޅުިވ ްމެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ

ް ްހުރިހާ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަނދުމަފުޅުކުރައްވާިތ ްހަނދުމަކުރައްވާތި.ްއެކަން ްއެކަން މީހުންވެސް

ްނުބަލާނަން.ް ނޑުމެންނެއް ްއަޅުގަ ްފުލުހުންނަށް ްސިފައިންނަށް ްއެޅި ްޔުނިފޯމު ްނެތިއްޔާ ްޤާނޫނުައާސސީ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްކަންތައްަތއްް ްކުރެވެންހުރި ްޓަކަިއ ްސަލާމަތްކުރެވުމަށް ްޤައުމު ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަޖެޓެއްްއަޅުަގނ ްތަނަކުން ްކޮންމެހެން.ްމި ްނެތް ްކަމެއް ްެވްސްހިންގާނެ ްމުއައްަސސާތައް ްކުރާނަން.ްދަުއލަތުގެ ޑުމެން

ނޑުމެންނަކަށްްުނވެސްްކުެރވޭނެ.ްޤާނޫނުއަސާީސގައިްހަަމްކިރިޔާްެވސްްބާރެއްްދީފަިއް ވެސްްނުލިބޭނެ.ްއެކަެމއްްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހަށް.ްމިއަދުްސުވާލަ ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްނުވަތަްއޮތީ ްހަވާލުކުރާނަންތޯ ްވެިރކަން ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ކީ

ްާޚއްޞަކޮްށް ްފަރާްތތަކުން؛ްމިއަދު ްބަެއއް ްލިބެން. ްެވރިކަން ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްޭބނުންވަނީ ނޑިޔާރުން ްފަ ނުކުރާނަންތޯ.

ނިސްަޓރުްނާޒިމުްވިދާުޅވާްވާހަކަ.ްއަޅުަގނުޑްފާހަގަކުރަންްަދއުލަތުގެްސަލާމަތީްބާރުތަުކގެްތެޭރގަިއްހުރިްޑިފެންސްްމި

ް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރަނގަޅަށް 7ްްނާޒިމަށް ްއަިއއިުރަގއި ްކަިރވެގެން ްވެސ1ްްްފެބްުރއަރީެގްބަޣާވާތާ ފެބްރުއަރީަގއި

ް ްއަދ2ްްިއަދި ްފޮޓޯއާ ްޖަލީލުގެ ްޢަލީ ްމޫސާ ްޖެނެރަލް ްބްރިގޭިޑއަރ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްދިޓީވީަގއި ްެވްސ ފެބްރުއަރީަގއި

އަރްޖެނެރަލްްއިބްރާހީމްްދީދީގެްފޮޓޯއާްއަދިްކާނަލްްޒިޔާދުގެްފޮޓޯްދަްއކަިއގެންްދައުލަތުގެްސަލާމަތީްބާރުތަކަށްްބްރިގޭޑިް

ްާރއްޖޭެގް ްނުވިތަނަކަށް ްއަދި ްީކއްެވގެންތޯ. ްމިއަދު ްާބރުތައް. ްސަލާމަތީ ްކޮބައިތޯ ްޮގވިިއރުގައި ްހުތުރުއެއްޗެހި ބޭނުންހާ

ރަންްގޮވިްމީހާްނާޒިމަކީްދޮރުމަތީގައިްހުރެގެން.ްއެްހުރިހާްކަމެއްްކޮށްފައިްމިއަދުްކޮމާންޑަރްއިންްޗީފުްމަޤާމުންްވަކިކު

ްވާަހކަތޯް ްޤާނޫނެއްގެ ްކޮން ްދެން ްހަރަކާތްތެރިވާންފެށިމާ ްތެދުވެ، ްމީހުން ްތިބި ްތެރޭގައި ްސިފައިްނެގ ްއިދިކޮޅަށް ނާޒިމާ

ްތި ްއެމް.އެން.ޑީ.ެއފްގައި ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނުޑ ްއޮތީ. ްފުލުހުްންދައްކަން ްސިފައިންނާއި ްޤަުއމީ ްަކއިރީަގއި، ިބ

ނިކުމެްމިްޤާނޫނުއަސާސީްހިމާޔަތްކުރާށޭ.ްއެްނޫންްގޮެތއްްނެތޭ.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީއަކަށްްމިްތަނަކުންްއިތުރުްބަދަލެްއް

ްހުށަހަ ްހޭހުއްަޓކާްނުކެޭރނެ.ްއާމިރު ްތިއްބަކާ ްިމތާ ނޑުމެން ްެއއީ.ްއަުޅގަ ްގެންނާކަށް.ްޔަޤީންަކމެއް ްމިްނުކެރޭނެ ޅަިއގެން

ނޑުްއެދެންްއަުޅަގނޑުމެންްމިްވޯޓުަގއިްބައިވެިރް ޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްެއއްެވްސްބަދަލެއްްމިތަނުންްގެންނާކަށެއް.ްއަުޅގަ

ްލާް ްކުޅެން ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްތަނުގައި ްމި ްނަގަން ްވޯޓެއް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްޕާޓީގެ ްނުވާނަން. ވެސް
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ގެންނުވާނެ.ްޤާނޫނުއަސާސީްހަލާކުކުރަންްއުޅޭނެްކަމެއްްނެތްްހުރިހާްމަގެއްގަ.ްމިއަދުްމިްއެްއވެސްްވޯެޓއްަގއިްބަިއވެރިވެް

ްުކޑަދުވަްސކޮޅެްއ.ް ްވަރަށް ްއޮތީ ްހަލާކުކުރެވިފަ.ްދެން ްޤާނޫނުައާސސީ ްރަނގަޅަށް ްމ11ްިއޮތީ ްރައްޔިތުންނަށް ްފަހުން ގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްޢަމަލުކުަރންނުޖެހޭްކަމަށްްމިްއޮތީްފެންނަން.ް

ް

ްރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ބާ

ްއިޞްލާޙެްއް ްއަށް ްޤާނޫނުައސާސީ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ނޑުްތާއީދުނުކުާރްގެނައުުމގެްބޭނުމުގައިްުކޑަހުަވދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްާލޙަށްްއަޅުގަް

ްނަގަހައްޓަންޖެހޭް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްދައްކަނީ ްމި ްއެންމެން ނޑުމެން ްރައީސް.ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަ

ްެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަ. ްހުރި ްވެސް ްކަންތައްތައް ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްއާއި ވާހަކަ

ްމި ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިންވަުރަގއިްް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމިންވަެރއް. ްކުަޑކުޑަ ްވަރަށް ްމީގެތެެރއިްނ ފާހަގަކުރެވުނީ

ނޑުމެންްއެަބްއަޅަިއގަނޭ.ްއެއްްކަމަކަށްްިމްއޮންނަނީްޤާނޫނުއަސާސީގެް ވެސްްެއްވިދާުޅވާްވާހަކަްވަަރށްްބޮޑަށްްއަުޅގަ

ްއިދ231ްާ ްއިޞްލާޙުކުުރން. ްގޮތަށް ް)ނ(ްައންނަނިވި ްމާއްާދގެ ްއިންތިޚާބުކުރެޭވްވަނަ ްޓަކައި ްދާއިރާތަްއްހިނުގމަށް ރީ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދިޔައިން ްއަުޑއަަހމުން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެދން ނޑައަޅަްނވާނޭ. ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްއުމުރު ކައުންސިލްތަުކގެ

ްބޭފުޅުންނަްށް ްޤާބިލު ްބޭނުމުގައޭ. ްފުރުޞަތުދިނުމުގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްޤާބިލު ްވިދާޅުިވ ްމަނިކުފާނު ްއެ ރައީސް،

ްއަހަރު.ްކު ްތިން ްކީއްކުރަންޯތއޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްޤާބިލު ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއުމުުރްކުރުކަމުން. ްނޯެވއޭ ރިމަތިލެވޭކަށް

ްހަފްތާއަކުްން ްހަފްތާއަކުން، ްނަަމ ްވަނީ ްކަމަށް ްޤާބިލު ްރަނގަޅުވާނޭ. ްހަމަ ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްެވސް ްއަހަރު އެއް

ް ްރައްޔިތުން. ްހޮަވއިދޭެނ ްހަމަ ްކަމަށެްއްބަދަލުވިޔަސް ްކަެމއް ްގުޅުންހުރި ްމިއާ ްޤާބިލުނޫންތޯ ްޤާބިލުތޯ އެހެންވީމާ،

ްބޭއްވިކަުމގަިއް ްއިންތިޚާބު ްފަހަރު ްއެއް ްއަހަަރކު ްއެއީ ްހޮވާނެ، ްކައުންސިލަރު ްޤާބިލު ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. އަޅުަގނެޑއް

ްމަ ްއެ ްނުކުތާގައި ްއޮތް ްމި ްފާހަަގކޮށްފަިއ ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވާހަަކްވީނަމަވެސް. ްވިދާުޅވި ްއެ ނިކުފާނު

ްެއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަެނއްކޮޅުން ްދެން ްނުވޭ. ްވާހަަކއަަކށް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްކީއްވެގެންޯތއޭް ްއުޅެނީ ްމި ްކުޅެހަދަން ްއަަވސްއަރުވާަލިއގެން ްމިހާ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ފާހަގަކުރަްއވަނީ

ްހަ ްބޭފުޅެއް،ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިންނެވި ްިގނަކަންޏާ ްތަނުގައި ްމި ްވިދާުޅވެ ްމެންބަރެކޭ ްކަމެއް.ްމިނިވަން ްބަލައިލަންޖެހޭ މަ

ްމިް ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވީނަމަވެސް ްކަމުގައި ްހުންނެވި ްފަހަތުގައި ްބޭފުޅެއްގެ ްވިޔަފާރިކުރާ ްމިއަދު ދެން

ތުންގެްމަޖިލީހުގައިްއަދިްއަމުދުންްމިހާރުްދިވެހިރާއްޖޭގައިްމިްއޮތްްމިނިވަންކަންްއޮތްވަރު.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމިްރައްޔި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމި ްހިނގަމުންދާއިރުަގއި ްނިޒާަމކުން ްާޕޓީއެްއގެ ްިނާޒމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްސިޔާސީ ްޕާީޓގެ ްސިޔާސީ ނިޒާމަކީ

ްއިންނެވި ްކޯނަރވެފައި ްއެހެްނ ްހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު ްޕާޓީތައް ްބޮޑެތި ްއޮތްްްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމެންބަރަކު ޢިްއަޒތްތެރި

ްެއް ްކަމަށް ްކުެރވޭނެ ްއެކަން ްމޮޔަކަމެއް. ްހިތުން ނޑު ްައޅުގަ ްެއއީ ްއުްއޅުްއވުމަކީ ްުކޅުްއވަން ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ބޮޑު
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ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާް ްއިލްތިމާސްކުރަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްދެން ްނުކުރައްވާނެ. ްޤަބޫލުފުޅެއް ްވެސް މަނިކުފާނު

ަވގުތުްމިްޤާނޫނުއަާސސީއާްުކޅުމުގެްބޭނުމެްއްއޮތްްކަމަކަށްްައޅުަގނެޑއްްޤަބޫލުނުކުރަމޭ.ްމިކަންްނުކުަރއްވާޭށ.ްްއެކީްމި

ދެންްއަނެއްްކަމަކީްމިްވަގުތުްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްްމުހިއްމުވެގެންްމިްއުޅެނީްޤާނޫނުއަސާސީއާްކުޅުެމއްްނޫން.ް

ްއު ްމި ްމުހިއްމުެވގެން ްގުޅުްންރައްޔިތުންނަށް ްގުޅިފަިއްއޮތް ްނިާޒމަކުން ްރަީއސް.ްދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ޅެނީ

ްސަލާންޖެހުންް ްއަށް ްބޭްސފަރުވާ ްއުޅެނީ ްމި ްމުހިއްމުވެގެން ްރައްޔިތުންނަށް ްަހއްލުުކރަން. ްއެ ނޑިަފއިވާީތވެ ކެ

ހަންޖެހިފައިވާީތވެްއެކަންްނައްތާލުން.ްނައްތައިލާފައިްދެތިންްމަސްްދިއުމަށްފަހުްއަނެއްކާްއަނބުާރްރައްޔިތުންްސަލާންޖަ

ްިމް ްއުޅެނީކީ ްމި ްބޭނުންވެގެން ްަރއްޔިތުންނަށް ްބޯހިާޔވަހިކަމެއް. ްއުޅެނީ ްމި ްބޭނުންވެގެން ްރަްއޔިތުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނޫން ްކުރާކަށެއް ްބަހުސްތަކެއް ްތަނުގައި ްމި ްައޅަިއގަނެގެެނއް ްމާއްދާގައި ްމި ްއޮތް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއިންތިޚާބުކުާރް ްއެ ްާޖގަދެްއވަންވީ. ްސަރުކާރަކަށް ްއިންތިާޚބުކުރާ ްަރއްޔިތުން ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއެހެްނވީމާ، ރައީސް.

ސަރުކާރަކަށްްޖާގަެދވިގެންްަރްއޔިތުންްބޭނުންވާްކަމެއްްމިްރާއްޖޭަގއިްްވާންްއޮތީ.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްމިްރާއްޖޭަގއިް

ްހިނގަނީކީްރައްޔިތުން ްމި ްވަގުތު ްމިްއެނގެނީްމިްްމި ްވަރަށްްސާފުކޮށް ްަކންކަމެއްްނޫން.ްމިއިން ްހިނގާ ބޭނުންވެގެން

ްކުރާް ްމީހުން ްބަޔަކު ްަހދާލަން ްެއއްަޗކަށް ްނެތް ްއަީކ ްޤާނޫނުައސާީސ ނިޑ، ްކެ ްާބރު ްޤާނޫނުައސާީސގެ ރާއްޖޭގެ

ްރައްޔިްމަސައްކަތް. ްމިތިބަ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑުމެން ްތިބިހާްދުވަހަކުްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް ުތން

ްިމް ްކުރާނެ. ްވެސް ްހިމާޔަތް ްހަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްނަގަހައްޓާނެ. ްރައީސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްޤާނޫނުއަސާސީ މި

ނޑާިލޔަކަްވެސްްނުދޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްހިތަށްއަރާްކޮންމެްފަހަރަކުްކޮންމެްފަދަް ޤާނޫނުއަސާސީގެްބާރުްކަ

ްމޭރުމަ ްކޮންމެ ްކަމަކަށެްއްކަމެއް ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްއެހާ ްެއއީކީ ްކުރުމަކީ ްަކންކަން ްހީކޮށްފައި ްކަމަށް ްުކރެވިދާނެ ކުން

ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭް ްގޮތެއްަގއި ްޖުމްލަ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުކުަރން. ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނެޑއް

ްއެހެންނަމަވެސް ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްހުރިކަން ްއެބަ ްހާލަތަކީްްކަންތައްތައް ްއޮތް ްމި ްރާއްޖެ ްމި ްވަގުތު މި

ނުޑމެންްތިބެންޖެހޭްހާލަތްތޯ.ްނޫނިއްޔާްމިއަށްވުރެްފައިދާހުރިް ޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުރުުމގައިްައޅަިއގަނެގެންްއަުޅގަ

ްުއޅުންް ްެއކަމަިއގެން ްއެނގޭ. ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްހުރިކަން ްކޮށްދެވެން ްރަްއޔިތުންނަށް ކަންތައްތަެކއް

ްއަްށްއަޅުގަް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެުދމަކީ ްއިޚްލާޞްތެރި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބޮޑު. ްއަޢުލާކަން ްމާ ނޑުމެންނަށް

ްޕާޓީތައްް ްސިޔާސީ ްހާލަތަކީ ްމި ްރާއްޖޭގަ ްމި ްވީނަމަވެސް ްހުށަހެޅުއްވިކަމުަގިއ ްބޭފުޅަކު ްކޮންެމ ްހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު

ްނިޒާމެ ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްހާލަތެކޭ. ްރަނގަޅުްހަރަކާތްތެރިވާ ްމަޝްވަރާކުެރިވގެން ްތެރޭަގއި ްޕާޓީތަކުގެ ްއޮތީ. ްމި ކޭ

ނިޔަތުގަިއްެއއްެޗއްްލައިފިްަކމަށްްވަނީްނަމަްހަމަްހެޔޮހިތުންްއަޅުަގނޑުްވެސްްބަަލއިަގންނާނަމޭ.ްއެއީްއަދިްމިނިވަްން

ްރަ ްހަމަ ްވީނަަމވެސް ްކަމުަގއި ްމެންބަރެއް ްއިންނަވާ ްއެކަނި ްވީނަމަެވސް، ްކަމުގައި ްވިްއާޔްމެންބަރެއް ްއެްއޗެއް ނގަޅު

ްއަޅުަގނޑުްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާްއެްބޭފުޅަކާްެއކީަގއިްެއކަމުަގިއްދެމިތިބޭނަމޭ.ްޝުކުރިއްޔާްަވރަށްްބޮޑަށް.ް

ް
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ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްބަދަލުގެނައުމުގަ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބޮޑުްޝުކުރިއްޔާ ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ އި

ްިމް ްއެއީ ްޓަކަިއ. ްސަބަބުތަކަކަށް ްއޮންނަނީ ްމި ްހަދާފައި ްގޮތަށް ްނުކުރެވޭ ްއެކަން ްނޫނީ އަޣްލަބިއްޔަަތކުން

ްނޫނީް ްގޮތަކަށް ްއެއްބަްސވެވޭ ްމެންބަރުންނަށް ްއަދަދެއްގެ ްިގނަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމާއްދާތަަކީކ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނޑުްދެކެނީ.ްއެހެންްމިްއޮންަނނީ.ްދެންްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިްބަދަލުނު ކުރެވޭްގޮތަްށްހެދުމުެގްމަގުސަދުަގއިްކަމަށްްއަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއިްއޮނަންވާްގޮތަަކްށް މިްވާްއިޞްލާޙަށްްބަލައިާލއިރުގައިްދެްިއޞްލާޙުަގއިްވެސްްމިްއޮންނަނީްޤާނޫނުގައިްކަ

ގެްމާނަްއަީކްދެންްޤާނޫނުއަސާސީައކުންްނޫޭންއިދާރީްާދއިރާތައްްހިްނގުމަށްްމީގައިްމިހުރިްމާއްދާަތއްްބަަދލުކުރުން.ްއޭް

ްނައިުބް ްރައީާސއި ްނޫނޭ ްޤާނޫނުއަސާީސއަުކން ްވެސް. ނަޑއަާޅނީ ްކަ ްއުމުރު ްކައުްނސިލްތަކުގެ ްއިންތިޚާބުކުެރވޭ ޓަކައި

ްއަުޅަގނޑަ ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްަކނަޑއަޅާނީީކ ްގޮތެއް ްޮހވާނެ ްކައުންސިލްަތކުގެ ްގޮުތަގއިްރައީސް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ށް

ްެއއްަޗކަްށް ްކުޅޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިރުއިރުކޮޅާ ްމީ ްއޮންނަނީ ްމި ްލެވިފައި ްމިހެން ްމާއްދާތައް ްމި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއެހެންނަމަވެސްް ްެއއްަޗކަްށްނަހަދަން. ްބަދަލުކުރެވޭ ްގޮްތގޮތަށް ްއިރުއިުރކޮޅާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއުސޫލުތަކަކީ ްމި ނަހަދަން.

ްބަ ްއަދަދުތަކާްޤާނޫނަކަށް ްމި ްއަބަދުވެސް ްބަޔަކަށް ްއޮންނަ ްމެޖޯރިޓީ ްސިންޕަލް ްމަޖިލީހުގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ދަލުކޮށްފި

ްގޮތަްށް ްގަޔާނުވާ ްއެންމެ ްބަަޔކު ްއެ ްނިމޭއިރުގައި ްއިންިތޚާބުވެ ްކައުންސިލްތައް ްދަންނަވަންޏާ ްމިސާލަކަށް ކުޅެވޭނެ.

ްއެް ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްައއިއްސި ްމެޖޯރިޓީ ްއަހަރުދުވަހަްށްކައުންސިލްތަުކގެ ްެއއް ްުމއްދަތު ްއޮންނަ ްޤާނޫނުަގއި އްކަލަ

ްހޮވޭްމިސާލަކަށްްކުރުކޮށްލާފައިްއެްކައުންސިލްތަުކގެްމުއްދަތުްކުރުކޮށްލެވިދާނެ.ްއެހެންނޫނިްއޔާްއެްބަޔަކުްަގޔާވާްަބޔަކުް

ްއެހެފަހަ ްބޭއްވިދާނެ. ްއެގޮތަށް ްއަނެްއާކ ްދިގުކޮށްލާފައި ްމުއްދަތު ްކައުންސިލްތަކުގެ ނޑަކަްށްރަކު ްއަުޅގަ ްއެީއކީ ންވީމާ،

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްގެންނަންޖެހެނީ ްއެ ްސަރީޙަކޮށް ްސާފު ްވެއްޖެްއާޔމުން ްބަދަލެއް ްގެންނަ ްނޫން. ްއުސޫލެއް ބަލައިގަެނވޭ

ްވަކިް ްމާއްދާތަކަކީ ްއެ ްއެިއރުން ްއަށް. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮތަކަްށ ްއެއްބަސްެވވޭ ްއެންެމނަށް ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްޓަ ްނުވާނެ.ްމަގުސަދުތަކަކަށް ްމާއްދާތަކަކަށް ްހެދޭ ްގޮތްގޮތް ްބަދަލުކޮށް ްމި ްބޭނުމުަގއި ްިސޔާސީ ްިއރުއިރުކޮޅާ ަކއި،

ނޑުްމިްދެންނެވިް އެހެންވީމާ،ްމިހާރުްމިްހުށަހެޅިފައިވާްގޮތަށްްޤާނޫނަށްްމިްބަދަލުތައްްގެނެއްސިްކަމަށްްވަންޏާްއަޅުގަ

ް ްކަެމއް. ްއެކަީށގެންވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްނުކުތުމަކީ ްގޮތަކަށްްމައްސަލަ ްވަކި ްވެސް ްހޮވުމުަގއި ްަރއީސް ްނައިބު ރައީސާއި

މެޖޯރިޓީްކައުންސިލްތަކުަގއިްައއިއްސިްކަމަށްްވަންޏާްރައީާސއިްނައިބުްރައީސްްހޮވާްގޮތްްއިރުއިރުޮކޅާްބަދަލުކޮށްލާފަ.ް

ްމަޝްވަރާކުެރވިގެން ްއެްއެވގެން ްޕާޓީތަކެއް ްހުރިހާ ްމި ްގޮތުަގއި ްފެްނނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަްށްްއެހެންވީމާ، ޤާނޫުނއަސާސީ

ްބޭނުމަށްް ްސިޔާސީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިރުއިރުކޮޅާ ްބަދަލަކީ ްެއ ްމަތިން ްމަޝްވަރާގެ ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގެންނަ ބަދަލެއް

ްމުހިއްމުް ްެއއީ ްއަޅުަގނުޑްދެކޭގޮުތގައި ްހެދުން ްބަދަލަކަން ްގެންނަ ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮތަށް ްގޮތަްށްނެއެބުރޭ ޓަކައި،ްގޮތް

މިްކުެރޭވްއިޞްލާޙުތަކަކީްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވެސްްމިްރަނގަޅުްމަގުސަދެްއގައިްހުށަހަޅަިއގެންްްކަމެއް.ްއެހެްނވީމާ،

ނޑަައާޅްމުއްދަތަކީްއެންމެްރަނގަުޅް ނޑުްޤަބޫލުކުރަންްބޭނުންވަނީ.ްެއހެންކަމަށްވަންޏާްއެްކަ އުޅޭްެއްއޗެއްްކަމަށްްއަުޅގަ
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ްމުއްދަ ްއެ ްދިރާސާކުުރމަށްފަހު ްކޮބައިތޯ ްރަނގަޅުްމުއްދަތަކީ ްމީގެ ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ްޖެހުން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ތެއް

ްެއްއޗެްއް ްބަދަލުކުރެވޭނެ ްއިުރއިރުޮކޅާ ްދެންނެވިހެން ްކުރިްނވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެޖޯރިޓީން ްސިންޕަލް ްޤާނޫނަކީ ގޮތަކީ.

ްގޮތްގޮ ްޤާނޫނުތަކުްނ ްމާއްދާތަކަކީ ްހުރިހާ ްހުރި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްެއއްަޗކަށްްނޫން. ްކުެޅވޭ ތަށް

ްބަލާއިުރް ްއުމުރުތަކަށް ްކައުންސިލްތަކުގެ ނޑެްއްނުދެކެން.ްލޯކަލް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްބުއްދިެވރިކަމެއް ްއެންމެ ްއެއީ ހެދުމަކީ

އަހަުރ2ްްގިނަްޤައުމުތަުކގައިްމިްއޮންނަނީްޢާއްމުކޮށްްވަރަށްްކުރުްުމއްދަތެއް.ްގިނަްޤައުމުތަުކގައިްމިްއޮންނަނީްވެސްް

ްކަމަ ްރާއްޖޭަގއި ްރައްޔިތުންާނ3ްްށް، ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްލިބެންޖެހޭ ްކައުންސިލްތަކުން ްެއ ްވެސް ްެއއީ ްއޮންނައިރު. އަހަުރ

ްކަމެއްގަިއް ްހުރިހާ ްމި ްހައްލުކުރުމުގައި ްމައްސަލަތައް ްޖެހޭ ްމިސާލަކަށް ްރަށެއްަގއި ްއެ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްގާތުން އެންމެ

ްަރއްޔި ްއަދާކުާރްބަޔަކީ ްރޯެލއް ްއިސް ްވާހިނދުްއެންމެ ްކަމަށް ްަކުއންސިލަރުން ްބަޔަކީ ްޚިދުމަތްދޭ ްގާތުން ްއެންމެ ތުންނާ

ްޚިދުމަތްް ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްކުރިމަްއަޗށް ްރަްއޔިތުންގެ ްތެޭރގަިއ ްުމއްދަތެްއގެ ްއަަވސްއަވަހަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަކީ އެ

ްަކއު ްޤައުމުތަކުގައި ްިގނަ ްބޭނުމުގައި ްހެދުމުގެ ްބަަޔކަށް ްނެރެވޭ ްމިްއިވެުލއޭޓުކުރަން ްކުރުކޮށް ްމުއްދަތު ންސިްލތަކުގެ

ްއަދަދެއްެގް ްގިނަ ްވަރަށް ްގޮުތން ްއޮންނަ ްކަންތައްތައް ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދެން ްއެހެންނަމަވެސް އޮންނަނީ.

ްއެް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހުންނަ ްމައްސަލަަތެކއް ްއިތުރު ްއެހެންވީމާ،ްީމގެްންދިމާވާ ްހުރޭ. ްއެބަ ްއެްއޗެހި ްމި ކައުންސިލްތަކާ

ްލެިވގެން،ްމައްސަ ްމުއްދަތު ްއަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްސީދާ ްިވއްޔާ ްބަދަލެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްމިއަށް ްދިރާސާކުރުމަށްަފހު ލަތައް

ްއިރުއިރުކޮޅާް ްބޭނުމަށް ްސިޔާސީ ްޤާނޫނަކުން ްގޮތަކީ. ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ްައއުން ްެއގޮތަށް ނަޑއެިޅގެން، ކަ

ގެންްއަބަދުއަބަދުްެއްމާއްދާތަކަށްްަބދަލުގެނެސްގެންްއެްބަަޔކަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްހުރިްމާއްާދތައްްކުެޅވޭްގޮތަކަށްްަލއިް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނޫން ްކަމެްއ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކުޅެހެދުމަކީ ްއަދަދުތަކާ ްގޮތަަކށް ްފައިދާހުރި ްަވގުތަށް އެ

ްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަްމައްޗަންޮގޅީ

ްަޤއުމެްއް ްޓަކަިއ، ްތަރަްއޤީކުރުމަށް ްރަެށއް ްުނވަތަ ްަޤއުމެއް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަީޒ ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްހުށަހެޅީމ2118ްްާއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނެއް ްތަނަށް ްމި ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަންތައްތައް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ފެށިެގން

ނޑުްބަ ްއަުޅގަ ްހީވަނީ ނޑަްށ ްައުޅގަ ްުއޅެނީ ްމި ްނޭނގިގެްނ ްނެއްޓެްނ ްމިއަކުްނ ްފަދަ. ްދިޔަ ްހީކަުރވަިއގެން ްމީހުން ޔަކު

ްތަޅުހުުޅަވއިލާފައިް ްކިބައިން ްކަތީބުްނެގ ްގެްނގުޅުނު ްަކސްތަޅުައޅުްއަވއިގެން ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަންތަރީސްވާންޖެހޭ. އަޖައިބު

ްގޮތަްށްކައުންސި ްަބސްބުނާ ްމިްރައްޔިތުންގެ ްބިރުން ްފެށީމާ ްކުރަން ްކަންަތއް ްހޮވައި،ްއެ ްަކުއންސިލަރުން ްއިދާރާަތއް ލް

ްފަހަނައަޅަިއް ްބިރު ްއިދިކޮޅަށް ްއަނިާޔއާ ްައކީ ްމިްދަނީ؛ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެން ްހިތަށްއަރަނީ.ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްވެހޭ ތެޅިބާލަނީ

ްކުރަްންގަސްތުކޮށްް ްގާތުން ްރަްއޔިތުންގެ ްވެރިކަެމއް ްޕާީޓެއއް.ްގޮއްަސްރަްއޔިތުންގެ ްނުކުތް ްޓަކައި ްތަރައްީޤކުުރމަށް ގެން

ްލިބުމާް ްސަުރކާރު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީމާ ްތަނަށް ްމި ްފާސްކުރަންެވގެން ްޤާނޫނެއް ްަކއުންސިލްގެ އަޅުަގނޑުމެން
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ްިއޞްލާޙުތަ ްއެ ްެގނެވުނު. ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްގިނަ ްަވރަށް ްޓަކަިއ، ްބޮޑުކުރުމަށް ްަބޖެޓް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ކުެގްއެުކގައި

ތެރޭގައިްގެނެވުނުްތިންހަތަރުްފަސްްކައުންސިލުން،ްދިހަބާރަްކައުންސިލުންްގެަނއިމާްވެްސްމިްވަނީްރައްޔިތުންްއަތުްން

ރައްޔިތުންނަށްްއަނެްއާކވެސްްދާންްޚަރަދުްބޮޑުވަނީ.ްއޭރުަގިއްއެްބޭފުޅުންގެްމެޖޯރިޓީްއޮީތމަްއެްބޭފުޅުންްހިތަކަށްނާރާް

ްލޮލަށް ްއަމިއްލަ ްހެދެނީކީ ްއެހެންމެްއެްްމި ްކަމެއްްނޭނގެ.ްހަމަ ްހަރާލަނީ ްއިލޮްއޓެއް ްކަމެއް.ްުނވަތަ ްހަރާލަނީ އިނގިލި

ްގެްނގޮްއސާް ްާރވަމުންރާވަމުން ްކުަޑކުޑަކޮށް ްޓަކައި، ްހިސޯުރކުުރމަށް ްޕާީޓއެއް ްވަކި ްބޭފުުޅން ްއެ ްހިތަށްއެރީ ބޭފުޅުން

ްއެ ްބަިއވަރު. ްވަރަށް ްއޮތޭ ްއެބަ ްައތުގައި ްމީހުންގެ ްއެ ްެއއްެވްސްްކައުންސިލުން ްމީހުން ްއެ ްަކއުންސިލްތައް ަބިއވަރު

ްކައުންސިލަރުްނގެް ްހުރިހާ ްހަދާފައި ްެއގޮތަށް ްަގސްތުކުރީ.ްހަމަ ްމީހުން ްއެ ްގޮތަްށްތަޅުއަުޅވަން ްުގޑައިނުެލވޭ ތަނެއްަގއި

ްއިޞްލާ ްއެ ްއަނެއްާކ ްކާމިޔާބުނުވީމަ ްމީހުންނަށް ްެއ ްއެވެސް ްދުވަސްކޮެޅްއގަ. ްެއްއ ްބެެހއްޓީ ޙުކުރީ.ްބިޑިއަުޅވާފައި

ްޙައްޤުތަެކްއް ްކައުންސިލަރުންގެ ްތީ ްވަކާލާތުކުރިން ްއިދިކޮަޅށް ނޑު ްއަޅުގަ ްބުނިން، ްއޭުރވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮތަށްް ްގެއްލޭ ްވަޒީފާ ްއެ ްޭއނަ ްބަދަލުކޮށްފިއްޔާ ްފިކުރު ްއޭނަގެ ްބަދަލުކޮށްފިއްޔާ ްޕާޓީ ބަންދުކުރެވުނީއޭ.ްަކއުންސިލަަރކު

ްއެެހން ްއޮތީ. ްތަޅުައޅުވާަފއި ްހުންނަްއޭރު ްިފކުރު ްއެ ްނުވަތަ ްބަަޔކަްށ ްމަސަްއކަތްކުރާ ްއަށް ްތަަރއްޤީ ްރަށުގެ ނަމަވެސް

ްއެމް.ޑީ.ޕީެގް ްތަރައްޤީ. ްފިުކރަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހުރިއްޔާމުން ްކުއްޖަކު ްލޯބިކުރާ ްރަށަށް ްެވއްޖެްއޔާމުން، ކައުންސިލަރަކު

ްއެހެން ްތަޅއަުޅަވނީ. ްއެ ްއޭނަ ްފެންނާތީވެ ްކަމަށް ްދީލައިލާނެ ނުޑްފިކުރަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން ްއެކު ްހިތާމައާ ނަމަވެސް

ްގެންގޮސް،ް ްއޮފީހަށް ްބިރުދަްއކަންެވގެްންފުލުސް ްއަދި ްޗިްސޗިސްކުިރޔަސް،ްފިސްފިސްކުިރޔަސް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ އޮތީ

ގުމާލުންްކޯޓަށްްގެްނގޮސްްޖަންިގޔާްަފނޑިޔާުރގެްކުރިމަީތގައިްއަުޅަގނޑުމެންްބޭތިއްބިޔަްސ،ްކޮށާިލޔަސްްމިްފިކުރެްއްގުް

ްބަޣާވާެތއްަގއިް ްބޮޑުސިންގާ ްއޮތީ ްވެސް ްބޭފުޅާ ްތިޔަ ްއެނޭގ ްއަުޅަގނޑަށް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ކުޑަެއއްނުވާނޭ.

ްއެް ްނުވަތަ ްވާހަކަަތއް ްދައްކާ ްޓަކައި ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ނިޑޔާރު ްފަ ްޖަންގިޔާލީ ްއެ ްވެސް ްބޭފުޅާ ބައިވެިރވެފަިއކަން.ްތިޔަ

ްހަރުއަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަމަލުތައް ްނުވަތަްކުރާ ްޤައުމެއް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުށްވެިރކުރަން. ޑުން

ްފަހަތުންް ްމަހުޖަނުމީހާ ްނުވަތަ ްމީހާ ްވިޔަފާރިވެރި ްއެ ްހީކަރުވަިއގަންނަނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްފެށީމާ ްތަރައްޤީކުރަން ރަށް

ޕޯޑިޔަމުަގއިްވެްސްބުނޭްގެސްޓުްިވޔަފާރިްއަީކްްރައްޔިތުންްދުވާނެްތަންްނުފެންނާތީވެ.ްއެނގިލަްއވާތޯ.ްމިހާރުްޕީ.ޕީ.އެމް

ރަނގަޅުްވިޔަފާިރއެކޭ.ްއަުޅަގނޑަށްްހީވަނީްއެްބޭފުޅުންްވަޑަިއގެންނެވީްކަންނޭނގެްމާފުްއޓަށް.ްނުވަތަްމާފުށީްކުއްޖަކުް

ްބުރުމާ ްވެދާެންކުރީަގއި ްފަހަރެްއަގއި ްއެބަ. ްިލބެއޭ ްޑޮލަރު ްއޮތީ ްމި ްކަންނޭނެގ،ްމާފުށީ ްކިަޔއިދިނީ ޤާސިމުެގްްއައިސް

ފިހާރަްއިންްދޫކުރާްޑޮލަރުްއެްބޭފުޅުންނަށްްނުލިބުނީމަްވިޔަފާރިްއަށްްނުވަތަްކުދިންްބޭސްފަރުވާްއަށްްގެންދަންްޑޮލަރުް

ްޖަނިގޔާެގް ްައވަހަކަށް ްވީހާެވސް ްއެދެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެދާނެ. ްވެސް ްކަމަށް ްހޯދަންޖެހުނީ ްގަންނަން، މާފުށިން

ްޚުތުބާއެ ްނެރެންޖެހޭ ްއެ ނޑިޔާރުން ްގޮތްްފަ ްވޯޓުދެވޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްކަށަވަުރކޮށްދީ ްނެރެ،ްރައްޔިތުްނެގްޙައްޤުތައް އް

ް ްނޮމެވްބަރު ްމަތީން ްގޮުތގެ ްޤާނޫނުައސާީސގަިއވާ ްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްެއދެނީ ްައޅުަގނޑު 11ްމެދުވެރިކުރުން.
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ްރަ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަނެްއ ްައއިްސ، ްސަރުކާރެއް ްއެމް.ޑި.ީޕގެ ްދުވަހު ްއައިސްްވަނަ ްރަށަށް ްބޭފުޅުންގެ ްެއ ށަށް،

ް. هللްلحمداوތަރައްޤީވަމުންްދިއުން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުމީ

ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުައސާސީްއަށްްއިޞްލާުޙގެނައުުމެގް .الرحينްالرحويްهللاްبسن

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްހުށަހަޅައިގެންްބިލެއް ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެްނ ްޓަކައި ްގެަނުއމަށް ްބަދަެލއް ްމާއްދާއަކަށް ގެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްބާއޭ. ްއޮތް ްއެބަ ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްހިތަށްއަރަނީ ްއަުޅަގނޑު ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު

ްބޭނުންވާ ްޢަމަލުކުރުަމށް ްއަށް ްާޤނޫނުއަސާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާނޫުނއަސާީސްްހިތަށްއަރަނީ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާެރއް،

ވަނ2113ްްަދަމަހައްޓަންްބޭނުންވާްމުއައްސަސާެއއްްމިއަދުްމިްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއެބަްއޮތްތޯއޭ؟ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެް

ފަ.ްެދްއަހަރުގެްރިާޔސީްއިންތިޚާުބގެްފުރަތަމަްބުރުްނިމި،ްދެްވަނަްބުރަށްްދިޔައިރުްމިްއޮތީްޤާޫނނުއަސާސީްމުގުރާެލވި

ް ްނިމޭތާ ްބުރު ްފުރަތަމަ ްގޮތުން ްނިޔާކުރާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބާްއަވންޖެހެނީ ްއިންތިޚާބު ްބުރުގެ ްތެރޭގަ.21ްްވަނަ ދުވަުހގެ

ްކަންބޮޑުެވވަަޑއިނުގަންނަާވ.ް ްމިކަާމ ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްހަމަ ްއިންނަވަނީ ްތި ްމަނިކުފާނު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްުމއްދަ ްަކނަޑއެިޅފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާީސްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްނިމިއްޖެ. ްގޮްސ، ްފަހަނަައޅާ ތުތައް

ްރަނަގޅަށްް ްރައީސަށް ްމަނިކުފާނު،ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްަތއް ްކުެރވެމުންދާ ްޓަކައި ްުމގުރާލުމަށް ްުގޅިގެން ޖުޑިޝަރީއާ

ްޤާނޫނުއަ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްއިޞްލާޙުކުރަމުންދާއިރުްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ާސސީ

އަހަުރގެްޚުދުމުޚްތާުރ31ްްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްއަޅުަގނުޑމެންްވާހަކަދައްކަްނވީްޤާނޫނުައސާސީްދެމެހެއްޓޭނީްކިހިނެއްތޯ.ް

ްއަީޑަގިއް ްމައުމޫނު ްރައީސް ްއަެނއްާކވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްލިބުނު ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ވެރިކަމަކަށްފަހު

ްބާވަުތެގްއިންނަ ްމި ްނެތް. ްކެްތކުރެވޭކަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްބަލާކަށް ްމަންޒަރު ްނަންގަވަމުންދާ ްއަތަށް ްމި ަވއިގެން

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްލައްވަނީ ްމި ްބަދަލުގެންނަން ްނިޒާމަކަށް ްދުސްތޫރީ ްމާސިންގާ ްބޮޑު ްއިޞްލާޙުތަްއ، ތާކުންތާކުނުޖެހޭ

ްހާސިލުކުރެް ްަމްގސަދުތަކެއް ްވަިކވަކި ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯްބޭނުންފުޅުވާ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޓަކައި. އްވުަމށް

ްބޭފުޅުންް ްތިއްބެވި ްއެ ްތެޭރގަިއ ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްކޯޓުަގއި ްސުޕްރީމް ްވެސް ްތާރީޚުަގއި ްމުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްމަތީން ްގޮުތގެ ްއިންތިޚާުބގައ2119ްްިހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްބޭއްވުނު ްއަހަރު ޣައްސާންްްވަނަ

ްއިންތިޚާުބް ްކުރިމަތިލެއްވީމަ ްއަށް ްދާއިރާ ްތިމަރަފުށީ ްއަށް. ްދާއިރާ ްތިމަރަފުށީ ްކުރިމަތިލައްވަނީ މައުމޫނު

ްބޭއްވުމުެގް ްއިންތިޚާބު ްއަލުން ްބާތިލުކުރަްއވައި ްއިންތިޚާބެއް ްޝަރީޢަތަކުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަލަށް ކާމިޔާބުނުކުރެްއވުނީމަ

ްކޯޓުް ްސުޕްރީމް ްޢަލީްއަމުރުކުރެްއވީ ނިޑޔާރު ްފަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޯޓުގެ ްޙަމީދު.ްސުޕްރީމް ްަޢލީ ނޑިޔާރު ްފަ ްޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ްއިންތިޚާބުް ްދުވަހު ްއެ ްބައްލަވާ! ނޑިޔާަރކަށް. ްފަ ްއިސް ްހައިކޯުޓގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުންނެވީ ްވަގުތު ްއެ ޙަމީދު

ްޙުކުްމކު ްޓަކައި ްދެމެހެއްޓުމަށް ްލޭ ްަރސްކަމުގެ ްަމއުމޫނުގެ ްޣައްސާނުްބާތިލުކުރެއްވީ ްފުރުޞަތަކަށް ްަވނަ ްދެ ރެްއވީ
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ނޮވެމްަބރުްބަޣާވާތުގައިްެވސްްރާއްޖޭަގއިްއޮތްްބިރުވެރިކަާމއިްއެްހާލަތަށްްވުރެްވެސްްއެްދުވަހ3ްްުމައުމޫނަށްްދެއްވީ.ް

ޔަސްްހަމަްތިމަރަފުށީގެްހާލަތުްއޮތީްނުރައްކާތެރިކޮށްްކަމަށްްވިދާުޅވެ.ްރައްޔިތުންްދިންްޖަވާބަކީްކޯުޓންްނިންމައިގެންްއަް

ްޝަރީޢަތުެގް ްބައްަލވާ ްއަނެއްާކވެސް ްދެން ްބުނި. ްރައްޔިތުން ްތިމަރަފުށީ ްނޫނެކޭ ްމަުއމޫނަށް ްަޣއްސާނު ްގޮތޭ. ްއެ އޮތީ

ްއިންތިޚާބުކުިރް ްރައްޔިތުން ްތިމަރަފުށީ ނޑިން ްގޮ ްތިމަރަފުށީ ްމިްނވަރު. ްއޮތް ްހިްނގަވާަފއި ްބާރު ްނުފޫޒާއި ތެރެއިން

ް ްމެންބަރުްމުޞްޠަފާ ްމިްދަންނަވާްވިރާސީްޢިއްޒަތްތެރި ްައންނަނީ ްބޭރުކުރައްވާފަ.ްމި ްޙުުކމަކުން ްކޯޓުގެ ވަނީްސުޕްރީމް

ވެރިކަމުގެްތެެރއަށް،ްރިާޔސީްރަސްކަމުގެްތެރެއަށްްޤާނޫނީްނިޒާމަށްްބޭނުންކޮށްގެންްކުރާްދަތުރުްނާކިޔާބުވީމަްމައުމޫުން

ްގޮ ްރައްިޔތުންގެ ްވެރިކަާމއި ްމެދުވެރިކޮށް ްޝަރީޢަތް ްފަހުންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމަސަްއކަތް. ްުކރެއްވި ްނަގަން ނޑިަތއް

ްކުލަް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްކުލަ، ްޢާިއލީ ްއެްއކަލަ ްއަނެއްާކވެސް ްއަްށ ނޑި ްގޮ ްތިމަރަފުށީ ްފެނިގެންދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑިްއަށްްަވޑަިއެގންނެވިްމަންޒަރު.ްއެހެ ންވީމާ،ްލައިގެންްކޮންމެެވސްްގޮތަކުްންޝަރީޢަތްްމެދުވެރިކޮށްގެންްބޭފުޅަކުްގޮ

ްމެދުވެރިކޮްށގެންްނޮމެވްބަރުް ްމަންޒަރަކީްޝަރީޢަތް ްމިފެންނަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަރއީަސކުްނުބަހައްޓ11ްްާމިއަދު ގައި

ްބޭނުންވަީން ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްމަންޒަރު. ްކުރަމުންދާ ްޓަަކއި ްދެމެހެއްޓުމަށް ްވެރިކަްނ ްވަހީދުގެ ބާޣީ

ްއިޞްލާުޙކުރުމުގެ ްދަްއކަންޖެހޭްްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްނެތޭ. ްކަެމއް ްދައްކާނެ ްމަޖިލީހުން ްމި ވާަހކަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްވާހަަކއޭ. ްޮގތެއްގެ ްހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ްވާހަކައޭ. ްހިމާޔަތްކުރާނެ ްާޤނޫނުއަސާސީ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއަކީ ވާހަކަ

ް ްއޮކްޓޫބަރު ްނިކުންނާނަނ11ްްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްހިމާޔަތުގަ.ްްވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރާއްޖޭގެ މި

ް ްގޮތުން ްނިޔާކުރާ ްޤާނޫނުއަސާީސ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ11ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްދުވަހު ްވާ ޮއކްޫޓބަރު

ް ްހުންނަންޖެހޭނެ.11ްްމަޤާމަށް ްއިންތިޚާބުކުެރވިފައި ްހުވާކުރާނެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ްދުވަހު ްވާ ނެތިއްޖެްނޮވެމްބަރު

ްއަޅުަގނޑަށްްދޭހަވަނީްއެންމެް ކަމަށްްވާނަމަްއިއްޔެްރައީސްްވަޙީދުްޤައުމާްމުޚާޠަބުކުރައްަވއިްއެްދެއްެކވިްވާހަކަތަކުން

ް ްވެިރކަން ްާރއްޖޭެގ ްއެީކގައި ްުޙކުމަކާ ްކޯޓުގެ ްުސޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްވެްސ11ްްއެްއޗެއް. ްފަހު ނޮވެމްބަރަށް

ްވަ ޙީދުްކުރަްއވާނެްކަމުގެްއިްނޒާރުްރީތިްއިބާރާތުންްއިއްޔެްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްްއަސްކަިރއްޔާްބޭނުންކޮށްގެން

ނިޑޔާރުންނޭ!ްތިް ްފަ ްިޢްއޒަތްތެރި ްކޯުޓގެ ްބޭނުންވަނީްސުޕްރީމް ްވަީންދެއްވާފަ.ްދަންނަވާލަން ްަރއީސް،ްއެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަ ްފަހަނައަޅައެއްނުެދވޭނެ.ްބާޣީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްމަނިކުފާނަކަށްްބޭފުޅުންނަކަށް ްފަހަނައަޅާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ޙީދުއޭ!ްމި

ްޮގވާލަިއ،ް ްމައްޗަށް ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެންީވމާ، ްވަަޑއެއްުނގެންނެވޭނޭ. ްދިމާލަކަށް ްއެްއވެސް ވެސް

ްކު ްބާރަށް ްުނކުމެ، ްއެކީ ްޕާޓީއާ ްޑިޮމކްރެޓިކު ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްރަްއިޔތުން ްލޮުބވެތި ްމިްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޮގސް ރިއަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ްރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ރާއްޖޭގެ

ްގޮވާލަން.ް ްނެތި ްބަލައިލުމެއް ްކުލަައކަށް ްއެއްެވސް ްަބއިވެިރެވވަަޑއިގަތުަމށް. ްކަމުގައި ްމި ްވެސް މެންބަރުންނަށް

ް.ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް

ް
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ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަނީ ްމި ްބަހުސްކުރަމުން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ!ްމިއަދު ްރަީއސް. 231ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެންމެްވަނަްމާއްދާްއަށްްިއޞްލާޙެްއްހުށަހެޅިގެންްއެްޤާނޫނުއަާސސީްއިޞްލާޙުކުރުމުގެްވާހަކަ.ްޢިއް

ްިދވެހިރާއްޭޖގެް ްައޑު، ްއަުޅަގނޑުެގ ްއެދެން ްމާފަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަރިހުން ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްެތރި ްއަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ

ްދިވެހިާރއްޖޭެގް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަލާކުވެފަިއވާތީ. ްހޯދުމުގައި ްޙައްޤުތައް ްެގއްލިފަިއާވ ރައްޔިތުންނަށް

ވަނަްމާއްދާގަިއްވަރަްށްސާފުކޮށްްަބޔާންކޮށްފަިއވާްަރއްޔިތުންެގްިއންތިޚާބުގެްވޯުޓެގްޙައްޤަށްްިމ111ްްޤާނޫނުއަސާސީެގް

ްއެް ްފަހުމީ ްއަޚް،ްއަލްހާނު ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްތަފްޞީލުކޮށް ްަވރަށް ްދެންމެއަކު ްއަރަިއގަނެފަ.ްދެންމެގައި،ްދާދި ްމިއަދު ވަނީ

ްމިންވަރާް ްއަޅުވެިތވެފަިއވާ ްޤައުމު ްމި ްކޮްންވިދާޅުވެެދްއވީ ްކިހިނެއް، ްކޮންބައެްއ، ްއަންނަނީ ްއަޅުވެިތކުރަމުން އި

ްދިވެހިާރއްޖޭެގް ްމި ްތެދުވެ، ްޤަބޫލުނުކޮށްގެން ްނަތީޖާ ްއިންތިޚާބެްއެގ ްރިާޔސީ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ގޮތަކަށްކަން.

ްމު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްލިޔެފައިވާ ްއުޅުމަށް ްއެކު ްސުލްޙަމަސަލަސްކަމާ ްރައްިޔތުން ްރާއްޖޭގެ ްމި ގުރާލަިއ،ްމިއަދުްރައްޔިތުން

ްއުޭޅް ްމި ްދަންަނވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްާރއްޖެ. ްމި ްތެޭރގައި ްއަނދިރިކަމެއްގެ ްބަޣާވާތުގެ ްވަނީ މި

ްލިބުނީާމް ްއުިނކަމެއް ްަޙއްޤަށް ްކެންޑިޑޭޓުްނގެ ްރިޔާސީ ްާޚއްޞަޮކށް ްއަދި ްޙައްޤަށް ްބަެއއްެގ ްދަޢުާވކުރުމާިއ ވާހަކަައކީ

ްފުރުޞަތު ްއެންމެްްދަޢުވާކުރުމުގެ ްހަމަ ްހާލަތެއްގަިއކަން ްގޮތެއްަގއި،ްކޮން ްކޮން ްއެކަމު ްއޮތީ ްފުރުޞަތު ްއެ ްއޮތޭ. އެބަ

ްަމއްސަލަެއްއް ްރެޖިސްޓްރީގައި ްވޯޓު ްއިލެްކޝަނުން ްއެީއ ްކެންޑިޭޑޓުންނަށޭ. ްރިޔާސީ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ ރަނގަޅަށް

ްޤާނޫނުއަސާ ްޤާނޫނުތަކާއި ްދިން.ްއެއީ ްމުއްދަތެއް ްބަލަން ްމުއްދަތުތައްްއޮތިްއޔާ ްހުރި ްދީފައި ްގޮތް.ްމިގޮަތށް ްއޮތް ީސގައި

ފަހަނައަޅައިދިަޔއިރުްހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްްޮގވަމުންްގެންދިަޔއީްތިމަންނާއޭްހޮވޭނީ.ްތިމަންނާއޭްހޮވޭނީ.ްއެހެންނަމަވެސްް

ނިޑްއަށް. ްގޮ ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްދިޔައީ ްމި ްވެގެން ްހަމަ ްއިޢުލާނުކުރިްިހސާބުން ްމައުމޫނަްށްްވޯޓުގެްނަތީޖާ ޣައްސާން

ްކޯޓުް ްސުޕްރީމް ްފަހަރަށް ްދެަވނަ ްފަދައިްނ، ްކެންސަލްކުރި ްބަިއއިލެކްޝަްނ ްދާއިރާެގ ްތިމަރަފުށީ ްނުލިބުނީމާ ނިޑ ގޮ

ްކޮްއކޯފުޅުް ްކެންޑިޑޭުޓ، ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްގެންދަނީ ްމި ްމަސައްކަްތުކރަމުން ްމިއަދު ްފަދައިން، ްޙުކުމްނެރުނު މެދުވެރިކޮށް

ްޢަބްދު ްވެރިްهللا ްކޯުޓްޔާމީނަށް ްސުޕްރީމް ްއެ ްހަމަ ްކެްނސަލްކޮްށ ްއިންތިޚާބު ްއަނެއް ްއަނެއްކާ ްނުލިބުނީމާ ކަން

ްމިް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްަމުއމޫން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީ ްފޭިރގަތުމުގެ. ްޙައްޤުތައް ްަރއްޔިތުްނެގ މެދުވެރިކޮށްގެން

ްރަްއޔިތު ްސަބަބަކީ.ްާރއްޭޖގެ ްނޭގުނު ްޯހދަން ްލޯބި ްަރއްޔިތުްނގެ ްމިްރާއްޖޭގެ ްނަމަ،ްިމއަދު ްއެނގުން ްހޯދަން ންެގްލޯބި

ްރައްޔިތުންނަށްް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިހިރީ ްލޯބިނުވެ ްދެކެ. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫން ްލޯބިވާނެ ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ރާއްޖޭގެ

ްމާތް ްކަެމއްهللا ްއެއް ްރަނގަޅަށް ްޤައުމުގައި ްމި ްގޮތުން ްކަންކުރެްއވި ްބޭފުޅާ ްއެ ްއެނގެނީ ްމިައދު ްބުއްދިން ްދެއްވި

ްސަލާމަތީް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެއްލާލައިފި. ްމުގުރާ ްޤާނޫނުއަސާސީ. ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއޮތީ ްމި ނެތްކަން.

ބާރުތަކަށްްމިްގޮވަީނ،ްމިްއޮީތްވަގުތުްައއިއްަސއޭ.ްަޤއުމުގެްދުލުންްމިއަދުްގޮވަމުންނޭްމިްގެންދަނީްތިްބޭފުޅުންްކުރިް

ްޤާނޫުނއަސާީސގައި ްމި ްއެްއގޮތަށް، ްތެދުވެަވޑަިއގެންްްހުވަޔާ ްޒިންމާައދާކުރުމަށް ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްެއްއގޮތަށް ްހުަވޔާ ިމވާ
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ްރައްޔިތުްން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްރާއްޖެްސަލާމަތްކުރުމަށް ްމި ްބަޣާވާތުން ްވާ ްމި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްދުވަހު ްހޮނިހިރު އަޅުަގނޑުމެން

ްވަަޑއި ްެކރިގެން ްބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާށޭ. ްމަސައްކަތުަގއި ްކުރާ ްމަސައްކަތްްނިކުމެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގަންަނވާށޭ.

ްރަްއޔިތުންް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަލާކުެވގެންދާނީ. ްޤައުމު ްމި ްޓަކައި ްއަށް ްމާދަމާ ްނުކުރީމާ މިއަދު

ްކެންޑިޑޭޓުންނަްށް ްތިބި ްދެން ްބުނީމާ ްބުނެފި. ްއާއެކޭ ްކެްނޑިޑޭޓަްށ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނަޝީދަށް، ްމުޙައްމަދު ކެނެރީގޭ

ްމާތްޤަބޫލު ްލަިއގެން ްކޯޓަށް ނޑިޔާރުންތަެކއް ްފަ ްތިބި ްައގުެވއްޓިފައި ްޒިޭނކޮށް، ްޮގސް ްޙުކުމްފުެޅއްެގްهللاނުކުރެވިގެން ގެ

ްމިް ްގެންދާއިރު ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްމި ްފައިސާދީގެން ްބޭފުޅުން ްމި ްކޮްށގެން ްުއއްމީދެއްަގއި ްނެރުމުގެ ްޙުކުމެއް ނަމުގައި

ް ްމި ްރީއްޗަށް ްވަރަށް ްަރއްޔިތުން ްމިހެންވީމާްރާއްޖޭގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިބި. ްއެބަ ްބަަލހައްޓަިއގެން މަންޒަރުަތއް

ްރުޖޫޢަވެވަަޑިއގަންނަވާށޭ.ް ްމަަގށް ްޙައްުޤގެ ްދޫކޮށްލަިއ ްކޮޅު ްހުރި ްތި ްވެސް ްމަނިކުފާނަށް ްދަްއކަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްޤައުމު ްމި ްނޫން. ްބައެއް ްއަނިާޔވެިރވާނެ ްބަޔަކަށް ްއެްއވެްސ ްަރއްޔިަތކަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްެއއްވެސް ަގއި

ްއެް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޝަހީދުކޮށްލާފައި ްއަފްރާޝީމް ްޑރ. ްއަޚް، ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނޫން. ްބަެއއް އަނިާޔވެރިވާނެ

ްރިޔާސީް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމިހާރު ްެވސް، ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްައޑުތަކާ ްއިވެމުންދިޔަ ްއަދި ްމަންޒަރުތަކާ ދުވަހުގެ

ްޢަބްދު ްމިންވަރުްهللاްކެންޑިޑޭޓް ްއުޅުނު ްކަންބޮުޑެވގެްންދެރަވެގެން ްއެކަމާ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްވެސް،ްދެން ޔާމީން

ްއޮެވ،ް ްވެިރކަން ްއަތުގައި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްކޮބައިތޯ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްފެނިގެންދިޔަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއަޅުވަންވެގެން ްތުހުމަތެއް ްބުހުތާން ްޮދގު ްބޮލުގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދިޔައީ ްއެ ްއިއްެޔގައި ްގެންދިޔަީއ. 1ްކުރަމުން

ްއަދިްޑރ.ްއަފްރާޝީމަކަްށްއިންސާފެއްްނުލިބޭ.ްޢާއިލާައކަށްްވެސްްނުލިބޭ.ްޢާއިލާެގް ްމައްސަަލއިަގއި އަހަރުެވގެން.ްއެ

ްނެތް.ްައޅުަގނޑު ްެވސް ްމީހަކު ްވާހަކަދަްއކާ ްމި ްނެތް.ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްެވސް ްފަރާތެއް ްވާހަކަދަްއކާނެ ްމި ިމއަުދްްފަރާތުން

ްޝަހީދުކޮށްލިް ްއަފްރާޝީމް ްވިދާޅުވެަފިއ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫުނ ްއަލްއުސްތާޛު ްޮއންނަނީ ްބަލައިލިއިރު ްނޫސް ހަވީރު

ނުޑްމިްދަންނަވަނީްހަމަްސާފުކޮްށްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްް މަގުސަދުްެއްބޭފުޅާްއަށްްއެނގެއޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ފުޅަކުްވެސްްއެނގޭނޭ.ްމަގުަސދުްއެނގިފައި،ްބޭފުޅާްނޭގެންވީްސަބަބެއްްނޯންނާނެ.ްއެއީްއަފްރާޝީމްްޝަހީދުކޮށްލިްބޭ

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްލޮބުވެތި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްިލޔުން. ްލިޔެފައިވާ ްނޫހުގައި ްހަވީރު ްއިޢުިތރާފުން ްއަިމއްލަ ްބޭފުޅާގެ އެ

ްމާތް ްދަންނަވަނީ ްމި ްފިކުރުކުަރއްهللاްއަޅުަގނޑު ްވިސްަނއި ްބުއްދިން ްބަާލވެރިކަމުްންދެްއވި ްއަނދިރިވެރިކަމާއި ްމި ވާށޭ.

އަޅުަގނޑުމެންްސަލާމަތްވުމަށްްޓަކައިްމިއަށްވުރެްރަނގަޅުްފުރުޞަތެއްްނުލިބޭނޭ.ްހޮނިހިރުްދުވަހުްމިްޤައުމަށްްޓަކައި،ް

ްވެ ްބަޣާވާތުގެ ްމި ްނިކުެމ ްމަގުަމއްޗަށް ްޓަކައި ްދަރިންނަށް ްދަރިންގެ ްދަރީންނާއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޤައުމުގެ ިރކަމުންްމި

ްޖިހާދުގަިއް ްކުރާ ްމި ްުގޅިަވޑަިއެގން ްއެމް.ޑީ.ީޕއާ ްޓަކަިއ ްބަދަލުކުރުމަށް ްވެރިކަމަަކށް ްހަލާލުގެ ޤައުމު

 .وبركاته السالم عليكن ورحوت هللاوބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާށޭ.ް
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ްމިހާހިސާބު ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއުތުުރްއާދެ! ްކުޅުދުއްފުށީ ްއެދިވަޑައިެގންނެވި؛ ްފުރުޞަތަށް ން

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ.

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްމޫސާްޢަބްދުލްޣަފޫރުްެމންބަރުްދާއިާރގެްއުތުރުްކުޅުދުއްފުށީ

ްކައުންސިލުތަކުް ްލޯަކލް ްާވ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްުމއްދަތު ްއިތުުރކުރުމަީކ5ްްގެ އަހަރަށް

ްކުރުމަކީް ްމިކަން ްއެްއގޮތަށް ްޙަޤީޤަތާ ްސިާޔސީ ްޤައުމުގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްރަނގަޅު ްއެންމެ ހަމަ

ްމިއަދުް ްނިކުތީމާ ްޓަކައި ްކުުރމަށް ްެއކަން ްޕާޓީތަކުން ްިސޔާސީ ްޤައުމުގެ ްކަމެއް.ްމި ްކުރަންެޖހޭނެ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްވާ ްމިއަދުްމިކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް. ްވާނެ ްމިކަން ްނުފެނޭ ނޑުމެންނަަކށް ްއަުޅގަ ްއެެހންނޫނިއްޔާ ްއަންނަނީ. ން

ްމަރުކަޒީކޮެށއްްނޫންް ްޤައުމުަގއި ްހިނގަމުންނުދާކަން.ްމި ްޤަުއމު ްެއއްގޮތަށް ްޙަޤީޤަތަކީްޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ނުްއިންތިޚާބެްއަގއިްއެްއިންތިޚާބުްމުޅިްއިންިތޚާބުްހިފަހައްޓައި،ްއިންތިޚާބުްއިންތިޚާބުްބޭއްވުނީީކ.ްލާމަރުކަޒުކޮށްްބޭްއވު

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްނެތްކަން ްޤައުމުގައި ްމި ްޙައްޤެއް ްއެްއވެސް ްވާހަކަދަްއކާނެ ބާތިލުކުރުމުގެ

ްބެްނޗުްވެސްްކެންސަްލވާނެ.ްމީްއިންތިޚާބެއްްކެންސަލެއްްނުުކރެވޭނެ.ްއިންތިޚާބުްކެންސަލްޮކށްފިއްޔާްސުޕް ްކޯޓުގެ ރީމް

ްކެންސަލްކޮށްލަބަލަ.ްޢަބްދު ްއިންތިޚާބު ްކޯޓުން ްިދވެހިރާއްޖޭެގްސުޕްރީމް ްޙަޤީޤަތަކީ.ްހިްތވަރެްއްހުރެއްޖެއްޔާ هللاްމިއަދުގެ

ްމިއަ ްކެންސަލްކުރަން ްެވސް ްބެންޗު ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވގެން ްާއއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ުދްޔާމީނާއި

ްއުޅޭނެް ްވެސް ްއެކަކު ްހަމަ ްކުާރކަްށ ްކަންތައްަތއް ްަޤއުމުަގއި ްމި ްތެޭރގައި ްފަސާދައިގެ ްހީލަތާިއ ްމަކަާރއި ތައްޔާރަށް.

ްޕާޓީެއއްގެް ްސިޔާސީ ްޤައުމުަގއި ްމި ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ްއަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޤައުމު. ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްމީ ްނެތް. ކަމެއް

ނޑުމެންނެއްްހަރާންްއެއްެޗއްސެްއްގޮތުަގއިްހަރަކާތްތެރިވަމުންދާްޕާ ނޑުމެންްރިްޝވަތެއްްނުދޭނަން.ްއަުޅގަ ޓީއެއް.ްއަުޅގަ

95ްބޭނުމެއްްނުކުރާނަން.ްމީްމިައދުްމިްޤައުމުަގއިްއަޅުަގނޑުެމންްމިއަދުްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްޙަޤީޤަތަކީ.ްދިވެހިރާއްޭޖގެް

ްއެމް.ޑީ. ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްހަމަ ްތިބީ ްއެ ްެއއީްހާސްްރައްޔިތުން ްޤަބޫލުނުކުރެވުނަސް ްވޯޓުލަިއގެން.ްެއަކން ްއަށް ޕީ

ްހިންގާކަްށް ްސަރުކާރެއް ްއަޅުަގނޑުެމން ްނުދުވާނަން. ްފަހަތަުކން ްކޯޓުތަކުގެ ނުޑމެންނެއް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތް. މިއަދުގެ

ްއެބަ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްޣަރަުޤވެގެންުނދާނަން. ްގެނބި، ްތެެރއަށް ްފަސާދަިއގެ ޖެހޭްްރިޝްވަތާިއ

ްނުވިސްނޭީތް ްބޭފުޅުންނަށް ްސިޔާީސ ްޤައުމުގެ ްމި ްކިހާހިސާބަކުންަކން ްނިމެނީ ްކަމެއް ްކުެރވޭ ްމި ވިސްނަން.

ްޤައުމުގެް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްހިނަގއިފ. ްކަމެއް ްޤައުމުގައި ްމި ްވެސް ްރޭގައި ްހިތާމަކުރަންޖެހެނީ. ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމިދަނީ ްބަްއޓަންވެގެން ްމިއަދު ްމައިދާން ްބޭފުޅުންނަކަްށްސިޔާސީ ްިތއްބަވާ ްޯކޓުތަުކގައި ްޤައުމުގެ ްމި ކޮންދިމާލަކަށްކަން

ްއެް ްކޯޓު ްރާއްޖޭގެްސުޕްރީމް ްމިހާރު ްނުނިކުމެވިަފއި ްއޭގެން ްޖެހިގެން ްދަންތުރައެއްަގއި ްއަމިއްލަައށް ްނޭނގެ.ްހަމަ ވެސް

ްއިންތިޚާބުްކެންސަލް ްބޭނުންަވނީ ްބޭފުޅަކު ްދެންްނިކުްނނާނީ.ްއެއް ްބޭނުންވަީންއޮތީ.ްކިހިނެއްތޯ ްބޭފުޅަކު ކުރަން.ްއަނެއް

ްެއްއގޮތެްއް ްކޮންމެވެސް ްގޮތުންކުރެ ްތިން ްކުރިއަށްދާން.ްމި ްމިކަން ްބޭނުންވަނީ ްލަސްކުރަން.ްއަނެްއްބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު
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ްމިް ްމިއަދު ްއެއީ ްނޯންނާނެ. ްގޮތެއް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްދެން ްފޭބީމާ ްތާކަށް ްނެތް ްގޮތެއް ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ހޯދަން

އުމަށްްދިމާވެގެންްއުޅޭްމަްއސަލަްއަކީ.ްވަކިްމީހަކުްކަމެްއްކުރީމާްއެކަންްކުަށކަށްްވަނީ.ްވަކިްަބޔަކުްކަެމއްްކުރީާމްޤަ

ްާއއިް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮތް ްހެދިފަިއ ްޤައުމުގައި ްމި ްޫނން. ްކުެށއް ްެއއީ ްއެެހންނޫނިއްޔާ ްވަނީ. ްކުަށކަށް އެކަން

އެއްެވސްްމީހަކުްމިްޤައުމުގައިްހުރެގެންުނާވނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްްޤާނޫނުއަސާސީގެްބޭރުންްކަމެްއްކުރެވޭނެްހަމަ

ްގޮތަކަށްް ްހުރިހާ ްނޯންނަ ްކުަރން ްައގުަވއްޓާލަިއ،ްކަމެއް ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްބޭނުންކޮށް ްނުފޫޒުގެ ްމަޤާމާއި ްފެންނަނީ މި

ްއަ ްޤާނޫނުައސާސީ ްޤައުުމގައި ްމި ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްމަންޒަރު. ްކުރަމުންދާ ްެވސްްއެކަން ްގެަނއުމަކީ ްިއޞްލާޙެއް ށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްކުެރވެންްއޮތްްކަެމއްްނޫން.ްއެކަެމއްްމިއަދުްނެތްްވާކަށްްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްއެކަންްވާނީް

ްޤައުމުަގިއް ްމި ްއެީކގަިއ ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްޤައުމުަގއި ްމި ްދިޔައިމަ. ްެވގެން ްކަންަތްއ ްވާގޮަތކަށް އެކަން

ންދާްއެަތއްްަބޔަކުްކުރަމުންދާްމަސަްއކަތަށްްއެޅެމުންދާްވަރަށްްބޮުޑްހުރަހެއްްމީ.ްއެމް.ީޑ.ޕީއަުކްނޫން؛ްމަސައްކަތްކުރަމު

ްމިް ްއުޅޭ. ްއެބަ ްޤައުމުގައި ްިމ ްރައްޔިތުންނެއް ްސަތޭކަ ްއެަތއް ްމަސައްކަތްކުރާ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިަކމާ ްޤައުމުގައި މި

ް ްޤައުމުގެ ްމި ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްޤައުމަކަށް ްކިތަންެމްޤައުމު، ްއިޚްލާޞްތެރި ްމަސަްއކަތްކުރާ ްޓަކައި ރަްއޔިތުންނަށް

ްމަސައްކަތަށްް ްކުރަްއވަމުންދާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަުދ ްއެހެންނަމަވެސް ްތިބި. ްއެަބ ްޤައުުމގައި ްމި ރައްޔިތަކު

ްބޭނުންނު ްުއޅެން ްަޤއުމުަގއި ްމި ްަބޔަކު ްއެހެން ްނޫން ްއެބަޔަުކ ްބޭނުންކޮށްެގން ްބާުރގެ ްިމްނުފޫޒާއި ްމަންޒަރުތައް ވާ

ްޤާނޫނަށްް ްވެސް ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްމިއީކީ ްދަނީ. ްމި ްފެންނަމުން ޤައުމުން

ްކަންތައްް ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނުގެ ްހިތަންޖެހޭނެ. ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ އިޚްލާޞްތެރިވާންޖެހޭނެ.

ްއެހެންނަމަވެ ްއަނިާޔްކުރަންޖެހޭނެ. ްމަންޒަރުތަކެއްތޯ. ްކޮންކަހަލަ ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ްަމގުމަތިން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ސް

ްދެކޮޅަްށް ްއަިނޔާާއ ްކުރެވޭ. ްއެަބ ްޤައުުމގަިއ ްމި ްއަނިާޔ ްކަމެްއ. ްނަފުރަތުކުާރ ްއެކަމަށް ްއިންސާނުްނ ްއަބަދުެވސް އަކީ

ްހާސިލު ްޖެހޭ.ްއަނިޔާއަކުން ްއެބަ ްތެދުާވން ްޤައުމުގައި ްމި ްައީކްއެންމެން ްއަނިޔާ ްކުރެވޭ ްނޯންނާނެ. ްކާމިޔާެބއް ކުރެވޭނެ

ނޑުމެންްމިްބުނަނީް ދާއިމަށްްދެމިގެންވާްފިތުނަެއްއގެްގޮުތަގއިްމިްޤައުުމގައިްދެިމގެންްެއކަންްދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްވަންދެން ްދުވަހެއް ްކިހާ ްހައްލުކުރާށޭ. ްކަންތައްތަްއ ްއިށީންނާށޭ. ްތަނެްއަގއި ްއެއް ްމިްވާހަކަދަްއކާށޭ. ްޤައުމު ްމި ތޯ

އަހަރުގެްތެޭރގަ.ްމީްއަޅުަގނޑުމެންގެްކުިރމަތީގައިްހުރިްވަރަށްްބޮޑެތ2ްްިހާލަތުގައިްބާްއވާނީ.ްކޮންކަމެްއތޯްވީްމިދިޔަް

ްބަދަލުކުާރް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބަދަލުކުެރވިދާނެ. ްޤާޫނނުއަސާސީ ްޖަވާބުދެވޭނީ. ްމިކަމަށް ްބޭފުަޅކަށްތޯ ްކޮން ސުވާލުތައް.

ްއެކަން ްޖެހޭ.ްއެކަންކަންްްގަޑިޖެހުނީމަ ްއެބަ ްކުރަން ްއެކަން ްނިކުމެގެން ްބޭފުޅުން ްޤައުމުގެްސިޔާސީ ްމި ްޓަކައި ކުރުމަށް

ްބަޔަުކް ްކޮންމެ ްބަދަލުގައި ްކުރުމުގެ ްކަމެއް ްހެޔޮ ްފެންނަނީ ްމި ްއަބަދުވެސް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ކުރާނެ.

ނޑި ާޔރެއްްކަމުަގއިްވިަޔސްްގޯްސަކމެއްްކުރީމަްއެއީްޯގސްކަމެްއްނިކުމެްގޯސްކަމެއްްކުރާްމަންަޒރު.ްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްފަ

ްއަެނއްާކވެްސް ްނުހުއްޓުވައި ްެއކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްހުއްޓުވަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެކަން ްހިސާުބން ްއެ ްބަލައިގަނެ، ކަމަށް

ްއެ ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު ްއުުޅއްވާ ްހަްއދަވަން ްގޯސް ްލައްވާ ްެއްއެބޭފުޅުން ްބޭފުޅަކު ްއވެސް
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ްރައްޔިެތއް.ް ްިދވެހި ްމީހަކީްވެސް ްަޤއުމަކުންްނުލިބޭނެ.ްކޮންމެ ްމި ްަޙއްޤެއް ްއިތުރު ްަޙއްޤަަކށްވުރެ ްލިބިގެންވާ ބޭފުޅަކަށް

ްމިް ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްހިމާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެ. ްަޤއުމުަގއި ްމި ްވެސް ްޙައްޤު ްރައްޔިތެްއގެ ްކޮންމެ ްފަރުދެއް. ދިވެހި

ްއިންތިޚާބެްއގަިއ،ްްދަންނަވަނީ ްމިއަދު ްތިއްެބީވކީ ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްކޮށްދެްއވާށޭ. ްކަންތައް ްއިންސާފުން ްކޯޓުން ސުޕްރީމް

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްނޯންނާނެ. ްބޭފުޅުންނަކަްށ ްއެ ްޙައްޤެއް ްމައްޗަްށ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހިފަހައްޓައިެގން ްއިންތިޚާބު މުޅި

ްކަންތަ ްއެނގޭނެ ްވެސް ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްއިންސާުފްދަންނަވަނީ ްއެނގޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތާއި ްކުރާނެ އް

ްގެންނާނެްގޮތް.ްެއކަމަކުންްއެްބޭފުޅުންނަށްްބަރީޢައެއްނުވެވޭެނ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.

ް

 ނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއިޞްލާޙުކުރު ްވަރަްށްޤާނޫނުއަސާސީ ްެވސް ްއަޅުަގނުޑގެ ްގުޅިގެން ްހުށަހެޅުމާ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބިލެއް ުމގެ

ްއާމިރުގެް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްޤަބޫުލކުރަން ނޑުްވެސް ްހުރި.ްއަޅުގަ ްއެބަ ްކަންބޮޑުވުންަތއް ބޮޑެތި

ްމި ްކަމަށް.ްއެހެން ްކަންބޮޑުވުެމއް ްހުރި ްމާނަ ްކަންބޮޑުވުމަކީ ްވާންވާީންްމި ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ދަންނަވަނީ

ްޚަރަދުެގް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްޤާނޫނުއަސާީސއަކަށް ްއުފުޭލވަުރގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ުޙކުރަމުންްގޮތުންްހިފަހައްޓަންްފަސޭހަްޤާނޫނުއަސާސީައކަށްްވެސްްވާްނޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާ

ދިޔަްމަރުޙަލާގެްތެރޭގައިްއޭުރގައިްރަްއޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަިޖލީހުގައިްތިއްެބވިްބޭފުޅުންގެްިވސްނުންފުޅުގައިްހުރީްލޯކަލްް

ްބޭްއވުމަީކް ްއިންތިޚާބުތައް ްިއން ްގިަނގިނަ ްވާީތވެ ްކަމަށް ްތަންތަން ްޚިދުމަތްދޭ ްގާތުން ްރަްއޔިތުންނާ ކައުންސިލުތަަކކީ

ްހަމައަ ްއެޅޭްރައްޔިތުންނާ ްދެމިއޮތުމަށް ްދުވަހު ްިގނަ ްކައުންސިލުތައް ްލޯކަލް ްލިބިގެްނ ްއެޕްރޫވަލް ްރައްޔިތުންގެ ށް؛

ްިމއަދުް ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތީ. ްމި ްގޮުތަގއި ްވިސްނުމެްއގެ ނޑު ްމަިއގަ ްވިސްނުންފުޅު ްމި ްެވގެންދާނޭ. ފިޔަވަަޅކަށް

ްއިންތިޚާބެ ްޢާއްމު ްނުވަތަ ްއިންތިޚާބު ްރިޔާީސ ްބާްއވާ ްޓަަކިއްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭއްވުމަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއްބުރު ްއގެ

ް ްއިންތިޚާުބެގ8ްްގާތްަގނޑަކަށް ްއަދި ްކަންތައްތަކާ ްއިދާރީ ްހޭދަވޭ ްއެބަ ްއަުތން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޑޮލަރު މިލިއަން

ްރަނގަޅު ްއިންތިޚާބަކީ ްހުރިހާ ްބާއްވާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރޭަގއި ްއަހަރެްއގެ ްޓަކައި. ްކަންތައްތަކަށް ްއެހެނިހެން

ްހޭދަކުރަނީް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފައިސާ ްހޭދަކުރާހާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްތަރަްއޤީކުރުމަށް ްރިސޯޓެއް ފެންވަރެްއގެ

ްޕްރޮސެްސް ްމި ްޑިމޮކްރެޓިުކ ްޤަބޫލުކުރަން ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަވެްސ ްޓަކައި. ްޭބއްވުަމށް ްއިންތިޚާބު ހަމައެކަނި

ނޑުމެންގެްތެރޭ ްބޭއްވެންޖެހޭނެ.ްއަދިްއިންތިޚާބުތަކުގެްނަތީޖާްއިންްކޮންމެްނިމިގެންދާއިރުަގއިްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބުތައް ގައި

ްފުރުޞަުތް ްވަަޑިއގަތުމުގެ ްކުިރައށް ްމަޤާމުގަިއ ްބޭފުޅެއްެގ ްެއ ްބޭފުަޅކަށް ްއެ ްވީނަމަވެސް ްއިންތިޚާުބވިކަމުަގއި ބޭފުޅަކު

ްއު ްމި ްއަދި ްޑިމޮކްރަީސަގއި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެކަންކަން ނުޑްދެވެންޖެހޭނެ. ްއަުޅގަ ްހަޖަމުނުކުރެވިގެން. ޅެނީ

ްމުޙައްމަދުް ްކެންިޑޑޭޓް ްިރޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްނޫން ްޭބފުޅެއް ްތާއީދުކުރާ ްެވސް ްއިެރއްަގއި ްއެއް އެްއގޮތަކަްށވެސް،

ނަޝީދަކީ.ްއެހެންނަމަވެސްްރައްޔިތުންްއެްމަނިކުފާނުްހޮވީމާްއަޅުަގނޑުމެންގެްކޮންްމެންޭޑޑެއްތޯްއޮތީްއެްމަނިކުފާނަްށް
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ްމިއަދުްއަރު ްބަސްބުނެފި. ްެއމީހުންގެ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްަޤދަރުނޭރުވުމުގެ. ްއިޙްތިރާމާއި ވަންޖެހޭ

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވިހެން ްއެ ްފަހުމީ ްއަލްހާނު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ ްޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަސައްް ްޓަކަިއ ްނެގެެހއްޓުމަށް ްނެގެެހއްޓުމަްށްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމިއަދު ްުކރަން. ކަތްތަކެްއ

ްސުޕްރީމްް ްއެނގޭ ްވެސް ްއެންމެނަށް ނޑުމެން ްގިނަ.ްއަުޅގަ ްވަރަށް ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހިފައިވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްއެ ްއެބަ ްއެންމެނަށް ނޑުެމން ްހުރިކަން.ްއަޅުގަ ްމައްސަލަތަކެްއްއެބަ ްބޮޑެތި ްޤާއިމުކުރުމުެގްކޯޓުަގއި ްޢަދުލްއިންސާފު ނގޭ

ްކަންތައްަތްއް ްމި ްއެެހންނަމަވެސް ްހުރިކަން. ްއެބަ ްބަދަލުކުރަްނޖެހިފައި ްކަންތައްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްނިޒާމުަގއި މުޅި

ްއަޅުަގނޑުް ްނޫނީ. ްތެރެއިން ްނިޒާމުތަކުގެ ްހުރި ްހަްއލުކުރަން ްެއކަންކަން ްނުކުރެވޭނެ ްހައްެލްއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްމީގެްއަދި ްފަށައިފީމު ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަާސސީައކަށް ްލިެޔިވފައިވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤައުމުަގއި ްމި ްޤަބޫުލކުރަނީ ވެސް

ް ްބަލާއިުރ81ްްގާތްަގނޑަކަށް ްއުސޫލުތަކުން ްޤާނޫނީ ްއެހެންވީާމ، ްެފށިގެން. ްކުރީއްސުރެ ްއަހަރު ވަަރަކށް

ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްޤައުމެއް ްހަުގ ްއެހާ ނޑުމެންެގްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްނެތް. ްޤަބޫލުކުރެވޭކަށް މެންނަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހޯދޭނެ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްހައްލުތަކެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްމައްސަލަތަކުގެ މިހުރި

ސްްނަޝީދާްމިްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއޭގެްވަރަށްްއުާފވެރިްމަންޒަރެއްްޭރގައިްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްފެނުނީ.ްޑރ.ްަވޙީދާއިްރައީ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްެއކަންތަކުގެ ްލިބިގެންދިޔައީ. ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްޚަބަރު ްުއފާވެރި ްބައްދަލުކުރި ްބޭފުޅުން ދެ

އުއްމީދުކުރަނީްިމއަދުްައޅުަގނޑުމެންގެްާރއްޖޭަގއިްމިްއޮްތްހޫނުްމަސްރަޙަށްްކޮންމެވެސްްވަރެްއގެްފިނިކަެމއްްއަންނާނެް

ްމި ްކޮންމެއަކަސް ްމަްއސަލަްކަމަށް. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްަޓކައި ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްޤާނޫނުައސާސީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ އަުދ

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަލާލައިުރގައި ްޮގތުގައި ްމައްސަލަެއއްގެ ްގިނ52ްްަހަމައެކަނި ްވުރެ ވޯޓަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާސ57ްީއަދަދެްއގެ، ްބިލު ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްހޯދަން ްދެއްތޯ ްވޯޓު ްއެހެްނވީމާ، ްޓަކައި. ްވުމަްށ ްބަަޔކަށް 52ްގެ

ް ްލޮބީކުރަންީވ58ްްވޯޓު. ްކަމެއްަގއި ްހޯދަންޖެހޭ ްއަޣްލަބިއްޔަެތއް ްވަރުގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހޯދަން ވޯޓު

ނޑުްހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވާްކަމެްއ.ްމިއަދުްިސޔާ ސީްމިންވަރަށްްމިްމައްސަލަްލޮބީުކރެވިފައިްނެތްކަންްމީްއަުޅގަ

ްބޭފުޅުންކޮޅެްއް ްކޯޓަށް ްސުޕްީރމް ްޮކމްޕްރޮމައިޒްކޮށްގެން. ްހާސިލުކުރެވޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައް ގިނަ

ްބުނާް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއެއްބަްސވީ ްޕާޓީތަކުން ްހުރިހާ ްސިާޔީސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްތެޭރގައި ޢައްޔަންކުރުމުގެ

ްޢަ ްބޭފުޅުން ްކޯޓަށް ްސުޕްރީްމ ްތެރޭގައި ްޙަޤީޤަތުަގއިްމުއްދަތުގެ ްގޮތަކީ ްވީ ްކަންތައްތައް ްދެން ްބުނީމާ، އްޔަންކުާރނަމޭ.

ްޤައުމީް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދޫކޮށްާލފައި ްދޫކޮށްލީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބެލެންސްތައް ްއެންޑް ްޗެކް ްހުރި ްނިޒާމުގައި ްމި މުޅި

ްކޮން ްކުރެވުނީ.ްއެއީ ްެއންމެންނަށް ްގޯސްކަމެއް ްނިޔަތެއްގައި ްރަނގަޅު ްޓަކައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްމަޞްލަޙަތަށް ކަމެއްތޯ

ްކޯޓަށްްކުރެވުނީ؟ ްބަލަްނވީަވރަށް،ްސްކްރޫޓިަނއިްޒކުރަންީވްްސުޕްރީމް ނޑިޔާރު ްފަ ްއެ ނޑިޔާރުްނ،ްައޅުަގނޑުެމން ީލްފަ

ްއުޅޭް ްމި ްދިމާެވގެން ްާރއްޖޭަގއި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްވެގެންިދަޔއީ ްުނކުެރވުނީ.ްނަތީޖާއަކަށް ްކަންތައްތައް ްއެ ވަރަށް

ނޑުމެްންކަންތައް ްއަުޅގަ ްޕްރޮސެސްތަކަކީ ްކަހަލަ ްބައެއް ްއެހެންވީމާ، ްމަގުފަހިވެގެންދިޔަީއ. ްކުރިމަިތވުމަށް ތައް



59 

 

ްދެމިގެންހިނގައިދާެން ްޖީލުތަކަކަށް ްއެަތއް ްޒަމާންތަކަކަށް، ްއެތައް ްއަސަރު ްނޭދެވޭ ްއޭގެ ްސަބަބުން އަވަްސކުރުމުގެ

ްހަމަ ްވެސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިައދު ްއެހެންނަމަވެސް ްޙުކުމަކަށްްްކަންކަން. ްހުރިހާ ްކުރައްވާ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްހުރި.ް ްއެބަ ްޙުކުމްަތއް ްޤަބޫލުނުކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމީގެތެރޭަގިއ ްއެހެންނަމަވެސް ްއިޙްތިރާމުކުރާނަން. އަޅުަގނޑު

ްމިންވަރަ ްލިބޭ ްޔަޤީންކަން ްލިބިއްޖެކަމުގެ ްއިންސާފު ްއެންމެނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންކަން ްމިްއެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ށް

ްޤާނޫނުތަްއް ްގަވަމަންޓުގެ ްލޯކަްލ ްއަދި ްވެސް. ްއިޞްލާޙުކޮްށގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ. ނިޒާމު

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްތަންތަންކޮޅުން ްކުދިކުދި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްވެސް. ްއިޞްލާޙުކޮްށެގން އަޅުަގނޑުމެން

ްބަދަލު ްކޮސްމެޓިުކ ްބަާލއިރުަގިއްބޭނުންވާ ްެއއްކޮށް ްަމންޒަރު ްމުޅި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާަނމަ ްގެެނއްސިކަުމގަިއ ތައް

ްހުިރް ްސިސްޓަުމގައި ްމުޅި ްއެހެންވީާމ، ްހުރެދާނެ. ްލޫޕްހޯލްތަކެއް ްޭއގަިއ ްއަދި ްޤަބޫލުނުުކރެވިދާނެ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެއްބަްސެވވަަޑއިގަ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްސިޔާސީ ްބަލަން ްމައްސަތަކެއް ްއެްއްހުރިހާ ްއެންމެން ްހުރިހާ ންަނވަންެވއްޖެ.

ްއިސްކޮްށގެންް ްމަޞްލަޙަތުތައް ްޤައުމީ ްދޫކޮށްލާފައި، ްވިސްނުންތައް ްޕޮލިޓިކަލް ްހަމައެކަނި ްއިށީނދެގެން މޭޒުދޮށެއްަގއި

ްނުކުެމ،ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރެިއން ްމަރުޙަާލގެ ްއުނދަގޫ ްޮއތް ްމި ްިމއަދު ްނޫނީ ްމަަސއްކަތްުކރެވިގެން އަޅުަގނޑުމެނަށް

ްއަދިް ްޤަބޫލުވިޔަސް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ. ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކަމަކަށް ްފެންނާނެ އަލިމަގެއް

ްބޭފުޅަކަްށް ްހޮވާ ްމެންބަރަކަށް، ްހޮވާ ްރައްޔިތުން ްވޯަޓކުން ްތާއީދުނުކުރިޔަސް ްތާއީދުކުރިަޔސް، އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްކޯޓަކުންްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްނިންމުން ްނިންމާ ްރަްއޔިތުްނ ްވޯޓަކުން ްޭދންޖެހޭ. އެބަ

ްއެންމެަގިއް ްޤައުމުގެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްދެން ްދިޔައިމާ ްކަންަތއްަތއް ްޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހިސާބަށް ބާތިލުކުރާ

ްޢިއްޒަތްެތރި ްކަންބޮުޑވޭ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑު ްނައްޓަިއގެން. ްފާލުން ްދާނީ ްބޭުރެގްްކަންތައްތައް ްމިއަދު ރައީސް،

ްގެންދާކަމީް ްނެރެމުން ްއެޑްަވއިަޒރީތައް ްޓްރެވަލް ްނައުމަށް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޤައުމުތަކުން ބައެއް

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެއް.ްމާދަމާްއަޅުަގނޑުމެންގެްރާއްޖެްއަްށްފަތުރުވެރިންްނާންނަްކަހަލަްގޮތަކަށްްކަންތައްަތއްްެވއްެޖް

ްވާ ްނެތްްކަމަށް ްފޫބެއްދެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއަސަުރ ްނޭދެވޭ ްލިިބގެންދާނެ ްއިޤްތިޞާދަށް ްިދވެހިރާއްޭޖެގ ނަމަ،

ްރަނަގުޅް ްއެންމެ ްފަތުރުެވރިކަމުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް އަސަރުތަެކއް

ްފަހުކޮުޅގައި ްވެސް ްއަހަރެްއގެ ްކޮންމެ ްުދވަްސވަރާްްދުވަސްވަަރކީ ްއެ ްދުވަސްވަރު. ްމޫސުމުގެ ްފިނި ްޔޫރަޕުގެ ްޮއންނަ މި

ްގޮތަކަްށް ްކަހަލަ ްނުލިބޭނެ ްނަާފ ްއޮތް ްލިބެން ްއަްށ ްދާއިރާ ްފަތުުރވެރިކަމުެގ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއަުޅގަޑުމެންެގ ދިމާކޮށް

ްކަމު ްނިންމުމެއް ްޕާޓީއެްއގެ ްސިޔާސީ ްނުވަތަ ްވީނަމަވެސް ްކަމުގައި ްނިންމުމެއް ްކޯޓްގެ ްވީނަމަެވސް،ްވުްންސުޕްރީމް ގައި

ނޑަކަްށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަްށ ްަކމެއް ްރަނގަުޅ ްއެންމެ ްބަލާއިރުަގއި ްމަޞްލަޙަތަށް ްޢާއްުމ ްަޤއުުމގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އެީއ

ްދޫދޭންް ނޑިަވޅުތަުކގަިއ ްދަ ްދޫދޭންޖެހޭ ްހުރި، ްއެބަ ްވެސް ްކަމެްއަގއި ްކޮންމެ ްމިއިން ްއެހެންވީމާ، ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

ްއެބަ ްަވޑަިއގެންނެިވ.ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަރިހަށް ްވަޙީުދގެ ްރަީއސް ްދޫދެއްވި. ްެވސް ްނަޝީދު ްރައީސް ދަސްކުަރންޖެހޭ.

ްމިް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއއްކޮށް ްޑައިލޮގާ ްއެ ްފުރުޞަތުދޭންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޑައިޮލގަށް ްދެްއެކވި. ވާހަކަފުޅުތައް
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ނޑުމެންްކޮންމެްދައުލަުތގެްޤައުމުްމިއަދުްމިްއޮތްްހާލަތުންްއަޅުަގނޑުމެނަށްްނެރެވޭނީ.ްއެ ކަންްނެރުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ްކުރާނީް ްއަސަރެއް ްހުރިހާ ްއޭގެން ްބޭނުންކުރީމާ ްގޮުތގައި ްނާޖާއިޒު ްނަހަމަގޮތުގައި ްބާރު ްލިބިގެންވާ ބާރަކަށް

ްވަރަށް ްހާލަތު ްއިޤްތިޞާދީ ްާރއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވެސް ްމިއަދު ްަރއްޔިތުންނަށް. ްނިކަމެތި ގޯްސްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދަީން ްމި ްއަގު ްރުފިޔާގެ ްއުފުލެމުން، ްދަނީ ްމި ްއަގު ްޑޮލަރުެގ ްާރއްޖޭގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ްމަސްުތވާތަކެތި ްބާަވތްބާވަތުގެ ްއާ ްއަށް ްރާއްޖެ ްއިތުުރވަމުން. ްދަނީ ްމި ްމައްސަލަތައް ްނެތުމުގެ ްވަޒީފާ ދަށްވަމުން.

ްކަ ްމިހިރަ ްމިހިރަ ްތަޢާރަފުވަމުން. ްހިްނގެވުާމްދަނީ ްމަގުން ްިއޞްލާޙުގެ ްކަންކަން ްރައްޔިތުންެގ ްމިައދު ންތައްތަކަީކ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްަކންތައްތައް ްމި ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކެކޭ. ްއޮތް ްއެޅިަފއި ްބޮުލގައި ްމީހުްނގެ ްތިއްެބވި ހަވާލުެވގެން

ގެްޒާތީްތަޢައްޞަބުްދުރުގައިްާބއްވާަފއިްހައްލުކުރެވެންްއެބަްޖެހޭ.ްމިްކަންކަންްހައްލުކުރެވޭނީްއަުޅަގނޑުމެންްއެންމެން

 ޤައުމީްމަޞްލަޙަތައިގެންްައޅުަގނޑުމެނަށްްވިސްނާލެިވއްޖެްއޔާ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ް ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ނޑުް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރި ްއަުޅގަ ްއަކީ ްބަހުސްކުެރޭވްމައްސަލަ މި

ްޕާީޓެގް ްޤަބޫލުނުކުރާ،ްއަދިްސިާޔސީ ްކައުންސިލްތަްއްެވސް ްޤަބޫލުނުކުާރ،ްއަދި ްގޮުތގަިއްލާމަރުކަީޒްއުސޫލު ޤަބޫލުކުރާ

ްއޮުޅވާލުމު ްރައްޔިތުންނަށް ްކުާރ، ްތިބެގެން ްަމޤާމުތަކުގައި ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްފަރާތްތަކުން ްޤަބޫލުނުކުރާ ގެްނިޒާމު

ްގޮތުްން ްބެހޭ ްއިޞްލާޙާ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޮޅެއް. ްހިނާގ ްތެރެއިްނ ޢަމަލުތަކުގެ

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޮގތުން ްއޮތް ްމި ްހާލަތު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްވިސްނާލަންޖެހެނީ ނޑު ްައޅުގަ ްމިއަދު ވިސްނައިާލއިރުަގއި

ްގެނެއުންތޯ ްއިޞްލާޙެއް ްމިފަދަ ްމުހިއްމީ ްވަގުަތއް ްމަސަްއކަތްކުރުންތޯ.ް، ްއެޅުވުމުގެ ްހަމަމަގަށް ްރާއްޖޭ ްމި ނޫީނ

ް ްޓަކައި ްނައްޓުާވލުމަށް ްފާލުން ްދިވެހިރާއްޖެ ްފެންނަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ނޑިޔާރަުކ4ްްޢިއްޒަތްތެރި ފަ

ބަޔަުކްމަގުމަތިެވ،ްއެްްމަސައްކަތްކުރުުމގެްނަތީޖާ.ްިމއަދުްައޅުަގނޑުމެންެގްމުޅިްިމްރާއްޖޭެގްރަްއޔިތުންގެްއެތަްއްހާސް

ްނޫީން ްނިގުަޅއިގަްތއިރު، ްޙަްއޤު ްއަާސސީ ްއެްއ ްމުހިއްމު ްއެންެމ ްކަށަވަރުކޮށްދީަފއިާވ ްޤާނޫނުއަސާީސން ރައްޔިތުންނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްޙުކުމްކުރަމުްނދާއިރުަގއި ްޚިލާފަށް ްަކނަޑއެިޅގެން ްާމއްދާައކާ ްއެތައް ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ވެއްެޖއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއަޅުަގނޑުމެންގެްްބަހެއްްނުބުނެިވގެންްތިބޭްތަންްމިްފެންނަނީ.ްއެކަމާްދޭތެރޭ

ްބޭރަްށް ްއިމުން ްއެ ްވެސް ނޑިޔާރުންނަަކށް ްފަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކުރުުމގަިއ ްކަންތައްަތއް ްހުރި ްމަތިކޮށްފައި ދުސްތޫރުން

ވަނަްބާބ6ްްުދުލުއިންޞާފުްޤާއިމުކުރުމުްބާރު،ްޤާނޫނުއަސާސީގެްދެވޭނެްއެްއވެސްްާޖގަެއއްްާޤނޫނުއަސާސީންްނުދޭ.ްޢަ

ް ްބާުބގެ ްއެ ްއޮތް. ްއެބަ ްިލޔެވިަފއި ްވާހަކަ ްކަންކުުރމުގެ ްއެްއގޮތަށް ްޤާނޫނާ ްބާބުަގިއ ްއެ ވަަނ142ްްލިޔެފައިާވއިުރގައި

ްޤާނޫނު ްޢަމަލުކުރަންވާނީ ނޑިޔާރުން ްފަ ްބައެްއކަމާ، ްމުސްތަޤިއްލު ނޑިޔާރުންނަކީ ްފަ ްޤާނޫނަށްްމާއްދާގައި ްާއއި އަސާސީ

ްަކނަޑއެޅިފައިް ްގޮތަކަށް ްޤާނޫނުަގިއްވަކި ްާއއި ްާޤނޫނުއަސާސީ ްަބޔާންކުރޭ.ްހަމައެާއއެްއކޮށް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްއެބަ ކަމަށް
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ނެތްްކަންތައްތަްއްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައިްއެްކަމަކަށްްަޓަކއިްަކނަޑއެޅިފަިއވާްގޮތަށްްުކރިއަށްްގެންދަންޖެހޭނެްކަމަށްް

ނޑި ްނެތި،ްބުނެ،ްފަ ްބަލައިލުމެއް ްވެސް ްމާއްދާ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްވޭ. ްއެބަ ްލާޒިމުކޮށްފައި ްއެކަން ްމަްއޗަްށ ޔާރުންގެ

ނޑިޔާރުންނަށްްޤާނޫނުއަސާސީްާއއިްޤާނޫނާްއެްއގޮތަށްްކަންތައްތައްްކުރަންޖެހޭނެްކަމަށްްލާޒިމުކޮށްފައިްއޮތްއިުރް އަދިްފަ

ް ނިޑޔާރުން ްފަ ްޯކޓްގެ ްސުޕްރީމް ްއިން ްމާއްދާ ްނިންމިްމި ްަރއްޔިތުން ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްހިނދު، ްިއސްތިސްނާނުވާ ވެސް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަދި ްޚިލާފަށް ްރޫހާ ްބޮލާލައިޖަހައި،ްޤާނޫނުއަސާސީގެ 111ްްނިންމުން ްއާއި ްމާއްދާ ވަަނ111ްްަވނަ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެންނަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްނިންމާއިރުގައި ްނިންމުންތައް ްޚިލާފަށް ްބައެްއްްމާއްދާއާ ރައީްސ،

ްވެސްް ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްދަޢުލަތުގެ ްބުނެ،ްތާއީދުކުރާތަން.ްހިތާމަކުރަންޖެހެނީ ްއާނބަސް ްނިންމުމަށް ްއެ ްހަމަ ބޭބޭފުޅުން

ްސިާޔސީް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރަމުްނދާތީ. ްހުރެ ްލޯމަާރލައިގެން ްކަންތައްތަކަށް ްއެ ހަމަ

ްއަދި ްެވސް ްނޫނީްްހަޔާތުގައި ްކަމެއް. ްބިރުވެތިވާންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްޓަކައި ްމުސްތަޤްބަލަށް ރައްިޔތުންގެ

ނިޑޔާރުމަނިކުފާނުް ވެއްެޖއްޔާްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްަކމެއް.ްރަްއޔިތުންްނިންމާްނިންމުންްއަދިްެއްރައްޔިތުްންބުނާްބަސްްފަ

ްވެް ްކަންތައްަތްއ ްރާއްޖޭެގ ްމި ްެދން ްވާނަމަ ްއެކިްބޮލާލައިޖަހާކަމުގައި ްރާއްޖޭގެ ްމި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތް ގެންދާނެ

ްއަދިް ްގޮތާ ްހިނގައިިދޔަ ްދުނިޭޔގަިއ ްކަންތައްތަްއ ްސަބަބުން ްނެތުުމގެ ްއިންސާފެއް ްދަނީ. ްމި ްފެިނގެން ކަންކޮޅުތަކުން

ްވެގެންދިޔަ ްަކންތައްތައް ްގެއްިލގެންދިޔައިމާ ްިއންސާފު ްވެސް ްތެރެއިން ްތާރީޚުގެ ްިއސްލާމީ ގޮްތްްއަޅުަގނޑުމެނަށް

ހާމަކަންްބޮޑުކޮށްްމިއަދުްވެްސްވިސްނާްބަޔަކަށްްފިކުުރކުރާްބަޔަކަށްްފެންނާންްއެބަްއޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެންެގް

ރާއްޖޭގެްކަންތައްަތކަކީްވެސްްމިްމަގުންްދާްކަންތައްތަކަކަށްްވެގެންްދާތަންްދެކޭކަށްްއަުޅަގނޑުމެންްހިތަކުންްއެްއވެްސް

ްނޭދޭ ްރައްޔިތަކު ްްނެ.ދިވެހި ްބާބުގެ ްޢަދުލުިއންޞާފުގެ ްރައީްސ، ްފަދައިނ142ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތް ްމާއްދާގައި ވަަނ

ވަނަްމާއްާދގައިްވެސ238ްްްވަނަްމާއްދާްވެސްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއެބަްއޮތް.238ްްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކުގެްމައްަޗށްް

ްއަޅުގަް ްކީކޭތޯ ްވަީނ ްއަމުރުކޮށްފައި ްމައްޗަށް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްވިސްނަިއްސަލާމަތީ ްބަލައި، ްމިއަދު ނޑުމެން

ްވާއިުރަގިއް ްކަމަށް ްމީހުން ްމަަސއްކަްތކުރާ ްޚިދުމަތްތަކުގައި ްސަލާމަތީ ްސިފައިންނަީކ ްފުލުހުންނާއި ފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭ.

އަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްމިްކަންތައްތަކާްމެދުްފުންކޮށްްިވސްނައި،ްއަދިްއެްބޭފުޅުންްެވސްްއެބަްޖެހޭްއެްބޭފުޅުންގެް

ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއްޤާ ްވެސް ްވިަޔްސ ނޑިޔާރަކު ްފަ ްނަޒަުރކުރަން. ްވިސްނައި ްފުންކޮށް ްދޭތެރޭ ްމަސްއުލިއްޔަތާ ނޫނީ

ްޙުކުެމްއް ްބާތިލު ްެއއީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނެރެފި ްޙުކުމެއް ްވާހަަކއެްއ،ްނޫނީ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްޚިލާފަށް ްގޮތާ ބަޔާންެވގެންވާ

ްައޅުަގނޑުމެނަ ްޤާނޫނުއަސާސީގަ. ްބުނަނީ ްބަލަިއގަެނ،ްކަމަށް ްެއއީ ްޙުކުމަކީ ްބޭރު ްޤާނޫނުއަާސސީން ްއެީއކީ، ްނެތް ކަށް

ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭްޙުކުމެކޭްބުނެ،ްދިވެހިްރައްޔިތުްނގެްއެަތްއްބަޔަކުްކޮށާމަށަިއ،ްުއކާލައި،ްޖަލުތަކުގައިްތާށިކުރާްތަން.ް

ްނެތް ްވެސް ްތާއީދުުކރެވޭކަށް ްކަންތައްތަކަށް ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއަދި ްހަމައެާއއެްއކޮށް ްމާއްދ268ްްާ. ވަނަ

ްޚިލާފަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްބުޭނ ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްާމއްދާަގިއ ްއެ ްއޮތް. ްއެބަ ްލިެޔފައި ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ވެސް

ްފެންނަް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްކަަމށް. ްނިންމުމެއް ްބާތިލު ްއެއީ ްނިންމުމެއް ްކޮންމެ ނިންމާ
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ް ނޑިޔާރުމަނިކުފާނަްށްމަންޒަރަކީ ްފަ ްޢަމަލުނުކޮށް ްމައްާދއަކަށް ްއެތައް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްބޮލާލައިޖަހައި ްކަންތައްތައް މި

ނޑުމެންނަކަްށް ްއަުޅގަ ްގޮތް.ްމިއަދު ްހިތި ްދިމާވާނެ ްއަށް ްދިވެހިރާްއޖެ ްދިޔައިމާ ްަކންކުރަމުން ްގޮތަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްކައު ްނުވަތަ ްބާރުދޭނަމޭ، ްވެއްޖެއްާޔްކައުންސިލްތަކަށް ްނޫނީ ްބުނެ ްއިޞްލާޙުކުރާނަމޭ ްޤާނޫނު ންސިލުތަުކެގ

ްގޯނާކޮށް،ް ްކައުންސިލްތަކަށް ްތިބެ، ްވެރިކަުމގައި ްބަޔަކު ްޤަބޫނުކުާރ ްއެކަން ްމެދު ްކަންަތއްތަކާ ްކުރާ ކައުންސިލުތަކުން

ްޚިދުމަތްތައް ްދޭންހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްރަށްރަށުގެ ްނިކަމެތިކޮށް ްރަށްަރށް ްނުދީ ްފައިސާ ހުއްޓަމުންދާއިރުަގއިްްދޭންވާ

ްދަންަނވާކަށްް ްކަުމގައި ްވިސްުނމެއް ްހެޮޔ ްއިޚްލާސްތެރި ްަރއްޔިތުންނަްށ ްއުޅެީނކީ ްމި ްަލއިގެްނ ްއިޞްލާޙެއް މިފަދަ

ްއެންމެންްްނުކެރޭނެ. ްހުރިހާ ްތެރެއަށް ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްމަސައްަކތްކުރަންޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑިޔާރުން ްފަ ްއޮތްްްގެންނަން. ްތާއީދު ްރައީސްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޚިލާފު ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްމި ވެްސ

ްއަދިް ްވިޔަސް ްއޮތްކަމުަގއި ްކަްނ ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްސަރވިްސގައި ްޖުޑިޝަލް ްއަދި ްިވޔަްސ ްކަމަށް ނޑިޔާެރއް ފަ

ްންްދުރުކުރަން.ްްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްރަްއޔިތުންނަށްްޓަކައިްެއކަންްކުރަންޖެހޭނީްއެްމީހުންްމަޤާމު

ް

 މަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ްއިޞްލާެޙްއް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްއާދެ، ްއޮތީ. ްމި ްހުށަހެޅިފައި ް)ށ231ްގެނައުމަށް ްމާއްދާގެ ްއިޞްލާޙުްވަނަ ްމި ްއަށް ް)ނ( ްއާިއ )

ްއުޅެނީ.ްއާދެ، ްމި ްްއައިްސގެން ްރައީސް.ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެބ231ްްަޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށްްސަރީޙަކޮށް ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ްނިޒާމެއް.ް ްތަޢާރަފުކުރެވޭ ްއަލަށް ްމުޅިން ްއަލަށް ްއިޞްލާޙުކުެރވުުނއިރުަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަދި ްއިޞްލާޙު. އޮތް

ްއި ްއޮްތްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެބަ ްބާބު ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއްެއއް ްއުސޫލުްންހިންގުން،ްއަދި ްލާމަރުަކޒީ ްއަދި ްދާއިރާަތއް ދާރީ

ނަޑއެޅިފައިްލާމަރުަކޒީްުއޫސލުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްހިންގާނެްގޮތާްބެހޭްގޮތުންްެއކިްގޮތަށްްއެކިްތަންތަނުަގއިްއެބަްއޮތްް ކަ

ްއިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭނެްގޮތްްލިޔުްއވާފަ.ްޭއގެތެރެއިންްއިދާީރްދާއިރާތައްްހިންގު މަށްްޓަކަިއްއިންތިޚާބުކުރެވޭްަކއުންސިލް

ްއިންތިޚާބުކުރެވޭް ްސީދާ ްރަީއސަކީ ްނައިބު ްކައުންސިލްގެ ްރައީާސިއ ްކައުންސިލް ްހަމައެާއެއކީަގއި ްއޮތް. ްއެބަ ވެސް

ް ްނެގޭ ްތެރެއިން ްއޮތ2ްްކައުންސިުލގެ ްއެބަ ްލިޔުްއވާފައި ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްވެސް ްަރއީސް.ްމަޤާމުކަން ްޢިއްޒަތްތެރި .

އަހަރުދުވަުހގެްއުމުެރއްްކަމަށް.ްޤާނޫނުއަސާސީްިއޞްލާޙުކުރަމުންްދިޔައިރުަގއ3ްްިއަދިްއުމުރުްވެސްްއެބަްއޮތް،ްއެއީް

ްބަލަމުންދިޔައީ.ް ްމަޖިލިސް ްާޚއްަޞ ްގިނައިން ްވަރަށް ްެވސް ްައޅުަގނޑު ްއޭުރަގއި ްމަޖިލީހުގަިއ، ްޚާއްޞަ ރައްޔިތުންެގ

ްވަކާލާތު ްއޭރުަގއި 5ްްކުެރވުނީ ްރަނަގޅަށ3ްްްއަހަރާއި ްވަރަށް ްެބއްލެވީމަ ްަޔއުމިއްާޔ ްމަޖިލީހުގެ ްމުއްދަަތކަށް. އަހަރުގެ

ްގިނަް ްާރއްޖޭގެ ްގެންދެވުނު. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްމި ްާދއިރާެއްއގައި ްފުޅާ ްވަރަށް ްެވސް ްއޭރުަގއި ސާފުވެގެންދާނެ.

ހޫމުްތަޢާރަފުވެގެންދާއިުރގަިއ،ްއާްކަމަކަށްްއަންނައިުރގައިްރައްޔިތުންނަށް،ްަރއްޔިތުްނގެްމަންދޫބުންނަށްްފެނުނީްމިްމަފްް

އަހަރުދުވަހުގެްތެރޭަގިއްކަމަށް.ްބަހުސްގެްތެރެއިނ3ްްްއަހަރުްނުވަތ5ްްަމިްއަދަދުްނުވަތަްމިްމުއްދަތުްއޮންނަންޖެހޭނީް
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ް ނަޑއެޅުނީ 3ްްކަ ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްވިސްނަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްނިޒާުމްއަހަރުދުަވސް އާ

ްވެސް.ް ްމާީޒއެއް ްއޮތް ްކަންތަްއްވެގެންދަނީ.ްައޅުަގނޑުމެންެގްއެބަ ްމުއްދަތުގައި ްމި ްކިހިނެއްތޯ ތަޢާރަފުވެގެންދާއިުރގައި

ް ްަކއުންސިްލ3ްްމިހާރު ްއާ ްމަހުގައި ްޭބއްިވ،ްފެބުރުައރީ ްއިންތިޚާބު ްމަހުަގއި ްޑިސެމްބަރު ްއަންނަ ްެވ،ްމި އަހަރުދުަވސް

ްރައްޔިުތްންހުވާކުރަްއވަންޖެހޭނެ.ްކި ްޖެހޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެބަ ްވިސްނަން ްެވގެންދިަޔއީ؟ްފުންކޮށް ްކަންތައްތައް ހިނެއްތޯ

ްކޮންް ްނުކުރެވުީނ ްކަންަތްއތަކެއްތޯ، ްކޮން ްކުރެވުނީ ްމުއްދަުތގަިއ ްަކއުންސިލުތަކަށް ްހުރި އިންތިޚާބުކޮށްފައި

ނޑުމެންްބަލަންްއެބަްޖެހޭ.ްމިްނިޒާމު ނޑުމެންނަށްްްކަންތައްތަެކއްތޯްވެސްްއަުޅގަ އާްނިޒާމަކަށްްވަމުންދާއިރުަގއިްއަުޅގަ

ވަރަށްްގިނަްރަށްރަށުންްއަްނނަްޝަކުވާެއއްްމިއީްރަނގަުޅްކައުންސިލުންްއިންތިޚާބުވެަފއިްނެތްކަން.ްމިްޝަކުވާްއެބަް

ްމައްސަަލއެ ްއުޅޭ ްދިާމވެގެން ްއުމުރުެގްމައްސަލަިއގައި ްޖެހުނީ.ްމިއީ ްމި ްާވން ްމިހެން ްއާދޭ.ްީކއްެވގެންތޯ ްުނވަތަ 5ްއްތޯ

ް ްމީގައި ްއުޅެނީ. ްމި ްނުލިބިގެން ްކައުްނސިލަރުން ްރަނގަޅު ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްނެތީމާތޯ ްވެްސ2ްްއަހަރު ގޮތަށް

ްހުރިް ްމި ްނިޒާމުގައި ްމި ްކޮންެމގޮތެްއވިަޔސް ްބުރަވެވެނީ ްމީަގިއ ްައޅުަގނޑަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަދެްއކިދާނެ

ނޑަ ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްވަކިްންކަންތައްތަުކގެ ްއިޞްލާޙުގެންނަން. ްމި ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްިމ ްއަދި ްއުނަދގުލޭ ްށ

ނަމަވެސް.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންގެްތެރެއިންްވަރަށްްގިނަްމީހުންްއުއްމީދުތައްްއެބަްުކރޭްކައުންސިލްތަކާްދޭތެޭރގަ.ް

ްއިންތިޚާބުކޮ ްަރއްޔިތުން ްކައުންސިލަކީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބާރުވެިރކުރުވަން ްއިތުބާރުކުުރވަިނވި،ްކައުންސިލް ްއޮންނަ، ށްަފއި

ްޖެހެނީް ްފާސްކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްޖެހެނީ ނޑުމެންނަށް ްޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްެއބަ ްހަދަން ްތަނަކަށް ޤަދަރުވެރި

ްއުުމރުް ްކިތަންމެ ްހުރެގެން. ްފަިއސާ ްކުެރވޭނީ ްކަމެއް ްވުރެ؛ ްއުމުރަށް ްހޯދައިދިނުމަށް. ްބަޖެޓް ްބޭނުންވާ ްމީހުންނަށް އެ

ްނޯންނާނެ ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްނެތީސް ްފައިސާ ްނެތީސް، ްބަޖެޓެއް ްކަންކުރާނެ ޢިއްޒަތްތެރިްްދިގުކުރިަޔސް

ްމަޤާމުތައް.ް ްހުރި ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްދެން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނަން ްފުންކޮށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ރައީސް.

މިްޤާނޫނުއަސާސީްތަމްސީލުްމިްކުރަނީްމިްބާވަތުގެްހުރިހާްމިނިވަންްއަޅުަގނޑުމެންްމުޅިްމިްސިްސޓަމުްތެރެއިންްމުޅިް

ްއޮތީް ްމި ްޢައްޔަންވެަފއި ްކައުންސިލްަތްއ ްނުވަތަ ްބޯުޑތައް ްުނވަތަ ްމަޤާމުތައް، ްމުއަްއސަސާެއްއގެ މުސްތަޤިއްލު

ްމަޖިލީހު ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހޮވިެގންދާނީ. ްރައީސް ްނައިބު ްރަީއސާއި ްތެރެއިންނޭ ްވެސްްކައުންސިލް ގައި

ްމިް ްބަދަލުކޮށްފައި ްޤާނޫނުން ްއޮތީ ްކަންތައްތައް ްޮކމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްއަދި ްއުސޫލުން. ްއެ ކަންކުރަމުންދަނީ

ްޤާނޫނުް ްމި ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްވެގެންދިޔަ ްކަމަކަށް ްމުހިއްމު ްމާ ްމިއަށްވުރެ ްއަދި ްއޮވެގެން. ްމެޖޯރިޓީ ތަނުގައި

ްއަޅުގަް ްގޮތުން ްވާ ްރަނގަުޅްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްގިނަ ްވަރަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުާކރުން ްފަރުމާކުރަމުންދިޔައިރުަގއި ނޑުމެން

ްޤާނޫުން ްވާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިންތިޚާބާ ްކައުންސިލް ްލޯކަލް ްމި ްާޤނޫނެއް ްރަނގަޅު ްނުވަތަ އިޞްލާޙު

ނުޑމެންްމަސައްކަތްކުރީމު.ްއެހެންނަމަވެސްްހިތާމަޔަ ކަށްްވެގެންދިޔައީްމިްޤާނޫނަކީްމަޖިލީހުގެްއުފެއްދުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުް ްމުޅި ްއަދި ްމޮޑެވިެގންދިޔައީ. ްޤާނޫނު ްމުޅި ްޤާނޫނު. ްހުށަހެޅިގެންދިޔަ ްިއޞްލާޙު ްގިނަ ްއެންމެ ޙަޔާތުަގއި

ްދެރަވެ ނޑުމެން ްދިަޔއީ.ްއަުޅގަ ްއެ ްދެކޮޅަށް ްމުޅިން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސިާޔސަތާ ްވިސްނުމާއި ،ްގެއްިލގެންދިޔަީއ.ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ
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ްރައީސް.ްމިއަުދް ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނަށް ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހިތާމަކުރަން.

ް ްއެީކގަިއ95ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިތާމައާ ްއަދި ްބަޔަކު، ްތިބި ްމައިނޯރިޓީގައި ްބުނީމާ ްއާއެކޭ ްމީހުން ްގިނަ ްުވރެ ހާހަށް

ްބޭނުންވަ ްފާހަަގކޮށްލަން ްދިވެހިރާއްޖޭެގްއަޅުަގނޑު ްއަކީ ްޖަރީމާ ްހިންގަންއުޭޅ ްމި ްމެދުވެރިކޮްށގެން ްކޯޓް ްސުޕްރީމް ނީ

ްރައްޔިތުންްވަރަށްްކަންބޮޑުވާްކަމެކޭ.ް

ް

 މާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދާިއރާ. ްއުތުުރ ްމާފަންނު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދިްޝުކުރިއްާޔ ްވާަހކަދެކެޭވއިރު އިޞްލާުޙކުރާ

ްވިސްނާލަންޖެހެނީް ްއަުޅަގނޑުމެން ްވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ްދިުގުކރާ ްއުމުރު ްކައުންސިލުގެ ްާއިއ ްވާހަކަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްބަޔަކު ްވެއްޖެ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްހާލަތު. ްވާ ްމި ްދިމާވެފައި ްޤައުމަށް ްމި ްހާލަތު. ްއޮތް ްމި ްޤައުމު ްމި އަހަރ5ްްުމިހާރު

ރަންޯތ،ްއުމުރަށްްދާއިމީޮކށްފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްބައްލަާވްމިްޤައުމަށްްކުރިމަތިކުރުވާފައިވާްމުސީބާތް.ްމިްދެންނެވިްކީއްކު

ްރާއްޖޭެގްރަްއޔިތުންެގް ްއެްއްމުސީބާތަީކްމި ްދިމާވެފަިއވާ ްަޤއުމަށް ްމި ްސަބަބުން. ްީމހުންގެ ްދާއިމީކުެރވިފަިއވާ އުމުރަށް

ޣާވާތެއްކޮްށގެންްއަިއްބަެއއް.ްއަިދްދާދިްއިހަކަށްުދވަހުްއެްބަޣާވާަތކީްބަޣާވާެތއްކަންްމައްޗަށްްވެރިކަންކުރަންްމިްޮއތީްބަ

ްަމއްޗަށްް ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިހާރު ްާހމަކޮށްދީފަ. ްރަނގަޅަށް ްވޯޓަކުން ްަވނީ ްއެ ްަރއްޔިތުން ރާއްޖޭގެ

%ް ްއެންމެ ްއޮތީ ްމި ްވެރިެއްއ.ް%5ވެރިކަންކުރަން ްއޮތް ްތާއީދު ްޓަކައި،ްޤައުެމއްެގްޤައުމެްއގ5ްަގެ ްވެރިކަްނކުރުމަށް އި

ްއެއްް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްދައްކުަވއިދޭ ްހާލަތު ްއޮތް ްޤައުމު ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްހުންނަވަނީ. ްމި ްގޮތުަގއި ވެރިެއއްގެ

ްމައްޗަށް ްމަންދޫބުންގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްމަޖިލިސް، ްަރއްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބައްަލވާ! ްއަނެއްކާ ްމިސާލު.

ްދާިދް ްބައްލަވާ. ްޖަރީމާތައް ްހިންގާ ްމި ނުޑވާލަިއ ްކަ ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްމަޖިލިސް. އެކުެލވޭ

ްިމް ްނަގަަހއްޓައި ްާޤނޫނުއަސާސީ ްރާއްޖޭ ްމި ްފާސްކޮށްފައި ްޤަރާރެއް ްވަނީ ްމި ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަޅުަގނޑު އިހަކަށްދުވަހު

ްއެ ްގޮތަށް ްުބނެފައިވާ ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ްބޭނުންާވްވެރިކަމެްއްޤާއިމުކުރުުމެގްްރާއްޖޭގެ ްަރއްޔިތުން ތާރީުޚގަިއްރާއްޖޭގެ

ްއިންތިޚާބުް ްއެ ްމަތިން ްގޮުތެގ ްތައްޔާރުވެަފއިވާ ްކޮމިަޝނުން ްއިލެކްޝަންސް ްކަމާއި ްއޮންނަންޖެހޭނެ ފުރުޞަތު

ްދައުލަތު ްއަދި ްަކނުޑވައިލާފަ. ްެއްވަނީ ްބާރު ްވެސް ްމީގެ ްއެހެްނނަމަވެސް ްކަމަށް. ްދައުލަތްްބޭއްވެންޖެހޭނެ ްނަމުަގއި ގެ

ްވަަޑއިގެްން ްބޭފުޅަކު ްހުންނެވި ްމަޤާމުަގއި ްނައިބުކަުމގެ ްބަންޑާރަ ްަދއުލަތުެގ ްވިދާުޅވެ، ްކަަމށް ްޓަކައި ތަމްސީލުކުރުމަށް

ްދައުލަުތގެް ްނަގަހައްަޓއި، ްތެޭރގަިއ ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް ްަނގަހަްއޓައި، ްމަޞްލަޙަތު ްޒާތީ ްއަމިއްަލ ްޕާީޓއެްއގެ ސިޔާސީ

މަޞްލަޙަތުްުނނަގަހައްުޓވައިްއެްބޭފުޅާްވަކާާލތުކުރަްއވާފައިްވަނީ.ްއަިދްއަްމދުންްދައުލަތްްތަމްސީލުކުރާްމުއައްސަާސގެް

%ް ްގޮސް ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްކިހިނެއްތޯ ްވިދާުޅާވއިރުަގއި ްގޮުތަގއި ްނަމުގަިއ5ްްބޭފުޅެއްގެ ްދައުލަުތގެ އެއީ

ްެއން ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްވަކާލާުތުކރެއްވޭނީ. ްސަބަބަކީްތަމްސީލުކުރައްވަން ްހަނުހުންނެވުން. ްބޮޑުެވގެންާވނީ ްއަޢުލާކަން މެ

%ް ްެއްއވެސ5ްްްއެއީ ްވަަޑއިގަތުުމގެ ްކޯަޓަކށް ްސުޕްރީމް ްނަމުަގއި ްަދއުލަުތގެ ްއެހެންވީމާ، ްތަމްސީލުކުަރއްވަނީ. އެ
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ްސު ްވާަހކަދައްކަމުން ްފަހަރަކު ްއެތައް ްވެސް، ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްުނދަންނަވަމުތޯ ްައޅުަގނޑު ްނެތް. ްކޯޓުްޙައްޤެއް ޕްރީމް

ްތްރެޓެއްެގް ްއޮތް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްވެގެންދަނީ ްމީޓިންއެއް ްކޮންމެ ްދުވަހެއް، ްކޮންމެ ބައްދަލުކުރާ

ްގޮތުަގިއް ްތްރެޓެއްގެ ްއަންނަ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބައްދަލުވުމަކީ ްކޮންމެ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ގޮތުަގއޭ.

ް ްއެއީ ްވަީނ. ްސިފަކޮށްަފއި ްމިްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތް. ހަމަ

ނޑިޔާރުންނާ،ް ްފަ ްބަރަހަނާ ްބައެްއ ްހިމެނޭ ްކޯޓުގައި ްސުޕްރީމް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދާތަން. ްތަކުރާރުވަމުން ޙަޤީޤަތްތައް

ނޑިަތއްްަތޣައްޔަރުވެަފއިްތިއްެބވިްބައެް އްްބޭބޭފުޅުންނަށްްމިްރާއްޖޭގެްއެނޫންވެސްްޒާތީްނޫނިއްޔާްިސޔާސީްގޮތުންްިސކު

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްކުރާނެ ްރަްއޔިތުން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއެއީ ްހިތްހަމަނުޖެހުނަކަސް ްމެދުގައި ްވެިރޔަާކ ްބޭނުންވާ ރައްޔިތުން

ްވޯޓުދީގެްން ްަރއްޔިތުން ްރާއްޭޖގެ ްބޭނުންފުޅުނުވެދާނެ ނޑިޔާުރން ްފަ ްބަެއއް ްތިއްބަާވ ްކޯޓުަގިއ ްސުޕްރީމް ފަހަރުގައި

ްބަިއވެިރވިްއިންތިޚާބު ްބަާޣވާތުަގއި ްނޫނިއްޔާ ްމަޤާމަށް. ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަުމގެ ްރާއްޖޭެގ ްހުްނނަވަން ްވެިރޔަކު ކުރާ

ްއަންނަް ްވޯޓެއް ްހަމައަށް ްަރއްޔިތުްނނާ ްީކއްޯތްކުރާނީ؟ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުންފުޅުނުވެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭބޭފުޅުން ބައެއް

ްއެ ްނަތީޖާ ްވޯުޓން ްއެ ްހިނދެއްގައި ްމިްްކޮންމެ ްބޭނުންވާ، ްބޭބޭފުޅުން ްއެ ްބޭނުންވަނީ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ދައްކަނީ

ދެންނެވީްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްބޭބޭފުޅުންނާއިްއެްބަޣާވާތުގައިްަބއިވެިރވިްބޭބޭފުޅުންްބޭނުންވާްވެރިެއއްްނޫންކަން.ްރާއްޖޭގެް

ހަށްްވުރެްގިނަްމީހުންގެްވޯޓުންްފުރަތަމަްރައްޔިތުންްބޭނުންވަނީްއެމް.ޑީ.ޕީްގެްރިޔާސީްކެންޑިޑޭޓުކަން.ްނުވަދިހަްފަސްހާ

ްނެތް.ްމިކަމާް ްކަމެއް ްހަސަދަވާނެ ްމިކަމާ ްކާިމޔާބުކޮށްފަ.ްދެން ްކެްނޑިޑޭޓު ްރިޔާސީ ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްވަނީ ްއެ ްވެސް ބުރުން

ްނުވު ްގޮތް ްހޮވޭ ްކެންޑިޑޭޓަކު ްރިޔާސީ ްބޭނުންފުޅުނުވާ ްބޭބޭފުޅުން ްއެ ްނެތް. ްކަމެއް ްލާނެ ްއެއްގޮތަކަްށވެސް މަީކްހަސަދަ

ނޑުމެންްކަންބޮުޑވާްސަބަބަކީްައޅުަގނޑުމެންްމިް ނޑުމެންްރާއްޖޭެގްރައްޔިތުންްކުރާނެްކަމެއްްނޫްނ.ްއަުޅގަ އެއީްއަުޅގަ

ރާއްޖޭގެްޤާނޫނީްފަންނީްބޭބޭފުޅުންނާްއަދިްބައިނަލްއަްޤވާމީްވެސްްމިފަދަްފަންނީްބޭބޭފުޅުންްމިްރާއްޖެްއަށްްަވޑަިއގެންް

ްދަް ްމި ްދިރާސާތަކުން ްރާއްޖޭެގްކުރެްއވި ްހުރަހަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްއަށް ްޕްރޮސެސް ްޑިމޮކްރެިޓކު ްރާއްޭޖގެ ްމި އްކަނީ

ްކަމަށް.ް ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްނިޒާމުކަމާއި ްޝަރުޢީ ްމިރާއްޖޭގެ ްހުރަހަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްއަްށ ްޕްރޮސެސް ޑިމޮކްރެޓިކު

އެްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްއަތްމަްއޗަށްްދިއުމަކީްެއއީްއެހެންވީމާ،ްރާއްޭޖގެްރައްޔިުތންްލާްވޯޓަކާްމެދުގައިްގޮތްްނިންމެވުމަށްް

ްމިް ްސަބަބަކީ ނޑިގެންދާ ްފު ްސަބަބަީކ، ނަޑއިލާ ްފު ްޤާނޫނުައސާސީ ްމިރާއްޭޖގެ ްެއއީ ްކަަމކީ. ްކަންޮބޑުާވ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުްމިްކަންބޮުޑަވނީްރާއްޖޭގެްސުޕްރީ މްްކޯޓުްންރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންެގްބާރުވެިރކަންްެގއްލިދާްސަބަބަކީ.ްއެހެންވެްއަުޅގަ

މިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުްނގެްޯވާޓއިްރައްޔިތުްނގެްބާރުވެިރކަމާްބެހި،ްނުފޫޒުްފޯރުވާތީްމިކަމުެގްކަންބޮޑުވުންްައޅުަގނޑުްމިް

ފާޅުކުރަނީ.ްމިްރާއްޖޭގެްރައްިޔތުންގެްބާރުވެރިކަންްއަލުންްޯހދަންޖެހޭނެްކޮންމެްގޮތަކުންްވެސްްހޯދަންޖެހޭނެ.ްސުޕްރީމްް

ްމިރާއް ްނޫން ްހާލަތުްކޯޓެއް ްއޮތް ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްފަރާތަކީ. ްއޮތް ްހިންގަން ްބާރު ްަމއްޗަށް ްަރއްޔިތުންގެ ޖޭގެ

ްކޯޓުގެް ްސުޕްރީމް ްއަކީ ްާވހަކަ ްދައްކާ ްމި ްމައްޗަށް ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެނެގނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްައސްދަ ްއަސްކަނިން، ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބައްލަވާ! ްވާހަކަ. ނޑަމުންދާ ްކަ ްގޮސް،ްހުރުމަތް ްޙުރުމަތްފުޅު ްބޭރަށް ނޑިން
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ްއޮްތް ްޙުރުމަތްފުޅު ްކޯޓުގެ ްސުޕްީރމް ްދަނީ.ްމިއީ ްއޮތް ްވެްސްއެ ްއަތްަމއްޗަށް ްކުދިންގެ ްއަންހެން ްރަޝިޔާ ޙުރުމަތްފުޅު

ްމަްއޗަށްް ްމެންބަރުންގެ ްެއތައް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެއްކީމާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމި ގޮތް.

 ދަޢުވާކުރުމަށާއިްްޕރޮސިކިއުުޓކުރުމަށާއިްއިްނވެްސޓިގޭޓުކުރުމަށްްއެްހުށަހަޅަމުްނދަނީ.ްކޮންްކަމެއްތޯްމިއީ.ްްމިހާރުވެސް

ް

 އިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިްއާޔްް.أجوعييوعلى آله وصحبه  رسىل هللا والصالة والسالم على بسن هللا الرحوي الرحين الحود هلل

ްއަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްކުަޑހުވަދޫ ްރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަތްތަކުންް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވެްސ ްހަމަޔަޤީނުން ްާތީއދުކުރަން. ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްބަދަލުުކރަ ްޤާނޫނުތަކަކީ ްކުރިމަތިވުމުންްހަދާ ނޑުމެންނާ ްައުޅގަ ްޒަމާނާ، ްވަގުާތއި ްހާލަާތއި ްއެއްެޗއް. ންޖެހޭނެ

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްދާއިމަށް ްބަދަލުނުވާނީ ްހަމައެކަނި ްބަދަލުވާނެ. ްތަކެތި ްހުރި ްހަދާފައި ްއަތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްބާވާލެްއވި ްމައްޗަށް ްރަهللا ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަލާމްފުޅު. ްވަތަޢާލާގެ ްރަސޫލުސުްބޙަނަހޫ ްއީސް، ްޞައްލަްهللا ޢަލައިހިްهللا

ް ްޙަދީޘްފުޅުކުރަްއާވފައިވޭ ްال إيواى لوي ال أهاًت لهވަސައްލަމަ ްއަމާނާްތް. ްވެރިކަމުގެ ްމީހަކަށް ްނެތް އީމާންކަމެއް

ް ްނުހިފޭނޭ.ްް.وال ديي لوي ال عهد لهނުއުފުލޭނެ. ްއަހުދުކަށަވަެރއް ްމީހަކަށް ްނުހިތާ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްދީނަށް އަދި

ްސުންނަތްްޤާނޫނުއަ ްވާންޖެހޭނޭ ްމީހަކު ްހުންނަ ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަުމގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބުޭނ ްއެބަ ސާސީަގއި

ްވާނީް ްއަހުލުވެރިަޔކަށް ްޖަމާޢަތުގެ ްއަހުލުވެރިަޔކަށް.ްިކހިނެއްތޯްސުންނަތް ްއަްށްهللاްޖަމާޢަތުގެ ްރަސޫލާ ްެއކަލާނގެ ާއއި

ްމީ ްއެްއވެްސ ްމީހަކަށް. ްބުނާ ްބަސްަތއް ްވާނީ؟ްއުރެދިގަންނަ ްކިހިނެއްތޯ ްދަްނނަވަނީކީ. ްމި ްނޫން ްމީހެއް ްވަިކ ހަކަށް.

ްދަންނަވަނީް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނެތް. ްފުރަތަމަ. ްއޮންނާީނ ްަޙއްޤު ްވެިރކަންކުރުމުގެ ްމީހަކަށް ްއެ ކިހިނެއްތޯ

އި،ްއެތެރޭަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކިޔަނީްަޞއްޙަްވޯެޓއްްލީްވާހަކަ.ްނުވަިދހަްހާސްްވޯޓުްލީްވާހަކަ.ްއެްބައެްއގެްތެރޭގަް

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްވޯޓު ްހާސް ްފަސް ްނުވަދިހަ ްބަޔަކު، ްހަމަނުވާ ްވޯޓު ްހާސް ްތޭރަ ްވޯޓެއްަގއި ލީ

ްދަރިފުޅުް ްތިމަންނާގެ ްޮކއްޯކއޭ ްމަނިކެ. ްާޢއިޝާ ްގެެއއްގެ ްކިޔާ ްދޯދި ްބުނީ ްމީހަކު ްގާތް ްދަންނަ ނޑު ްއަުޅގަ ރަށުގެ

ްއެ ނުޑްބުނީ ްުކއްާޖްހޯދައިދޭށޭ.ްއަުޅގަ ްުކއްޖެކޭ.ްއެ ްކިޔާ ްފާޠިމަތުްަޝފާ ްތިމަންނާގެ ްއެއީ ްދަރިެއއްތޯއޭ.ްބުނީ ްކޮން އީ

ވޯޓުލައޭްރަށަށްްވެސް.ްއެްުކްއޖާްވޯޓުްލައޭްމާލޭްފޮއްޓަށްްެވސް.ްމިފަހަރުްވެސްްއެބަްއޮޭތްލާފަ.ްއައިީޑކާޑުްނަންބަރުް

ނުޑގެ ނުޑމެންގެްހާލަތުްހުރިްގޮތް.ްއަޅުގަ އަހަރުްކުރިނ15ްްްއަންހެނުންގެްބޭބެްަވނީްމީގެްްވެސްްނެތޭ.ްމިހިރީްއަޅުގަ

ްކިޔާފަ.ް ްވޯޓުަލއިދޭށޭ ްއަިއްއޭަންއަށް ްސިޓީ ްއޮފީހުން ްެގއްލިފަ.ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްހާދިސާއެްއގައި ްޖެހުނު ނުޑަގއި ްކަ ޓައިވާނު

ްބޭބެ ްހުންނަ ްޮދްއޓަށް ްބޭބެގެ ްމަރުވި ްހުންނަ ްދޮއްޓަްށ ްއޭެގ ްހުންނަ، ްޮދއްޓަށް ްއަންހެނުންގެ ވޯޓުލާންްްއަޅުަގނުޑގެ

ނޑުމެންނަކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭނެްެއއީްޞައްަޙް ދިޔައިރުަގއިްއެްއިބްރާހީމްްަރޝީދުްއޮތީްވޯޓުލާފަ.ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ

ނޑިޔާރުންްޯގސްެވގެްންމިްއުޅެނީ.ްރިޝްވަތުދިނުމާ،ްއެހެނިހެންްކަންކަންްދީގެންް ވޯޓެއްްކަމަކަށް.ްސުޕްރީމްްޯކޓުގެްފަ
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ްމަސަ ްހައްލަން ްމީހުން ްޙަޤީޤަްތްއެ ްގޮތަކީ. ްއުޅޭ ްވެގެން ްމި ްއެއީ ްއޭގެތެޭރގަ. ްއުޅޭ ްއެބަ ްބަަޔކު ްނުުގޑި އްަކތްކޮށްގެން

ްުމއައްސަާސއެއްް ްބަޔަކު ްޤަބޫލުުނކުރާ ްިމްއުޅެނީ.ްސަރުކާެރއް ްގޯސްެވގެން ްމީހުން ްއެ ްހާމަކުރަން.ްއެހެންވެެގން ޖެހޭނެ

ްޤަ ްދީެނއް ްބަޔަކު ްޤަބޫލުނުކުރާ ްޤާނޫެނއް ްބަޔަކު، ްއުޅޭްޤަބޫލުނުކުރާ ްމަސައްކަްތކުރަން ްމީަހކު ްއުޅޭ ބޫލުނުކުރަން

ތަނެއްަގއިްކޮންކަމެއްތޯްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްކުރެވޭނީްޙައްޤުްގޮތުގަ.ްނުކުެރވޭނެްއެއްކަެމއްްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްމީހުންގެް

ްއަ ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުދޭނެ ްކާމިާޔބޭ. ްވޯޓޭ ްއޮޅުވާލައި ްޙަޤީޤަތް ްދަމައި ްހިފައި ްވޯޓުިލޔަސްްދުލުގައި ދި

ނޑަްށްނީނދެިވެގންްމިްވާހަަކްރަްއޔިތުންނާް ނުދޭނެކަންްހަމަްކަށަވަރުކޮށްްމިްދަންނަވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިވާހަކަްއަުޅގަ

ނޑުްމިްތެދުވީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް  ހިއްސާކުރަންްޙަޤީޤަތްްހާމަކޮށްދޭންްއަޅުގަ

ް

 ޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާ

`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްތިމާްހުރިްާޕޓީްނޫންްއެހެންްޕާީޓއަކަށްްިދއުމަށްްޓަަކއިްބޮުޑްއަދަެދއްެގް

ްދައްކާެން ްކިަޔިއގެން ްމިއްލަތޭ ްދީނޭ، ްނޭނގެ ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްދެން ްޖެހުނީމާ، ްއަަވއިަގއި ްރިްޝވަުތގެ ްނަަގއި ފައިސާ

ްއޮންނާ ްވާހަކަެއއް ްއެްއިތުރު ްފަޟީޙަތްވެދަނީ. ްބަޔަކު ްބަދަލުވަމުންދަނީ ްކަންކަން ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކަށް. ނެ

ްއަށްް ްއަިމއްލަ ްވޯޓުތޯ ްކިތައް ްލިބުނީ ްވާދަކޮށް ްނަޞީރާ ްޢުމަރު ްޕާޓީގެ ްތިމާމެން ްކެންިޑޑޭްޓ ްިރޔާސީ ވިދާޅުވާ

ްއި ްާރއްޖެ ްމި ްވޯޓު ްހާސް ްފަންސާސް ްިކހިނެއްތޯ ްދެން ްމައުމޫނުްމިނެކިރުއްަވއިލަްއވާ. ްވަގުުތ ްފަހު ްއެްނމެ ން.

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްފައިހިއްަޕއިެގންްނެޕީޖަހައިގެންްނުކުތީމާްެވސްްމިްލިބުނީްފަންސާސްްހާސްްވޯޓު.ްއިންތިޚާބުްވޯޓުލަިއް

ްދީނާް ްދިމާ ްއެއީ ްމީހުންނަކީ ްހާސް ްފަސް ްނުވަދިހަ ްވިދާޅުވީ ްއެ ްމައުމޫނު ްއިހަށްދުވަހު ްދާދި ްފަހުން ްއެންމެ ނިމުނީމާ

ްލީްއިދި ްވޯޓު ްވަޙީދަށް ްމީހުން. ްބާތިލު ްވެސް ްމީހުންނަކީ ްލީ ްވޯޓު ްޤާސިމަށް ްބާތިލަށޭ. ްޙަްއޤާއި ްަބއެކޭ. ްވޯޓުލީ ކޮޅަށް

މީހުންނަކީްވެސްްބާތިލުްމީހުން.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްވޯޓުލީްނުަވދިހަްފަސްހާހަށްްވުރެްގިނަްމެންބަރުންނަކީްބާތިލުްމީހުން.ް

ސާހަކަށްްހާސްްމީހުންގެްޙައްޤުގެްމަގުަގއިްމިތިބީ.ްޤާރީްއަށްްވަރިހަމަ،ްއަދިްތިޔަްހަމައެކަނިްޕީ.ޕީ.އެމަށްްވޯޓުްލީްފަން

ްވީނަމަެވސް.ް ްދެއްކިކަުމގައި ްވާހަަކެއްއ ްކޮންމެ ްދީފައި ްބޭނުންވަރަކަްށ ްރުފިޔާ ްވަިރހަމަ ްޝައިޚުންނަށް ވިދާޅުާވ

ްބޮް ނޑާގިާރވަުރގައި ްލަ ްނޫންތޯ ްކުރިމަތިން ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް. ްފަސްްޢިއްޒަތްތެރި ްބަހައްޓާަފއި ްބުދެއް ޑުސިްނާގ

ނޑުމެންްކުރިމަތީަގއިް ްކުރީ.ްއަުޅގަ މިލިޔަންްޑޮލަރުްމައުމޫނުްނެީގ.ްވަިކްޚާއްަޞްހުއްދަތަކަާކްއެުކގައިްނޫންތޯްމިކަން

ްއޮންނަންވާނޭ.ްކީރި ްފުުރޞަތު ްއުޅުމުގެ ްދީނަކަށް ްބޭނުން ްމީހަކު ްއެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމި ްބުނީ ްއަޑުިއޭވވަރަށް ިތްނޫންތޯ

ްކީރިިތް ްނޫނޭ. ްލާޒިމުކަމެއް ްބުރުާގއެޅުމަީކ ްނޫންތޯ. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމެއް ްަމއުމޫނު ްވިދާޅުވީ ްނޫނޭ ްޙުއްޖަެތއް ޤުރުއާނަކީ

ްދަންނަބޭކަލުން؟ް ްދީނީ ްޭއރުގައި ްޤާރީ؟ްކޮބައިތޯ ްއޭރު ްތަރުޖަމާ.ްކޮބައިތޯ ްގޮތަކަށް ްނޫނޭ.ްބޭނުން ްޙުއްޖަތެއް ޤުރުއާނަކީ

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫ ްމައުމޫނު ްތިމާމެންްއެއީ ްދެން ްފުރާލީމާ ްފަިއކޭުޓ ްގޮތަކަށް ްަވކި ްއެހެންނަމަވެސް ްވާަހކަ. ްވިދާޅުވި މު

ްއެަބް ނޑުމެންނަށް ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ްތަންކޮޅެްއްބޮޑުވަރު.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުޑަ ްދެން ްއެއީ ްވާހަކަދެއްީކމާ ްގޮތަކަށް ބޭނުންހާ
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ްައޅުގަނ ްހިސާބެއްގައިކަން. ްކޮން ްތިބެވެނީ ްމި ްމިއަދު ްރަްއޔިތުންްއެނގެންޖެހޭ ްރާއްޖޭގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްމި ޑު

ް ްމ31ްްިމިއަދު ްމަގުން ްއެ ްސާފު. ްަވރަށް ްމަގު ްހިނގަންވާ ްރައްޔިތުން ްރާއްޭޖގެ ްބަލައެއްނުގަތޭ. ްވެރިކަްނ އަހަުރގެ

ް ްމީހުންނަށް ްއުމުރުގެ ްދޮީށ ްވިޔަފާރި، ްެއގްރި ްވިަޔފާރި، ްމެރިކަލްޗަރ ްބަލައިގަީތ ްރަްއޔިތުން ްރާއްޖޭެގ ދިްންހިނގަނީ.

ްމައުމޫނުް ްބުނީމާ ްވާހަކަ ްދޭ ްބޭސްފަރުވާ ްމި ްވެރިކަމުަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްބޭސްފަރުވާ. ްހިލޭ ްއާސަންދަ ްއާދެ، ލާރި.

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްވީ.ޓީވީްއަށްްއަރާްވިދާުޅވިޭއ،ްނުދެވޭނޭ.ްދަތުރުފަތުރުގެްނިޒާމެއްްޤާއިމެްއނުކުރެވޭނޭ.ްތިމަންނާްލައްަކް

ްދަންނަވަްނތޯ ްނަޝީދުްްމަސައްކަތްކުރީމޭ. ްމުޙައްމަދު ްއަންނި، ްދިރިހުރި ްޖީބުަގއި ްަރްއޔިތެްއގެ ްކޮންމެ ްއަތޮުޅގެ ލ.

ްވީނަމަވެްސް ްދެއްކިކަމުަގއި ްގޮތަަކށް ްކޮންމެ ްވާހަކައެއް ްޮކންމެ ްއޮންނާނެ. ްބޭސްފަރުވާ ްރުފިާޔގެ ްލައްކަ އޮންނާނެ.ްއެއް

ްނުޖެހޭ ްތިމާ ްެއއްެޗއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްެއއީ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ ްލައްކަަލއްކަްްތިމާގެ ްބަދަލުވާކަށް ްޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ

އިންްމިލިޔަންްމިލިޔަންްރުފިާޔްއިންްބާެގއިންކުާރކަށް.ްެއއީްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންްދަންނަްަޙޤީޤަތެއް.ްމިއަދުްއެބަްޖެހޭް

ނޑުްމިްދަންނަވާްވާހަކަ އަކީ،ްސުޕްރީމްްްމިއީްކޮންްހާލަތެއްަގއިްކޮންްގޮތަކަށްްމެދުވެިރވާްކަމެއްްކަމަށް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ނުޑގެްޭގގަިއްއެއަރކޯނެއްްބަހައްޓަންޖެޭހް ކޯޓުންްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްދައުރުގެްތެރޭގައިްކަންކަންްކުަރއްާވށޭ.ްމިއަދުްއަޅުގަ

ގޮތްްސުޕްރީމްްޯކޓަކަށްްވިދާެޅއްްނުެވވޭނެްއެީއްފަހުބަސްްުބނުންްކަމަށްްކިތަންމެްގޮަތކަްށްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެް

ްބާރުްްމެންބަރުން ްކުރުުމގެ ްކަންކަން ްމަތިކޮށްފައިވާ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްޤާނޫނުއަސާސީްނ ްވީނަމަވެސް. މާނަކުރިކަމުގައި

ްބޭްއވިަޔސްް ްބުރެއް ްދެވަނަ ްބޭްއވިަޔސް ްއަލުން ްއިްނތިޚާބެއް ްބާތިލުކުރިޔަސް ްއިްނތިޚާބެއް ްލިބިގެންވަނީ. ހަމައެކަނި

ޓުންްަތަޅއިްޕީ.ޕީ.އެމްްބަލިކުރާނެކަމީްިއރާދަކުރެއްިވއްާޔްައޅުަގނޑުްދިވެހިރާއްޖޭެގްރަްއޔިތުންްކުިރއަށްްބާރަށްްގޮސްްވޯ

ްޢަބްދު ްއެނގޭ. ްއެބަ ްގޮތް ްވެގެންާދ ްކަންކަން ްމިއަދު ްއާދެ، ްނޫން. ްކަމެއް ްރަށްރަށުގަިއްهللاްޝައްކުކުރާ ްގޮސް ޔާމީން

އްްކުރާނަމޭ.ްއެްުޒވާނާްއެބަްޒުވާނުންނާްބައްދަލުކޮށްފައިްިމްވިދާޅުވަނީްތިޔަްޒވާނުންަނސްްމިވެނިްކަމެއްްެއވެނިްކަމެ

ްއަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކީއްވެހޭ ްމަޙްރޫމުކޮށްލަން ްވޯޓުލުމުން ްޒުވާނުން ްހާސް ްަބއްތިރީހަކަށް ްޤާނޫނުައސާސީަގއި އަހައޭ،

ްތިަޔް ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްނުކުމެ ްމިއަދު ްއެހެންވީމަ ްއާދެ، ްޮގވީ. ްެއ ްއަތަކަށްނު ްަހދާނީ. ްކިހިނެއް ްދެން ވޯޓުދިނީ.

ްަޢބްދުވާހަކަދަްއކާއިރުް ްވޯޓުދިންއިުރގައި ްއަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއާދެ، ްޖެހޭ. ްެއބަ ްމިއަދު ްهللاްގަިއ ްޯވޓުދިނީ 18ްޔާމީން

ް ްމަޖިލީހުގ21ްްެއަހަރާއި ްޚާއްޞަ ްއިިދކޮޅަށް. ްމަޙްރޫމުކުރަން. ްޙައްޤުން ްޯވޓުދިނުމުގެ ްޒުވާނުންނަށް ްދޭތެރޭެގ އަހަރާ

ް ްއަިދ ްއޮތް. ްއެބަ ްފެންނަން ްެއަކން ްސާފު. ްވަރަށް ްވެސްްޔައުމިްއޔާ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްތިިބ ްމިތާ ްއެީކގައި މައުމޫނާ

ްޙަސަންް ްވާހަކަދަްއކަން. ްަމުގގައި ްޙައްޤުގެ ްޖެހޭކަން ްއެބަ ްމިއަުދ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއޮތް ްެއނގެން ްމިއަދު ްެއގޮތަށް. ވޯޓުދިނީ

ް ްބިލު ްޤާސިމަށް ްމީހުން. ްމަސައްކަތްކުރާ ްމިައދު ްލޯފަރމެްއަގއި ްއެއް ްއެއީ ްޝަކޫރަކީ ްޢާޒިމާ ްދޭްސަޢީދާއި ފޮނުވީމާ

%ް ްކުރަންޖެހުނަސ51ްްްފައިސާގެ ްމަސައްކަތެއް ްކޮންމެ ްނަމުަގއި ްދައުލަތުގެ ްއެހެންވީމާ، ްލިބޭނެ. ްޝަކޫރަށް ޢާޒިމާ

ްހޯދަންް ްރުިފޔާ ްއެ ްވެސް ްއަަޅއިގެްނ ްފިޔަވަޅު ްހަ ްކުިރއަށް ްނާޅާ ްފިޔަވަޅެއް ްފަހަތަށް ްހުންނާނީ ްޝަކޫރު ޢާޒިމާ

ްއެނގެން ްއެންމެންނަށް ްއާދެ، ްވަޙީދަްށްްތައްޔާރަށް. ްނުކުތް ްއެީކގައި ްވޯޓާ ްސައިލެންޓު ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ އޮތް
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%ް ްމިއަުދ5ްްލބުނީ ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްވަޙީދު ްއެހެންވީމާ، ްނެތްކަން. ްއަޢުލާަކމެއް ްހުރުމަކަށް ްެވރިކަމުގައި ްމިއަދު ކަން.

ްއިސްތިޢުފާދޭން.ްޔާމީންްއެްަކމަކަށްްއެއްބަހެއްްުނވޭ.ްޤާސިުމްއެއްބަހެއްްނޫން.ް

ް

 ސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްބަދަލުް ްބަެއއް ްައއި ްކޮިމޓީތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްދާއިރާެގް ްމުލަކު ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީގައި ްބެހޭ ްކަންަތއްތަާކ ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްމިނިވަން ދަންނަވައިލާނަން.

ްމެ ްޢަބްދުްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަލީްهللاްންބަރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވައިކަރަދޫ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްބަދަލުގައި ޔާމީނުގެ

ްރަްއޔިތުންގެް ްފޮނުއްވާފަިއވާތީ ްސިޓީ ްލީޑަރު ްގްރޫޕްގެ ްޕާލިމަންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްއެދި ްހަމަޖައްސައިދެްއވުން ޢާރިފު

ް ްގަވާއިުދގެ 29ްްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާގެ ް)ނ(ްގ2ަަވނަ ްއިޢުލާންކުރަން.ްމިނިވަންްގެ ްެއގޮަތށް ްއެކަން ްމަތިން ިއާވްގޮތުގެ

މުއައްސަސާަތކުގެްކަންތައްތަާކްބެހޭްކޮމިޓީގައިްހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާްގުަރއިދޫްދާއިރާގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްނިލަންދޫ ްއަށް ްޮކމިޓީ ްއެ ްބަދަލުަގއި ްޙަމީދުްރިޟާގެ ލްމުޙްސިން

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްވާތީ ްފޮނުއްވާފައި ްސިޓީ ްގްރޫޕުެގްލީޑަރު ްޕާލިމަންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްއެދި ހަމަޖައްސައިދެްއވުން

ްއެގޮތަްށްއިޢުލާްނކުރަން.ްއާދެ،ްމިހާހިސާބުނ2ްްްވަނަްމާއްާދގ29ްްެގަާވއިދުެގް ްގޮުތގެްަމތިންްއެކަން ގެް)ނ(ްގަިއވާ

ނޑުްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިނެޓުގެްހުްސަވގުތުކޮޅުްއަރުވަން.31ްްމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ް

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިް ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގެންދާއިރު ްކުރިއަށް ްފަަށއިގެން ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ .`

ްައއި ްއެޖެންޑާ ްވަނީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްް-9.1ޓަމު ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމ231ްްިދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބިލު. ްިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ް)ނ( ްއަދި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާްބޭފުޅުންެގްތެރެ ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ްައށްްހާޒިރުަވޑަިއގެންްތިއްެބިވްބިލުގައި އިންްމިަވގުތުްޖަލްސާ

ހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުަވއިްމިްނިމުނީ.ްބިލުގެްފަހުބަސްްވިދާުޅުވމަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ް

ްމިްނިމުނީ.ްްހުށަހެޅުއްވިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިްވަގުތުްަވޑަިއގެންނެުތމާްއެކުްމިްހިސާބުންްމިްބަހުސް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްައއިޓަމު ްދަށުންްމަސައްކަެތްއްްއަށް.ްނުނިމ11ްިޑާ ްައިއޓަމުގެ ްމަސައްކަތް.ްމި ހުރި

ްނެތް.ް

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންއެޖެ ްައއިޓަމު ްއައިޓަުމްް.ްކޮމިީޓތަކުނ11ްޑާ ްނެތް.ްއެޖެންޑާ ްމަސައްަކތެއް ްދަށުން ްއައިޓަުމގެ ްކަންކަން.ްމި ހުށަހަޅާ

ްމަތީނ12ްްް ްއުސޫލުގެ ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮްނނާނީ ްއެހުން ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ވޯޓަށް

1:31ް ްއެހެްނވީމާ، ްރަނގަބީލ1:25ުަގއި. ނޑާލީ.ްގައި ްމެދުކަ ްހިސާބުން ްމި ްޖަލްސާ ްފެށުމަށް ްޖަލްސާ ްއަލުްނ ޖަހައި

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(13:25ްއިނ13:11ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްމިއަދުގެްޖަލްސާ އަްށ12ްްގެްމިްދަންފަޅިްފަށައިގެންްކުިރއަށްްގެންާދއިރުްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް`.ްއަުޅގަ

ް ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްދަށުން ްއުސޫުލގެ ްަޢމަލުކުރަމުންގެންދާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތީ. ްދާީނ12ްްދާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަށް

ްޖައްަސވައިެދއ1:31ް ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަަކއި ްވޯުޓނެގުމަށް ްއެހެންވީމާ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްަގއި. ްއެދެން. ވުްނ

ނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.ް ހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްއިށީނެދވަަޑއިގެންްާކޑުކޮޅުަތއްްޗެުކކޮށްލެްއވުމަށްްައޅުގަ

ްފުރުޞަުތައރުވަން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ްާކޑުކޮޅުަތއް ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ށްފަހު(ްހުރިހާ

ް ްއައިޓަމު 12ްއެޖެންޑާ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ްވޯަޓށް ްޢިއްޒަތްތެިރ12.1ް. ްދާއިރާގެ ްކުަޑހުވަދޫ .

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ް)ހ(71ްްމެންބަރު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއަށ72ްްއަދި ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްއަޅުަގނުޑްްވަނަ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ

ްވޯ ްދަންނަވަނީމިހާރު ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްްޓަށް ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ
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ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 71ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއަްށްވ72ްަވަަނ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ނަ

ްގޮތަކަްށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްވޯޓަށްް ްއަލުން ްއަޅުަގނޑު ްއުޅޭތީ ްެއއް ްމައްސަލަ ްސިސްޓަމުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ވޯޓުދެްއވުމަށް.

ްސިސްޓަ ްދަންނަވަީނ،ްދަންނަވާނަން ްމި ްވޯޓަށް ް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ް)ަވގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ްަރނގަޅުކުެރވުނީމަ. މު

ްހުށަް ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމި ްމިހާރު ްހަޅުއްވާްއަޅުަގނޑު

ްޖުމް ްހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދ71ްާރިއްާޔެގ ްވަަނ ްއަދި ް)ހ( 72ްްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ އަްށްވަނަ

ްބަލައިގަތުމާއިޞްލާޙު ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްފެްގެަނއުމުގެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަކަްށްމެދު ނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްދެްއވުމަށް.ވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްއާމިރުްމަދުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

35ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްނުދެްއވާ:ްވޯޓު

19ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންކަމުން،ްކުޑަުހވަޫދް.ްއ37ެ.ްޖުމްލ19ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ37ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

71ްރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަސާސީގެްހޫގެްޖުމްއްާވފައިވާ،ްދިވެހިާރއްޖޭދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްހުށަހަޅު

ގެނައުމުެގްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމަށްްފާްސެވއްޖެ.ްށްްއިްޞލާޙުއަވަނަްމާއްާދގެް)ހ(72ްްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަދިް

ްގަވާއިދުްފާސްވުްމިގޮތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްގުިޅގެން ްބެހޭްމާ ްކަންަތއްތަކާ ްމުއައްަސސާތަކުގެ ްމިނިވަން ްމަތީން ްގޮުތގެ ަގއިވާ

ދުވަހުގެްމަސައްކަުތގެްް-12.2ްކޮަޅކަށްފަހު(ްއެޖެންޑާްއަިއޓަމުއަށްްމިްބިލުްފޮނުވިއްެޖްކަމަށްްނިންމަން.ް)ވަގުތުްކޮމިޓީ

ނޑުްމިާހރުްމިްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްހިާސބަށްްގޮސްފައިްްތެރެއިންްވޯޓުންްނިންމާ ވާްކަންްކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.ްއަުޅގަ
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ްފާސްކުރައްވަ ްޤާނޫްއިްމަޖިލީހުން ް)ހ(91ްނުއަސާީސގެ ްމާއްާދގެ ްތަވަނަ ްދަށުން ޞްދީޤުކުރެއްވުމަްށްެގ

ލީހުގެްކުރެްއވުމަށްްމަޖިރިއްޔާެގްއަރިހަްށްފޮނުވުނުްދިވެހިރާއްޭޖގެްޖަުލތަކާއިްޕެރޯްލގެްބިލުްއަލުންްިދރާސާހޫރައީސުލްޖުމް

ްފޮނުވުމަށް ްގުަރއިދޫްކޮމިޓީއަކަށް ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްފަެރސްމާތޮޑާ

ްއިބްރާްދާއިރާގެ ްމެންަބރު ްރިިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމާތާއީުދުކރައްވާަފއިްޟާހީމް ްމެންބަރުންނަށްްްާވ ްޢިއްޒަތްތެރި މެދު

ްދެއްވުމަށް.ވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުނިފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްޑާްދާއިރާގެރެސްމާތޮފަްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޟާްހީމްްރިމެންބަރުްިއބްރާްދާއިާރގެްގުރައިދޫްްންބަރު:ތާއީދުކުރެްއވިްމެ

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މުން،ްމަޖިލީހުންް.ްއެހެންކ48ަ.ްޖުމްލ25ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ48ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްްއިފާސްކުރަްއވަ ްތ91ްަޤާނޫނުއަސާީސގެ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޞްވަނަ ދީޤުކުރެއްުވމަށް

ްޖަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފޮނުވުނު ްބިލުއަރިހަށް ްޕެރޯލުގެ ްކޮމިޓީްލުތަކާއި ްމަޖިލީހުގެ ްދިރާސާކުރެއްވުަމށް އަށްްްއަލުން

ް)ަވގު ްފާސްެވއްޖެ. ްމަތިންްފޮނުއްވުމަށް ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްގުިޅގެން ްފާސްވުމާ ްގޮތަށް ްމި ތުކޮަޅކަށްފަހު(

ްކޮމިޓީ ްސަލާމަތުގެ ްދަންނަވަނީްްޤައުމީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލައިގަންނަން. ްކަން ްފޮނުވިއްޖެ ްބިލު ްމި ައށް

ްާދއި ްއަޙްކުޑަހުވަދޫ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްހުށަހަޅުރާގެ ްއާމިރު ްޖުމްހޫރިއްޔާްމަދު ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއވާފަިއާވ

ް ްމާއ231ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއިޞްލާޙުވަނަ ްައށް ް)ނ( ްއަދި ް)ށ( ްމެދުްދާގެ ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ގެނައުުމގެ

ް.ންްއެދެންދެްއވުށްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަ
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްމަދުްއާމިރުއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކުޑަހުވަދޫްދާްްްއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެޅު

ް

51ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

44ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

16ްްްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުޑަުހވަޫދްް.ްއެހެންކަމުން،44.ްޖުމްލ23ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ44ްުވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުްވޯޓުަގއިްބައިް

ްމެންބަުރްއަޙްދާއި ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުައސާސީެގްރާގެ ްިދވެހިރާއްޖޭެގްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ްއާމިރު 231ްމަދު

އުުމގެްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމަށްްފާސްވެއްޖެ.ްމިގޮތަށްްފާސްުވާމްގެނަދާގެް)ށ(ްއަދިް)ނ(ްއަށްްއިޞްލާޙުވަނަްމާއް

ްއަށްްމިްބިލުްފޮނުވިއްޖެްކަމަށްްނިންމަން.ްގޮތުގެްމަތިންްޤައުމީްަސލާމަތުގެްކޮމިޓީްވާިޅގެންްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިގު

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްއަިއޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްެނތް.13ްްްއެޖެންޑާްައއިޓަމު

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަިއ.9:11ްވާްހޯމަްދުވަހ2113ްްުޮއކްޓޯބަރ7ްްުގެްޖަލްސާއެއްްއޮންނާނީްދެން،ްމަޖިލީހު
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