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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ02ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.0223/2/25/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްއެޖެންް-3.0 ްއައިޓަމު ްޔަް,3.2ޑާ ްނަންބަރު ްަޔއުމިއްޔާ ްފާސްކުރުން. 2113/9ްްއުމިްއޔާ 2113/11ްްއިން 3ްއަށް

ވަނަްޖަލްސ11ްްާވަނަްޖަލްސާްއިންްފެށިގެނ9ްްްވަނަްއަހަރުގެްފުރަތަމަްަދއުރުގ2113ްްެލްސާގެްޔައުިމއްޔާ.ްއެއީްޖަ

ްމެންބަރަުކް ްއެއްވެސް ްޝާޢިޢުކުރުމަށްފަހު ްވެބްސައިުޓަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިްއޔާތައް ްިމ ްޔައުމިްއޔާތައް. ްހުރި އަށް

ްަގވާއިުދގަް ްހުށަހަޅުްއވާފައިުނވާތީ ްޤަބޫލުކުާރްއިޞްލާޙެއް ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިއްޔާތަަކކީ ްމި ްަމތީން ްގޮތުގެ އިވާ

ްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަމަށްްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްޔާސަްރިް،4ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

4.1-ްް ްބައްދަުލުވން. 3ްްކޮމިޓީތަުކގެ 2113ްްއޭޕްރީލް 4ްްއަިދ 2113ްއޭޕްރީލް ްކޮމިޓީަތއް. ްބޭްއވުނު އޭޕްރީްލ3ްްަގއި

ް ްހެނދުނު 9:41ްްދުވަހު 3:15ްއިްންމެންދުރުފަހު 7ްްާއްދެމެދު ްޖުމްލަ ްަބއްދަލުވެފަިއޭވ.ްެއއީ ަގޑިއިުރ4ްްކޮމިީޓްެއއް
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45ްް 4ްްމިނެޓުއިރު. ްހެނދުނު 11:51ްްއޭޕްރީލްަގއި ްމެންދުރުފަހު 3:15ްއިން ްދެމެދު ްބައްދަލުވުްނ2ްްއާ ކޮމިޓީއެްއގެ

ްމިނެޓުއިރު.25ްްަގޑ2ްްިބޭއްވިަފއިވޭ.ްއެއީް

ަގިއ11:15ްގައި.1ްަގއިްމާލިްއޔަތުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ9:31ްިމިއަދުްކޮމިޓީތަްއްބޭްއުވމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްގޮތް.ްް-4.2

ަގއި.3ްގެްސަބްްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިްަގއިްއިޖުތިމާޢީްކޮމިޓ11:15ީގައި.2ްޤައުމީްސަލާމަތުގެްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

12:31ް ްކޮޓަިރ ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްހޮްއވެވި ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްބިލު ްާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ގަިއ.3ްގައި

ްަގއި.1ަގއިްމިނިވަންްމުއަްއަސސާތަކުގެްކަންތައްތަކާްބެހޭްޮކމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ2:11ްި

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.ްުސވާލު.5ްޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްް.6ައއިޓަމު ްހުށަހަޅާކަންކަން. ްޭމޒުން ްރައީސްގެ 6.1ްަމޖިލީހުގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާް، ެގްދިވެހިރާއްޖޭގެ

މެންބަރަކުްސޮއިކުރަްއަވއިްމިނިސްޓަރ17ްްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގެްދަށުންްރައްިޔތުންްމަޖިލީހުގ111ްްެޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްމަްއސަލަ.ް ްނެތްކަމުގެ ްިއތުބާރު ްއޮްތ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްމަްއަޗށް ްޖަމީލުގެ ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްއެފެައރްޒ ްހޯމް އޮފް

ް ް)ށ(ގައ111ްްިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްނެތްކަުމގެްްވަނަ ްއިތުބާރު ްމެްނބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރު ްމަތީން ްގޮުތގެ ވާ

ްދިފާޢުަގއިް ްމެންބަރެއްގެ ްއެ ްލިޔުމުން ްއަނގަބަހުންނާއި ްބަހުސްަގއި ްކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުން ްމެދު ހުށަހެޅުމަކާ

ްމައްސަލަ ްމި ްއެހެންކަމުން ްލިބިގެންވޭ. ްމެންބަރަކަށް ްެއ ްޙައްޤު ްހޯމްްްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ އަކީ

ްކަމުންް ްއެއް ްމައްސަލަ ްނެތްކަުމގެ ްއިތުބާރު ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމައްޗަށް ްއަޙްމަދުގެ ްޖަމީލު ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ރޒް އެފެއަ

ް ްވާހަކަެދއްެކވުމުެގ111ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދިފާޢުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްވާ ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެހެންކަމުންްފުރުޞަތުއެރުވުމު ްދަންނަވާފަ. ްާވނީ ްައޅުަގނޑު ްވަަޑއިގަތުމަށް ްއަށް ްޖަލްސާ ްމި ްމިއަދުގެ ްގޮތުން ގެ

ްއަޙްމަދުް ްޖަމީލު ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްއެފެއަރޒް ްހޯމް ްޮއފް ްމިނިސްޓަރ ްއެދެން ްއަޅުަގނޑު ްއަރިހުން އަމީންޢާއްމު

ްދެންނެވުމަށް.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަ ްވަޑައިަގތުމަށް ްމާލަމަށް ްއެޖެންޑާްމަޖިލީސްކުރާ ްއޮތީ ްމި ްުކރިމަތީގައި ހު(ްއަޅުަގނޑުމެން
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ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ަގިއްވާްގޮުތގެްމަތީންްސަބަބ111ްްުވެހިރާއްޭޖގެްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުއަސާީސެގްދި،6.1ްއައިޓަމުް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްޑރ.ްމ17ްުބަޔާންކޮށް ރޒް ްހޯމްްއެފެއަ ޙައްމަުދްމެންބަރަކުްސޮއިކުރަްއވަިއ،ްމިނިސްޓަރްއޮފް

ް ްވަނީ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމައްސަލަ ްމި ްއެއް. ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްނެތްކަމަށް ްއިތުބާރު ްއަޙްމަދުގެ 17ްޖަމީލުގެ

ވަނަްދުވަުހ.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވާްގޮތުެގްމަތީންްއެްމަނިކުފާނުގެްދިފާޢުގައިްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަްށ2112ްްޑިސެމްބަރް

ްމިނި ްއިންނެިވ ްވަަޑއިގެން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމަރުޙަބާދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ް)ހ(ަގިއ111ްްސްޓަރަށް ްމާއްދާެގ ވަނަ

ް ްމަދުވެގެން ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުން ްހުށަހެޅުމަކުނ11ްްްބުނަނީ ްހުށަހަޅާ ްސޮިއކޮށް ްބަޔާންކޮށް، ްސަބަބު މެންބަރުން

ް ްނެގުމަށް ްވޯޓެްއ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް.ްވަޒީރުން ްހުށަހެޅިދާނެ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބަހުސ111ްްްއަދި ްމަޖިލީހުގައި ްހުށަހެޅުމަކާްމެދުްރައްޔިތުން ްއެފަދަ ްބުނަނީ ް)ށ(ަގއި ވަނަްމާއްދާގެ

ފްްހޯމްްުދވަސްކުރިންްަވޒީރުންގެްމަޖިލީހުގެްއެްމެންަބރަކަށްްއެކަންްއަންގަްނވާނެްަކމަށް.ްމިނިސްޓަރްއ14ްޮފެށުމުގެް

ް ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްމައްޗަށް ްއަޙްމަދުގެ ްޖަމީލު ްޑރ.މުަޙއްމަދު ރޒް ްއިތުބާރ111ްްުއެފެއަ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާްއދާގެ ވަނަ

ވަނަްުދަވހުްއެްމަނިކުފާނަށްްލިޔުމުނ2112ްްްޑިސެމްބަރ21ްްނެތްކަމުގެްމައްސަލަްއެއްްހުަށހެޅިފައިވާްކަުމގެްނޯޓިސްް

ް ްެއްމަްއސަލަ ްފޮނުވާފަ.ްއަދި ްވަނީ 8ްްމިއަދު ްޖަލްާސ2113ްްއޭޕްރީލް ްމަޖިލީހުގެ ްާބއްާވްރަްއޔިތުންގެ ްދުވަހު ްހޯމަ ވާ

ް ްވާހަކަ ްަހމަޖެހިފައިވާ ްގޮތަށް ްއެޖެންޑާކުރާ 3ްްއަށް ްލިޔުމުނ2113ްްްއޭޕްީރލް ްވަނީ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްުދވަހު ވަނަ

ް ްގަާވއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްބުނަނ177ްީދަންނަވާފަ. ް)ނ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްމެންބަރެއްގެްްވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ވަީޒރުން

ް ްޖުމްލަ ްބަހުސްކުެރވޭނީ ްމަޖިލީހުަގއި ްރައްޔިތުން ްމެދު ްހުށަހެޅުަމކާ ްނެތްކަމުގެ ްއ2ްްެއިތުބާރު ްއަދި ްކަމަށް. ގަިޑއިރު

ުތގެްވަނަްމާއްދާގައިްވާްގ94ްޮބަހުސްގައިްމެންބަރުންްވާހަކަދެއްެކވުމަށްްވަގުތުެދވޭނީްރައްިޔތުންްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް

މަތީންްކަމަށް.ްއެްމާއްދާްއަށްްބަލާއިރުްއެްމާއްދާގެް)ޅ(ަގއިްބުނަނީްމައްސަލައަކާްމެދުްމެންބަރުންްބަހުސްކުރުމުގައިް

ްޢާއްމުް ްލަފާދިނުމަކީ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ނަޑއެޅުމުަގއި ްކަ ްދިގުމިން ްފުރުޞަތުގެ ްވާހަކަދައްކަްނދެވޭ މެންބަރުންނަށް

ްކަމަް ްމަސްއޫިލއްޔަެތއް ްކޮމިޓީގެ ްހުށަހެޅުމުން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްާޢއްމު ްމައްސަލަ ްމި ްއެގޮތުން 26ްްށް. ވަަނ2113ްްމާރޗް

ްފާސްކުރަްއވަިއް ްއިއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންެގ ްވަޑަިއގެންނެވި ްބައްދަލުވުމަްށ ްއެ ްަބްއދަލުވުމުގައި ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްއޮތް ދުވަހު

ް ްޑރ. ރޒް ްއެފެއަ ްހޯމް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްަވނީ ްއަންަގވާފައި ްމައްޗަށްްއަޅުަގނޑަށް ްއަޙްމަދުގެ ްޖަމީލު މުޙައްމަދު

ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނ ްބަހުސަްށ ްމައްސަލައިގެ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްމާއްާދގ177ްްެހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ

ް ްޖުމްލަ ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްވާ 2ްް)ނ(ގައި ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްތެރެއިން ްމާއްދާގ111ްްެަގޑިއިުރގެ ވަނަ

ްް)ށ(ގައި ްޖުމްލަ ްާވހަކަދެއްެކވުމަށް ްދިފާޢުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްެއ ްލިޔުމުން ްއަނގަބަހުންނާއި ްމަތީން ްގޮުތގެ 15ްވާ

ް ްއެ ްއެރުވުމަށާ، ްމަނިކުާފނަށް ްއެ ްަވގުތު ްގޮތުންނާިއ15ްްމިނިޓުގެ ްފެއްޓެވުުމގެ ްބަހުސް ްބޭނުންކުރެއްވުމުަގއި ިމނިޓު

ް ްމެދުތެރެއިން ްބަހުސްގެ ްއަދި ްނިންމެވުމަށާ، ްވަގުތުްބަހުސް ްއޮތް ްބާކީ ްއަދި ްއެރުުވމަށް. ްއިޚްތިޔާރުކުރެްއވުމަށް ވަގުުތ

ްމަޖިލީހުގައިް ްރައްޔިތުން ްމެންބަރުންނާއި ްނިސްބަްތވެަވޑައިުނގަންނަވަ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުން
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ްބެހިގެ ްނިސްބަތަށް ްމެްނބަރުންގެ ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްޕާޓީތަކަށް ްސިޔާސީ ްމިްހިމެނޭ ްމެންބަރުން ްގޮތަށް، ްނދާ

ނޑަެއޅުމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބަހުސްގަިއްމިނިސްޓަރާއިްމެންބަރުންގެް ބަހުސްގައިްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުަމށްްއެރުވޭްަވގުތުްކަ

ްލަފާދެްއވާފަިއާވް ްއަޅުަގނޑަށް ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ްގެންދާނީ ްޢަމަލުކުރަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެުރވުމުަގއި ްަވގުތު ވާހަކަފުޅަށް

ްަރއްޔިތުްނގެްގޮ ްއެްއޗެއް ްއޮތް ްލިޔުމުަގިއ ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްބަހުސް ްމައްސަލަިއގެ ްމި ްމަތީން. ތުގެ

ްމިް ްއަދި ްފުުރޞަތުއަރުވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރާތަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމައްސަލަ ްމި ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއުވމަށް މަޖިލީހަށް

ްވޯޓަ ްނިމުމަށްފަހު ްބަހުސް ްގޮުތގެްމައްސަލަިއގަިއ ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ްާޢއްމުކޮްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮންާނނީ ްއެހުން ށް

ް ްމިއަދުގެ ްޕާޓީެގްޕާލިމެންޓްީރ1:31ްމަތީން ްޑިމޮްކރަޓިކު ްއަރުވަީންމޯލްޑިިވއަން ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ގައި.ްައޅުގަ

ްމަދުްޞާލިޙަށް.ްގުރޫޕުގެްލީޑަރުްހިންނަވަރުްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙައް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ވަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާލިޙުްހިންނަ

ްމިއަުދް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއުޅޭތީ ްެއއް ްމައްސަލަ ްމައިކުަގއި ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްމައިކުަގއި، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

އަޚްްއަލްއުސްާތޛުްއަްޙމަދުްމުޙައްމަދުގެްމައިކު.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްފަދައިންްްބޭނުންކުރަންްމިްޖެހުނީްއަޅުަގނޑުގެ

ް ްެއއީ ްއަހަރު. ްމިދިޔަ ްވާީނ ްހުށަހަޅާފައި ްމައްސަލަ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްވިދާޅުވި ްތި ްދެންމެ 2112ްރިޔާސަތުން

ް ްމަހުގެ ްޑިސެމްބަރ ްއަހަރުގެ 17ްްވަނަ ްމިހާތަނަށް ްއޭެގފަހުން ްދުވަހު. ްާވީތ3ްްވަނަ ްގިނަދުވަްސވެފައި މަހަށްވުރެ

އަޅުަގނޑުމެންްމިްހުށަހަޅާްިލޔުމުގަިއްާވްކަންަތއްތަުކގެްއިުތރަށްްވެްސްބަެއއްްކަންަތއްތަްއްހިނގާފައިްހުރެދާނެްކަމަށްް

ްޖެ ްމި ްހުށަހަޅަން ްވަގުތު ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމަތިން ްގޮތުގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ ްެއހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ހެނީްއަޅުަގނޑަށް

އަޅުަގނޑުމެންްމިްތަނަށްްހުށަހެޅިްލިޔުންްކަމަށްްވާތީްލިޔުމައިގެންްައޅުަގނޑުްކުިރއަށްދާނަން.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގް

ްއަޙްމަދުގ177ްްެގަާވއިދުެގް ްޖަމީލު ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްއެފެައރޒް ްހޯމް ްމިނިސްޓަރްއޮފް ްދަށުން ްާމއްދާެގް)ހ(ގެ ވަނަ

ްނެތް ްއިތުބާރު ްހުށަހަޅާ ްދިވެިހްމައްޗަށް ްބަލަހައްޓައި، ްރަްއކާެތރިކަން ްދާޚިލީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމައްސަލަ. ކަމުގެ

ްރައްކާތެިރކަންް ްމުދަލުގެ ްކަރާމަާތިއ ްނަފުސުގެ ްމީހުންގެ ްއެ ްގާއިުމކޮށްދީ، ްމާަޣއުލެއް ްއަމާން ރައްޔިތުންނަށް

ހިނދު،ްމިްޒިންމާްއަދާކުރުމުގަިއްޔަޤީންކޮށްދިނުމަކީްމިނިސްޓަރްއޮފްްހޯމްްއެފެއަރޒްގެްއެްނމެްއިސްްޒިންމާްކަމަށްްވީ

މިނިސްޓަރްއޮފްްހޯމްްއެެފައރޒްްުނކުޅެދިފަިއވާތީްއާއިްިއސްވެްަބޔާންކުރިްޒިންމާްއަދާުކރުމަށްްމިނިސްޓަރްއޮފްްހޯމްް

ރޒްްނުުކޅެދުމުގެްސަބަުބންްމިްއަހަރުގެ،ްެއއީްމިްދިަޔްއަހަރުްައޅުަގނޑުމެންްހުށަހަޅާފައިްއޮްތްމައްސަަލއަކަްށް އެފެއަ

ްވާ ްދިޔައިރު ްމިހާތަނަށް ްއަހަރުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްފަހުގ8ްްެތީ.ްމި ްމިައދަކީ ްގަސްތުަގިއްމަރާލެވިފައިވާީތއާ،ްއަދި މީހުން

ްާގއިމުކުރުމުަގިއް ްއަމަން ްވީހިނދު،ްދާިޚލީ ްކަމަށް ްގިަންއަދަދު ްއެންމެ ްހިނގާފަިއވާ ްހާދިސާތައް ްމަރުގެ ްމިފަދަ މާޒީަގއި
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ރްޒގެ މަޤާމުގައިްމިހާރުްހުންނެވިްޑޮކްޓަރްމުޙައްމަދުްޖަމީލްގެްނާޤާބިލުވެފައިވާްމިންވަރުްްމިނިސްޓަރްއޮފްްހޯމްްއެފެއަ

ްޢަބްދު ްރަތްފުސްގެ ްސ.ހިތަދޫ ްއާިއ، ްއޮްތްهللاްސާބިތުވާތީ ްއިހުމާލު ްފުލުހުންގެ ްހާދިާސަގއި ްމަރުވި ްއިބްރާހީމް ޤާސިމް

ތައްތައްްފޮރުވުމަށްްއުޅެފައިްވާތީްމިކަމުންްވެސްްކަމަށްްލީކުވެފަިއވާްވީިޑއޯްފުޓޭޖުތަކުންްފެންނަންްއޮތްއިރުަގިއްމިްކަން

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިާރއްޖޭ ްއާއި ްސާފުވާތީ ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން ްފޮރުވުަމށް ްއަނިޔާތައް ފުލުހުންގެ

ްޙައްޤުތަ ްމަދަނީ ްއަދި ްސިޔާސީ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއެންމެހައި ްނެތި ްތަފާތުކުރުެމްއ ްެއއްވެސް ްލިބިފައިާވްއިން އް

ހިނދު،ްއެްޙައްޤުތައްްބޭނުންކުރުމުންްއެްމީހުންގެްސިޔާސީްފިކުރަށްްބަލައިްތަފާތުކޮށްްބައެއްްފުލުހުންްގަސްތުގައިްއެް

ްހުރިއިރުް ްފެންނަން ްހެކި ްާސފު ްމިކަމުގެ ްއަދި ްގޮްސފައިާވއިރު، ްއަށް ްއިންތިހާ ްައނިޔާތައް ްއެ ްއަނިޔާދީ، ފަރާތްތަކަށް

ްއެ ްހޯމް ްއޮފް ްޤާނޫނުެގްމިނިސްޓަރ ްޖަވާބުދާރީކުރުވައި ްފަރާތްތަްއ ްއަނިޔާކުރާ ްއެ ްހުއްުޓަވިއ ްއެކަންކަން ރޒް ފެއަ

ްއަނިޔާތަްއް ްހައްޔަރުކުރުމާއި ްއާބިޓްރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްާއިއ ްވާތީ ްމަސައްކަތްނުކުަރއްވާަފއި ްގެަނއުމަށް ކުރިމައްޗަށް

ް ްާއއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޓަކައި ްކަށަވަުރކޮށްދިނުމަށް ްހުއްޓުވުމަށް ްނަންބަރު 2118/5ްޤާނޫނު ްެއް، ްޤާނޫނާއި ފުލުހުންގެ

ްއަިދް ްަގސްތުަގއި ްބޭނުން ްއިޖުރާއަތްތަުކގެ ްޙައްޤުތަކަާކއި ނަޑއެޅިަފއިާވ ްކަ ްގަާވއިދުތަކުން ްހެދިފައިވާ ްދަށުން ޤާނޫނުގެ

54ްޤާނޫނުއަސާީސގެްފާޅުކަންްބޮޑުްގޮތެްއަގއިްފުލުހުންގެްއިސްްފަރާތްތަކުންްޢަމަލުކުރަމުންދާއިރު،ްއަދިްދިވެހިާރއްޖޭގެް

ްޯޓޗަރްއެންޑްް ްެއގެއިންސްޓް ްކޮންވެންޝަން ްނޭޝަންސް ްޔުނައިެޓޑް ްބައިވެިރވެފަިއވާ ްިދވެހިރާއްެޖ ްއާއި ްމާއްދާ ވަނަ

ްރަހުމުކުޑަް ްމަނާކުރާ ްއިން ްޕަނިޝްމަންޓު ްއޯރ ްޓްރީުޓމަންޓު ްިޑގްރޭޑިން ްއެންޑް ްއިންހިއުމަްނ ްކުރުއެލް އަދަރ

ތައްްބައެއްްފުލުހުންްކުރަމުންދާއިރު،ްއަދިްމިްކަމުގެްސާފުްހެކިްފެންނަންްހުރިއިރު،ްލާއިންސާނީްއަދިްއިހާނެތިްޢަމަލު

ްބަޔާންކުރިް ްއިްސވެ ްއާއި ްމަސަްއކަތްކޮށްފައިުނވާީތ ްއެފެއަރޒް ްހޯމް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްހުއްޓުވުމަށް ްކަންކަން މި

ްޤުރު ްބުރަްމަސައްކަާތއި ްބަެއްއގެ ްއެތައް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްހުރެ ްބަދަލުތަކާ،ްސަބަބުތަކާ ްގެނެވުނުްއިޞްލާޙީ ްއިން ބާނީ

ްޙައްޤުަތއ2118ްް ްބިންވަޅުެނގި ްއިްނ ްޤާނޫުނއަސާސީ ްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްތަޞްދީޤުކުެރވުުނ ަގއި

ވަޅުޖެހެމުންދާތީ،ްމިނިސްޓަރްއޮފްްހޯމްްއެފެއަރޒްގެްމަޤާމުގައިްމިހާރުްހުންނެވިްޑޮކްޓަރްމުޙައްމަދުްޖަމީލްްއަޙްމަދުގެް

ްމައް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމައްސަލ111ްްަޗަށް ްނެތްކަމުގެ ްިއތުބާރު ްދަށުން ްމާއްދާެގ ވަނަ

 ހުށަހަޅަމެވެ.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަުޅަގނޑު ްގޮތަށް ްދަންނަވާލި ްކުިރން ނޑު ްއަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ.

މިނިޓުއިުރގެްަވގުތުްޖުމްލަްމިްއޮތީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމިނިސްޓަރަށްްފަޭސހަކުރުމުގެްގޮތުންްައޅުަގނުޑ15ްްސްޓަރަށް.ްމިނި

5ްް ްަވގުތު، ްގޮތަކަށް ްބޭނުންފުޅު ްމިނިސްޓަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްޖަހައިދޭނަން. ްެވސް ްރަނގަބީލު މިނެޓ15ްްުމިނިޓުވީމަ

ްލިބިވަޑަ ްއޮތީ.ްޖުމްލަ ްމި ްބޭނުންފުޅުކުރައްވަން ްނިމުނީމ15ްްައިގަންނަވާނީ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއި ްފަހަރަކު މިނެޓު.ްކޮންމެ
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ްފަހުްން ްއޭރުން ްގެންގޮސްދޭނެ. ްމޭުޒކޮޅަށް ްިމނިސްޓަރުގެ ްނޯޓުކޮށްލާފައި ްސެކްރެޭޓރިއެޓުން ްވަގުުތ ްއޮތް ބާކީ

ްަވން.ްވާހަކަދަްއކަާވއިރުްފަސޭހަފުޅުާވނެތީ.ްއަޅުަގނޑުްޢިްއޒަތްތެރިްމިނިސްޓަރަށްްފުރުޞަތުއަރު

ް

ރޒްްޑރ.ްމުޙައްމަދުްޖަމީލްްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:  މިނިސްޓަރްއޮފްްހޯމްްއެފެއަ

ްހުށަހަޅާފައިވާް ްމަްއޗަށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްދިޔަ ްއަޑުިއިވވަަޑިއގެން ްދެންމެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމަޖިލީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްގުިޅގެން ްމައްސަލައާ ްނެތްކަމުގެ ްދަންނަވާލަނީ.ްއިތުބާރު ްމި ްޖަވާބު ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ ހަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޚިދުމަތަކީ ްފުލުހުންގެ ްފަދަިއން ްމުޖުތަމަޢުގ244ްްެއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއިން ްމާއްދާ ވަަނ

ްހިމާޔަތްކޮށް ްމީްސތަކުން ްއެންމެހައި ްދިރިއުޭޅ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްދަމަހައްޓައި، ްަރއްކާތެރިަކން ްެއްއަމަންއަމަންކަމާއި ދީ،

ްމަތިކުެރވިފަިއާވް ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްާއއި ްޒިންމާ ްނެގެހެއްޓުމުގެ ްޤާނޫނު ްރައްކާތެރިކޮށްީދ، ްގޯތިގެދޮުރ ްމުދަލާއި މީހުންގެ

ްޢަމަލުތައްް ްޚިލާފު ްނަަގއްހައްަޓިއ،ްޤާނޫނާ ްޤާނޫނުތައް ްއާއި ްޤާނޫނުއަާސސީ ްވީހިނދު،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މުއައްސަާސއަކަށް

އެްފަރާތްތައްްއިންޞާފުގެްކުރިަމއްޗަށްްގެނައުމަކީްފުލުހުންގެްއެންމެްއިސްްވާޖިބު.ްއިްސވެް،ްހިންގާްފަރާތްތައްްހޯދައި

ނޑުަތްއް ދެންނެވިފައިވާްވާޖިބުތައްްއަދާކުރުމުގައިްފުލުހުންްޢަމަލުކުރަންޖެހޭްޤާނޫނީްއިޖުރާއަތްތަކާއިްތަބާވާންޖެހޭްމިންގަ

ްބަ ނޑަެއޅި ްކަ ްަގވާއިުދތަކުަގއި ްޤާނޫނާއި ްއޮފްްފުލުހުންގެ ްޯކޑު ްފުލުހުންގެ ްވެސް ްީމގެއިތުރުން ްކަމާއި، ޔާްނެވފައިވާ

ްޞަރީޙަކޮށްް ްވަރަށް ްމިންަގނޑުތައް ްބަހައްޓަންވީ ްޢަމަލުތައް ްފުލުހުންގެ ްެއތިކްސްަގއި ްއޮފް ްކޯޑު ކޮންޑަކްާޓއި

ނޑައެޅުމާް ްކަ ްިސޔާސަތުތަްއ ްދައުަރކީ ްމިނިސްަޓރުގެ ްމަަސއްކަުތގައި ްފުލުހުންގެ ްޚިދުމަުތެގްބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން. އި

ްވަީން ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްއުޫސލުތައް ްސިޔާސަތުތަކާއި ްޚިދުމަތުގެ ްފުލުހުންގެ ްކަމާ، ްދައުރެއް ްދެމެހެއްޓުމުގެ ފެންވަރު

ްބައިނަލްއަްޤވާމީް ްގުޅޭ ްޚިދުމަތާއި ްފުލުހުންގެ ްގަާވއިދުތަާކއި ްޤާނޫނާއި ްހިތައި، ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ

ް ްޕްރެކްޓިސްގެ ްދެވިފައިާވކަމާ،ްިމްބެސްޓު ްފުލުހުންނަށް ްމިނިވަންކަން ްކަމަށާ،ްއޮަޕރޭޝަނަލް ްެއްއގޮތަށް ނޑުތަކާ މިްނގަ

ްޚިދުމަތުގެް ްމޮނިޓަރކުރެވި، ްަހއިސިްއޔަތުްނ ްފަރާތެއްގެ ނަޑއަާޅ ްކަ ްިސޔާސަތު ްގޮްތތަކުގެ ްބޭނުންހިފާ މިނިވަންކަން

ްއިތުބާރު ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްދެމެހެއްޓެމުންދާކަން ްައކީ،ްްފެންވަރު ްމަްއސަލަ ްމި ްހުށަހެިޅވާ ނެތްކަމަށް

ްނޫންކަމަށާ،ް ްއިލްޒާމުތަެކއް ްބިނާވެފަިއވާ ްމައްޗަށް ްައސާސެްއގެ ްއެްއވެސް ްކަންކަަމކީ ްބަޔާންކުެރވިަފއިވާ މައްސަލަިއގައި

ްފުލުހު ްގޮތްތަކަށް ްއަދަުބތަކާއި ްލާއިންސާނީ ްޢަމަލުތަކާއި ްޚިލާފު ްއިންސާނިއްޔަާތ ްފުލުހުންނަކީ ްދިވެހި ންގެްއަދި

ްސިޔާސަތުް ްޢަމަލުތަކަކީ ްއެފަދަ ްއަދި ްނޫންކަން. ްބަެއއް ްއިޚްތިޔާރުެދވިފަިއވާ ްބޭނުންކުރުމުގެ މަސައްކަުތގައި

ްނޫންކަންް ްކަެމއް ްބަލައިގަެނވޭ ްތެޭރަގއި ްފުލުހުންގެ ްވެސް ްލެވެްލަގއި ްއޮޕަރޭޝަނަލް ްއަިދ ްވެސް ނަޑއެޅުމުަގއި ކަ

ްފަދަްއަނިޔާވެރިްލާއިންސާނީްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދިވެހިްފުލު ހުންނަކީްމިްމައްސަލަިއގެްބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްއަސްުލް ްކަުމގެ ްިއލްޒާމުތަކަކީ ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ްލިޔުމުގައި ްހުށަހެޅި ްމައްސަލަ ްމި ްނޫންކަމާ، ްބައެއް ްހިންގާ ޢަމަލުތައް

ްޙަޤީޤަ ްދައްކާަފއިވާ ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް ްމަުޤޞަދުތަކެއް ްސިޔާސީ ްގޮތަށް ްކަމަށްްއޮޅޭ ްވާހަކަތަކެއް ްޚިލާފު ާތ
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ްޙައްޤުތައްް ްއިންސާނީ ްރަްއޔިުތންގެ ްދިވެހި ްމަސައްކަތަކީ ްފުލުހުންގެ ްދަންނަވަން. ްފުރުޞަތުގަިއ ްމި އަޅުަގނޑު

ްއަދާކުރުމުަގއިް ްމަތިވެރިްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްކަމަށާ،ްމި ްާގއިމުކޮްށދިނުން ްވެއްޓެއް ްއަމާން ރައްކާތެރިކޮށްދީ،ްަރއްޔިތުންަނށް

ްފުލުހުންގެްްއިންސާނީ ްބެހެއްޓުމަކީ ްޢަމަލުތައް ްެއއްގޮތަށް ްގަވާއިދާ ްޤާނޫނާއި ްހިތައި، ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ޙައްޤުތަކަށް

ްޙައްޤުތަކަށްް ްފަރުދީ ްމުހިއްމުކަމާއި ްހިތުމުގެ ްހުުރމަތްތެރިކޮށް ްޙައްޤުތައް ްއިންސާނީ ްހަމަކަން. ްއަސާސީ ޚިދުމަތުގެ

ްހޯ ްފުލުހުންނަށް ްސިފަަތއް ްއެކިްއިޙްތިރާމުކުރުމުގެ ްފެށިގެން ްތަމްރީނުން ްއަސާީސ ްފުލުހުންގެ ްޓަކައި ދައިދިނުމަށް

ްހޭލުންތެރިކުރެވިފައިް ްފުލުހުން ްޙައްޤުތައް ްހިމަނައި،ްއިންސާނީ ްމޮޑިއުލްތައް ްބެހޭ ްަޙއްޤުތަކާ ްއިންސާނީ ތަމްރީންތަކުގައި

ަރިއޓްސްްކޮމިޝަނާްއަދިްބޭރުެގްްވާކަންްމިްފުރުޞަތުަގއިްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްހިއުމަން

ްއިރުޝާދުތަްއް ްތަމްރީނާއި ްބެހޭ ްޙައްޤުތަކާ ްއިންސާނީ ްފުލުހުންނަށް ްއެކު ްއެހީތެރިކަމާ ްފަރާތްތަކުގެ އެހެނިހެން

ނޑުމެއްްނެތިްދެމުންގެންދާކަންްއަޅުަގނޑުްފާހަގަކުރަްނ.ްމިއަދުްފުލުހުންނަށްްދެވޭްތަމްރީންތައްްފަރުމާކުރެވިފައިް މެދުކެ

ކޮންމެްއިދާާރއަކުންްެވސްްއެްއިދާރާއަކާްގުޭޅްގޮތުްންއިންސާނީްޙައްޤުަތކާއިްފަރުީދްޙައްޤުތަާކއިްބައިނަލްއަްޤވާމީްވަނީް

ްފުލުހުންގެް ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުަގނުޑ ްހިމަނައިގެްނކަން ްޕްރެކްޓިސް ްބެސްޓް ްޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން

ްހުރުމަތްތެ ްޤާނޫނުން ްައކީ ްއަދިްމުއައްސަސާ ްއަދާކުރާ ްަމސްއޫލިްއޔަތު ްހަވާލުކޮށްފައިވާ ްފުލުހުންނާ ްއަދި ރިކޮށްހިތައި،

ް ްޤާނޫނުގެ ްފުލުހުންގެ ްގޮތުން، ްހެދުމުގެ ްމުއައްސަސާައކަށް ްހިތާ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްޙައްޤުތަކަށް ވަނ17ްްައިންސާނީ

ްޓަކަ ްމަތިކުރުމަށް ްފެންވަރު ްޚިދުމަތުގެ ްފުލުހުންގެ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްެއްމާއްދާގަިއވާ ނަޑއެިޅ، ްކަ ްއަމާޒުތަެކއް ްވަިކ އި

ްމިގޮތުންް ްދަންނަވަން. ްއަުޅަގނޑު ްމަަސއްކަތްކުެރވިފަިއވާކަން ްދުވަސްތަުކގައި ްމިދިޔަ ްހާސިލުކުރުމަށް އަމާޒުތައް

ް ްެތރޭގައި ްކަންތައްތަުކގެ ްއިންްް-1ފާހަގަކުރެވޭ ްރާއްޖެ ްމިހާތަނަށް ްައހަރު ްއިތުރުކޮށް،ްމި ްތަމްރީން ްދެވޭ ފުލުހުންނަށް

ްބޭ ްއަދަދަކީ ްޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ްހިންގުނު ްޓްރެއިނިނ278ްްްރުން ްއިންހައުސް ްއަިދ ްދަންނަވަން. ކަމުގައި

ޕްރޮގްރާމުްހިންގިފަިއވާކަމާ،249ްްއިންވެސްިޓގޭޝަްނގެްގޮުތަގއިްމިްއަހަރުގެްމިހާްހިސާބަށްްމިދިޔަްއަހަރުންްފެށިގެންް

ްގޮތުަގއި ްޓްރެއިނިންގެ ްއޮޕަރޭޝަަނލް ްމީެގއިތުރުން ްްއަދި ްހިސާބަށް ްމިހާ ްއަހަރުގެ ްމި ްފެށިގެން ްއަހަރުން 571ްމިިދޔަ

ް ްމިހާހިސާބަށް ްައހަރުގެ ްމި ްފެށިގެން ްއަހަރުން ްމިިދޔަ ްގޮުތގައި ްވޯްކޝޮޕް ްސެމިނަރ، ްހިންގައި، 187ްޕްރޮގްރާމު

ް ްތެރޭގައި ްފުލުހުންގެ ްމީގެއިތުރުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްހިންާގފައިވާ ްވޯކްޝޮޕް ފުޅަކުްބ14ްޭސެމިނަރ،

ް ްއަށް، 67ްްޑިޕްލޮމާ ްައށް ްމާސްޓަރސް ްއަށް، ްޑިގްރީ 11ްބޭފުޅަކު ،ް ްއަްށ ްޕީ.ެއޗް.ޑީ ްމިހާރުވެްސ3ްްއަދި ބޭފުޅަކު

ްަގވާއިދުްން ްޕްރޮގްރާމުތައް ްރިފްރެޝަރ ްފުލުހުންގެ ްމީެގއިތުރުްނ ްދަންނަވަން. ްކަމަށް ކިަޔވަިއވިދާުޅވަމުންދާ

ސްޓިޓިުއްޓްފޯރްސެކިއުރިޓީންްއެންޑްްލޯްއެންފޯސްމެންޓްްސްޓަޑީސްްގައިްއިނ2112ްޖޫނ4ްްްހިންގަމުންދާކަމަށާ،ްއަދިް

ނުވަތަްައއިލްސްގެްނަމުންްދިެވހިރާއްޖޭގެްޤައުމީްސަނަދުތަކާްއަދިްބައިނަލްއަްޤވާމީްކުިރއަާރފައިވާްަބއެއްްަޤއުމުތަކުަގިއް

ސްތަެކއްްތަޢާރުފުކޮށް،ްމިހާރުްޑިގްރީްމިފަދަްއިންސްޓިޓިއުޓުތައްްހިންގާްފެންވަރަށްްފެތޭްސަނަދުތަކެއްްތަޢާރުފުކޮށް،ްކޯ

ް ްއިންސިޓިޓިުއޓުން ްއަދި ްދަންނަވަން. ްެވސް ްަކމުގައި ްފެށިފަިއވާ ްކޯސް ްއިންސްޓިިޓއުޓްަގއި ްއެ 13ްޕްރޮގްރާމަށް
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ްޙަސަްންމަނިކ2112ްުސެޕްޓެމްބަރް ްވަޙީދު ްޑޮކްޓަރްމުޙައްމަދު ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ަގއި

ްޕް ްހިންގުނުްވަނީ ްޓަކައި ްމަތިކުރުމަށް ްފެންވަރު ްފުލުހުންގެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފައްޓަަވއިެދއްަވއިފަ. ރޮގްރާމު

ްބޭސިުކް ްމެނޭޖްމެންޓާއި ްޮޕލިސް ްއިން ްޑިޕްލޮމާ ްހިންގުނު ްގުޅިގެްނ ްކޮލެޖާ ްޕޮލިސް ްްސކޮިޓޝް ްތެރޭަގއި ކޯސްތަުކގެ

ްއިންެޓގްރޭޝަން ްިއންޓަރވިއު ްކޯހާއި ްކޯސްަތއްްްއިންވެސްިޓގޭޝަން ްޓްެރއިނިން ްއޯޑަރ ްޕަބްލިުކ ްކޯހާއި ޓެކްނިކްސް

ަގއ2112ްްިއެޕްރީްލ26ްްހިމެނޭކަންްއަޅުަގނުޑްފާހަގަުކރަން.ްއަދިްހަމަްމިާއއެީކގަިއްއަމާންްވެިށްޕްރޮގްރާމުެގްދަުށންް

ްހި ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްކަރާމާތަށް ްިއންސާނީ ްދަށުން ްސިޔާސަތުގެ ްތައުލީމުގެ ްމަދަނީ ްގައިދީްންހަވާލުކުރެވުނު ތުމާއި،

ްހިންގުުން ްގޮތުން ްޒިންމާދާރުކުރުމުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަދި ްޒިންމާދާރުކުރުރުމާ ްފުލުހުން ްގެނައުމާ، ްމުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ

ޕްރޮގްރާމުްރާއްޖޭގެްއެކިްކަންޮކޅުތަުކގަިއ26ްްކޯސްތަުކގެްތެރެއިންްޖުވެނަިއލްްޖަސްޓިސްްޔުނިޓާްގުޅިގެންްމިހާތަނަށްް

ްކަ ްއުސޫލުަތާކިއްހިންގިފައިވާ ްގަާވއިދުތަާކއި ްފުލުހުންގެ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްދަންނަވަން. ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް މަށް

ްގޮުތެގް ްއެްއގޮްތވާ ްބެސްްޓްޕްރެކެޓިސްތަކާ ްވަީންބައިނަލްއަޤްވާމީ ްއެކުެލވިފައި ްްޕރޮސީޖާތައް ްއޮޕަރޭޝަންގެ ސްޓޭންޑަޑް

ްމަސައް ްފުލުހުންގެ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްޢަމަލުތައްްމަތީން ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްހިންގާ ްނަމަވެސް ްމަދުން ކަތުގައި

ްނިޒާމުތަެކއްް ްވަކި ްފުލުހުންެގްތެރޭގައި ްޓަކައި ްއެޅުމަށް ްފިޔަވަޅުތައް ްއަޅަންޖެހޭ ްގުޭޅްގޮތުން ްތަޙުޤީޤުކޮށް،ްކަމާ ބަލައި

ކުރެވޭްޮގތްތައްްޕްރޯއެކްިޓވްކޮށްްބަާލްގާއިމުކުެރވިފަިއވޭ.ްމިްނިޒާމުެގްތެރެއިންްފުލުހުންގެްހިންގާްހަރަކާތްތަކުަގއިްޢަމަލު

ނުޑްފާހަގަކުރަން.ްްޕރޮފެޝަނަލްްސްޓޭންޑަޑްްސް ޕްރޮފެޝަނަލްްސްޓޭންޑަޑްސްްކޮމިޓީސްްެއކުލަވާެލވިފައިްާވަކންްއަުޅގަ

ްތެރޭ ްފުލުހުންގެ ްިނޒާމުެގްގޮތުން ްފިަޔވަުޅއެޅުމުގެ ްއެކު ްމިނިވަންކަމާ ްމެދު ްމައްސަލަތަކާ ްނިންމާ ްތަޙުޤީޤުކޮށް ގަިއްއިން

ްފަރާތްތަްއް ްރައްުދވާ ްމައްސަލަ ްމައްސަލަތަުކގަިއ ްހުށަހެޅޭ ްބޯޑަްށ ްމި ްކަމާިއ ްެއކުލަަވއިލެވިފަިއާވ ްބޯޑެްއ ޑިސިޕްލިނަރީ

ްމެންބަރުންެގް ްޯބޑުގެ ްމަސައްކަތަކީ ްބޯޑުގެ ްލިބިދޭކަމާ، ްފުރުޞަތު ްބިނާކުރުމަށް ްދިފާޢު ްވަކާލާުތކޮށް، ްދިފާޢުގައި އޭނާގެ

ްކަން ްހުށަހެޅޭ ނުޑްކުރިމައްޗަށް ްއަޅުގަ ްނިންމުންކަން ްމައްސަލަތައް ްޢަދްލުވެރިކޮށް ްމެދު ްމައްސަލަތަކާ ްބަލައި، ކަމަށް

ްގެނެްސގެްން ްއެކްސްޕާޓުން ްބޭރުެގ ްގުޅޭ ްކަމާ ްމިހާރު ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްއިތުރަށް ްނިޒާމު ްމި ފާހަގަކުރަން.

ް ްމިގޮތުން ްދަންނަވަްނ. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްވާހަަކ ްމަސައްކަތްކުެރވެމުންދާ ްތެރޭަގއި ްމަސައްަކތުގެ ވަަނ2112ްްކުރެވުނު

ްމިހާހިސާބަށްް ްބަލާއިރުގައި ްތަފާސްހިސާބަްށ ްމައްސަލަތަކުގެ ްހުށަހެޅުނު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްސްޓޭންޑަޑް ްޕްރޮފެޝަނަލް އަހަރު

226ްް ްއެންމެ ްއަދަދަކީ ްމަްއސަލަތަކުގެ ްހުރި ްނުނިމި ްޭއގެތެރޭަގއި ްހުށަހެޅި، ްމަްއސަލަތަކުގ64ްެމަްއސަލަ ްމި ްއަދި .ް

ްމިހާހިސާބަށްް ްމައްސަލަތަކ249ްްާތެރެއިން ްހުށަހެޅި ްުކރީގައި ްޭއގެ ްއަހަރާއި ްމިދިޔަ ްނިމިފަ.ްއެއީ ްވާނީ ްއެއް މައްސަލަ

ްގޮތެްއަގިއް ްާޚއްޞަ ނޑު ްައޅުގަ ްލަފާދީފަިއވާއިުރ ްއަޅަން ްފިަޔވަޅުތަްއ ްތަފާތު ްބޯޑުން ްޑިސިޕްލިނަރީ ްއެީކގަ. ވެސް

ްޓަ ްަވކިކުރުމަށް ްއިން ްަވޒީފާ ްފާހަގަކުރަން، ްފާހަގަކުރަން.43ްްކައި ްވެސް ްވާކަން ްފިޔަަވޅުއަަޅއިފަިއ ްމައްޗަށް މީހެއްގެ

ްބަލައި،ް ްމައްސަލަތައް ްފުލުހުންގެ ްކޮމިޝަނުން ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްކޮމިޝަނާއި ްއިންޓެްގރިޓީ ްޕޮލިސް މީގެއިތުރުން

ް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްފުލުހުންނާ ްތެރޭަގއި ްމައްސަލަތަުކގެ ްތަފާތު ްހުށަހެޅުނު ްހުށަހެޅިފަިއވާއިުރ،ްމ224ްައެގޮތުން ްއެއް ްއަސލަ
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މައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅިފަިއ9ްްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްްއޮީފހުންްތަޙުޤީޤުކުރުމަށްްޓަކައިްނުވަތަްދަޢުވާކުރުމަށްްޓަަކއިް

ނޑުްފާހަގަކުރަން .ްވާކަންްއަޅުަގނޑުްފާަހގަކުރަްނ.ްއަދިްެއގޮުތގެްމަތީންްއެްަމއްސަލަތައްްކުރިއަށްދާކަންްެވސްްއަުޅގަ

ް ްއެއީ ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްހުރިހާ ްހުށަހެޅުނު ްކޮމިޝަނަށް ްއިންޓެގްރިޓީ ްޕޮލިސް ްމީެގއިުތރުން ްރައީސް. 67ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަތީންް ްގޮުތގެ ްއެދިފައިވާ ްޢަމަލުކުރަން ްމިނިސްޓަރަށް ްތެރެއިްނ ްމައްސަލަތަކުގެ ްއެ ްޖަވާބުެދވި، ްއެްއގައި މައްސަލަ

ްކަ ްއަްނގާފަިއވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީްސ.ްޢަމަލުކުރުމަށް ްފާހަގަުކރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްވެސް މަށް

ްއެކަްން ްއެްއކަމާ،ްއަދި ްމުއައްސަސާ ްޚިދުމަތްދެމުންގެންދާ ްނެތި ްތަފާތުކުރުމެއް ްއެްއވެސް ްއަކީ ްމުއައްސަސާ ފުލުހުންގެ

ް ްޤާނޫނުގެ ްފުލުހުންގެ ްޓަަކއި ްކަަށވަރުކުރުމަށް ް)ށ(ގ17ްައެގޮތަށް ްމާއްދާގެ ްދައުރުްވަނަ ްފުލުހުންގެ ްމަތީން ްގޮުތގެ ިއވާ

އަދާކުރާްގޮތާ،ްޚިދުމަތުެގްފެންވަރުްމަތިކޮށް،ްއެކަީށގެްނވާްޮގތަކަށްްބަލަހައްޓައިްަޖވާބުދާރީުކރުމަށްްޓަކައިްތަކުރާުރކޮްށް

ނޑުްފާހަގަކުރަން.ްިމގޮުތންްފާހަގަކުރެވޭްކަންތައްތަުކެގްތެރޭގައިްފު ލުހުންގެްޤާނޫނުްމަސައްކަތްކުެރވިފައިްވާކަންްައޅުގަ

ްދުވަހަްށ53ްް ްކަންަތއްތަްއްރާވަިއ،ްދުވަހުން ްއެންމެހައި ްއަދާުކރުމުގެ ްދައުރު ްފުލުހުންގެ ްެއއްޮގތަށް ްރޫހާ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއެގޮތަްށް ްއެކަން ްވާއިުރ، ްކަމަށް ްމަްސއޫލިއްޔަެތއް ްޕޮިލސްގެ ްކޮމިޝަނަރ ްބެެލހެއްޓުމަކީ ްކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

ްއެ ްޕޮލިސްްފަހިކޮށްދީ،ްއަދި ްއަހަރުްކޮމިޝަނަރްއޮފް ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްމިކަން ްވަދެފައިްނުވާކަމާ،ްއަދި ްތެރެއަށް ކަމުގެ

ްމީހުންް ްގަސްުތަގއި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްައޅުަގނުޑ ްާފހަގަކޮށްފަިއވާކަން ްބައްދަލުވުންތަުކގައި ޢާއްމު

ް ްހާދިސާތައް ްއިތުރުވެފަިއވާކަމ2112ްްާމެރުމުގެ ްއަހަރު ްވަނަ ،ް ްއާއ2112ްްިމިގޮތުން ްމާރާމާރީ ްހިނގި ްައހަރު ވަނަ

ް ްމެރުމުގެ ްަގސްތުގަިއްމީހުން ްޢަމަލުތަކުަގއި ްވާއިުރ،11ްްއަނިާޔވެރި ްރިޕޯޓުކޮށްފައި ްއެްއްފުލުހުންނަށް 2112ްހާދިސާ

ްތުހުމަތުކުރެވ11ްޭވަނަްއަހަުރގަިއްހުށަހެޅުނުް ްކުށްކުިރްކަމަށް ްތަޙުޤީޤުގައި މީހުންްހޯދައި،ްްމަްއސަލަިއގަިއްފުލުހުންގެ

ްފޮނުވިފަިއވާކަްން ްއޮފީހަށް ްޖެނެރަްލ ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ްތަޙުޤީޤު ްމަްއސަލަތަކުަގިއ ްމީހުންގެ އެ

ް ްއަިދ ްފާަހގަކުރަން. ްބަެއއ2112ްްްއަޅުަގނޑު ްތެެރއިން ްމަްއސަލަތަކުގެ ްމަރުެގ ްހުށަހެޅުނު ްތެޭރގައި ްއަހަރު ވަނަ

ްމަރުޙަ ްޝަރްޢީ ްމީހުންްމައްސަލަތަކުގެ ްގަސްތުަގއި ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްޙުކުމްކޮށްފައިވާަކން ްނިމި، ލާ

ްިމގޮތުްން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްގުިޅގެން. ްސަބަބުތަކާ ްިގނަ ްވަރަށް ްވަނީ ްގިނަވެަފއި ްޢަމަލުތައް ްއަނިާޔވެރި މެރުމާއި

ްމައް ްހުރި ްނިޒާމުގައި ްޢަދްލުގެ ްޖިނާޢީ ްރާްއޖޭގެ ްފާހަގަކުރަނީ ްހައްލުހޯދަިއ،ްއަޅުަގނޑު ްގޮތެްއގައި ްމާނަވީ ސަލަތަކަށް

ްމައްސަލަތަކުެގް ްހުރި ްނިޒާމުަގއި ްރައްކާކުރުުމގެ ްދަޢުވާއުުފލުމާ،ްހެކި ްއަދަބުދިނުމާއި ްގޮެތްއގައި ްއެކަީށގެްނވާ ކުށްތަކަށް

ގެްމަރުޙަލާްމިދިަޔްސަބަބުންްކުށްކުރާްފަރާތަށްްލިބޭްހިތްވަރުްހިމެނޭކަން.ްދެވަނަްކަމެއްްގޮތުަގއިްޙުކުމްްތަންީފޛުކުރުމު

ްތިބިތިބުންް ްދޫކޮށްފައި ްމަގުމައްޗަށް ްމީހުން ްތިބި ްކުށްކޮށްފައި ްބޮޑެތި ްނަންނަމުގައި ްެއކި ްދޯދިާޔވެ، ދުވަސްތަުކގައި

ްވިސްަނިއް ްމައްޗަށް ްހާލަތުގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްބަދަލުވަމުންދިޔަ ްާރއްޖެ ްގޮުތގައި ްކަމެްއގެ ްތިންވަނަ ްފާހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑު

ް ްއަޚްލާީޤްއެކަީށގެންވާ ްއަދި ްއިޖްތިމާޢީ ްވީރާަނވެދިަޔ ްބަލިކަށިވެ، ްސަަބބުން ްނެތުމުގެ ނަޑއެޅިފަިއ ްކަ ސިޔާސަތުތަެކއް

ް ްއަދި ްފާހަގަކުރަން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްހިމެނޭކަން ްއެކ4ްްުފޭރާން ްޒިންމާދާރުކަމާ ްަފރާތަކުން ްސިޔާސީ ްގޮތުަގއި ްކަމެއް ވަަނ
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ްފަރާތްތަކާ ްތިބޭ ްކުށްކޮްށފައި ްނުރަްއާކްހަރަކާތްތެރިނުވެ،ްއެކި ްއުފެދޭ ްގުޅުމުެގްސަބަބުން ްއޮންނަ ްެއއްކޮށް ިއްގޭްނުގތަކާ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހާމަކޮށްަފއިާވކަން ްއެކަން ްދިާރސާތަކުން ްމިނިވަން ވަޒަންކޮްށ،

ްޢަބްދުް ްރަތްފުސްގޭ ްސ.ހިތަދޫ ްهللا ްއަކީ، ްަމްއސަލަ ްނިޔާވުމުގެ 17ްްޤާސިމު ްދުވ2112ްައޯަގސްޓް ްަވގަްށްވަނަ ހު

ނަގާފަިއވާްސަިއކަލެްއގައިްފޯެނއްްފޭރިގަނެގެންްދިޔަްދެްމީަހކުްބާރުްސްފީޑެްއގައިްުދއްވާަފއިްދިޔަްސަިއކަލްްފުލުހުންް

ްހަރަކާތްތެރިިވް ްސަރަހައްދުަގއި ްއެ ްތެރޭަގއި ްފިލަންއުޅުމުގެ ްމީހުން ްދުްއވަމުންދިޔަ ްަސއިކަލް ްއެ ްުއޅުމުަގއި ހުއްޓުވަން

ްފަހަތުގައި ްޢަބްދުްފުލުހުންގެ ްރަތްފުސްގޭ ްހިތަދޫ ްސި. ްއިން ްމަޑުކޮށްލައިގެން ްބަލަން ްމަންަޒރު ްއިންްهللا ޤާސިމު

ްޢަބްދު ްއަނިޔާަގއި ްލިބުނު ްއެކްިސޑެްނޓްވެ ްޖެހި ްޕޮލިސްްهللاްސައިކަްލގައި ްމައްސަލަ ްމަްއސަލަ.ްމި ްނިޔާވެފަިއވާ ޤާސިމު

ްސްޓެންޑަޑަްސގެ ްޕްރޮފެޝަނަލް ްފުލުހުންގެ ްކޮމިޝަނުންނާިއ ްޕޮލިްސްްއިންޓެގްރިޓީ ްވޭ. ްތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ފަރާތުން

އިންޓެގްރިޓީްކޮމިޝަްނގެްތަުޙޤީޤަށްްފަހު،ްއެްހާދިސާގައިްފުލުހުންްޢަމަލުކޮށްފައިްވަނީްޤާނޫނާްއެއްގޮތަށްްކަމަށާ،ްމިް

ްޢަބްދު ްއަުޅގަނهللاްހާދިސާގައި ްނިންމާފައިވާކަން ްކަމަްށ ްއިހުމާލެއްނުވާ ްެއއްވެސް ްފުލުހުންގެ ްނިޔާވުމުަގއި ޑުްޤާސިުމ

ްއެް ްފަހުގައި ްތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ްވެސް ްކޮމިޓީން ްސްޓޭންޑަޑްސް ްޕްރޮފެޝަނަލް ްފުލުހުންގެ ްމައްސަލަ ްމި ފާހަގަކުރަން.

ްފުލުހުންް ްބޭނުންކުރުމުގައި ްމުގުރު ްއަދި ްއެއްގޮތަށްކަމަށާއ، ްޤާނޫނާ ްވަނީ ްޢަމަލުކޮށްފައި ްފުލުހުން ހާދިސާގައި

ްއެކަށަައޅާ ްގަވާއިުދަގއި ްވަނީ ްފާހަގަކުރަން.ްޢަމަލުކޮށްފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްވާކަްނ ްފާހަގަކޮށްފައި ްވެސް ްގޮތަށްކަްނ ފަިއވާ

ްޢަބްދު ްނިާޔވި ްހާދިސާގައި ްހިތާމަވެރި ްނޭުޅވޭނެކަްންهللاްއެހެންކަމުން،ްމި ްބޮލުގައި ްފުލުހުންގެ ްޒިންމާ ްމަރުގެ ޤާސިމުގެ

ްޢަބްދު ްފާހަގަކުރަން. ްޕްهللا ްތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ްމައްަސލަ ްހާދިސާގެ ްނިޔާވި ްއޮފީހަށްްޤާިސމު ްޖެނެރަލް ރޮސެކިއުޓަރ

މިހާރުްވަނީްފޮނުވިފަ.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްމިްމައްސަަލިއަގއިްކުެރވިފަިއވާްތުހުމަތުތަކަކީްކަމުގެްޙަޤީޤަތްްޮއޅުވާަލއި،ް

ްސިޔާސަުތް ްމައިަގނޑު ްޚިދުމަތުގެ ްފުލުހުންގެ ްކަމަށާއި، ްތުހުމަތެއް ްކުރާ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްމަންފާތަކެއް ްކަހަލަ ވަކި

ްަމއްޗަްށކަމަށާ،ްއެ ްހިާމޔަތްކުރުމުގެ ްަރއްކާތެރިކޮށްދީ ްަޙއްޤުތައް ްފަރުދީ ްޙައްޤުތަާކއި ްއިްނސާނީ ްވަނީ ކުަލވައިެލވިފައި

ްނަަމ،ް ްހިންގައިފި ްޢަމަލެއް ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްފުލުހެއްެގްފަރާތުން ްވެސް ްހާލަތެއްަގއި ްހާލަތެއްގަިއްެވސް،ްާނދިރު ނާދިރު

ްފިޔަ ްއެކަށީގެންވާ ްޢަމަލަކާ ްއެހެންކަމުން،ްއެފަދަ ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްހަމަޖެހިފައިވާކަން ްއިންިތޒާމު ވަުޅއެޅުމުގެ

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްް ްޙައްޤުތައް ްއިންސާނީ ްތެރޭގައި ްފުލުހުންގެ ްވެސް ްގޮތުން ްޮއޕަރޭޝަނަލް ްއަދި ްގޮތުން، ސިޔާސަތުގެ

ްކުރިއަްށގެ ްމަސައްކަތް ްއެ ްއަދި ްދަންނަވައި، ްއަށަގަނެވިފަިއވާކަން ްފުރުޞަތުގައިްހިތުން ްމި ްވެސް ްވާހަަކ ންދާ

ނޑުްފަހުންްފުރުޞަތަކަށްްއެދޭނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްުޝކުރިއްޔާ. ްދަންނަވަން.ްމިހާހިސާބުންްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައދަދުްސެކްރެޓޭރިއެ ްވަގުުތގެ ްހޭދަކުރެއްވުނު ްފުުރޞަތުއަރުވާނަން.ްމިހާތަނަށްްތި ނޑު ްއަޅުގަ ޓުގެްމޭޒުންްއާދެ،ްފަހުން

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްވާހަކަދެްއކެވުމަށް ްބަހުސްގައި ްމި ްއެދެން. ްރައްދުކޮށްެދްއވުން ްނޯޓުކޮށްލަްއވާފައި ްމިނިސްޓަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި
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މިނެޓު.ްޕީ.އޭްއަްށ7ްްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ19ްްްމިނެުޓއިރު.ްޑީ.އާރް.ޕީްައށ25ްްްމިނެޓު.ްޕީ.ޕީއެމަށ37ްްްއަށްް

3ްް ްމިނެޓު.ްޤައުމީ ްއަށް 3ްްޕާޓީ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްކޮންމެ ްިނސްބަތްނުވާ ްޕާޓީައކަށް މިނެޓުގ3ްްެމިނެޓު.ްަވކި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެދިަވޑަިއގަންަނވާ ްފުރުޞަތަށް ްމިހާރު ްގެންދާނަން. ްއަުރަވމުން ނުޑ ްއަުޅގަ ފުރުޞަތު

ްވާހަކަފުޅުަދއްަކަވން ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއިޝާރާތްކޮށްލެްއވީމަްްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ްމެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވާނަްނ.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

ް ޝުކުިރއްޔާްްسالم على سيدناهحود وعلى اله وصحبه اجوعينالحود هلل رب العالوين الصالة وال`.

ްމިހާރުގެް ްއޮތަތީ، ްގެނެވިަފއި ްއަމާންކަން ްހަމަޖެހުމާއި ްޤައުމުގައި ްމިއަދު ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤަ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދިއުަމކީ ްކުިރއަށް ްމަޖިލީހުަގއި ްމި ްވޯޓު ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްމިނިސްޓަރުގެ ްގޮުތަގިއްހޯމް ބޫުލކުރާ

އެންމެްރަނގަޅުްގޮތެއްްނޫން.ްމިއަދުގެްބޭނުމަކީްނޫނީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމިްޤަރާރުގެްބޭނުމަކީްހޯމްްމިނިސްޓަރުގެްމަގާމުންް

ްދޭތެރޭަގއިް ްނަގާލުންކަމާ ްހަމަނުޖެހުން ްަޤއުމުަގއި ްފަހުަގއި، ްަވކިކުރުމަށް ްއަޙްމަދު ްޖަމީލް ްމުޙައްމަދު ޑރ.

ްޝަްއކުކުރާ ްކަންތައްތަކުގެްއަޅުަގނޑުމެން ްމިފަދަ ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްނެތް. ްއެއް ްޖާގަ ެނ

ްފުލުހުންނާއިް ްކަމަށް. ްނަގާލުން ްހަމަނުޖެހުން ްޤައުމުަގއި ްއޮންނަީނ ްގޮުތަގއި ްެއއް ްއެޖެންޑާ ްއަބަުދވެސް ފަހަތުގައި

ަތއްްހޯދައިގެންްއެަކންްކުރުމަށްްއަމުރުކުރަމުންދާްސިފައިންނަށް،ްނޫނީްފުލުހުންނަށްްއަނިޔާކުރުމަށްްޓަަކއިްާމލޭގެްގްރޫޕު

ލީޑަރެްއގެްފަހަތުގައިްތިއްެބވިްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްސޮއިކުރަްއވައިްހުށަަހޅުއްވާަފއިްއޮތްްމިްޤަރާރުންް

ްފު ްދެްނނެވީ ްމި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޔަޤީންކުެރވޭ. ްބޮޑަށް ްަވރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފާޅުގައިްއެކަން ލުހުންނަށް

ްަޤއުމުެގް ްފެްނނާކަށެއްްނެތް.ްމި ްއިން ްާދއިރާ ްޮއތްްސިޔާސީ ްިމްޤައުމުަގއި ްލީޑަރެއް ްޫނން ްއެ ްޮގވައިލާ އަނިޔާކުރުމަށް

ްޓަކައިް ްތެޅުމަށް ްގައިަގއި ްފުލުހުން ްލައްވާ ްމީހުން ްހޯދައި،ްއެ ްމީހުން ްމާލެތެރެއިން ްޓަކައި ްއަނިޔާކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް

ްެއްފާޅުގަިއްޮގވަ ްކުީރގަިއްހުންނެވީ ްޤަރާރުގަިއްސޮިއކުރަްއވާފަިއްތިއްބެިވްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންގެ އިާލްލީޑަރަީކްމި

ްކެނެީރޭގް ްއެއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތެއް. ްއޮތް ްފެންނަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްލީޑަރުކަން ބޭފުޅުންގެ

ްވާހަކަ ްއެ ްަކއިރީަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްނަޝީދު. ްބުނާނަން.ްްމުޙައްމަދު ްވެސް ްވާހަކަ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޖައްސަންޏާ ބުުނވަން

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްމިްޢިއްޒަތްެތރިްމަޖިލީހުންްމިއަދުްމިްނަގާް ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިހެންްކަންްހުރުމާްއެީކގައިްއަުޅގަ

ްއިތު ްފުރިހަމަ ްއަޙްމަދަށް ްޖަމީލް ްމުޙައްަމދު ްޑރ. ރޒް ްއެފެއަ ްޯހމް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްިމްވޯޓުަގއި ްކަމަށް ްއޮތް ބާރު

ްޚިދުމަތްް ްފުލުހުންގެ ްހަރުަދނާކޮށް، ްމުއައްސަސާ ްުފލުހުންގެ ްޤައުމުގެ ްއަދި ްކަމަށް. ްފާސްކޮށްދެއްވާނެ މަޖިލީހުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއ ްޓަކަިއ، ްވަުރގަދަކުރުަމށް ްކުރިމަތީގަިއ ްރައްޔިތުްނެގ ްދިވެހި ްިއތުބާރު ްފުލުހުންގެ ރަނގަޅުކޮށް،

އްަކތްްމިްމަޖިލީހުންްބަލައިގަންނަކަންްމިއަދުްިދވެހިްރަްއޔިތުންނަށްްހާމަކޮށްދެއްވާނެްކަމަށް.ްމިނިސްޓަރުްކުރަްއވާްމަސަް
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ްފުރިހަމަް ްމިއަދު ްމިނިސްޓަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއަކީ ްދުޢާ ނޑު ްއަުޅގަ ްުއއްމީދަކީ، ްއަޅުަގނޑުގެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެެހން ްވަޑަިއގެންނެވުން. ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެީކގައި ްމިފަދަްއިތުބާރާ ްނޫނީ ްރޭވުން، ްނުރައްކާެތރި ްމި ކަމާއެީކގައި

ނުރައްކާތެރިްއެހެންްޭރވުންތަުކންްވެސްްމިްޤައުާމއިްމިްޤަުއމުގެްމުއަްއސަސާތައްްހިމާޔަްތކުރުމަށްްޓަކައިްމިްަޤއުމުެގް

ްއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންެގ ްމި ްޫނނީ ްލީޑަރުން، ޚްލާޞްތެިރްއިޚްލާޞްތެރި

ްުއއްމީދުކުރަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްލިބިގެންދާނެ ްމިއަދު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދު ްފުރިހަމަ މެންބަރުންގެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްެއްއވެްސ ްނެތް. ްއަދި ްއެދިވަަޑިއގެންފައި ްފުރުޞަތަށް ްމެންބަރަކު ްެއއްެވސް ްފުރުޞަތަށްްއިތުރު މެންބަރަކު

އެދިަވޑައިުނގަންނަވާްކަމަށްްަވންޏާްއަޅުަގނުޑްބަހުސްްމިްހިސާބުންްނިންމާލަން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްިމް

ް ްއޮތީ ްބާީކ ްޖަވާބުދެްއވުމަށް ްމިނިްސޓަރަށް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުޑަހުވަދ4ްްޫއަރުވަނީ ްމިނިސްޓަރު، ްޢިްއޒަތްެތރި މިނެޓު.

ްތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ދާއިރާގެްޢިްއޒަ

ް

ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު

ްމަްއސަލަިއގެް ްސަބަބުން ްއެްނުގމުގެ ްއަްނގަމުންދާ ްަތުކރާރުކޮށް ްިރޔާސަތުން ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްސާބިތުް ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްކިާހވަރަކަށްކަްންއެބަ ްޤާނޫނުއަާސީސްއަސްލު ްވެްސްދަންނަވަން ވެެގންދޭ.ްއާދެ!ްައޅުަގނޑު

ްއެހެންނަމަވެްސް ްއަކީ. ްމަްއސަލަ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްވަޒީރުްނގެ ްބާރެއް ްލިބިގެންވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމި އިން

ނޑުމެންނަށްްލިބިފައިްއޮންނަްބާރު،ްހަމަްބޭނުންްގޮތަކަ ށްްހިފަންްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްއަުޅގަ

ވިސްނިކަުމގައިްވީނަމަވެްސްެއއީްއެންމެްޒިންމާދާރުްގޮތްްޫނންްކަމަށް.ްއާދެ!ްހުށަހެޅިފަިއާވްމައްސަލަްއަްށްއަުޅަގނުޑް

ްވާހަކަ.ް ްކަމެއްގެ ްއެންމެ ްއޮންނަނީ ްމި ްރިޢާޔަތްކުރެވިފައި ްހަމައެކަިނ ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްވިސްނައިާލއިރުަގއި ފުންކޮށް

ޤާސިމާްهللاްޤާސިމުގެްވާހަކަ.ްޢަބްދުهللاްމެއްގެްވާހަކަްސާފުަބހުންްރިޢާޔަތްކުރެވިފައިްމިްއޮންނަނީ.ްއެއީްޢަބްދުއެންމެްކަ

ްޢަބްދު ްގޮތުން،ްއަލްމަރުޙޫމް ްސާފުކޮްށްهللاްގުޅޭ ްވަރަށް ްިޢއްޒަތްތެިރްމިނިސްޓަރު ޤާސިމުެގްވާހަކަ.ްއެކަާމްގުޭޅްގޮތުން

ްކޮމި ްިއންޓެގްރިޓީ ްޕޮލިސް ްއަދި ްނިންިމްގޮތުެގްވާހަަކްވިދާުޅެވއްޖެ.ްވިދާޅުެވއްޖެ. ްމައްސަަލްބަލައި ްވެްސްއެ ޝަނުން

ްކިާހވަރެްއގެް ްކަންތައްތަަކކީ ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ ްމީަގއި ްބަޔާްނޮކށް، ްކަމަށް ްާސބިތުވެފަިއވާ ްއެއާެއއްކޮށް ްހަމަ ދެން

ްއަުޅގަް ްވެސް ްމި ްކަންަތއްތަކެއްޯތ. ްސާބިތުކޮށްފަިއވާ ްހިސާބަކުން ްކޮން ްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްތަޙުޤީޤެއްކޮށް، ނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތަކީްޒިންމާދާރުްމަސައްކަތަކަށްްވާންޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑުގެްަޝއުޤުވެިރކަމެއްްނެތްް

ްމިއަދުް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުާރކަށެއް. ްކަމެއް ްަވކި ްވީތީ ްބޭފުޅަކަށް ްވަކި ކޮންމެހެން
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ްަޤއުމުގެްއަޅުަގނޑުމެ ްމުޅި ްބޮޑަށް ްވުރެ ްމަޞްލަޙަތަށް ްފަރުދީ ްއަމިއްލަ ްވިސްނަންޖެހޭނީ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ން

ްައީކް ްމައްސަލަ ްވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިއަދު ްހިތްއޮތީ ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ މަޞްލަޙަތަށްކަން.

ްފަރާތްތަ ްލިބިދީފައިވާ ްބާރު ްކަމުެގ ްކަން ްމި ްކަމަްށްވެދިޔަތަނުަގއި ްއެ ްވަރަކަށް ްެއއްވެސް ްއޮްތއިުރގައި ްވެރިކަމުަގއި އް

ްވެަފިއް ްވިކްޓިމަކަށް ްއެއް ްޭއގެ ނޑަކީ ްއަުޅގަ ނޑު. ްއަޅުގަ ްއަސްލަީކ ްއެއް ްއޭގެ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްާވކަން އިޙްތިރާމުކޮށްފައި

ްއެހެްނވީމާ، ްދައްކާފަ. ްވާހަކަ ްމި ްވާނީ ްައޅުަގނޑު ްމަރުޙަލާގައި ްއެކިއެކި ްތަފާތު ްމީހެއް. ްދަންނަވާީންްހުރި ައޅުަގނޑު

ްޓަކައިް ްހިފުމަށް ްގޮތުަގއި ްހެޔޮ ްބޭނުން ްބާރުގެ ްލިބިފައިވާ ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތަކަކީ ްހުށަހެޅޭ މިތަނަށް

ްމިް ްަރއްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި ްވާނަމަ، ްއެހެންނޫންކަމަށް ްވާންޖެހޭނެ. ްމައްސަލަތަކަކަށް ްހުށަހެޅޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމެދަކު،ްއަ ްއޮތީްމަޖިލީހާ ްދަންނަވާހިތް ްއަޅުަގނޑު ްނުކުރާނެ.ްއެހެންކަމުން ްއިތުާބރެއް ްވެސް ްދޭތެރެއަކު ޅުަގނޑުެމންނާ

ްއިތުރަްށް ްމަސައްކަތް ްގެންދާ ްކުރަމުން ްތި ްމަނިކުފާނު ްހައިިސއްޔަުތން ްމިނިސްޓަރެއްގެ ްހޯމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަދު

ްއަ ްސަލާމަތްވެަވޑަިއގެން، ްކަމުން ްމި ްއަދިެވސް ްމިްހަރުދަނާކޮށް، ްމިއަދު ްހަމަ ްމަނިކުފާނު ްއަީކ ްދުޢާ ނޑުގެ ުޅގަ

ްއެހެންކަމުން،ް ްސަލާމަތްެވވަަޑއިގަތުން. ްމަނިކުފާނު ްމަަސްއކަތުން ްކުރަންއުޅޭ ްމި ްމަޖިީލހުގައި ްމި ްއެކު ޒިންމާދާރުކަމާ

ް ްޤައުުމގެ ްއިޞްލާުޙކޮށް، ްކަންކަން ްއެ ްވާނަމަ ްކަންތައްތަކެއް ްއިްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ ްދަންނަވާނީ ްމަގަށްްއަޅުަގނޑު ހެޔޮ

ް ްާޤއިމުކުރުމަށް ްވެްއޓެއް ްއަމާން ްޤައުުމގަިއ ްފަރާތުންނުވަތަ ްކުްފުލުހުންެގ ްކުރަމުންދާކަންްވެސް ްކަންތައްތަްއ ރަންޖެހޭ

ްއިޞްލާޙުްއަޅުަގނޑަށް ްއިތުަރށް ްއެއާެއއްކޮށް ްހަމަ ްައދި ްހުރިފާހަަގކުެރވޭ. ްކަންަތއްތަކެްއ ްއެކަންްްކުރަންޖެހޭ ނަމަ

ނޑުްދަންނަވާނީްމީްޒިންމާދާރުކަމާްއެކުްނޫނީްކޮށްގެންްމިްފުރުޞަތުގައިްޮގވާލަމުންްއަޅުްްކުރުމަށްްވެސްްއަޅުަގނޑު ގަ

ްވަުރގެްކަެމއްްނޫނޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްހެޔޮވާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއވަނީ.ްއިތުރުްކުރައިޝާރާތްްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑިއގެންްނެތްކަމަށްްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަދޫްދާއިރާގެްޢި

ްއެދިަވޑަިއގެންފައިނެތުމާމެންބަ ްފުރުޞަތަށް ްމިްްރަކު ނުޑްްެއއްކޮށް ްއަޅުގަ ްނިންމާލީ ްބަހުސް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ހިސާބުން

ްސިކުންުތކޮޅެއް.ްްމިނެޓ4ްުމިނިސްޓަރަށް.ްބާކީްއޮތީްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މީލުްއަޙްމުޙައްމަދުްޖަްރޒްމިނިސްޓަރްއޮފްްހޯމްްއެފެއަ

ްމަޖިލީހަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމިއަދު ްމެންބަރުން. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

އެްއވެސްްޙަޤީޤަތެއްްއޮްތްްޒަްތތެރިްރައީސްްއެްމައްސަލަިއަގއިއަކީްްޢިއްްނެތްކަމުގެްމައްސަލަްހުށަހެޅިފައިވާްއިތުބާރު

ްކަްނޫންްެއއްްމައްސަލަ ްމަގާމާކަމަށް ްމި ްއަދި ްއޮްތކަމާ، ްފެންނަށް ްފުލުހުންގެްްނަޑއެިޅގެން ްހަވާުލވިއިރު އަުޅަގނޑު

ްވައްޓާފަް ނޑަކަށް ްަވޅުގަ ްފުން ްއޮތީ ްކަަމށާމުއައްސަސާ ްއި ްސަލާމަތްްއެ، ްަމގުތަކާްކަންަތކުން ްރާއްޖޭގެ ިއްކޮށްދީ
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ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްމިއަދުްގިނަްބަޔަުކްތުގެްނަތީނުްމަސައްކަުކރުމަށްްކުރެވުއަވަށްަތކާއިްރަށްތައްްއަމާން ޖާްއަޅުގަ

ްޤަބޫލުކުރާނެ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް،އެއްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވު

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް ްްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކަްށ ްފުރަތަމަ ްނެގީ ްމި ްއޮންނާެންެއއް ްއިން އެމް.ޑީ.ޕީ

ްބޭރުގަވާހަކަ ްތަޅުމުން ްކުރިންްވެސް ްއެދިފަ.ްދެންްމީގެ ްފުރުޞަތަށް ނުޑމެންްމަޝްވަރާގަްއިދަްއކަން ްތިބޭއިުރްއަުޅގަ އި

ްއެބައަމީންޢާއް ްނުކުމެ ްްމު ްފުރުޞަހުރި ނޑުމެންނަްށްްއެތުދީފައި، ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހޯދައިގެން. މެންބަރު

ް ްފުރުޞަތުނުދީ ްބަލައިބަހުސް ނޑު ްައޅުގަ ްކިހިނެއްތޯ ްކްލޯޒްކުެރއްވީ ްއެކަމާްްލަންތި ްކުރިން ްމީގެ ްބޭނުންވޭ.

ްއިްދީފަފުރުޞަތުްއޮތީްއަޅުަގނޑުމެންްނިޒާމީްމައްަސލަްނެގީމަްރިޔާޟުްރަޝީދަށްްބިލުްހުށަހަޅަށްްއެންމެްފަހުްދުވަހު

ްވައްދާފަ.ްެއއީްފުރަތަމަްނިޒާމީްމައްސަލަ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދިވަޑަިއގެންފަް ްބޭނުްއެއްްފުރުޞަތަށް ްފުރުޞަތު ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްބަހުސ2ްެންފުޅިއްޔާ ްމީްގަިޑއިރުގެ އް

ްމި ްފުރުޞަތުްއަޅުަގނޑު ްއިއިނީ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްހަމަ ްއެހެންވީމާްނގޭތޯ.ދީގެން ްއެދިވަަޑއިގަންަނާވް، ުފރުޞަތަށް

ްފުރުޞަތުމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަީލްންބަރުންނަށް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަރުވާނަން.

ް.ްސިކުންތުްބާކީްއެްއޮތްްުފރުޞަތުްއަލުންްއަރުވާނަނ15ްްްމިނެޓ4ްުއްޒަތްތެރިްމިނިސްަޓރަށްްއަޅުަގނުޑ،ްވަޙީދު.ްޢި

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ!ޝުކުރި ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަހުސްގަްްއްާޔ ްއަޅުަގނުޑ ްފުރަތަމަ ްބަލައިއެންމެ ްވާހަަކދައްކާއިުރ ްބޭނުންްއި ލަން

ްއިތުބާރު ްމިއަދު ްއެޖެންޑާްމަނިކުފާނު ްގެންދަނީްކޮންނެތްކަމުގެްމައްސަލަ ްތި ްމަތިންތޯ.ްއެީއްްކުަރއްަވއިގެން އުސޫލެްއގެ

ްސުވާލުކުރާ ްމި ްްއުސޫލު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމީ ްއެހެންވީމާކަމަކީ. ްނޫން. ްކޯޓެއް ްސުޕްރީމް ްމީ ްމަޖިލީސް، ،ްރައްޔިތުންގެ

ްމަްއސަލަ،މިއަ ްއެޖެންޑާކުެރވިގެންދާ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްޑިސެމްބަރްމަހުްދު ނޑުމެންްް،މީ ްއަޅުގަ ްއަހަރު މިދިޔަ
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ްމަ ްެއހެންވީމާއެއްްއްސަލަހުށަހެޅި .ް ްއެކަްން، ްޯވޓެއްތޯ. ްފާޅު ްުނވަތަ ްވޯޓެއްތޯ ްިސއްރު ްވޯޓަކީ ްނަގާ ްމި މިއަދު

ްފުރަ ްެއއީ ްބޭނުންވޭ. ްއެނގެްނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްުއޫސލު ްމި ްެއއީ ްސުވާލު. ްމިތަމަ ޖެހުނީްްސުވާލުކުރަން

ްމަސަްއކަތް ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްނާޒުކުްކުަރމުން ްވަރަށް ްދަނީ ،ް ްދަތި ްތެރޭގައުމާޙަވަރަށް ްމިއަދުލެްއގެ ެވްސްް.

ދޫކޮށްްވެސްްްރާއްޖެް،ގަނެވަނީްމިތަނަށްްއަންނަންްބިރުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްވަރަްށްގިނަްއަދަދެއްގެްމެންބަރުންްމި

ްމިްއޮތްްއުސޫލުްނޭނގިްކުރިއަށްްއޮތްް،އޮތްްއެޖެންޑާަގއިްއޮތްްމައްސަލަްޙަޤީޤަތުަގއިްމިހާރުްމިް،ްގޮއްަސ.ްއެހެންވީމާ

ްމީގެވަގުތުަތކުގަް ްދަންަނވަން. ްވާހަކަ ްދަތިވާނެ ްވަރަްށ ްމަސައްކަތްކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ނުޑްއި ްއަުޅގަ އިތުރުން

ްމި ްހުށަހަޅާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަމއްސަަލއިަގއިްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑުމެންްް،އޮތް ްމިހާރު ްމައްސަަލއިެގްއިުތރުން މި

ްވަޒީރާްްއިތުރު ްައޅުަގނޑުެމން ްބޭުނންވޭ.ްއޭގެުސވާްކަްނކަން ްކޮމިލުކުރަން ްުސވާލެއް ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ޝަނަލްްތެެރއިން

ްއިންކުއަީރ،ް ްނެޝަނަލް ްކޯނީއޮފް ްމިހާރުްނުވަތަ ްަސރުކާރުގެ ްިދވެހި ްސޮއިކުްއަކީ ްބޭފުޅާ ްހުރި ރަްއވަިއްވެރިކަުމގައި

ރުކާރުންްސަްވަނީްދިވެހިްކުަރންންފީޛުއްްތައެއްބަްސެވވަަޑއިގެންްއުެފއްދިްއެްއޗެއް.ްއެްއުފެއްދުމަށްފަހުްއޭގެްނިންމުންތަ

ނޑުމެންނަށްްެއނގިފަިއވާއެއްބަްސވެފަ.ްމިއަާދްހަމައަށްްއައިް ،ްފެބްރުއަީރގައ7ްްިގޮތުންްފުލުހުންގެްތެރެއިންްްއިރުްއަުޅގަ

ްޢ8ްަ ްޚިާލފަށް ްޤާނޫނާ ްފޮނުވިފަފެބްރުއަީރގަިއ ްކޯޓަްށ ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ްމީހެއްގެްްއިމަލުކުރި ްއެންމެ މައްސަލަ.ްްވަނީ

ްމިަކމާ ްއެހެންވީމާ، ްއެއްކޮށް. ްޕްރޮމޯޝަނާ ްޑަބަލް ްމަނިކުްގުޅޭްއެވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ފާނު،ްގޮތުން

ްމަސަްއކަތް ްއަދާކުރުމުގައި ްޒިންމާ ނޑުމެންްމަނިކުފާނުގެ ްއަުޅގަ ްކީކޭތޯ ްވިދާޅުވާނީ ްތަފްސީލުކޮށްދޭން ްގޮތް ކުަރއްވާަފއިވާ

ްބޭ ްުސވާލުްނުންވޭ.ްޭއގެްސާފުކޮށްލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭިއތުރުން ްޒިންމާވާްް،އުފައްދާލަން ްސަުރކާރު ދިވެިހރާއްޖޭގެ

ްދަ ްދިވެހި ްފުރަނުވަތަ ްރަށް ްެވރިކަންކުރާ ްހުރީމާލޭގައުލަުތގެ ްހޮސްޕިްިއ ްައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗް.ްއެންމެ ްއެއީ ޓަލެއް.

ްރަްއޔިތައައި.ޖީ.އެމް.ެއޗު ްކޮންމެ ްރާއްޖޭގެ ްމިއަުދ ްއެަގއި ްވެްސ ްއެކަްށ ްނެްތކަން.ްަބ ްވެސް ްޑޮކްޓަެރއް ްހޭނައްާތ ނގޭ

ްފެނިގެންއެހެންނަމަ ްއިހަކަށްރެއަކު ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްފުލުހުންގެ ްބޭއްވުމަށ81ްްދިޔައީ ްދުވަސް ްއަހަރީ ްވަަނ

މާުލގެްބައިތުލްހިްދައުލަތުގެްިދވެް،ްއްްކުެޅުވނުްމަންޒަރު.ްއެހެންވީމާޓަކައިްަހވާއެުރވުމުގެްއެތަެކއްްއަގުްޮބޑުްުކޅިވަރުަތކެ

ނުޑގެްސުވާުލކޮށްލަންްބޭނުންއިކުރައްވަނީްކޮންްގޮަތކަށްްބައްލަވާފަްސާްހޯމްްމިނިސްޓްރީްއިންްތިްހޭދަފައި ވޭ.ްތޯްއަުޅގަ

ްއޭގެ ްފެންވަރުަގިއްދެން ްދުނިޔޭގެ ްމިހާތަނަށް ްތާރީުޚގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވޭ ްސުވާލުކޮށްލަން ްައޅުަގނުޑ އިތުރަށް

ނަޑކަްށްް.ބްރަދާސްްނިކުފާނުގެްދާޚިލީްވަޒީރުކަމުގަ.ްއަރުތޫރުްބޭބޭންްފެންނަްޒަމާނަކަށްވީްމަްއެންމެްނުރައްކާތެރި އަޅުގަ

ްވެީށގަް ްދިެވހިރާއްޖޭގަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްގޮެތއް. ްކިޔަްނވީ ްއެކަން ްނޭނގެ ްތިްއިވެސް ްކޮބައިތޯ ްމިހާްްއުޭޅއިުރ ބޭފުޅުން

ްނޫންދުވަސްީވއި ްބޭނުމެއް ްބަލާކަށް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމިރު، ްސަލާންކުިރކަމާ. ްބޭފުާޅއާ ްއެ ްހާރު ްީމޑިާޔގަ، ްއިްޝޯޝަލް

ްމީހަކު ްސަލާންްނުކުރާ ްދަންދެން ްއޭލިއަނުންނަށް ްއެބަނެތް. ްފޮޓޯ ްއެހެންވީމާްްކުރި ްހުރި. ްއެތެރެެވގެންް، ްބޭފުޅުން އެ

ްހިންަގވައިް ްފަހަތުގައި ްވަޒީރުްނގެ ްއިްނވެސްޓުކުަރްއވަިއ،ްދިވެހިރާއް،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިްނވެސްޓަދިވެހިރާްއޖޭގައި ރްޖޭގެ

ްއަިދް ްީކއްތޯ؟ ްކުރެްއވީ ްމަނިކުާފނު ްހައިިސއްޔަތުން ްވަީޒރުގެ ްދާޚިލީ ްދިޔައިރު ްާހލަތަކަށް ްފަދަ ްެގއްލޭ ކޮންފިޑެންސް
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ްއިުހމާލުވެއްޖެ ްއެކަމުަގއި ްމަނިކުފާނު ްޤަބޫލުކުރައްވަންޯތ ްއޭގެްްމަނިކުފާނު ްފާހަގަކޮށްލަންްކަމަށް. ނުޑ ްއަުޅގަ އިތުުރން

ް ްޤައުމީ ްޕާޓީބޭނުންވޭ ްނިސްބަތްވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވެރިކަުމގެ ްނިސްބަތްވާ ްމަނިކުފާނު ްނަމުގައި އިންްްސަކަރާތުގެ

ްމިއަދު ްމީހުން ްބަަޔކު ްކަމަށްވެްއިންތިޒާމުކުރާ ްވަންނާނެ ްަގދަބާރުން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްރައްޔިތުންގެ،ްސް މަޖިލީހުެގްްައދި

ްބިރު ްމަް،ދައްކައިމެންބަރުންނަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަރަިއގަނެ،ޖިލީހުއަދި ްއިމްތިޔާޒުަތކަށް ްރައްޔިތުްނގެްގެ މަޖިލީސްްްއަދި

ްމަސައްކަތްކުރަމުންް ްކުރިންނައްތާލަން ްމީގެ ްފެނުނުްދާއިރު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޕާޓީތަުކގެްްވެސް ްިސޔާސީ ބައެއް

ހަމައަށްްއައިއިުރްްްްސްމިއަދާގެންދޭ.ްއެހެންނަމަވެްއަމުރުގެްދަށުންވެސްްހަްއޔަރުޮކށްގެންޕިކަޕުތައްްކުްށވެރިކޮްށގެންްކޯޓުް

ްައޑުގަދަް ްޤާނޫމާލޭގައި ްހިންގަނީ ްަމޖިލީސް ްރައްޔިތުްނގެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްމިގޮތަށްްޚިލާްނުއަސާސީއާކުރާ ފަށޭ،

ްވާނަމަްނުހުއްޓުވާްޓަަކއިްކުެރއްީވ.ްއެހެންކަމަށްްކަންކަންްހުއްޓުވުމަށްްކަެމއްތޯްމަނިކުފާނުްމިވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުްކޮން

ތަނެއްގައިްްޚިލާފަށްްކަންކަންްހިންގާްއިންނެވީ.ްއެއީްޤާނޫނުއަސާީސއާްކީއްވެގެންތޯްމިއަދުްމިތަނަށްްވަޑަިއގެންްތިނަމަް

ނުޑްކުުރކޮށްލަމުންްމިްފުރުޞަތުގަިއްްވާންޖެހޭނެޖަވާބުދާރީ ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްޤަބޫެލއްނުކުރެވޭ.ްދެން ކަމަކަށް

ްރައް ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްމަހަމަ ްސުޕްރީޔިތުންެގ ްަދނީ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްމި ްމިައދު ްސީދާްޖިލީހުގައި ްކޯޓުގެ މް

ްމައްސަލަް ްނެތްކަމުގެ ްިއތުބާރު ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްބޭނުންވޭ.ްއަުޅަގނޑުމެން ނުޑްސާފުކުރަން ްދަށުންތޯ.ްއަުޅގަ ޙުކުމުގެ

ގޮތަކަްށްމިްްއްޖޭގެްޤާނޫނުައސާސީްމުގުރޭްފަދަކަުމގަިއްިވަޔސްްދުސްތޫރީްހަމަތަކުެގްތެެރއިންްދިވެހިރާްނަގަންްބޭނުންވި

ްއެމް.ޑީ.ޕީްމަޖިލީހުގައި ްޖާމަސައްކަތްކުާރަކށް ްމިކަމާްބޭނުމެއްްގަޭދަކށްއަކުން ްއެހެންވީމާ، ދޭތެރޭގައިްްނުވޭ.

ްފަހު ްއެްނމެ ްދެން ްބޭނުންވޭ. ްެއނގެން ްެއކަން ްރިޔާސަތުން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްގޮުތގަިއްްއަޅުަގނޑުމެން ކަމެއްގެ

ކުރަމުންދާްމިނިވަންްެއްއްން،ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްމަސަްއކަތްނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްހިނގައްޖެްރާއްޖެްޓީީވގެްފަާރތުއަޅުގަް

ްޓީވީް ްރާއްޖެ ްފާޅުގަްމީޑިޔާކަމުަގިއވާ ްއެއްބާރުލުންއަށް ްފުލުހުން ްަވޒީރުކަމުަގއިްނުދޭނެއި ްމަނިކުފާނުގެ ވަީންްކަމަށް

ްފު ްޤާނޫނީ ްެވސް ްމަނިކުފާނަކީ ްއެހެންކަމަށްްންނާވިދާޅުވެފަ. ްވަކީެލއް. ްއުސް ްއެންމެހައިްބު ްފުލުހުންނަކީ ވާއިުރ

ްވާއިރު ްބަޔަކަށް ްތިެބންޖެހޭ ްހިމާޔަުތގައި ްމަނިކުފާނާްރައްޔިތުންގެ ްއުސޫލަކުންތޯ ްއަދިްއިމަޝްވަރާކުރަްއވާފަްކޮން ތޯ

ނޑުމެްއިރުްީކއްތޯްކުެރްއވީ.ްިމއަދުކުފާނުްފުލުހުންްއެހެންްނިންމެވިމަނި ީޓވީެގްްންނަށްްފެނިގެންދިޔަްރާއްޖެވެްސްއަުޅގަ

ްހަނގުރާމަކުރަމުން ްމަރާ ްހަމަ ްއަސްާވޑު ްހެޑް ްދިޔަްދާނިއުސް ްހާލަތަކަށް ްވިދާޅުވެފަްފަދަ ްފުލުހުން ްއެހެން ްއިތަން.

ކަމުަގއިްޙުކުމްްވެްސްްޚިލާފުްނިްނމުމެއްްންގެްމިްނިންމުމަކީްޤާނޫނުއަސާސީއާވަނީްފުލުހުްއޮްއވާ.ްއަދިްިސވިލްްކޯޓުން

ދޭތެރޭގައިްވެސްްްާވއިރުްމިކަމާްމަނިކުފާނުގެްދާޚިލީްވަޒީރުކަމުގައިްހިނގައިިދޔަްކަމަކަށްްއީމި،ްއެހެންވީމާްއވާފަ.ްކުރަ

ްދިނުމުަގއި ްމީހުންނަށްްސެކިއުރިޓީ ްއެކި ްފުލުހުން ްކަމެްއގައި ްކޮންމެ ްެއއީ ްބޭނުންވޭ ްމަޖިލީހުން ނުވަަތްް،އަޅުަގނޑުމެން

ުނވަތަްކޯުޓެގްްއިދިނުމުގައިްފުލުހުންްކޮންމެްކަމެއްގައިްވެސްްޯކޓުްއަމުރުގަހިމާޔަތްްމެހައިްރައްޔިތުންނަށްފުލުހުންްއެން

ްފަހުގަ ްރައްޔިތުންްއިތޯޙުކުމަށް ްޭއގެވަިކވަކި ްެއއްާބރުލުންދެއްވަނީ. ްސްޓޭޝަންސްތަކަށް ްަވކިަވކި ްނުވަތަ އިތުރުްންނަށް

ްލާމަރު ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްހިންގަންފެށިއަޅުަގނޑު ްއުސޫލުން ްމަނިކުފާނަކީްްކަޒީ ފަހުން
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ްބޭފުެޅއް.ްނ.އެލް.ޖީ.އޭް ްކުަރއްވާ ްރަީއސްކަން ްަކއުންސިލަރެއްްގެ ްކައުންސިލަރަކުްهللاްރުކަމުަގއިާވްނަޞްްމިލަދޫ ް،ިކޔާ

ްަކއުންސިަލރެއް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްބޭފުޅާް.އެއީ ްމިއަދާމަްއަށްްއެ ްނުނިކުމެވޭތާ ްއަްސަްއކަތަށް ްމިހާރު ްމަހާއިްަހމައަށް ށް

ރައްޔިތުންްހުރިްބޭފުަޅކަށްްްއިބުކޮށްފަްއަީކްއިންތިޚާްނަމަްއެްބޭފުޅާްވަނީަދނީ.ްއެހެންކަމަށްްއެތަކެްއްދުވަެހއްްވެގެްންމި

ްވާއިރުް ްކުަރްއވާއިރުްއެލް.ޖީ.އޭ، ްވެސް ްރައީްސަކން ްފުލުހުންް،ެގ ްދަށުގައި ްބެލުމުެގ ްމިނިސްޓްރީގެ ްހޯމް ެވސްްްއަިދ

ްދިްތިބޭއިރު، ްއިންތިޚާބުވެހިރާއަދި ްރައްޔިތުން ްމަޤާމުތަކުގަިއްްކުރާއްޭޖެގ ްމަސައްކަތްކުރަްނވާ ްމީހުން ްއެ މީހުންނަށް

ްމިމަސައްކަތް ްނުލިބި ްފުރުޞަުތ ްއިހުމާލުންްކުރުުމގެ ްމަނިކުާފނުގެ ްއަދިްްވަނީ ްަޤބޫލުފުޅުނުކުރައްވަންތޯ. ކަމަށް

ްތިއޭގެް ްމިއަދުްްބޭފުޅާްއިތުރުން ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރަްްއަްށ ްިޢއްޒަތްތެރިްވެސް ްބަެއއް ްތިބި ްމަޖިލީހުަގއި އްޔިތުން

ްމެންބަރު ްބޭފުޅުންނަކީ ްއެ ްއަދ8ްްިން ްއަނިޔާވެރިްފެބްރުއަރ7ްީފެބްރުއަރީަގއި ްވަރަށް ްތެެރއިްންގޮތަކަށްްްަގއި ފުލުހުންގެ

ްއޭގެ ްމީހުން. ްޢަމަލުކޮށްފައިވާ ްމީހުންނަށް ްބައެއް ނުޑްފާހަގަކުރަން ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްމެންބަރުްބޭފުޅުން،ްތިނަދޫ ދާއިރާގެ

ްދަމާޤަސަމު ްބޮުޑްކަންނެްއޔެްއްއުރަހަދަމައި.ްމަސްމާރުކޭޓުްކައިީރގައި ްކުރީލީ ނޑުމެންގެ ްެޗއަރްލާްއުސޫލުން.ްައޅުގަ ގެ

ވެްސްްއިތުރުންަކމަނާގެްދެްލޯްއޮތީްރަްތކޮށްާލފަ.ްއަދިްޭއގެްްކަނބަލެއް.ްއެޕާސަންްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްއަކީްއަންހެން

ނުޑމެންގެްޕާޓީްޗެއަރޕާސަންްމޫސާްމަނިކުްވަހިމެނުގައިްތަްމި އެތިފަހަރެއްްދިންއިރުްްށާލައިގެންްހަމަްމަރުގެނޭްއަޅުގަ

ްއައިްމިއަދާ ްޓޭޕުތަކާހަމައަށް ްެއ ނޑިއެއްޗެްއިރު ްގޮ ްކުރީގެ ްއަދި ްކޮބައިތޯ. ްއަޅުްހި ްއިންނަވާ ްެއްބަރީަގިއ ނޑުމެން ގަ

ްއުތުިރއަރައިް ްޖަޒުބާތު ްބޭރަށްބޭފުޅާގެ ްބޭފުޅާ ްއޭ ްގިްފާނެތީ ްތަާޅްަލއިގެން ްހަމަ ްމީ ްބޮންޑާ. ްބައިިތްއބަނީ. ްމި ަނއިރު

ްވީޑިޔޯ ްމި ްރޯމާދުވާލު. ްދެކޭސުންނާފަތިއަރުވާލީ ްައޅުަގނުޑ ްފެނިވަޑައިގެންފަްްތަކަކީ ްމަނިކުފާނަށް ްމިއަދު ިއްގޮތުގައި

ްއެހެންވީމާ ްވީޑިޔޯތައް. ްހުންނާނެ ްއަޅުަގނޑު، ްގޮުތން ްސިޔާސީ ްަހއިސިްއޔަތުން ްަވޒީރެްއގެ ްިޚޔާލުްދާޚިލީ މެންގެ

ްއި ްބަދަލުަގއި ްއަނިޔާގެ ްލިބިފައިވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވީތީ ްދިެވހިރައްޔިތުންނަށް ްިވޔަސް ންސާުފްތަފާތުވިކަމުަގއި

ގެްފަހުންްހަވާލުިވކަމުަގިއްވިޔަސްްމިހާތަނަށްްކުރެްއވީްފެބްުރއަރ8ްީމަނިކުފާނުްދާޚިލީްވަޒީރުކަމާ،ްއަދިްްދެއްވަންހޯދައި

،ްވިދާޅުވެއްޖެްތިމަންނަްބަލާކަށްނުޖެހެއޭ.ްއެހެންވީމާްކަމަކީްޕޮލިސްްކޮމިޝަނަރުްވާލުްއަމާޒުކުރާކީއްތޯ.ްމިހެންްމިްސު

ްހަ ްބޭފުޅެއްގެ ްހަވާލުވެހުރިމަދަނީ ްވަޒިރުކަމާ ްދާޚީލީ ްތުހުމަތުތަކާްވާތީްބޭފުޅަކަށްްއިސިއްަޔތުން ްފާޅުކުރެވޭ ްމި ްވެ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކީކޭތޯ ްވިދާުޅަވނީ ްމަނިކުފާނު ްތިްނވަނަްްދޭތެރޭގައި ްތަކުރާުރކޮށް ްއަުޅަގނޑު ްބޭނުންވޭ.ްދެން އަނހާލަން

ލަތުގެްތިންްާބރުގެްތެރެއިންްއެއްބާރު.ްިމްމަޖިލީހަކީްިދވެހިރާއްޖޭގެްަދއުފަހަރުްރިޔާސަތަށްްމިްދަންނަވަނީްރައްޔިތުންގެް

ެއްއްްްސްއެހެންްބާރަކަށްްއަރަެއއްްނުގަެނވޭނެ.ްއަދިްމިްބާރަކުންްވެްބާރުގެްމައްަޗކަށްްއެހެންްދެްބާރަކަށްްވެސްްއަރަ

ްއެހެންވީމާ ްނުގަނެވޭނެ. ްމައްސަލަ، ްމި ްފަރާުތން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނޑުމެން ްލާފައިްްއަުޅގަ ްމަހު ްޑިސެމްބަރު ްއަަހރު މިދިޔަ

އޮތްކަމުަގއިްވިަޔސް،ްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްވިރާސީްބާރުތައްްމުގުރޭްފަދަްގޮތަކަށްްމިްމަޖިލިސްްކުރިއަށްްގެންދެވޭެން

ނޑުްޤަބޫލެއްުނކުރަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްކަމަ ްކަށްްއަުޅގަ

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްމަޖިލީހުންްގެނައިްއިޞްލާޙަކާްގުިޅެގންްސުޕްރީމްްކޯޓުންްބެއްލެވިްމައްސަލަްއެްއަގއި،ްދުސްތޫރީް

ްވެސް ްކުިރން ްީމގެ ްެއއް. ްަވޒީރުްންްމައްސަލަ ްބައްަލވާ. ްަމއްސަލަ ްއެފަދަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްަގވާިއދާ މަޖިލީހުގެ

ްެއްއް ްމާއްދާ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް ްގޮތުން ްބެހޭ ްގޮތާ ްޢަމަލުކުރާނެ ްމަޖިލީހުން ްރުހުންދިނުމުގައި ޢައްޔަންކުރުމުަގއި

ްއެކަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތަށް ްނިންމަވާފަ.ްނިންމެވި ްކޯޓުން ްވަނީްސުޕްރީމް ްޢަމަލުކުރަމުންްވެސް ްޤަބޫލުޮކށް،ްއެގޮތަށް ން

ްދާއިާރގެް ްއަޅުަގނުޑްފޮނަދޫ ްމަތީން. ްެއގޮުތގެ ްގެންދަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއެހެްނވީމާ،ްމިަފހަރު ްގެންދަނީ. މި

ްއަށްްފުރުޞަތުއަުރވަން.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ނޑުމެންގެްތެރެއަށްް.ްعليكنްاسالم.ްالرحينްالرحونްهللاްبسن ުޝކުރިްއޔާ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްމިއަުދްއަޅުގަ

ްޕީ.ޕީ.އެްމެގް ްބަހުސްަގއި ްމައްސަލައިގެ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްމިނިސްޓަރުގެ ްހޯމް ްދާ ްމި ްބަހުސްކުރެވެމުން ހުށަހެޅިގެން

ރަތަމަްވެސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާްާވހަކަްއަކީްޕީ.ޕީ.އެމްގެްފުރިހަަމްތާއީދާްއިތުބާރުްމިނިސްޓަރްފަރާތުންްއެންމެްފު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދަންނަވައިލާފައި ްވާހަކަ ްމި ްއާދެ! ްއޮތޭ. ްއެބަ ްއަޙްމަދަށް ްޖަމީލު ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްއެފެައރޒް ްހޯމް އޮފް

ް ްބަަލއިލާއިުރ ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްހާލެްއގަިއްދަންނަވާލަން ްެއއްެވސް ްމިއީ ްފާހަގަކުެރވުީނ ނޑަްށ އަުޅގަ

ްމިއީް ްނޫންކަން. ްއެއް ްމަްއސަލަ ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްބިނާޮކށް ްމައްޗަށް ްޙަޤީޤަތެއްގެ ްޮއެވގެން، ްޙަޤީޤަތެއް އެްއވެސް

ްކަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްގޮތުން ްސިާޔސީ ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް ްމަޤްޞަދުތަކެއް މަށް.ްސިޔާސީ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްާކކަށް ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްދިގުކޮްށ ްމާ ްދޭތެރޭގައި ްމައްސަލައާ ްމި އެހެންކަމަށްވާތީ

ގަސްތެއްުނކުރަން.ްއެހެންނަމަެވސްްމިްފުރުޞަތުގައިްދިވެހިްފުލުހުންްދިވެހިްޤައުމުގެްހަމަޖެހުމާއިްދިވެހިްރައްޔިތުންެގް

ްޓަ ްރައްކާތެރިކަމަށް ނޑުމެންެގްސަލާމަތާއި ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަށް ްއިޚްލާޞްތެރި ްބުރަ ްގެންދަވާ ްކޮށްދެްއވަމުން ކައި

ްސާބަސްދަންނަވަމުން،ް ްފުލުހުންނަށް ްދިވެހި ްވެސް ްވަގުތު ްިމ ްއެކީ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްނަމުަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ް ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއާދެ! ްރަްއދުކުރަން. ްސާބަސް ްފައްތަެރއްެގްއައްސަރިބަާހއި ްނާޒުކު ްވަރަށް ޤައުމު

ްަރއްޔިތުންނަށްް ްދިވެހި ްަޤއުމާއި ްިދވެހި ްއިސްލާމްދީނާއި ްމާތްެވގެްނވާ ްޓަކައި ްސަާލމަތްކުރުމަށް ްޤައުމު ްއޮްއވާ މަތީގައި

ރުންްޓަކައިްިދވެހިްފުލުހުންނާއިްިދވެހިްސިފައިންްެވވަަޑއިގެންެނވިްމަތިވެިރްޤުރުބާނީްައކީްިދވެހިްތާރީޚުަގއިްރަންްއަކު

ް ްއަކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްއެއްކަން.ްދަންނަވަން ްޤުރުބާނީ ްބަޣާވާތެްއގ7ްްެލިޔަންޖެހޭ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްވާހަކަ. ފެބުުރއަރީގެ

ްޓަަކިއް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޤައުާމއި ްިދވެހި ްދުވަހަކީ ްއެ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްގެންދާއިރު ްސިފަކުރަމުން ގޮތުަގއި

ސިފައިންްއެްބޭފުޅުންްކުރައްަވިއގެންްތިއްބެވިްމަތިވެރިްުހވަްއަށްްތެދުވެރިވެްތިބެ،ްިދވެހިްްދިވެހިްފުލުހުންނާއިްދިވެހި

ްެއް ްފަހުން ްޭއގެ ްހަމައެާއއެީކގަިއ ްދުވަހެޭކ. ްވެގެންދިަޔ ްޤުރުބާނީތަެކއް ްމަތިވެރި ްވަަރށް ްޙައްުޤަގއި ރައްޔިތުންެގ
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ްއަ ްަޖމީލު ްޑރ.ްމުޙައްމަދު ްމިނިސްޓްރީއާ ްއާދެ!ްހޯމް ްހުރިްމުއައްސަސާ ްމުއައްސަާސަގއި ްއެ ްހަވާލުވެަވޑަިއެގން ޙްމަދު

ކަންތައްތައްްރަނގަުޅކޮށް،ްިއޞްލާޙުކޮށްްދިވެހިްަރއްޔިތުްނނަށްްސަލާމަތާއިްރައްކާތެިރަކންްފޯރުކޮށްދެއްވުމަށްްަޓކައިްއެް

ްމިއަދު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވެސް ްމަސައްކަތަށް ްއިޚްލާޞްތެރި ްބުރަ ްެގންދަވާ ްއެ ްކުރައްވަމުން ފަޚުރުވެރިވަމުންްްމަނިކުފާނު

ްމިނިސްޓްރީއާް ްއެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެާއއެީކގައި ްަހމަ ްއާދެ! ޝުކުރުދަންނަވަމޭ.

ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވިއިރުްކުީރގެްސަރުކާރުންްއާދެ!ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުންްދެްވަނަްުފރުޞަތުްކަމަށްްބުނެ،ްވަރަށްް

ްވަރަށްްބޮޑަށްްހަލަބޮލިެވގެންްބޮޑެތިްކުށްވެރިންތަް ްވަނީ ކެއްްވަރަްށްގިނަްއަދަދަކަްށްމާލެތެރެްައށްްދޫކޮށްލައި،ްމާލެތެރެ

ގޮއްަސ.ްމިްދެންނެވިްނުރަްއާކތެރިްނާމާންކަމުންްދިވެހިްރަްއޔިތުންްސަލާމަތްކުރުމަށްްޓަކަިއްއޭގެތެެރއިންްގިނަްބަޔަުކް

ްތަ ްޙުކުމް ްމީހުންގެ ްއެ ްމީހުން ްއެ ްމިހާރު ްއެީއްހޯދައި، ްފޮނުވާފައިާވކަން ްހަމައަށް ްޖަލާ ްނުވަތަ ްޓަކައި ންފީޛުކުރުމަށް

ްހުންނަަވިއގެންް ްއަްޙމަދުްއިސްވެ ްޖަމީލު ްަޓަކއިްޑރ.މުޙައްމަދު ްަރއްޔިތުްނގެްަސލާމަތާއިްރައްކާތެރިކަމަށް ްދިވެހި ވެސް

ްފު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަެތއްކަން ްއަގުހުރި ްވަރަށް ްކުރައްވާފަިއާވ ްފުލުހުން ްއާދެ!ްދިވެހި ްފާހަގަކުރަން. ރުޞަތުގައި

ްޤައުމާިއް ްދިވެހި ްުހންނަވަިއގެން ްމަޤާމުގައި ްއެ ްވެސް ްއޮތްތާނގައި ްކުިރއަށް ްވާހަކަތަކެްއްނުދައްކައި ްދިގު ްމާ މިގޮތުން

އްްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްސަލާމަތާިއްރައްކާތެރިކަމަށްްޓަކައިްޤާޫނނީްއިމުގެްތެރެއިންްކޮށްދެްއެވންްހުރިްހުރިހާްމަސައްކަތެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށްްއޮތްްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއަިދްހަމަމިއާއެީކގައި ްކަމުގެްފުރިހަމަްޔަޤީންކަންްއަުޅގަ ކޮށްދެއްވާނެ

ްދިވެހިް ްރައްޔިތުންާނއި ްިދވެހި ްތިއްަބަވއިގެން ްމަޤާމުގައި ްެއ ްފެނިގެންދިޔައޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮތީ ްހިތް ދަންނަވާ

އެމް.ޑީ.ޕީގެްސަުރކާރުަގއިްހޯމްްމިނިސްޓަރުކަންްކުރެއްވިްަބެއއްްބޭފުޅުން.ްއަޅުަގނޑުމެންްްޤައުމަށްްބޭވަފާތެރިވިްބަެއއް.

ްގެންދިަޔއިރުް ްހިްނގަމުން ްދޭތެޭރގައި ްރައްޔިތުންނާ ްދިވެހި ްޢަމަލުތަކެްއ ްލާއިންސާނީ ްވަރަށް ްމީހުން. ްތަޖުރިބާކުރި މިއީ

ްބޭ ްއުޅުްއާވ ްމި ްހުށަހަޅުއްވަިއގެން ްމައްސަލަ ްމި ްމިއަދު ްެއްވެސް ްތިއްބަަވއިގެން ްސަރުކާރުަގއި ްބޭފުޅުން ްއެ ފުޅުން،

ްފާހަގަކުރަން.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުކުރާކަްނ ްމަސައްކަތެއް ްއެްއެވސް ްޒިންމާދާރުކުރުވަން ްމިނިސްޓަރު ްހޯމް ބޭފުޅުންގެ

ްެއއް ްމައްސަލަ ްތަނަށް ްމި ްދޭތެރޭގަިއ ްިމނިސްޓަރާ ްހޯމް ްސަުރކާރުގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއާދެ! ްއޭުރަގއި ހުށަހެޅިްްއަޅުަގނަޑކީ

ްދެއްިކް ްވަޑަިއގެން ްތަނަށް ްމި ްޝިހާބު ްމިނިސްޓަރްމުޙައްމަދު ްހޯމް ްއޭުރގެ ްދުވަހު ްމީހެއް.ްއެ ްކުރި މީހެއް.ްސުވާލެއް

ްވާހަކަް ްދެއްކި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި. ްމިހާރުެވްސްއެބަ ްކަންފަތުގައި ްައޅުަގނޑުގެ ްވެސް ްމިއަދު ވާހަކަ

ްޢަމަލުކުރަ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމިހާްއާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއޭރުގަިއ ްތަފާތު. ްބިމާހާ ްުއޑާއި ްގޮތާ ްގެންދިޔަ އްވަމުން

ްއަުޅަގނުޑް ްިމއަދު ްއެއީ ްކުރެްއވީ. ްއެކަން ްގޮެތއްަގއި ްުކޑަ ްޒިންމާދާރުކަން ްއެހާ ްީކއްެވެގންތޯ ްބަޔަުކ އިޚްލާޞްތެރި

ްޖަ ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްއެހެންނަމަވެސް ްއާދެ! ްކަމެއް. ްމިނިސްޓަރުކަމާްސުވާލުއުަފއްދަންޖެހޭ ްހޯމް ްއަޙްމަދު މީލު

ްދިވެިހް ްރައްޔިތުންާނއި ްދިވެހި ްއަދި ްަބއްލަަވއި، ްކަންތައްތައް ްފުލުހުންގެ ްގާތުން ްވަަރށް ހަވާލުެވވަަޑއިގަތުމަށްފަހު

ްމިހާތަނަ ްފުރުޞަތުަގއި ްލިބިވަޑަިއގެންނެވި ްެއްމަނިކުފާނަށް ްދެންމެަގއި ްޓަކައި ްަރއްކާެތރިކަމަށް ްސަލާމަތާއި ށްްޤައުމުގެ

ްމަނިކުފާނުްއިސްވެހުންަނވަިއގެންްދިވެހިްސަރުކާރުންް ްގިަނގުނަްމަސައްކަްތ،ްއެ ްކޮށްދެއްވާަފިއާވްވަރަށް ްމަނިކުފާނު އެ
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ްއެް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުަރއްަވިއފި. ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ކުރަްއވާފަިއވާ

ްމުއް ްކުރު ްކަންތައްަތއްްލިބިވަޑަިއގެންެނވި ްޓަކައި،ްެއްމުއައްސަާސގެ ްމުއަްއސަާސްހަރުދަނާކުރުމަށް ްއެ ްތެރޭގައި ދަތުގެ

ްކޮށްދެްއވާފަިއާވް ްޓަކައި ްަރއްކާތެރިަކމަށް ްސަލާމަތާއި ްަރއްޔިުތންގެ ްދިވެހި ްޤައުމާިއ ްިދވެހި ްޓަަކއި، އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ްރައްޔިތުްންއިންތިޚާބުކޮް ްދިވެހި ްިމއަދު ްެއއީ ްމެންބަރުންެގްމަސައްކަތްތަަކކީ ްތިބި ްފޮނުވާފައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ށް

ްއިންތިހާް ްދަތިކަން ްމަސައްކަތްތަެކއް.ްދިވެހިރާއްޭޖެގްބަޖެޓުގެ ްފަދަ ްޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެްންފަޚުރުވެރިވާން ހައިސިއްޔަތުން

ްހިތްޕަވަިއގެން ްބޭނުން ްވަސީލަތްތަުކގެ ްމަދު ްހުރި ްލިބިފައި ްަވގުތެްއގައި ްއޮތް ްގޮްއސަ ްފަދަްްއަށް ްވިދާުޅވި އެ

ްއޮްތް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްަޤއުމާިއ ްދިވެހި ްހިތްޕުޅުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއެއީ ްކޮށްދެްއވިަކން މަސައްކަތްތަެކއް

އިޚްލާޞްތެރިްލޯބިްހާމަެވގެްނދާްކަމެއް.ްއާދެ!ްއެހެންކަމަށްާވތީްއަދިެވސްްއެއްފަހަރުްއަޅުަގނޑުމެން،ްއާދެ!ްޕީ.ޕީ.އެމްެގް

ްއިތު ްމިްފުރިހަމަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދަްނނަވަމުން، ްވާހަކަ ްއޮތް ްމައްޗަށް ްއަޙްމަދުގެ ްޖަމީލު ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްތާއީދު ބާރާއި

ްލިބިފައިާވް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިންމައިލާނީ. ވާހަކަކޮޅު

ނޑުމެންނަކީްެވސްްމާތްްްބާރުގެްބޭނުންކުރަްއވާނީްއެންމެްފުރިހަމަްގޮތުގައިް ގަންދީްހުވަެއއްްކޮށްގެންްهللاްކަމަށް.ްައޅުގަ

ްތިބިް ްކޮްށގެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްސަބަބުން ްޒާީތްތަޢައްޞަބެްއގެ ްއޮންނަ ްހިތުަގއި ްވާއިުރްައޅުަގނޑުމެންގެ ްބަޔަކަށް ތިބި

ްގޮުތން ްފިލުވާލުމުގެ ްއެއް ްހަސަދަ ްޒާތީ ްމައްޗަށް ްމީހެއްގެ ްނައްތައިލާފަިއ ްހަނދާން ްޢިްއޒަތްތެރިްްހުވާ އެއްވެސް

ްފުރުޞަތުގަިއް ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްހަމައެއާެއކީަގއި ްއަދި ްުއއްމީދުކުަރން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްޢަމަލުނުކުރާނެ މެންބަރަކު

ްނުވަތަް ްނާޒިމަށް ްމިނިސްޓަރު ްޑިފެންސް ްނުވަތަ ްޖަމީލަށް ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުން، ދަންނަވާލަން

ްަވޒީރުންނަށް ްމަނިކުގެްްއެހެންވެސް ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްކޮންމެހެން ްއެީއކީ ްގެންދަނީ ްތާއީދުކުރަމުން މި

ްދެންނެވީް ްމި ްމިހެން ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަ ްމި ްނޫން. ްރަނގަުޅެވގެނެއް ްމާ ސަރުކާރު

ް ްޓަކައި. ްރަްއޔިތުންނަށް ްޤައުާމއި ްދިވެހި ްމަސަްއކަްތކުރަނީ ްމި ްޤަބޫލުކުރަީންއަޅުަގނޑުމެން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީާމ،

ްއެީއް ްސަލާމަތްކުރުމަކީ ްހިމާޔަތްޮކށް، ްަވޒީރުންނާ ްސަރުކާރުގެ ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ްސަރުކާރާއި ްއޮތް ްމި ްމިއަދު މިހާރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނޫން. ްޓަކަެއއް ްމީހަކަށް ްވަިކ ްެއއީކީ ްަޓކައި. ްަޤއުމަށް ްމި ްއެއީ ްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިށީންނަންްޤަބޫލުކުރަ ްއަދި ްފާހަަގކޮށްލާފައި ްކަންތައްަތއް ްބައެއް ްލިބުނީތީ ްފުރުޞަތެއް ްިމފަދަ ނޑު ްއަުޅގަ ން،

ބޭނުންވަނީ.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަންްވަރަށްްޒިންމާދާރުކަންްކުޑަކޮށްްޢަމަލުކުރާްބައެއްްބޭފުޅުންްމިއަދުގެްސަރުކާރުަގިއް

ތްވާްބައެްއްބޭފުޅުންްވެސްްއެބަްތިބި.ްމިްމަޖިލީހުގެްއަގުވައްޓާލުމަށްްއެބަްތިއްބެވި.ްއަދިްމިއަދުގެްސަރުކާރަށްްނިސްބަ

ްޕާޓީަތކުންްނިކުމެ،ްޤާނޫނުއަސާސީާއްޚިލާފަްށް ްބަެއއް ްހައްަދއިގެްންތިްއބެވި ްިމއަދުެގްސަރުކާާރްއެުކްކޯލިޝަން ޓަކައި

ލު،ްއެްހިންގަމުންގެންދާްހަރަކާތްތައްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްހިންގަމުންގެންދާްކަމަށްްބުނެ،ްއެްހިންގަމުންްގެންދާްޢަމަ

މިއަދުގެްސަރުކާރުންްކުށްވެިރނުކުރާްނުކުރުން،ްއެއީްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްކަމެއްްނޫން.ްވަގުތުންްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ް

ްތަ ްއަޙްމަދު ްހުންނަވަިއގެން ްމަޤާމުަގއި ްެއޑްަވއިޒަެރއްގެ ްޕޮލިޓިކަލް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްއެއާއެީކަގއި ޢުފީޤުްހަމަ
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ްދޭތެރޭަގިއް ްމެންބަރުންނާ ްބަެއއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ްގޮތެްއގަިއްއަުޅގަ ްކުޑަ ްޒިންމާދާރުކަން )ޓޯޕީ(ްވަރަށް

ްއިބާރާތުންް ްހަރުކަށި ނޑު ްައޅުގަ ްގެންދިއުން ްގެންދާ ްއެ ްދަްއކަމުން ްވާހަކަތަެކއް ްނެތް ްއަސްެލއް ްކަހަލަ އެްއވެސް

ްެއގޮތުން ްހަމަ ނުޑްްކުށްވެރިކުރަން. ްއަުޅގަ ްޓޯީޕއޭ ްގޮތުން ްބެޭހ ނޑާ ްއަުޅގަ ްބޭނުން، ްދަންަނވާަލން ފާހަގަކޮށްލާފައި

ްވާހަކަތަެކއްް ްނެތް ްޙަޤީޤަތެއް ްެއއްެވސް ްވީޓީަގއި ްނެތިން.ްޓޯޕީ ްދަންނަވާކަށް ްތަޢުފީޤޭ ްއަޙްމަދު ދަންނަވާނީ.ްކޮންމެހެން

ނާޑްައޅާ ްބަލާއިުރްއަުޅގަ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްައކީ ްދަްއކަވާފަ.ްޓޯޕީ ްދަންނަވަީންވަނީ ްމި ްނޫން.ްއެހެން ްމީހެއް ކިޭޔވަުރގެ

ްރަްއޔިތުްނެގް ްދާއިރާގެ ްހިމެނޭ ްއުފަންރަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއުޅުނު، ނޑު ްއަުޅގަ ްބޮޑުވި ްއުފެދި ްައޅުަގނޑު އަޅުަގނަޑކީ

ްއުފަ ްޓޯޕީ ްއަކީ ްޓޯޕީ ްމީހެއް. ްހުރި ްއައިސް ްމިތަނަށް ްއިންތިޚާބުކޮްށގެން ްރައްޔިތުން ްކުރިމަތިލައިގެން ންިވްމަޖިލީހަށް

ްއަށްްޮފނުވައިލާފައިްހުރިްމީހެއް.ްެއް އަވަށަްށ،ްުއޅެބޮުޑވިްސަރަހަްއދަށްްކުރިމަތިލައިގެންްަރއްޔިުތންްނޫނެކޭްބުނެ،ްގެ

ނޑުމެންްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮށްގެްންމިްތަނަށްްފޮނުވާފައިްތިބޭްމީހުންނަކަށްްފާޑެއްްނުކިޔޭެނ.ް ވަރުގެްމީހަކަށްްއަުޅގަ

ްައޅުަގނ ްދިމާކުރައްވަންްއެހެންވެގެން ްޒާތީގޮތުން ްެއގޮަތށް ްމިއަދު،ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްއަށް ްޓޯޕީ ޑު

ްމިއަދުް ްސަބަބުން ްުޤރުބާނީގެ ްވީ ްޓަަކއި ްަރއްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްޤައުމާއި ްދިވެހި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޫޅުއްވާށޭ.

ްޙަސަން ްވަީޙދު ްމުޙައްމަދު ްޑރ ްމަޤާމަށް ްދެއްިވްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްވަަޑއިެގން މަނިކު

ސިޔާސީްމަޤާމެްއގަިއްމިއަދުްހުންނެވިޔަކަސްްޓޯޕީްައކީްިދެވހިރާއްޖޭގެްިސޔާސީްަމއިދާނުަގއިްއެްއވެސްްކަހަލަްބުރަދަންް

ްޒިންމާނަގަންޖެހޭ ްކަމެއްެގ ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްުކރަމުންދާ ްޯގސްކަމެްއ ްސަރުކާރުން ްމިއަދުެގ ްނޫނޭ. ްމީހެއް ނީްހުރި

ްެއއްވެްސް ްޓޯޕީގެ ްއެީއ ްބޮަޑށް. ްއެންމެ ްޓޯޕީ ްހުންނެވި ްމަޤާމުަގއި ްއެްޑވަިއޒަރުކަުމގެ ްޕޮލިޓިަކލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއަުރވަމުންގެންާދް ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނެތި ްފިކުރެއް ްސިޔާސީ ްނެތި، ްިވސްނުމެއް ްސިޔާސީ ްނެތި، ފެންވަރެއް

ްރައް ްދިވެިހ ްސަބަބުން ްޤަދަރުްލަފާފުޅުކުގެ ްމަނިކުފާުނގެ ްއެ ްައުގެވއްޓި، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްކުރިމަތީަގއި ޔިތުްނގެ

ްނެތްް ްބުރަދަނެއް ްގޮތުން ްސިާޔސީ ްދެއޮޅިއެއްނުވާ ްތާކުންތާކުނުޖެހޭ، ްމިކަހަލަ ްވެގެންދަނީ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ގެއްިލ،

ްގެންދިއު ްމަސައްކަްތކުރަމުންދާ ްލައިގެން ްއެޑްވަިއޒަރުކަމަްށ ްވާހަަކްމީސްމީހުން ްމި ްއަޅުަގނޑު ްސަބަބުން. މުގެ

ްޑރ.ް ްއަްޚ، ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްފަހަރު ްެއއް ްއަދިވެސް ްކުިރން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަކަކޮޅު ްައޅުަގނުޑެގ ދަންނަވައިލާފައި

ްމާތް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްއޮތް ްތާއީދު ްފުރިހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަޙްމަދަށް ްޖަމީލު ްވަތަޢާާލްهللاްމުޙައްމަދު ސުބުޙާނަޙޫ

ްރަޙްމަތްލައްވާށި!ްއާމީން.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމްްދިވެ ްހެޔޮ ްމީހުންނަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްއިޚްާލޞްތެރި ްޓަކައި ްޤައުމަށް ހި

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاްވަރަޙްމަތު

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްވިލުފުށީ

ްމަޖި ްމި ްމިއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްޑރ.ްއާދެ! ްމިނިސްޓަރު ްހޯމް ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ލީހަށް

ްދަންނަވަންޖެހެނީް ްނަމަ ްދަންނަވާ ްއެްއެޗއް ްމެދުގައި ްމަްއަސލައާ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްއަޙްމަދުގެ ްޖަމީލު މުޙައްމަދު
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ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނޭ. ްބަެއްއ ްކުރާ ްކަމެއް ްބިނާކޮށްގެން ްމަްއޗަށް ްއަސްެލއްގެ ްއަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެވސް މެންނަށްްޙަޤީޤަތުގައި

ްބޭރުންް ްއިމުގެ ްޤާނޫނުގެ ްވެރިކަންކުިރއިުރަގއި ްތެރޭަގއި ްދުވަސްކޮުޅގެ ްމަދު ްލިބުނު ްމީހުންނަށް ްއެ ްފެނުނީ މިހާތަނަށް

ްއާދެ!ް ްފެނުނީ. ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަންޒަރު ްކުރި ްކަންތަްއތައް ްމި ްރަހީނުކޮށް، ްހައްޔަރުކުރުމާއި ްހިފައި މީހުން

ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްމައްޗަށް ްހައްޔަރުކޮށްމެންްްފުލުހުންގެ ްހިފައި ްމީހުން ްބޭރުން ްޤާނޫނުން ްލައްވާ ްފުލުހުން އަމުރުކޮށް،

ްފެނިގެންދިޔައީ.ް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމަންޒަރު ްގެންގުޅުނު ްފޮުރވާފަިއ ްތަންތަނުގައި ްގުިޅފަޅާ، ްތިލަފުއްާޓއި ގިރިފުއްާޓއި

ްފުުލހުންނަކަ ްއެންގުންތަެކއް ްމިފަދަ ްމިނިސްަޓރު ްހޯމް ްެއއަށްވުރެްއާދެ!ްމިއަުދގެ ްނުދާނެ. ްއަްނގަުމންނެއް ްނާންގާނެ. ށް

ް ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ްބޭފުޅެއް. ްޤާިބލު ްމަނިކުފާނަީކ ްއެ 5ްްމިއަދު ްގުަނއިލެޭވިއރުގަިއ ްއ2ްްެއިނގިލިްނ ްއަށް ވަނަ

ްތަކުރާ ްމެދުގައި ްޤާބިލުްބޭފުޅަކާ ްއޮންނާނެްކޮންމެްލިސްޓެއްްނެގިކަމުަގިއްވީނަމަވެސް.ްއެފަދަ ރުކޮށްްމަނިކުފާނުގެްނަން

ްކަންތައްަތްއް ްމިއަދު ްއެއްގޮތަށް ްޙަޤީޤަތާ ްވާހަކަތަކަށް، ްދޮގު ްގެންދާ ްދައްކަމުން ްތަންތަނުަގއި ްއެކި އެމް.ޑީ.ޕީން

ނޑުމެންް ނޑުްދެކެނީ.ްއަދިްމިއަދަކީްއެމް.ޑީ.ީޕގެްޖަނާޒާްމިތާްއަޅުގަ ަގިއ1:31ްނިމިގެންދާނެްދުވަހެއްގެްގޮތުަގއިްއަުޅގަ

ްއިރާަދކުރެ ްުދވަހެއް ްމަސަްއކަތާްްބާއްވާނެ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްކުޅަދާނަކަާމއި ްމިނިސްޓަރުގެ ްހޯމް ްިމއަދުގެ ްއާދެ! ްއވިްއޔާ.

ްހަދަިއގެްން ްއެއް ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްމިތާނގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްޝައްެކއްނުކުރޭ. ްރައްޔިތަކު ްެއއްވެްސ ްިދވެހި ދޭތެރޭގައި

ް ްކަހަލަ ްެއކި ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްކަމުގަިއވާ ްޖަމާޢަތެްއ ްޓެރަރިސްޓު ްމިްއުޅޭ ްދައްކައި، ްމެދު ްމީހުންނާ ްެއކި ވާހަކަަތއް

ްރާއްޭޖގެް ްމި ްވެސް ްބޭރުގައި ްއިން ްިދވެހިރާއްޖެ ްވެސް ްވެރިކަުމަގއި ްމީހުންގެ ްއެ ްނޫން. ްމިއަދަކު ްކުރަނީ ކަންތައްތައް

ްއުޅޭ ްމީހުން ްައލްޤައިދާ ްތަނަކީ ްބުނެ،ްމި ްއުޭޅްތަނެްއްކަމަށް ްޓެރަރިސްޓުން ްައކީ ތަނެއްްްއަުގވަްއޓާލައި،ްދިވެހިރާއްޖެ

ކަމަށްްބުނެ،ްމިްތަނަށްްފަތުރުވެރިންްނައުމަށްްގޮވައިާލ،ްމިްކަންތައްތައްްއެބައްމީހުންްދިޔައީްކުރަމުން.ްއެހެންވީމާ،ް

ްއެމް.ޑީ.ޕީްން ްޓަކައި ްއަގުަވއްޓާލުމަށް ްބޭބޭފުޅުންގެ ްތަޢުލީމީ ްތިބި ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްޓަކައި ްއަުގަވއްޓާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްކަމެއް ްކުރާ ްއާދެ!ްއެ ްނުވާނެ. ްކާމިޔާބެއް ްއެަކން ްވެސް ްމިއަދަކު ްއަދި ްނެތް. ްެއއް ްކާމިޔާބުވެފަ މީގެކުިރއަކުްންވެސް

ްތަޙްޤީޤުް ްމެދުގައި ްމީހުންނާ ްއެ ްއިންޞާފުން ްމެދުގައި ްމީހުންނާ ްކުށްކުރާ ްފެނިގެންދަނީ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމި ްތަން.ްެއއީ ްފިޔަވަުޅއެޅޭ ްމެދު ްކުޅަދާނަކަެމއްްހިންގި،ްެއްމީސްމީހުންނާ ްޤާިބލުކަމާ،ްހުރި ްމިނިސްޓަރުގެ ްހޯމް ައދުގެ

ްފުލުްނެގް ްމިއަދު ްަކންކޮޅުތަކުން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއާދެ! ްސިފަ. ްއެއް ްރަމްޒުކޮްށދޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެހެންނަމަވެ ްމަދު. ްރަށެއް ްޚިދުމަތްނުލިބޭ ްފުލުހުންގެ ްމިއަދު ްފެންނަމުން. ްދަނީ ްމި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްމަރުކަޒުތައް ސް

ްރަށަކަށްް ްމީހަކަށް ްއެްއގެ ްޕާޓީ ްއިތުރު ްފިަޔވައި ްގޮތުްންއެމް.ޑީ.ޕީ ްވަނީ.ްސިޔާސީ ްކަންަތއްތައް ްކިހިނެއްތޯ ވެރިކަމުަގއި

ްއެަބް ްޢަދްލުއިންޞާފު ްވަގަށް.ްކޮބައިޯތްމިއަދު.ްމިއަދު ްެއްމީހުންނަށް ްފަތާފަ.ްނޫނިއްޔާ ްތަނަށްްއަރަންޖެހެނީ ނޭރޭ.ްއެ

ްިމއަދުްްޤާއިމުކޮށްދޭ. ްއެހެންވީމާ، ްަދމަހައްޓާ. ްއެބަ ްއަމަންއަމާންކަން ްލިބޭ. ްއެބަ ްޚިދުމަތް ްފުލުހުންގެ މިއަދު

ްެއް ްކުޅަދަނާކަާމއި ްމިނިސްޓަރުގެ ްހޯމް ްމިއަދުގެ ްއެއީ ްޤާބިލުކަމަކީ ްފެނިގެންދާ ްފަރާތުން ްފުލުހުންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމުން،ްމިއަދުްމިްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްމައްސަލަްައކީ...މަނިކުފާނުގެްޤާބިލުކަންްސާބިތުކޮށްދޭްކަމެއް.ްއެހެންކަ
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ް

ްްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުމާ

ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއާދެ! .`

މެންބަރުންކޮޅެއްްޮސއިުކރައްވާަފއިްްމިްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްޑރ.ްމުޙައްމަދުްޖަމީުލްްނުވަތަްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމަދު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމެދު ްހުށަހެޅުމާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމި ްމެދު ްނެގުމާ ްވޯޓު ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާުރ ްމައްޗަށް އަޙްމަދުގެ

ްހު ްބަޔާންކޮށް ްވާހަކަތަކެްއ ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ްކަމަކީ ްމި ްއާދެ! ްއާދެ!ްދެކޮޅުހަދަން. ްވާތީ. ްހުށަހެޅުމަކަށް ށަހަޅުއްވާފައިާވ

ްޒިންމާތަްއް ްހަވާލުވެފަިއވާ ްމިނިސްޓަރުންނާ ްހިންގުމުގައި ްމުައއްސަސާަތްއ ްއެިކއެކި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފުލުހުންނާއި ދިވެހި

ްހަ ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ.ްއަދި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެހެންމެ،ްއަޅުަގނޑުމެން މަ

ްއެް ްޤަބޫލުކޮށް، ްހިތުގެއަޑިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޚިދުމަތް ްމަިތވެިރ ްގެންދަވާ ްކޮށްދެއްވަމުން ްފުލުހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިް ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްއަދި ްރައްދުކުރަންކުރަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަސްތައް ްތަޢުރީފުގެ ްއާއި ްމަރުޙަބާ ބޭފުޅުންނަށް

ްކަންތައް ްހުށަހެުޅއްވީީތްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްލިުޔއްަވއި ްވާަހކަތަެކއް ްހުރިހާ ްނެތް ްޙަޤީަޤތެއް ްެއއްެވސް ްތެޭރގަިއ ތަުކގެ

ނުޑގެްފުރިހަމަްތާއީުދް އަޅުަގނޑުްހިތާމަކުރާްވާހަކަްއަޅުަގނޑުްދަންަނވަން.ްއަުޅަގނޑުމެންްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްއަިދްއަުޅގަ

ނޑުްއިށީނދެލާެންއެްމަނިކުފާނަށްްއޮތްްވާހަކަްދަންނަވާލަމުން،ްއިތުރުްވާހަ ަކތަކެއްްތަކުރާުރކުރަންްބޭނުންނުވާތީްއަުޅގަ

ްهللا.ްވާހަކަްދަންނަވަން.ްައއްސަލާްމޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ނޑުްމިްފުރުޞަުތގެްބޭުނންްމި ކުރީްައޅުަގނޑުްެދކޭްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ،ްައޅުގަ

ްހޯމްް ްޖަމީލަކީ.ްމިއަދުގެ ްޑރ. ްބޭފުޅެއް ްއޮތް ްތާއީދު ްލޯތްބާއި ްބޮޑު ްވަރަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުަގއި

ނުޑގެްދާއިާރގެްަރއްޔިތުންްޤަބޫުލކުރާްގޮުތަގއި،ްގިނަްަރއްޔިުތންްޤަބޫލުކުރާްގޮުތަގއިްޑރ.ް މިނިސްޓަރަކީ.ްއަދިްއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެްހަޔާތުަގއިްދުށްްއެންމެްޤާބިލު،ްއެންމެްތަޢުލީމީ،ްއެންމެްހިންގުންތެރިްހޯމްްޖަމީލަކީްފަހު ގެްތާރީޚުގައިްއަުޅގަ

ނުޑމެންނަށްްހާމަވެގެންދަނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްރާއްޭޖގެްކަްނކޮޅުތަކަށްްއެްމިނިސްޓްީރގެް މިނިސްޓަރު.ްއެކަންްއަުޅގަ

އޮތްްގެންދަނީްފުޅާކުރައްވަމުން.ްވަރަށްްހާލުގައިްެއްމަނިކުފާނާްހަވާލުވިއިުރަގިއްްޚިދުމަތްތައްްފުލުހުންގެްޚިދުމަތްތައްްއެ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއެކަން ްވެސް ްރިޕޯޓުން ްކޯނީގެ ްޚުދު ްޖެހިފަ. ްމިފުށަށް ްއެފުށް ްބޮއްސުންލާފައި، ްއޮތީ. ދާއިރާ

ކޮށް،ްނާޤާބިލުްމީހުންްއެކިްކަންކަމަށްްލައި،ްހާމަވެގެންދޭ.ްބަޖެޓެއްްނެތް.ްމީހުންްއެއްްމަޤާމުންްއަނެއްްމަޤާމަށްްބަދަލު

ްއުފައްދަަވއި،ްޤާބިލުް ްވަޑަިއގެންްރަނގަުޅްޓީމެއް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއޮްއވާ ްއޮތީްސިާޔސީކޮށްފަ.ްއެހެން މުޅިްމުއައްސަސާ

ްޤާ ްެއކު ްއިްނޞާފުވެރިކަމާ ްއިންތިޒާމުކުރަްއަވއި، ްރަނގަަޅށް ްވަރަށް ްގެންނަަވއި، ްމަޤާމުތަކަށް ްއެކި ނޫނީްބޭފުޅުން

ްރަްއޔިތުންް ްާދއިާރގެ ްައޅުަގނޑުގެ ްއަޅުަގނާޑއި ްދެމުންގެންދާކަން ްމިއަދު ްޚިދުމަތް ްފުލުހުންގެ ްމަތިން ހަމަތަކުގެ
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ނުޑގެްތާއީދުްވަރަށްްފުރިހަމަްއަްށް ނޑުމެްނެގްދާއިރާެގްއަދިްއަުޅގަ ފާހަގަކުރަން.ްއެހެންކަމުން،ްެއްމަނިކުފާނަށްްއަުޅގަ

ްއަ ްހާމަކޮށްލުން ްމިއަދު ްމިއަދުްއޮތްކަން ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާޖިބަކީ. ްއެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ޅުަގނުޑގެ

ްމަނިކުފާނުެގް ްއެ ްއަދި ްއޮންނާނެ. ްޖަމީލަށް ްޑރ. ްމިނިސްޓަރު ްހޯމް ްމިއަުދގެ ްތާއީދު ްައޅުަގނުޑގެ ްޯވޓުަގއި ނެގިގެންދާ

ްތާ ްކަމަށް ްހިނގާ ްމަސަްއކަތް ްޕޮލިހުގައި ްނެތި، ްނުފޫެޒއް ްިސޔާސީ ްވިދާުޅާވްއެްއވެސް ްއެ ްއިްސވެރިން ްޕޮލިހުގެ އަބަދު

ްހަޔާުތަގއިް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްެވސް ްގައިމު ްފަހަކަށްައއިސް ްކަމެއް. ްހައިރާންވާންޖެހޭ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ވިދާޅުވުަމކީ

ްމިް ްމަސައްކަތް ްމިއަދު ްެނތިއޭ ްނުފޫޒެއް ްސިޔާސީ ްނިކުމެ ްވެރިން ްއިސް ްޕޮލިހުންގެ ްތެރެއިން ްޕޮލިހުންގެ ނުދެކެން

ްކުރަނީ ްކޮންެމް، ްމިއަދު ްއެެހންނަމަވެސް ްއަެޑއް. ްބުނާ ްނެތޭ ްފަރާތުން ްމިނިސްޓަރުެގ ްނުފޫޒެއް ްެއްއވެސް ސިާޔސީ

ްައޅުަގނުޑް ްޝުކުރެއް ްޚާްއޞަ ްއޮތްކަމާ، ްތާއީދު ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްައޑު. ްއެ ްިއވިގެންދަނީ ދުވަހަކު

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ނޑިތީމުްދާ ްްއިންްވާހަކަދެްއކެވުން:އްމަދުްޙުސައިާރގެްމެންބަރުްމުޙަކަ

ވަބަރަކާތުހޫ.ްާއދެ!ްހުށަހެޅިފައިވާްމައްސަލަްއަކީްސަުރކާރުެގްަވޒީރެްއެގްهللاް`.ްައއްސަލާމްޢަލައިކުްމްވަރަޙްމަތު

ރުޒގެްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްަމއްސަލަ.ްޤާނޫނުއަސާސީްއާިއް އިތުބާރުްނެތްކަމުގެްމައްސަލަ.ްމިނިސްޓަރްއޮފްްހޯމްްއެފެއަ

ްބަލައިލާފަިއްޤާނޫ ްކަމަށް ްމި ްަގވާއިުދން ްމަޖިލީހުން ްއަދި ްބަލާއިުރަގއި، ްގޮތަްށ ްާވ ްަކނަޑއެޅިފަިއ ްމިކަން ނުތަކުގަިއ

ްއެީއް ްކަމެއް. ްއޮންނަ ްޮގތަކަށް ްޚިލާފު ްއާަދޔާ ްވަރަށް ްމިއީ ްހިންަގއިލާއިުރގައި ްނަޒަރެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް އޮންނަ

ނުއަސާީސގައިްވެްސްމިްއޮންނަްގޮތުންްއެްހުށަހެޅޭްތުހުމަތުތަކެއް،ްނުވަތަްެއްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިްެވސްްއަދިްޤާނޫ

ްަމއްސަލަް ްޯނވޭ.ްއިމްޕީޗުކުރުމުގެ ްއިޖުރާއަތެއް ްބެލުމުގެ ްނޯވޭ.ްތަޙްޤީޤުޮކށް ްބެލުމެއް ްތަޙްޤީޤުކޮށް ހުށަހަޅާްސަބަބުތަކެއް

ްގޮތެއްގަް ްޖުމްލަ ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ްއޮވޭ ްެއބަ ްިވއްޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްތަފްސީލުްއެއް ްަގވާއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި އި،

ްބެލޭެން ްކަެމއްތޯ ްހިނގާފަިއވާ ްކަމެއްތޯ، ްކުރަްއވާފަިއވާ ްއެީއ ްބަަލއި، ްމައްސަލަ ްތުހުމަތެއްެގ ްހުށަހެޅޭ ްެއ ގޮތެްއގަިއ

ްމި ްދެގަިޑއެއްހާއިރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުނީމަ ްއެްއ ްއެހެންވީމާ،ްމަްއސަލަ ްިމއީ ނޑައެޅިފަ. ްކަ ތާނަގިއްއުސޫލުތަެކއް

ްކިހިނެއްް ްއޮންނަނީ ްކަމެއް.ްޙަޤީޤަތް ްއޮންނަ ްގޮތަށް ްގޮތަކަްށްވާހަކަދަްއކައިލާފަިއްވޯޓުދިނީަމްނިމޭ ްފެންނަ ްމީހަކަށް އެ

ްމިް ްބޭނުންވަނީ ނުޑްދަންނަވާލަން ްއަުޅގަ ްނޯވޭ. ްއެއް ްހަމަޖެހިފަ ްގަާވއިދުތަެކއް ްގޮތަކަށް،ްބެޭލްގޮތަކަށް ްއެނގޭ ކަމެއް

ްއޮތީ ްމިހާރުވެސް ްމިތަްއްްކަމުގަިއ ްފަރާތްތަކުން ްސިޔާސީ ްބަެއއް ްނިމިފައޭ. ްފައިސަލާވެ ްގޮތުަގއި ްވިސްނޭ ނޑަށް ައޅުގަ

ްޤަރާރުކުުރއްަވއި،ްއެކަްން ްވަނީ ްމިހާރުވެސް ްކަމަށް ްދެއްވާނެ ްއޮްތްކަމަށް ްއިތުބާރު ްމިނިސްޓަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ވޯޓު

ނުޑްދެކޭްގޮތުަގއިްިމހާ ނޑުްއިޢުލާނުކުރަްއވާފަ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ ރުްހުށަހެޅިފައިްމިހިރަްތުހުމަތުތަކާްދޭތެރޭގަިއްއަުޅގަ

ްކަމެްއް ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްބޮުޑްޖާަގްއެްއްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސް ްމާ ވާހަކަދަްއކާކަށް

ްއަ ްހިމެނޭ ްއަޮތޅަކަށް ްއެ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ްކުިރން ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއޮތް. ްދާއިާރްއެބަ ްއެހެން ތޮޅެްއގެ
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ްކަންކަުމގައިް ްބޭނުންވި ްޚިުދމަތް ްފުލުހުންގެ ްއަިއސް ްފަހަަކށް ްފަަދއިން ްވިދާުޅވި ްމެންބަަރކު ްޢިްއޒަތްތެރި އެްއގެ

ްޚިދުމަތްތަކެއްް ްފަދަ ްނުލިބޭ ްކަންކަމުަގއި ްބޭނުންވި ްައށް ްދާއިރާ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަތޮޅަްށ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްއޮނަރަބަލް ްފަހުންްމިނިސްޓަރު، ްހަވާލުަވޑަިއގެންނެވި ްމިނިސްޓްރީއާއ ްޖަމީލު ްފަރާތްޕުޅުން، ްޖަމީލުގެ މިނިސްޓަރު

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްދާިއރާގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްލިބިފަ. ްވަނީ ްބިލެތްފައްސަީކ4ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރޭގައި އަހަެރްއގެ

ހިނގައި،ްރަްއޔިުތންގެްދިރިއުޅުމަށްްވަރަށްްގިަންްވަރަށްްގިނަްކަންތައްތަެކއްްހިނގަިއ،ްވަރަށްްގިނަްހަމަނުޖެހުންތަކެއް

ްވަގުތުް ްމި ްުނލިބޭހާްރަނގަޅަށް ްތެރޭަގއި ްއަހަރެއްގެ ްދެތިން ްއެ ްޚިދުމަތް ްަރށެއް.ްފުލުހުންގެ ްމެދުވެރިވެަފއިވާ ދަތިތަކެއް

ްރަނގަޅަށް، ްގޮތަށް ްގެންދަވާ ްއެ ްއެކަްންމިހާރު ްވެސް ްއޮތްތާނގައި ްކުރިއަށް ްދޭ.ްއަދި ްއެބަ ްެއއަށްވުރެްްލިބެމުން އަދި

ނުޑްދަންނަވާނީްހުށަހެޅިފައިވާްމައްސަަލިއގަިއް ނޑުްއުއްމީދުުކރަން.ްއަުޅގަ ވެސްްފުރިހަމަްއަށްްގެންދަވާެންކަމަށްްއަުޅގަ

ްއޮތޭ.ް ްއެބަ ްމިނިސްޓަރަށް ްހޯމް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުބާރު ްފުރިހަމަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއަދި ްރަްއޔިުތންގެ ްދާއިރާގެ އަޅުަގނުޑގެ

ްވަބަަރކާތުޙޫ.ްهللاްސަލާމްޢަލައިުކމްްވަރަޙްމަތުޝުކުރިއްޔާްަވއް

ް

ްްމީްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުްފޭދޫ

ްގުޅޭްގޮތުންް ްިއތުބާރުްނެތްކަމާ ްވަޒީެރްއގެ ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްހުށަހެޅިފައިވާްމައްސަލައިަގއި `.ްޝުކުރިއްޔާ

ް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަަދއްާކިއރު ްބޭނުން،ްއަޅުަގނޑުމެން ްފާހަގަކޮށްލަން ްއެކު ްހިތާމަޔާ ްެވސް ޙަޤީޤަތުގައި

ް ްވެރިކަްނ ްަފވައިެލވޭެނ7ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރަންއަކުރުން ްތާރީުޚގަިއ ްދިވެހި ްއެީއ ްގޮތަކީ ްބަދަލުެވގެންދިޔަ ެފބްރުއަރީަގއި

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް،ްފަަވއިލެިވގެންާދނެްދުވަހެއްްކަމަށްްަބއެއްްޭބފުޅުންްވިދާޅުވީތީ ހިތާމަކުރަން.ްޑރ.ްޖަމީލުގެްގޮތެއް

ްކޯޓުަތކުަގއިް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖަމީލު ްޑރ. ްނޫން. ްއުެފދެނީކީ ްސުވާެލއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭތެރޭގައި ްޤާބިލުކަމާ ޢިލްމީ

ވަކާލާތުކުެރްއވިކަމާ،ްިދވެހިރާްއޖޭގައިްއަދިްމީގެްކުރިްނވެސްްއެހެނިހެންްސަރުކާރުތަކުަގއިްވަޒީުރކަންްކުރެްއވިކަާމ،ްމިް

ްޙަޤީޤަތްތަކެއް.ްކަންކަ ްހެކިދޭ ްތާރީޚު ްދިވެހި ްެއއީ ްޝަްއކެއްނުއުފެދޭ. ްހިތަކު ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްދޭތެރޭގައި މާ

އެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްއަުޅަގނޑުމެންްމިްހިތާމަކުރަންޖެހޭްމައްސަލަްއަކީ،ްވަޒީުރގެްއިުތބާރުްނެތްކަމަށްްރައްޔިތުންގެް

ްސޮއި ްމެންބަރުން ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްމަޖިލީހުގެ ްސަބަބަކީ، ްަވއްދަންޖެހުނު ްއެއް ްމައްސަލަ ކުރައްަވއި

ް ްވެރިކަން ްމަނިކުފާނ7ްްުދުސްތޫރީ ްވުޒާރާއާ ްާދޚިލީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮތަށްފަހު، ްބަދަލުވެގެންދިޔަ ފެބްރުއަރީަގއި

ް ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ްގޮތް. ްެވގެންދިޔަ ްކަންތައްތައް ްއެަތްއްފެބްރުއަރ8ްްީހަވާލުެވވަަޑއިގަތުމަށްފަހު ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ގައި

ްއިންނަވަނިކޮްށް ްވެސް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުރީގެ ްއަިދ ްއެކީަގއި، ްެމންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްހަމަލާދީްެއތަކެއްްއަނިޔާތަެކއްްކުރިްމަްއސަލަތަކެއްްއަދިެވސްްމަނިކުާފނުގެްުވޒާާރއަކުންްބައްަލވާފަް

ްއެކަ ްުނވޭ. ްަބއެްއްއެއް ްވެސް ްކަމަށް ްނުބެލޭނެ ްއެކަންކަން ްއަދި ްނުވޭ. ްެވސް ްެއއް ްފިޔަވަުޅއަުޅއްވާފަ ްދޭތެޭރ ންކަމާ

ްޚުޠޫރާތްތެރިް ްމިފަދަ ްހާލަތެއްގައި، ްމިފަދަ ްެއހެންވީމާ، ްފާހަަގކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްވިދާޅުވެފަިއވާކަން ބޭފުޅުން
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ްހަވާލުވެް ްމިނިސްޓަރުކަމާ ްހޯމް ްދިވެހިރާްއގޭ ނޑިަވޅެްއގަިއ ްސިޔާީސްދަ ްދަންނަވާ ްއެ ްއެއީ ްބޭފުޅަކީ ްހުންނަާވ ވަަޑއިގެން

ް ްޙަޤީޤަތަކީ ްނަމަވެސް، ްވީ ްކަމަށް ްވާންޖެހޭ ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަވާ ްއެްއކިބާެވވަަޑިއެގން ފެބްރުއަރީަގއ7ްްިނުފޫޒުތަކުން

ްހަވާ ްވަޒީުރކަމާ ްމަނިކުފާނު ްތެެރއިންލާފައި ްރޭވުމުގެ ްއެ ްދިޔަދިއުމަށްފަހު ްބަދަލުެވގެން ލުވަަޑިއގެންނެވީ.ްވެރިކަން

ްމުައއްސަާސް ްފުލުހުންގެ ްހަލާކުކޮށްލުމަށްފަހު،ްދިވެހި ްުމއަްއސަސާ ްއެ ްއެއް. ްނުކުތާ ްފާަހގަކުރަްނޖެހޭ އެހެންވީމާ،ްއެއީ

ްނުފެނުނުް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްހަވާުލވެަވޑަިއގެންނެވުމަށްފަހު ްވުޒާރާއާ ްއެ ްދެން ނުޑކޮށްލުމަށްފަހު، ނޑުފު ފު

ްތަނުަގއި ްމާޒީެވގެންދިޔަ ްއިްން، ްމުއައްަސސާ ްުފލުހުންގެ ްތެޭރގައި ްދުވަުހގެ ްތިން ްތެޭރަގިއ، ްުދވަހުގެ ްދެ ނިމިގެންދިޔަ

ްމަނިކުފާުން ްއެއް ްވާހަކަ ްެއއްެވސް ްެވސް ްކުށްވެރިކުަރްއވާ ްެއކަންކަން ްއަދި ްގޮތުން، ްގުޭޅ ްޖަރީމާތަކާ ހިންގާފައިވާ

ްކަމެ ްޤަުއމީ ްއެއީ ްހިތްވަރުދެއްވި. ްއެކަަމށް ްނުޭވ. ްއެއް ްއުޅެންީވްވިދާޅުވެފަ ްފުލުހުން ްއަދި ްފާހަގަކުެރއްވި. ްގޮތުަގއި އް

ްވެރިކަންް ްތެރެއިން ްބަޣާވާތެްއގެ ްއެހެންވީމާ، ްހުރި. ްއެަބ ްނަސޭގަތްެތރިވެަވޑަިއގަންނަވާަފއި ްކަމަށް އެގޮތަށް

ްދޭތެރޭ ްގޮތާ ްގެންދަވާ ްކަންތައްތަްއ ްއިން ްވުޒާރާ ްމަނިކުފާނުގެ ްހަވާލުެވވަަޑިއގެން ްވުޒާރާއާ ގަިއްބަދލުވުމަށްފަހު

ްަމއްސަލަިއގަިއ،ްމަނިކުފާނުެގް ްމަރާލެވުނު ްމެންބަރަކު ްމަޖިީލހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޖޭެގ ްއަިދ ްހިތާމަކުރަން. އަޅުަގނުޑ

ް ްހިނގުމަށްފަހު، ްޤައުމުގައި ް ްމި ްއެކަން ްކޮމިޝަނަރުވަޒީުރކަމުަގއި ްްމަނިކުފާނުގެ ތިިބްްއިދިވެހިރާއްޖޭގަޕޮލިސް

ްޑޮކްްސިޔާސީްއިއެންމެހަ ްއަފްރާޝީމުްމީހުންނަށް ްތުހުމަތުޓަރު ްމަރާ ްެއީއްް،ކުރެއްވިއިރުްގެ ްގޮތެްއަގއި ްކުޑަ ޒިްނމާދާރު

ްތު ްހެް.ހުމަތުކުރަނީކީްއވެގެްނކަން ްސަބަބަކާ ްބަޔާންދިކޮން ްްއިކުރަްއވަނުކަން ްމެުދގައި ްރައްޔިތުންގެ ިދވެހިްާރއްޖޭގެ

ްމީހުންނާ ްިސޔާސީ ްއުްރާއްޖޭގެ ްފިތުނަވެރިކަން ްނަފްރަތާއި ްގޮދޭތެރޭ ްުވޒާރާފެދޭ ްމަނިކުާފނުގެ ްާރވަްތަށް ގެންްއިްއިން

ްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއިވާްހިންގާފަ ްައޅުަގނަޑށް ްތުހުމަތުގަްމިްކަމަށް ްމަރުެގ ްދަންަނވާ ްޕޮލިްސްއި ްކޮމިޝަނަރްއޮފް ވެްސ

ް ްވެސް ްބޮލުަގއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްސީދާ ްއޮތީ ްައޅުާވފައެ ްއިސްތަށިފުުޅަގިއްއެކަން ްމަނިކުފާނުގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި .

ްވެ ްސް ްއޮތީ ްމީއެ ްސިޔާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައޅުވާފަ.ްސަބަބަކީ ްތުހުމަތު ްރާއްޖޭގެ.ްއެހެންވީމާއެ ްމި މިފަދަް،ްހުންނަކީ

ްޒިންމާދާރު ްކަންތައްަތއް ްބޮޑެތި ްގޮެތއްަގއިކަން ްކުަޑ ްކުރައްވަްް ނޑުމެްނެގްހަނުްއި،މަނިކުފާނު ްއަުޅގަ ހުންނެވީމަ

 ބާރު...އިތު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަފު ްހުރިހާ ްއެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ ްފުރުޞަތުއެރުވިރުޞަތަށް ްމެްނބަރުންނަށް ްފުރުތްތެރި ްމިހާރުވެސް ތަށްްޞައްެޖ.

ް ްނަމަ ްއެިދވަަޑިއގެންފި ްމެންބަރަކު ްއިތުރު ްުފރުޞަތަޞަުފރުއަުޅގނަޑު ްނެތް ްއެދިަވޑަިއގެންފައިްށްތުއަރުވާނަން.

ްއެހެންވީމާ ްމެންބަރެއް. ްއެްއވެސް ،ް ނޑު ްމިނިސްޓަރައަުޅގަ ްމިމިހާރު ްއަރުވަނީްށް ްމި 15ްްމިނެޓ4ްުް.ފުރުޞަތު

ްސިކުންތުްމިނިސްޓަރަށްްބާކީްއޮތީ.

ް
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ރޒްްޑރ.ްމުޙައްމަދުްޖަމީލުްއަޙްމަދުްމިނިސްޓަރ ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއޮފްްހޯމްްއެފެއަ

ްޢި ްރަީއސް،ްޝުކުރިްއޔާ ްޢްއޒަތްތެރި ްއާދެޝުކުރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށްް!އްޒަތްތެިރްމެންބަރުން. ްއިތުބާރުްްމި ހުށަހެޅިފައިވާ

ްމައްސަލަ ްމައްސަލަްނެތްކަމުގެ ްެއ ްމައްސަލައިއަކީ ްއޮތް ްޙަޤީޤަތެއް ްއެްއވެސް ނޑަެއޅިގެްންއެްަގއި ްކަ ްނޫންކަން އް

ނޑަށްްވައްޓާަފިއްްއަދިްމިްމަގާމާްއަޅުަގނޑުްހަވާުލވިއިރުްފުލުހުންގެްމުއައްސަސާްއޮތީްފުންް،ކަމާއޮތްްފެންނަން ވަޅުގަ

ްއަާމންކުރުމަށްކަންްއެް،ކަމަށާ ްރަށްަތއް ްއަވަށްަތކާއި ްމަގުަތކާިއ ްރާއްޖޭގެ ްސަާލމަތްކޮށްދީ ްކުެރވުނުްޓަކަްަތކުން އި

ްނަތީ ްމަސައްކަުތގެ ްރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްޖާ ްރާއްޖޭެގްގިނަ ްއަދި ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްޤަބޫލުކުރާނެ ރައްޔިތުްނ

ްއަމަންއަމާން ްއިމުްޤާކަން ްކުރިއެރުންތަްއ ްބޮޑެތި ްކުރުމުގަިއ ްހުރިހާ ްހުރި ްމުޖުތަމަޢުގައި ްމައްސަލަތަކަކީްހޯދަމުންދާއިރު

ްހަވާުލވުމާ ްަމގާމާ ްއެއްްްއަޅުަގނޑު ްހައްުލވުދުވަހުްއެކު ްއަހަރުން ްއެއް ްނުވަަތ ްކަމަްށްްމަށްން ްކަމެއް ްބޮޑު ވުރެ

ްކަމަށާ ްއެް،ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްހައްލުކުރުމަށްްއަދި ްްކަންތައް ްއިޖުތިމާޢީ ްރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީްްއިނިޒާމާްދާލަތުގެޢަޓަކައި

ްހޯދައިދިނުންްޞާއިޤްތިްއިނިޒާމާ ްފުރުޞަތު ްޒުވާނުްނނަށް ްމައްސަލަތަކާއި ްވަީޒފާގެ ްގޮންޖެހުންތަކާއި ްހުރި ްގޮތުްނ ދީ

ްރައީސްއަޅުގަްންކަހިމެނޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެން. ްމިްް.ނޑު ްއަޅުަގނޑު ްބަހުސްކުރަމުންދާއިރު ްމައްސަލައަށް ްމި މިއަުދ

ްށްށްްސިޔާސީްެއކިެއކިްފަރާތްތަކައުުލަގއިްެއއްރަށުންްއަނެއްްރަށަޙައްޖޭަގިއްވާދަވެރިްިސޔާސީްމާރާްމަގާމާްހަވާލުިވއިރު

ްއިތުރަށްއިއަރަ ްކަުމގަިއްވުުމގެ ްދަިތއުނދަގޫކަެމއް ްފުރައްާސކުރުް،ފޭބުމަކީ އްުމވެފަިއްޢާއުނދަޫގކުރުންްްމާއިްތުރާކުރުމާއި

ްކަންކޮޅުތަުކަގއި ްއެކި ްރާއްޖޭެގ ްމިއަދު ްސްޓޭޝަންްވީނަމަވެްސ، ްފުލުސް ްއިުތރު ްއިތުރުކޮށް، ްދައުރު ްތައްްފުލުހުންގެ

ްް،ހުޅުވި ްމިހާތަނަށް ްމ7ްިމިގޮތުން ްހުޅުވިފަިއާވއިރު ްސްޓޭޝަން ްސެޕްޓެްފުލުސް ްކުރިންްއަހަރުގެ ްމަހުގެ މްބަރު

ްއިރާދަކުރެ ްއިތުރު ްކަލިޕ13ްޮްއިވއްޔާ ްހުޅުވިގެންދާނެ ްސްޓޭޝަން ްޤަްމަށްސް ްކައަޅުަގނޑު ްމި ންތަކުެގްބޫލުކުރަން.

ްއެއްޖާނަތީ ްފުލުހުންނާއި ްގޮތުން ްރަޢާގެ ްނަތީއްމު ްމަސައްކަްތކުރުމުެގ ްގުިޅގެން ްޚިޔާލުްޖާއްޔިތުްނގެ ތަފާތުްއަކީ

ްސުލްޙަވެރިކަމާ ްވެސް ްމެދުަގއި ްބަޔަކުްއާބާދީތަކުގެ ްކޮންމެ ްިސޔާީސ ްމަޝްވަރާަތއްްްއެކު ްބަްއދަލުވުންތަކާއި ވެސް

ްއިޖުތިމާް،ބޭއްވިް ްފިނިކަން ްގޮތުން ްރައީސްްޢީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެްް.އައިސްަފއިާވކަން. ްދިވެހި ްޚިދުމަތް ފުލުހުންގެ

ްޖަމާޢަތަކަށްްްފަރުދަކަށް ްއަދި ްތަފާތުްފޯުރކޮށްދީފައިވެސްްވެސް ްފުލުހުް،ކުރުެމއްްނެތިވަީންއެްއވެސް ްޤާނޫނުގެ 7ްންގެ

ްމާއްާދގައިް ްމަތިން.ގޮތުްވާވަނަ ްހުރުމަތްތެްެގ ްޤަދަރަށް ްކަރާމަާތއި ނުޑްއިންސާނީ ްއަުޅގަ ްހިތުމާއެކުކަން ރިކޮށް

ްއަދި ްއަމަންއާްފާހަގަކުރަން. ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްހީވާގިްމާންކަން ްފުލުކަާޤއިމުުކރަން ްމަސައްަކތްކުރާ ްޙައްުޤަގިއްމާއެުކ ހުންގެ

ްތައްއަޅުަގނުޑްމިހި ްޤުރުބާންާވން ްމުއައް.ްތްތެިރްރައީސްޢިއްޒަޔާރަށް.ްރީ މާއިްކުރުސަާސއަީކްތަފާތުާރއްޖޭެގްފުލުހުންގެ

ްަދއްކާ ްފަރާތްތަކުން ްހުންްސިޔާސީ ްވެރިަޔކަށް ްހައްޔަރުކޮށްްްބޭފުޅަކުްްަނވާވާހަކަތަކަށް ތަކުރާުރކޮށްްް،ހިތްހަމަނުޖެހުނީމަ

ްމުައއްސަސާ ްއަރަިއގަންނަ ްމިނިވަންކަމަށް ްުދވަސްަތކުަގއިްމީސްމީހުންގެ ްފާއިުތވި ްކަމަށް ް،ވީނަމަވެސްްފެނިފައިްެއއް

ްްމިއާ ްއިންސާނީ ްބަލައިްއިރާޤަދަޚިލާފަށް ްް،ޝަރާފަތަށް ްވ17ްާާޤނޫނުއަސާސީގެ ްާމއްދާަގއި ްމަތިންްްވަނަ ގޮތުގެ

ްނެތިތަފާތު ްކުރުމެއް ްްއަދި، ްމާއްދާގ20ްްަޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވަނަ ްގޮތުގެ ްމުއިވާ ްހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރާްޢާމަލާތުމަތިން
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ްިމއަދު ްހެދިފަްމުއައްސަާސއަކަށް ްވަނީ ްޢިއްއި ްޤަބޫލުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްހުށަހެޅިފަިއާވްް.ަރއީސްޒަތްތެރި މިއަުދ

ްގޮުތންްްމައްސަލަ ްޤައުމުް،ނެތިްމެއްބަދަލުހިފުއަކީްިސޔާސީ ްހުށަހަޅާފަިއވާްމައްސަލަްއަދި ްބިނާކުރުމުގެްވިސްުނމުގައި

ކުރަމުންާދްޓަކަިއްްހަމަތަކުގެްމަތިންްަޖވާބުދާރީކުރުމަށްްޓިކުމިްމަޖިލީހުންްޑިމޮކްރަް،ކަމަށްްައޅުަގނޑުްެދކޭްަކމަށާްއެއް

ްއިޚްްމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރުްލާސްތެރިކަމާސައްކަތަށް ްވިސްނުންތެރިކަމާްއެކު ްުއއްީމދުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްަދންނަވަން.

ް ްމައްސަލަ ްމިއަދުގެ ްޢިއްޒަތްތެހައެީކގައި ްމަޖިލީހުގެ ްވޯޓުއްލުކުރުމުަގއި ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްކަމަށް.ްރި ދެްއވާނެ

ް.ހޫވަބަަރކާތުهللاްމަތުްޙްލައިކުމްްވަރަޢައްސަލާމްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްވަްްވަރަށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ށްްދާންްނިންމާފައިްއ6.2ްަްނީ.ްއަޅުަގނޑުްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްގެްަބހުސްްމިްހިސާބުންްމިްނިމ6.1ްުްއެޖެންޑާްައއިޓަމު

ް 11ްްއޮތީ ްެއއީ، ްއ6.1ްަޖަހާއިރު. ްށް 2ްްވެްސ ްބަހުސްކުރުމަށް ނަޑއަޅާފައިްކޮްްއްމުޢާގަިޑިއރު ްކަ .ްއޮތްްމިޓީން

ްއެހެންވީމާ ،ް ްނޭނޭގތީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތެއް ްގެންދަވާެނ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުންގެ ްމިނިސްޓަރ6.2ްްޢިްއޒަތްތެރި ެއއީ

ް ްޑިފެންސް ްއޮފް ްމައްޗަނޭޝަނަލް ްމައްސަލަސެކިއުރިީޓގެ ްނެތްކަުމެގ ްއިތުބާރު ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިނިސްޓަރުްއިށް ަގއި

ްް.ދަންނަވާފަްށްޖަހާއިރ11ްަްައޅުަގނޑުްއޮންނަނީްވަަޑއިގަތުމަށް

ް

ްފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރުްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުް.7ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް،ްއެހެންވީމާ ްއެޖެންޑާ 6.2ްްއަޅުަގނޑު ްބާއްވާފ11ްްައަށް ްދިއުމަށް ްއެޖެްނުޑްމިއަުޅގަްްއިޖަހާއިރު ްއައިޓަމުްދަނީ ްންޑާ

ްތަޢާރ7ްު ްމަޖިލީހުގެްފުކުރަމަޖިލީހަށް ްހިސާބުން ްމި ްެނތް. ްމަސައްކަެތއް ްދަށުން ްއައިަޓމުގެ ްމި ްޤަރާރު. ްބިލާއި ންޖެހޭ

ް ްކުރިއަށް ްރިޔާސަްމަށްއްވުދެގެންގޮސްްމަސައްކަތް ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ށްްތަޓަކައި

ްކަށްފަހު(ްްދަންނަވަން.ް)ަވގުތުކޮޅަްއެދިްެދއްވުމަށްްައޅުަގނުޑްވަަޑއިގެން

ް

ްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންްްވާްކުރެވިފައިފުްރުޢާްކުރިންްތަ.8ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމިް ްކުރިމަީތގައި ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްކުރިއަށްާދއިރު ްަފށައިގެން ްމަަސއްކަތް ްތެރެްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެޖެންާޑގެ ންްއިއޮތް

ްއެޖެންްއަޅުގަް ްދާންޖެހެނީ ްައއިޓަމުނޑު ްމ8ިްާޑްއައިޓަމު.ްއެޖެންށްއ8ްަްޑާ ްތަްަގއި ްުކރިން އޮތްްްކުރެވިފައިފުރުޢާވަނީ

ްކުރުްނ.ްއެފަދަްކަމެއްްމިއަދަކުްނެތް.ްބިލެއްގެްކުެށއްްއިޞްލާޙުް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަުޅަގނޑު ްއެއަށްފަހުަގއި ްޖެހެނީ ްމި ްއަިއޓަމުއެޖެާދން ްދަށުނ9ްްއަށް.9ްްންޑާ ްއިްމިްގެ ބަހުސް.ްްބްތިދާޢީއޮތީ

ްއޮތީްސަުރކާރުގެްފަރާތުންްތުލުސްދޫްދާިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްދަށުންްމިްގ9.1ެއޮީތްްބަހުސްގައިްމިްބްތިދާޢީއި

ްއާދަމް ްްރޮޒއިނާ ްޖިންސީ ްބިލުހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްހުއްޓުމުގެ ްބިލުފުރައްސާރަކުުރން ްމި ްއިއްވާފައިްްގެ. ްކިޔުން ްފުރަތަމަ

ބިލުްް.ްމިވަނަްޖަލްސާގ35ްްަވަނަްަދއުރުގ3ްްެވަަންއަހަރުގ2012ްްެ،ްގަިއްބޭްއވުނ2012ްުްޑިސެމްބަރ18ްުް،ނީވަ

ްހުށަހަޅުއްވައި ްބިުލްް،ދެްއވާނީމަޖިލީހަށް ްމި ްއާދަމް. ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ތުލުސްދޫ

ްޕޯހުށަހަޅުއްވައި ްވަޑަިއގެންްށްައމަޑިެދްއވުމަށް ްމެންބަރުޢިއްެނވިޔަްސ، ނޑިްްގެޒަތްތެރި ްހުންނަވަިއގެްންކައިްގޮ ީރގަިއ

ްިޚޔާރުުކރައްވާ.ްއްނެ.ްއެހެންވީމާ،ްބޭނުންްގޮތެހުށަހެޅިދާްވެސްްބިލު

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްއާދެޝުކުރި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރައްސާް!އްާޔ ްބިްރަޖިންސީ ްހުްއޓުމުގެ ްދަންނަވާީންކުރުން ްއަުޅަގނޑު ލެއް

ްހުށަް ްމުނާސަބުމަޖިލީހަށް ްވަރަށް ްމިދަނީ ްަވގުެތއްަގއޭްހެޅިގެން ްބިލެއް ްފުރައްސާަރުކރުމުގެ ްޖިންސީ .ް ޖިލީހަށްްމި

ް ްމިދިޔަ ްވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްބަލަހުށަހަޅާނެ ްފަށަން ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްދައްކާފަ. ލިއިުރްއިއަހަރު

ްވެސް ްއަްސަރުކާރުން ްގެންދާތީ ްމަސައްކަތް ްހުރީމި ްމަުޑޖައްސާލަިއގެން ްޅުަގނޑު ްމިް. ްސަރުކާރުން ްއެހެންކަމުން އަދި

އަދާކުރަން.ްތީްސަރުކާރަށްްއަޅުަގނުޑްޝުކުރުްތުްއަުޅަގނޑަށްްދެްއވީޞަބިލުްހުށަހެޅުމުގެްފުރުްޅާއިުރގަިއްމިއަބިލުްހުށަ

ްފުރައްސާރަކުް ްޖިންސީ ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަޅުަގނޑު ްއަންނަނީ ްމި ްބިލެއް ްހުއްޓުވުމުގެ ރުން

ނޑުމެންނަށްްއެންމެްއެެދޭވްޭއގެްނަތީްއި،ލައެއްްމިްމަޖިލީހުންްވެސްްބަްމީގެްވަރަށްްބޮޑުްމަްއސަލަް،މިފަދަ ޖާްއަުޅގަ

ްގޮއްސަް ްެފނިގެން ްގޮތަކަށް ްނޫން ްގޮތެްއގައި ނޑިަވޅެއްަގއޭއި ްދަ ްފުރަވާ ްޖިންސީ ްނު. ްއިނގިޭރސިއްސާަރކުރުމަކީ ްވަތަ

ްބުނާް ްދިވެހިރާއްޖޭގައިްބަހުން ްހެރޭސްމަންޓަކީ ްމާްނަމަްސެކްޝުައލް ްަވީޒފާގެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްޙަވެސް ްޢާއްއުލުގައި މުްހަމަ

ްއެހެންނަމަވެސް ްަކމެއްްމިްކަމެއް. ްކުެރވޭނެ ްުނވަތަ ްފިޔަވަެޅއް ްައޅަންޖެހޭނެ ްމި ްް،ކަމުގަިއ ްމިފަދަ މަލެއްްޢަުނވަތަ

ް ްމީހަކަށް ްލިބޭހިންގާ ްނެތުމާނެ ްގޮުތން ްޤާނޫނީ ްމިހާތަނަށް ްފިަޔވަެޅއް ްެއޅޭނެ ްނުވަަތ ްމިފަދަްްއަަދބެއް އެީކގަިއ
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ްއަށްްއާްްހުރި.ްމީްޤާނޫނަކީްޙަޤީޤަތުގައިްދިވެހިާރއްޖެްއެބަްއިކުރިމަތިވެފަްލުމުގައިްވަރަށްްގިނަްދަތިތަކާމައްސަލަތައްްބެ

ްކަމަށް ްަޤއުްްޤާނޫނެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްދުނިޔޭގެ ްހަމަ ްވިޔަްސ ްހެރޭޝްމަންޓް ްސެކްުޝައލް ްމިހާރު ްއެކްެޓއްމުތަކުގަިއ

ްބޭއޮންނަ ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމުސްލިމުކަން ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްވެސްްްނުންވޭ. ްފަދަްް،ޤައުމުތަކުަގއި ޕާކިސްތާން

ްޤާނޫނުްއިޤައުމުތަކުގަް ްމިފަދަ ްހަމަ ްް،ތައްވެސް ްޤާނޫނުތަކަށް ްހަމަ ްއަުޅގަމަލުކުރެވެމުންދާޢަމިހާރު ނުޑްކަން

ްއެންމެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްމިްފާހަގަކޮށްލަން ްބެލިގެންފަހުން ްމަޖިލީހުން ްކަމެއް ނޑިވަުޅަގިއްފަދަ ްދަ ދިޔަ

ް ްނަމަ ްއޮތް ްޤާނޫނެއް ްގުޭޅ ްކަމާ ްމި ްއޭރު ްަކންކަން ްދިމާވި ްދިމައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޙަޤީޤަތުގަިއްއެއް ުނވިހޭ.

ްގޮތުންްމައްސަލަދިވެހިރާއްޖޭގެްތާރީުޚަގއިްެވްސްރައްޔިތުންް ްގުޅޭ އެްއްްގެްމަޖިލީހަށްްއަލަށްްޖިންސީްފުރައްސާރަކުރުމާ

ްއިންސާފުވެރިކަމާްް،ގޮސްހުށަހެޅިގެން ްވަރަށް ްހަމަ ްދިޔައީ ްމަޖިލީހުން ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިމިގެން ްމައްަސލަ ްއެ

ލަފަޔާްވެްސްްނީްޖެނެރަލްގެރއެޓަ،ްމެއަށްްނުކުްއަނެްއކާްަވޒީފާްމަލުކުރާްބޭފުޅާޢަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިާހރުްއެްއެީކގައޭ

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްގޮަތީކ ްުއޅުްއވާ ްއެ ްނުކުމެ ްމަސައްކަތަްށ ްމިހާރު ްހަމަދެކޮޅަށް ރަްއޔިތުންގެްްެވސްްއިމުގަމެންނަށް

ްމަޖިލީހު ނޑު ްައޅުގަ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްބަލައިގަެނވޭ ްމެންބަރުންނަށް ްފުރައްސާރަކުގެ ްބިލުެގްޖިންސީ ްހުއްޓުވުމުގެ ރުން

ްޖެހިލާނަން.ފަތަޢާރު ްކުޑަކޮށް ްވަރަށް ްއަދާކުރާްކަށް ްވަޒީފާ ްތަންތަންނާްމީ ްތަންތަނާތައުލީމުއި ްޚިދުމަތްދޭްއިދޭ ްޞިއްޙީ

ްއިޖުތިމާް،ތަންތަނާ ްނޫންވެސް ްދިމި ްތަންތަނުގައި ްއެހެނިއެހެން ްޚިދުމަތްދޭ ްފުރައްސާރަކުރުމުެގްޢީ ްޖިންސީ މާވާ

އެފަދަްކަންކަްންް،ކަންްަކނޑަެއޅުމާއިްޖިންސީްުފރައްސާރަކުރުމަީކްކޮބަިއްޓަކަްމަލުތަކުންްމުޖުތަމަޢުްރައްކާތެރިކުރުމަށްޢަ

ްފަ ްެއކި ްބަޔާންކުރުމާހުއްޓުވުމުަގއި ްޒިންމާ ނޑަެއޅުމަށްްް،ރާތްތަކުގެ ްކަ ްފިޔަވަޅުތައް ްއަޅާެނ ްގުޅިގެން ްކަންކަމާ އެފަދަ

ްމެންބަރުންްވިސްަނވާ ްބިާލްދޭތެރޭގަިއްޢިްއޒަތްތެރި ްބިލެްއ.ްމި ްވަހުށަހެޅިފައިވާ ްމައިްނޑަކުްންއިުރގަިއްހަމަ ްއޯޕަން ރަށް

ނޑުަވއިވިސްނަ ްއަުޅގަ ްްހަމަްދެްއވުމަކީ ްގުޅިގެން ްބިލަކާ ްކޮންމެ ްކަހަލަ ްމި ްއެއީ، ްކަމެއް. ްއެދޭ ްިގަންވަރަށް ވަރަށް

ްވާހަކަފުޅު ްބޭފުޅުން ްދައްަކާވއިުރގައި ްގުޅުންހުރިްނާއަންހެނުންިމއީ ްވާަހކަދައްކަްްއެަކނި ްހައްަދވަިއގެން ްކަމަކަށް ތަންްވާ

ް ްކުިރން ްމީގެ ްފެނިގެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަޖިލީހުގައި ްވަނީ ްސެކްޝުއަލްްވެސް ްދަންނަވަނީ ްައޅުަގނުޑ ގޮއްސަ.

ްސްމްވިކްޓިްގެސެކްޝުއަްލްހެރޭޝްމަންޓުހެރޭޝްމަންޓަކީްހަމައެކަނިްއަންހެނުންނަށްްއެކަނިްދިމަވާްކަމެއްްނޫނޭ.ްހަމަް

ްއެބަްއަ ްވެަފއި ްވެސް ްފިރިހެނުން ްއެހެންވީމާހުއްްށް ްޓޭ. ްެއްއގޮތަކަށްް، ްވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު ްބިލުގެ ްމި މިީއްވެސް

ް ްކަމަށް ްބިެލއް ްއޮތް ްޚާއްޞަކުރެވިަފއި ްއަންހެނުންނަށް ްވާހަަކފުޅުދެިކަވޑަިއގެން، ްމޭރުމުން ްއަޅުަގނުޑްއެ ނުދެއްކުމަކީ

ްބޭނުމަށް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްކަެމއް. ްއެދޭ ްކަްވަރަށް ްފުރައްސާރަކުރުން ްޖިންީސ ްުބނެފަޓަކައި ްމީހެއްެގްްއެްއިމަށް ވަނީ

ްއޭނާޤަނު ްމީހަކު ްއެހެން ްއޭނާްްއާބޫލުގައި ްުނވަތަ ްްދެކޮޅަށް ްޖިންސީ ްނިސްބަތްކޮށް ްހިޢައަށް ްމީްމަލެއް ންގުމަށް.

ނުވަތަްބުާންް،ކުންއަމީހާއާްދައްކާްވާހަކައެްހުރިްްއެބަމަލުތަކުގެްތެރޭަގއިްޢައަޅުަގނޑުމެންްމީގެތެރޭަގއިްފާހަގަކުރެވޭް

ްިލޔުމަކުން،ްކަކުންބަސްތަ ްލިޔާ ްކުަރހުމަކުންް،ުނވަތަ ްަދއްކާ ްތަްސވީރަކުންްް،ނުވަތަ ްއަޑަކުންްް،ނުވަތަ ްއިްއވާ ް،ނުވަތަ

ްއިޝާރާތަކުންް ްކުރާ ްް،ނުވަތަ ްކުރާ ްއެ،ްރަކާތަކުންހަނުވަތަ ްކުރާ ްނޫުނވަތަ ްއެޢަްނވެސް ްސަބަބުން ްއެޢަްމަލެއްގެ ްމަލު
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ްހިންގޭްމީހާްްހަކާމީ ްޖިންސީްނިްދެކޮޅަށް ްދޭހަް،ނުވަތަްވިސްނިގެންްް،ޔަތެއްްސިފަކުރެވިގެންްއަށް ނުވަތަްް،ވެގެންނުވަތަ

ދެންްމިހާރުްކުރެވޭނެްއެްއވެސްްކަމެްއްްބައެއްްބޭފުޅުންްހިތަށްއަރާނެްކަންނޭނގެްިގގެންްދިއުން.ްމިހެންްދެންނެވީމައެނ

ްމިް.ނެތޭ ްކުރިޔަސް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްފުރައްސާރަްދެން ްޖިންސީ ްއަޅުވަނީ ްމީ ްބޭފުކުރުމަށޭ. ްބައެއް ްޔަޤީން ޅުންްަގނޑަށް

ްވާހަކަފުޅު ްަކމެއްހަމަ ްއެކަށީގެންވާ ްފާހަގަކުރުން ްއަޑުް.ދައްކަާވއިރުަގިއ ްނުވަތަ ްބޭފުޅުންނަށްްނޫނީ ްތިއްބަވާ އަްއސަވަން

ނުޑްހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްމިްބިލުގައިްިމކަންްބަލާނެްގެންދާނެްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސްވެސްްފާހަަގވެް ްއަުޅގަ

ނެޑއްްވެސްްއެބަްއޮްނނަ ކަމަްށްްދެކޮޅަށްްޖިންސީްފުރައްސާރަކުރުމުގެްއަމަލެއްްހިންގައިފިްކަމަށް.ްއެއީ،ްމީހަކާްމިންގަ

ްބަ ނަޑއެޅުމުގެ ްކަ ްއެ ްވާނީ ނުޑކަމަށް ްމިްނގަ ްޢަލާނެ ްއެންމެހައި ްވަށަިއގެންާވ ްހިންގުމުގައި ހާލަތްތަކަށްްމަލު

ްސަބަބުންް،އެކުްްރިޔާޢަތްކުރުމާ ްއަަމލުގެ ްްއެ ްސިފަކުެރވިގެންްޢައެ ްނިަޔތެއް ްޖިންސީ ްފަރާތަށް ްަރއްދުވާ ނުވަތަްް،މަލު

ްދޭހަް،ވިސްނިގެންް ްހުރިްް،ެވެގންނުވަތަ ްބުއްދި ްސަލާމަތް ްއުޅޭ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްކަމަށް ްހިނަގއިދާނެ ްއެނގިގެން ނުވަތަ

ްމިންަގނޑޭމީ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެހެންވީމާްހަކަށް ްބަލަ،ް. ްދިމާލަށް ްއެއީއިމީހަކާ ްފުރައްސާރަކުރުމަްލާއިރަށް ްޖިންސީ ށްްއަދި

ްއެހެން ްނޫން. ްވެގެންދަނީީކ ްގުްމިވީާމ، ްގޮތުންްކަންކަމާ ްހުްޅޭ ްވަރަށް ްދަންނަވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމަ ުޅވިފަިއާވްވެސް

ނޑުްްވިސްނުމަކުންްމިކަމާ ނޑުްއެޭދްވާހަކަ.ްދެން،ްއަުޅގަ ހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްފާަހމަްދޭތެރޭގައިްވިސްނުމަށްްއަުޅގަ

ވަޒީާފގެްކުރިއެރުންްލިބުމުގައިްވެރިްނގެްފަރާތުންްް،މިހުރުމުގައިަވޒީފާަގއިްދެްއަދިްދިނުމުގައިވަޒީފާްލުގެްސަބަބުންބިްމި

ްފުރައްސާރަކު ްޖިންސީ ްބަލައިގަންނަންނުޖެހޭނެކަންްންރުްލިބޭ ްކަންކަން. ްކޮންގެންނުވާނެ ްކަންކަަމކީ ްމިފަދަ ކަްންއަދި

ްއެބަް ްެއކަންކަމަކީްދޭ.ްއެނިގގެން ްއެބަްއަިދ ނޑަެއޅިެގން ްކަ ްކަމަށް ްަކންތައްތައް ްޚިލާފު ްވަޒީާފެގްްޤާނޫނާ ްއަދި ދޭ.

ްފުރައްާސރަކުރުޙަމާ ްޖިންސީ ްމާއުލަކީ ްއެްއކިބާެވގެްނވާ ްހަދަންޖެހޭނެޙަމުން ްފަރާތުން ްވަޒީފާދޭ ްިމްކައުލަކަށް ްވެސް ން

ނޑައަޅަް ްކަ ްމި ްމީގެްއެބަްއިބިލުން ްމަރުކަޒުތަކަށްދޭ.ްއަދި ްޚިދުމަތްދޭ ްޚިދުްތެރޭަގއި ްފަރާތްތައްްމަތްެވސް ްއަންނަ ހޯދަން

ްފު ްމިފަދަ ްރައްކާތެރިކަންވެސް ްޖިންީސްރައްސާަރކުުރމުން ްއަދި ނަޑއަަޅއިދޭ. ްކަ ްއެބަ ްބިލުން ްމި ްކަމަށް ލިބިގެންާދނެ

ްޤާނޫނު ްކަމަށާްފުރައްސާރަކުރުމަކީ ްނޫން ްކަމެއް ްސިޔާސަތުމިކަް،ުހއްދަކުރާ ްގެްނގުޭޅ ްގޮތުްނ ްބެހޭ ްމާ މުކޮްށްޢާއްަތއް

ްއެބަްފެ ްބިލުގަިއ ްިމ ްކަމަށް ްހުންނަވާނެ ްމަރުަކުޒތަކުަގއި ްޚިދުމަތްދޭ ްއޮފީސްތަކާއި ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްމީގަިއްްންނާނެ ޮއވޭ.

ނޑައެޅިފައިްމި އްޒަފުންްގިނަްކޮންމެްއޮފީހެއްގައިްެވސްްމިްވަލާއިރުަގއިްަވިކްވަރަކަށްްމުއިވާްއުސޫލަށްްބަލަްމިހާރުްކަ

މައްސަލަްހުށަހަޅާްކޮމިޓީތައްްމިްޚިދުމަތްދޭްމިްޖެހޭ.ްއަދިްްލަންްއެބައިކުަލވައްޗެހިްއެމައްސަލަތައްްބަލާނެްކޮމިޓީއަާކްއެ

ްކަމާމަރު ްހުންނަންވާެނ ްް،ކަޒުތަުކގައި ްއެުކލެވިގެްނވާނެ ްކޮމިޓީތައް ްގޮތާއެ ްހުށަހަޅާ ްމައްަސލަ ހުށަހެޭޅްް،ގޮާތއި

ް ްމެދު ްއެބަޢަމައްސަލަތަކާ ްވެސް ްގޮތް ްްމަލުކުާރނެ ްމިފަދަ ްައދި ްވެސްްޮއވޭ. ްމުއްދަެތއް ްވަކި ްބަަލންޖެހޭ މައްސަލަތައް

ނަޑއެޅިފަިއްއެބަ ދިގުދައްމަމުންްނުގެންދެވޭެންްެއއްްހުށަހެޅުނީމަްމަލެއްްހިންގަިއގެްންމައްސަލަޢަޮއވޭ.ްވީމާ،ްމިފަދަްްކަ

ްއެ ްެއންޝުްގޮތަށް ްއެބަ ްމީގެްއަރކަންތައް ްއަދި ްބިލުން. ްމި ްގޮކޮށްދޭ ްފުރައްސާރަކުރުމުެގ ްޖިންސީ ތުްންއިތުރުން

ްް،ހޭލުންތެރިކުރުމާ ްހިޢަމިފަދަ ްފިޔަވަޅުތަްްންގައިފިމަލެއް ްއަޅާެނ ްބޮޑުްޢަްކާއިނަމަ ްދޭނެްމަލުެގ ްބަލަިއގެން ްމިނަށް ކުޑަ
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ްެއުކލެވިގެްނވާއަދަބު ްީމގަިއ ްވެސް ްފާްތައް ނޑު ްއަުޅގަ ްމީގެކަން ްދެން، ްބޭނުން. ްައޅުަގނޑުހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްއިތުރުން

ްމިހާް ްބޭނުންވަނީ ްމާދަންނަވާލަން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހިންގަމުންޙަރުވެސް ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްމިކަމާްްމިްްއުލުަގއި ދަނީ

ްގޮތުން ްކުޑަކަމާްގުޅޭ ްް،ހޭލުންތެރިކަން ްމިފަދަ ްޢައަދި ްމަލުތަކަކީ ްނޭނގިކޮންްމީ ްހަމަ ްވެސް ްކަމެއްަކން ތިޭބްްކަހަލަ

ްތިބުމާ ްތެރޭަގއި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްހަމަ ްވެސް ްމިކަް.ެއކީގަްބައެއް ްއަދި ްހަމަްންކަމަށް ްދަންނަވާނީ ނޑު ައޅުގަ

ނޑުްހުށަހަޅާލަންްބޭނުންންޓުްނޮރެއިގް ނޑުމެްނގެްމީޑިއާަތކުންްެވސްް،ވީމައޭ.ްމިްބިލާްުގޅިގެންްހަމަްއަުޅގަ ްހަމަްއަުޅގަ

ްއަހަމިއްޔަތު ްީދގެމިކަމަށް ްއިޖުކަެމއް ްހުންނަ ްތެރޭަގއި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްން ްކަންަތއްތައް އިްޓަކަްްއްލުކުރުމަށްހަްތިމާޢީ

ްީދގެން ްއޮްތްއެއްބާރުލުމެއް ްވެސްްދެވެން ްއަށް ްއިތުރުކުުރމަށްް،މީޑިއާ ްހޭލުންތެރިކަން ްއޮތްްްމިަކމުގެ ްކޮށްެދވެން ޓަކައި

ްމިްބިލުްދިރާސާކުރުމަށްްވަކިްކޮމިޓީްް،މަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާލަންްބޭނުންހަމަްކޮށްދިނުމަށް.ްައދިްއަޅުަގނޑުްްިވއްޔާކަމެއްް

ްގެންދަންބިލުއެއްްނަްނގަަވިއގެންްމިް ްގޮތުަގއިްމިްބިލަީކްެވސްްް،އެއީް.ްެގްމަސައްކަްތކުރިއަށް ނުޑްޤަބޫލުކުެރވޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްއެންމެް ނޑުމެންނަށްްވަަރށްްއަވަހަށްްޤާނޫނަކަށްްވެގެްނދާންްވެފައިްއޮތްްބިެލއް.ްެއއީ،ްއަުޅގަ ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްތަޖުރިބާއާ ްމިކުރެވުނު ްމުހިއްްފަހުން ްބިލުގެ ްމި ްދޭހަްމިް،މުަކމާގުިޅގެން ްއަުޅަގނޑުެމންނަށް ްޮގއްސި.ްކަންކަން ވެގެން

ްައވަސްކުރުމަށް،ްއެހެންވީމާ ްބިުލގެްމަސަްއކަތް ްކޮމިޓީްްމި ްިމްބިލުްމަސައްކަތްކުރާނެ ްައޅުަގނުޑްްަޓކައި އެްއްނެގުމަށް

ނުޑެގްވާހަކަްނިންމާލުމުގެްކުރިންްއަޅުަގނޑުްހަމަްސަރުކާރަށްްޝުކު އިތުރުްންޭއގެް،ރުއަދާކޮށްްހަމަްހުށަހަޅާލަން.ްއަޅުގަ

ްމަސައްކަތްްްއައި.ޕީ.ޔޫ. ްިބލުގެ ްމި ްވެސް ްއިން ްހުރިހާ ްއޮތް ްދެވެން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއެއްބާރުލުކުރުމަށް ދެއްވާެންމެއް

ްއެ ްދިުއމުން ްސްޓޭޖަށް ްކޮމިޓީ ްއެކްސްޕާޓުބޭްކަމާއި ްއޮޕީނިއަންންފުޅުން ްކަމަށްްްަތއްގެ ްދެއްވާނެ ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ނޑުްހަމަްއައި.ޕީ.ޔޫްއަށްްވެސްްޝުކުުރައދާކުރަންްބޭނުން.ްޝުކުރިއްޔާްްއެހެންވީމާ،ްމިކަަމށްވިދާޅުވެފަ.ް ޓަކައިްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްދަންނަވައިލާނަންްމިހާރުްމިްބިލަށްްބަހުސްކުރުމަށްްޓަކައިްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު. ވަގުުތްްއާދެ!ްއަުޅގަ

ް ްއަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްގޮތް. ނަޑއެޅިފަިއވާ 1ްްކަ 7ްްގަޑި ްޕީ.ޕީ.އެމަށް 46ްްމިނެޓު. ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ މިނެޓު.35ްްމިނެޓު.

މިނެޓު.ްއަދިްަވކިްޕާޓީައކަށްްނިސްބަތްނުާވ5ްްމިނެޓު.ްަޤއުީމްޕާޓީްއަށ5ްްްމިނެޓު.ްޕީ.އޭްއަށ11ްްްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށްް

މިނެޓުގެްފުރުޞަތެއްްއެރުވޭނެ.ްިމ5ްްދިވަަޑއިގަންަނވާްކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއެް

ް ްވަނީ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްބަހުސްކުރުމަށް ްޖުމްލަ ްމުޅި ްއެިދވަަޑއިގަންަނވ3ްްާބިލަށް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންކަމުން ަގޑިއިރު.

ްގެންދާނަ ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ްަތރުތީބުން ްމެންބަރުންގެ ްފުރުޞަެތްއްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ން.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްއަުރވަންޖެހެނީ ްފުުރޞަތެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ް)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( އަރުވަންޖެހެނީ،

ްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.ް
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ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާޙައުލެްއްްޝުކުރިއްޔާ ްއަމާން ްފަރާތްތަކުގެ ްއަާދކުރާ ްވަޒީފާ ްއޮފީސްތަުކގައި ްއާދެ! ރައީސް.

ްބަލާއިުރް ްނިސްބަތަށް ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ްމިހާރު ްޤައުމުގައި ްގޮތެްއގަިއްމި ްާޚއްޞަ ްވަކިން ްއަދި ްޓަަކއި ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް

އިުރގައިްއަންހެންވެިރންނަށްްވަކިންްއެްބޭފުޅުންނާްފިރިހެނުންނަށްްވުރެްއަންހެނުންގެްނިސްބަތްްގިނަްކަމަށްްފާހަގަކުރެވޭް

ްޢަމަލުތަކުންް ްކުރާ ްފަާރތްތަކުން ްބައެއް ްއަމާންކަމެއް، ްކަންތައްތަކަްށ ްނޭއްގާނީ ްަކހަލަ ްބައެއް ްކުެރވޭ ދޭތެރޭގައި

ނޑުްްއަމާންކަމެއްްހޯދައިދިނުމުގެްިނޔަތުަގއިްޖިންސީްފުރައްސާރަުކރުންްހުއްޓުވުމުގެްނިޔަުތގައިްހުށަހެޅުއްވި ބިލުްއަުޅގަ

ބަލައިގަންނަން.ްހަމައެާއއެީކގަިއްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީ،ްމިްބިލުގައިްތަފުޞީލުތަކެއްްެއބަްހުރި.ްއެްތަފުޞީލުތަކުގެް

ްބިލުންް ްމި ްހުރި.ްހަމައެހެންމެ ްއެބަ ްާގއިމުކޮށްފައި ްއުޫސލުތަކެއް ްަގވާއިދުތަަކކާއި ްއެކަަށެއޅިފައިވާ ްބިނާކޮށްފައި މައްޗަށް

ްކަމަާކްކުރެވި ްކުރާ ްނުޤަބޫލުގަިއ ްޢަމަލެްއގަިއ ްހިންގާ ްމާަޙއުލެްއގަިއ ްއޮފީހުގެ ްހުެރގެން ްވަީޒފާގައި ްކަންަތއްތަާކއި ދާނެ

ްފިރިހެންްކުއްޖަާކް ްވެްސ،ްނުވަތަ ްގޮަތކުން ްޢަމަލުކުރެވޭ ްދޭތެރޭަގއި ްކުއްޖަކާ ްއަންހެން ްއަންހެނަކަްށ،ްނުަވތަ ދޭތެރޭގައި

ވެސްްކަްނކަންްކުެރވިދާނެްގޮތަކަށްްވަޒީާފގެްޔަޤީންކަމާްނުވަތަްެއޅޭނެްފިޔަަވޅުތަާކިއްްދޭތެރޭގައިްޢަމަލުކުެރވޭްގޮަތުކން

ްކަަށވަރުކޮށްދީފަިއާވކަންް ްޙައްޤުަތކެއް ްއެ ްފިރިހެންވެރިންނަށް ްނުވަތަ ްައންހެންވެރިންނަށް ްބަޔާްނކޮށްދީ، އުސޫލުތައް

ގައިްަވޒީފާްއިންްލިބޭްެއއްަޗކާއިްވަޒީފާްއަދާކޮްށގެންްލިޭބްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.ްހަމައެއާއެީކގައިްަވޒީފާގެްވާހަކަދަްއކާއިރުް

ްގޮތަކީް ްވާ ްމި ްވިސްލާނާއިރު ްވިސްނާލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްެވސް ްދޭތެރޭގައި ްމިންވަރާ ްލިބޭ އެްއޗަާކއި

ލިބޭްމީހުން.ްހާސްްރުިފޔާްެގްއަށްްގެންދަންްނ3ްުޙަޤީޤަތުގައިްިމއަދުްެވސްްިސވިލްްސަރވިސްްވަޒީާފގަިއްެއބަްތިބިް

ދިވެހިރާއްޖެްައކީްަފގީރުކަމުެގްލިސްޓުންްއަރަިއގަނެ،ްމިހާރުްމުއްސަނދިްވަމުންްއަންނަްނުވަތަްމުއްސަނދިްަޤއުމެްއެގް

ްއޮްތްތަނެއް.ް ްފާހަގަކުެރވިފައި 3ްްގޮތުަގއި ްރުފިޔާ،ްނުވަތަ ްމަސްދުވަހ3511ްްުހާސް ްމީހަކަށް ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ރުފިޔާ

ްއެ ްނުލިބުނީމާ، ްތެރޭގައި ްދުވާލަކަށް ްޖެހެނ111ްްީއީ ްމި ްވިސްނާލަން ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުޖެހުނީ. ްވެސް ރުފިޔާ

ްކިހިނެއްބާއ111ްްޭ ްއޭނަ ްދެން ްތެރޭގައި ްމަސްދުވަހު ްއަށް ްމީހާ ްއަދާކުާރ ްވަޒީފާ ްއަށް، ްމީހާ ްނުލިބޭ ްދުވާލަކު ރުފިޔާ

ްސެކިއުރި ްައދާކުރާ ްަވޒީފާ ްއޭނަވެސް ްފުއްދާނީ. ްބޭނުންތައް ްޟަރޫރީ ްއޮފީހެްއގެްއޭނަގެ ްވީނަަމވެސް، ްކަމުގައި ްމީހާ ޓީ

ސެކިއުރިޓީްމީހާްކަމުަގއިްވީނަމަވެސް،ްއެްސެިކއުރިޓީްމީހާެގްޢާއިލާްވެސްްބަލަހައްޓަންްެއބަްޖެހޭ.ްމިއަދުގެްޙަޤީޤަތަކީް

ް ްމަދުެވގެން ްރައީސް، ްވައްދ11ްަޢިއްޒަތްތެރި ްޢާއިލާައކަށް ްައކަށް، ްގެ ްރުފިޔާ ްހާސް ްއަށެއްކަ ްހާސް، ްންވަރަކަށް

ނޑަށްޖެހޭްހާލަތަށްްޤައުމުގެްައގުތައްްމިހިރީްމަތިވެފަ.ްއެންމެްކުޑަމިނުންްގޮސްް ނުލިބިއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްއެްޢާއިލާްބަ

ްމިހުރީ.ްނުވަތަް ްމަތީގައި ްެވސް ްއަގު ްކިލޯއެްއގެ ނޑޫ ްހަ ްމިހުރީ.ްނުވަތަ ްމަތީގައި ްވަރަށް ްެވސް ްއަގު ްކިލޯއެްއގެ މަސް

ްމަތީގައި ްެވސް ްައގު ްއެްއަޗާކްްމުގުކޮެޅއްގެ ްލިބޭ ްއަގުތަެކއް ްހުރިހާ ްމިހުރީ. ްމަތީަގއި ްވެސް ްއަުގ ްކަރަންުޓގެ މިހުރީ.

ް 311ްްއަޅާބަލާއިރު ްުނވަތަ 3111ްްރުފިޔާ ްުނވަތަ 3511ްްރުފިޔާ ްނުވަތަ ްދަރިްނނަށް، ްދެ ްއިން ދަރިންނާ،3ްްރުފިާޔ
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ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުަގއި ްހަމަޖައްަސން ްއެީކގަިއ ްއޭނަޔާ ްއާިއ ްަބއްޕަ ްއާއި ްހަމަްމަންމަ ްހީވަނީ، ްމި ންނަށް

ްއެއްް ްމުސާރަތަކަށް ްޖެހެޔޭ ްސަރުކާރުްނ ްނުވަތަ ްދައުލަތުން ްއެހެންވީމާ، ްނުފުދެޔޭ. ްވަރަކުްނ ްއެ ޤަބޫލުކުރެވެނީ

ްއުޖޫރަްއެއްްލިޭބެން ނޑަކަށްްެއކުރާްމަސަްއކަތާްއެަކށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް،ްުނވަތަްގިންތިައކަށްްފެތޭނެްގޮތަކަށްްގާްތގަ

ްޤައުމު ްމި ްދަންނަވާލަްންގޮތެއް ްފާހަަގކޮށްލަން.ްހަމައެއާެއީކގައި ްބޭނުންވެފައިވާކަްންއަޅުަގނޑު ްބޮޑަށް ްެއންމެ ްމިއަދު ން

ްކަަށވަރުކޮށްދިނުމުެގް ްޙަްއޤުތައް ްދައްކާއިުރަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާހަކަ ްޙައްޤުތަުކގެ ްައކީ، ްވާހަަކ ްއަނެްއ ބޭނުންވާ

ްކަށަ ްޙައްޤުތައް ްދަްއކަނީ. ްމި ްމިއަދު ްއޮފީސްްވާހަކަ ްވާހަކަ. ްޯހދައިދިނުމުގެ ްޔަޤީންކަން ްމާޙައުލުަގއި ވަުރކޮށްދީ،

މާޙައުލުގައިްވިޔަސްްއަދިްއެެހންްމާޙައުލެއްގައިްިވޔަސްްއޮްނނަންޖެހޭްއުސޫލުތަކުގެްވާހަކަްއަޅުަގނޑުމެންްމިްަދއްކަނީ.ް

ނޑަށްްފާހަގަކުރެވެނުްއަނެއްްކަމަކީްމިއަދުްވެސްްއަދިްމިހާ ރުވެސް،ްއިްއޔެްވެސްްޢަމަލުކުރަމުންާދްދައްކާއިުރަގއިްއަުޅގަ

ގޮތުަގއިްެވއްޖެްއޔާްރަށެއްަގިއްރަށްްކުނިކަހާްނުވަތަްރަށްްކުނިކެހުމުގެްތެރޭަގއިްމަސައްަކތްކުރާ،ްޚާއްޞަކޮށްްއަންހެންް

ް ްމީހަކަށް ްކުނިކަާހ ްމަސައްކަތެއް. ްޮއންނަ ްޚާއްޞަވެަފއި ްމަހެއްގ311ްެވެރިންނަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރުފިޔާ

މައްޗަށްްނުލިބޭ.ްއޭނާްދުވާލުްދެއިރުދެދަޅަިއގައިްރަށުތެރެްާސފުކުރުމާއިްޮގނޑުދޮށްތަްއްާސފުކުރުމާ،ްކުނިްނައްތާލުުމގެް

ް 311ްްމަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި ްުދވާލަަކށް ްއަކީ ްމާނަ ްއޭގެ ްނުލިބުނީމާ ްމަހަކު ްކުރ11ްްާރުފިޔާ ްއޭނަ ރުިފޔާ

ޖަހާއިރުްނޫނ7ްްީޖަހާއިރަކުްނުނިމޭ.ްހެނދުނ6ްްުނުކުންނަްގޮތަްށްގޮސްްްޖަހާއިރުގައ3ްިމަސައްކަތަށްނުޖެހެއޭ.ްހަވީރުް

6:31ް ްއަދި ްގޮސް ްގޮތަށް ްނުުކންނަ ްނުަވދެވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެވްރެުޖ11ް،11ްްަގއިްސައިބޯލަިއގެން ްގެައކަށް ޖަހާއިރަކު

ް ްމަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްމަސައްކަތްކުރަން ްަގޑިއިުރ ްހަެއއްަކ ްނުލިބުނީމ11ްްާދުވާލަކަށް ްދުވާލަކަްށ ުރފިޔާ

މިއީްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްިވސްނާލަންޖެހޭްކަމެއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްފަރާތްތަކުގެްޙައްޤުތައްްވެސްް

ންްކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްްަޓކަިއ،ްިމްފަރާތްތަކަށްްވެްސްެއކަށީގެްނވާްއުޖޫރަްެއއްްލިބޭްގޮުތގެްަމތިންްމިްމަސައްކަތްކުުރވަ

އެބަްޖެހޭ.ްއަންހެނަުކްހެނދުނުްހޭލާްގޮތަށްްގުދަށްްއޮެވގެންްރަށުތެރެްސާފުކުރަމުން،ްކުިންނައްތާލަމުން،ްކުނިކަހަމުންް

ް ްުދވާަލކަށް ްާދއިރުަގއި ްތެރޭަގއި ްހިރަފުސްތަުކގެ ްރީތިކުރަމުން، ްޒީނަތްތެރިކުރަމުން، ްނުލިބުނީމ11ްްަތަންތަން ރުފިޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްްލަދުގަންނަންޖެހޭ ނޑު ްޭރގަ ްސެިކއުރިޓީައކަށް ްހާަލތަކީ. ްިމއަދުގެ ްއެއީ ްދުވާުލ12ްްރައީސް. ްގޮްސ އިން

ް 8ްްހެނދުނު ްމަހަކު ްމީހަކަށް ްޑިއުޓީކުރާ ްމީޭއ3111ްްޖަހަންދެން ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްނުލިބުނީމަ ރުފިޔާ

ްއެހެންވީމާ ްއޮތޭ. ްއެބަ ްެވސް ްަޙއްޤުތަެކއް ްފަރާތްތަކުގެ ްމި ްކަަމކީ. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްަޙއްޤުތަުކގެް، ްފަރާތްތަކުގެ މި

ޔަޤީންކަމެއްްހޯދުމަށްްޓަކައިްެވސްްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްމިްމަޖިލީހުންްކަމަށްްވިޔަސް،ްމިއަދުްމިއޮތްްސަރުކާރުންް

ކަމަށްްވިޔަސްްމިހާރަށްވުރެްޮބޑަށްްވިސްނަިއ،ްމިްފަރާތްތަކަށްްވެސްްޙައްޤުްއުޖޫރަ،ްކުާރްމަސައްކަތަށްްޙައްޤުްއުޖޫރަް

ްޢަމަލަާކް ްފުރައްސާރަކުރުމުގެ ްޖިންސީ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަާވލަން ްައޅުަގނޑު ްއެެހންވީމާ، ްހަދަން. ްގޮތަކަށް ލިބޭނެ

ްއެބަް ްބިލުގައި ްމި ްތަުފޞީލުކޮށް ްވަރަށް ްގޮތްަތއް ްފިޔަަވޅުއެޅޭނެ ްދޭތެރޭގައި ްޢަމަލުތަކާ ްހިންާގ ްނުރުހުމުގައި ގުިޅގެން

ްގޮތްްވެސްްވަރަ ްކުރަންވީ ނޑުްހިތަށްއަރަީންއޮތް.ްކަންކަން ްއޮތް.ްއެހެންނަމަެވސްްއަުޅގަ ށްްތަރުތީބުކޮށްްލިެޔފައިްއެބަ
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މީގެތެރެއަށްްއިތުރުާވކަށްނުޖެހޭބާއޭްދެްމީހެއްގެްރުހުުމގައިްެއްއޮފީހުގެްމާޙައުުލގެްތެޭރގައިްކަންތައްްކުރީމަްވެސްްހަމަް

އަށްްހަމަްެއްމަްއސަލަްހުށަހަޅައިގެންްކުރިއަށްްްމިްދެންނެވިްކޮމިޓީްއަްށ،ްމިްބިލުންްއެކުލަަވއިލާފައިްމިްޮއތްްކޮމިޓީ

ގެންދެވޭނެްއުސޫލުތަެކއްްމިްބިލަށްްއައިއްސިްކަމަށްްވަންޏާްމިހާރަށްވުރެްމިްބިލުްފުރިހަމަވެގެންދާނެްކަމަށްްއަޅުަގނުޑް

ްހެރެސް ްކަަހލަ ްަބއެއް ްމާޙައުލަކީ ްޮއފީހުގެ ްހާލަތްތަުކގައި ްބަެއއް ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެން ްހިނގާްޤަބޫލުކުރަން. މަންޓުތައް

ްހިނގާފަ.ް ްޢަމަލުތައް ްެއކަހަލަ ްހުރި ްއެބަ ްުމސްތަޤުބަލުގައި ްުނވަތަ ްފާހަގަކުރެވިފަ. ްއޮްތ ްއެބަ ްގޮތުަގއި ތަނެއްގެ

ްަމއްސަލަް ްއެ ްަޝއްކުކުެރިވގެން ްމީހަކަށް ްއެހެން ްހާލަތެްއގަިއްނުވަތަ ްފެނިއްޖެ ްކުރާކަން ްޢަމަލެއް ްފަދަ އެހެންވީމާ،ްއެ

ް ްހަމަ ްގެންގޮސް ްެއކުލަވާލަން.ްވެސް ްެއއް ްކޮމިޓީ ްބިލުން ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްއޮފީެހއްަގއި ްކޮންމެ ްތެރެއަށް، ްޮކމިޓީ މި

ްމިް ްތަފުޞީލުތަކެއް ްހުރިހާ ްފަރާތްތަކާ ްތިބެންޖެހޭ ްނުވަތަ ްމީހުންނަށް ްތިބެންޖެހޭ ްކޮމިީޓގައި ްއެ އެކުަލވައިާލއިރުަގއި

ްމަ ްދެންނެވި ްމި ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރިއިުރގައި ްަވިކްބިލުގައި ްނަމަވެސް ްމީހެއްެގްރުހުމުގައި ްވެސް،ްދެ އްސަލަ

ްމާޙައުލުެގް ްއޮފީހުގެ ްއެ ްވިަޔސް، ްހިސާބެއްގައި ްއެކަހެރި ްވިޔަްސ، ްތަނެއްަގއި ްވަކި ްނުަވތަ ްވިަޔސް، ކޮޓަރިެއއްަގއި

ްއު ްބެލޭނެ ްއިން ްކޮމިޓީ ްމި ްެވސް ްބާވަތްތަުކެގްމައްސަލަތައް ްމިފަދަ ްމަްއސަލަތަކެއް ްހުރިހާ ްހިނގާ ްިމްތެރޭގައި ސޫލެއް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުުކރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ ްއިތުރަށް ްބިލު ްމި ްނަމަ ްއޮތް ބިލުގައި

ްކޮމިީޓް ްބަލައިގަނެ، ްބިލު ްމި ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްުއއްމީދަކީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއަކީ، ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ދަންނަވާލަން

ްމަަސއްކަތްކުެރެވމުން ްރިޢާޔަތްކުަރއްވާެންްމަރުޙަލާގައި ްވަރަކަްށ ްކޮންެމވެްސ ްވެސް ްކަންތަކަށް ްމިދެންނެވި ދާއިރުަގއި

ކަމަށާ،ްއަދިްމިއަުދގެްސަރުާކރުން،ްމިހާރުްމިްއޮތްްސަރުާކރުންްމިްދެންނެވިްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްކުިނކަހާްފައިސާޮކޅުް

ްއ311ްޮ ްކުރިއަށް ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްއެާއއެީކގައި ްހަމަ ްއަދި ްކަމަްށްރުފިޔާ، ްހުރި ްފައިސާ ްމަސްދުވަހުގެ ްދެ ތް

ކައުންސިލުތަކުންްމިްއަންގަނީ.ްދެންްލާރިްދެވޭނީްކުިރއަށްްއޮތްްދެްމަހެއްހާްދުވަހުޭއ.ްިގނަވެގެންްދެްމަހެއްހާްުދވަހުޭއް

،ްމަސްދުަވސ7ްްމަސްދުވަސް،6ްްލާރިްދެވޭނީ.ްއަދިްމިްލާރިކޮޅުްދިނުމުގައިްވެސްްމާޒީގެްތެރެއިންްވެސްްއެބަްހުރިް

8ްް ްދޭންޖެހޭ ްެއ ްވާންދެން ްަރއީސް.ްނުދ311ްްީމަސްދުަވސް ްހިފަހައްޓާފަިއްޢިއްޒަތްތެރި ްވެްސްނުދީ ްއުޖޫރަ ރުފިާޔގެ

ހިފަހައްޓާފަ.ްހުރިހާްދިމަދިމާލަކަށްްލާރިްފޮނުވާަފއި،ްއެންމެްފަހުންްލާރިްފޮނުވާްދިމާލަީކްކުނިކަހާްސާފުކުާރްދިމާލަށްް

ްފި ްހިސާބުން ްއެ ްދެން ްހަދާފަ. ްއެްކަމަށް ްދޭނެ. ްމީހުންނަށް ްއެ ްެނތޭ ްެއއް ްލާރި ްއަުތަގއި ްމިނިސްޓަރުގެ ނޭންސް

ްވާންދެން،6ްްފަރާތްތަކަށް،ްކުނިކަހާްފަރާތްަތކަށްްދޭނެްފައިސާްެއއްްނެތޭ.ްއެްފައިސާްނުލިިބގެންް 311ްަމސްދުވަސް

ް ްމި ްލިބޭއިރުަގއި 311ްްރުފިޔާ ްއެއ6ްްރުފިޔާ ްލިބޭ ްމި ްދެން ްލިބޭއިރު ްޮކށްފައި ްދެންްމަސްދުވަސް ްދޭތެރޭގައި ަޗކާ

ނަޑކަށް.ްކުނިކަހަިއގެންްުނވަތަްކުިނކެހުމުގެްމަަސއްކަތުްންއާމްދަނީްހޯދާްފަރާތްތަކަށްް ކަންކުރާނެްގޮތެއްްނޭނގެްއަުޅގަ

ް ްލިބެންޖެހޭ ްތަކުލީފުތަކާ،ްއ311ްްެއެ ްުއފުލަންޖެހޭނެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްދަތިތަކާއި ްާވނެ ްޢާއިލާތަކަށް ްއެ ްނުލިބުނީމާ ރުފިޔާ

ނޑުްހިތުްންއަޅުަގނޑުމެންްވެސްްކުނިަކހާްމީހެއްގެްދަރަޖައަށްްގޮސްްއަޅާްވޭން ތަކާްތަހައްމަލުކޮށްަލންްއެނގޭނީްއަުޅގަ

ް ްއެ ްކުނިކަހަން ްއަތުވެދާނެ.311ްްއެތާނަގއި ްވެސް ްދުވަސް ްެއ ްފަހަރެއްަގއި ްައއިމަ. ްދުަވހެއް ްުއޅޭ ްލިިބގެން ރުފިޔާ
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ްއޗެއްްލިބޭނީްވެސްްމިދެންނެވިްގޮތަށްްއެްބޭފުޅުންނާްދޭތެރޭގައިްއެހެންވީމާ،ްއެްުދވަހުންްވެްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެ

ްއެކަންް ްއެބަޖެޭހްހޯދަން.ްއެހެންނޫނީ ްސަރުކާރުން ްގޮތެއް ްެދވޭނެ ްއެއް ްއުޖޫރަ ްެއކަށީގެްނވާ ްމަސައްކަތަށް ްެއކުރާ ވެސް

ް ްތިބި ްރަށުތެރޭގައި ްނިކުމެ، ްއެންމެން ްހުރިހާ ްހަމަ ްކުރިންވެސް ްހިނގާ. ްބަހައްޓަމާ ްނިކުމެްނުކޮށް ްއެންމެން ހުރިހާ

ްބޭނުންވަނީ،ް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްސާފުކުރަމުްނދިޔައީ. ްކުނިކަހާ ްޮގތުގައި ްމަސައްކަތެްއގެ އިޖުތިމާޢީ

ްރަްއޔިތުންެގް ްުނވަތަ ްވެސް ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްިމހާރުގެ ްނުވަތަ ްވެްސ ްސަރުކާރުން ްމި ްއުއްމީދަކީ އަޅުަގނުޑގެ

މިކަންކަމާްދޭތެރޭގައިްވިސްަނއި،ްމިްފަރާތްތަކަށްްވެސްްއެކުާރްމަސައްކަތަށްްއެކަީށގެންާވްއުޖޫަރްްމަޖިލީހުންްނަމަވެސް

ނޑުްމިދެންނެވިްބައިްއިތުރުކުރަންޖެހޭނެްަކމަށްްއަޅުަގނޑަށްްފެންނާތީެވް އެއްްދޭންޖެހޭނެްކަމަށާ،ްއަދިްމިްބިލަށްްއަޅުގަ

ްރައީސް.ްއެްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްތުލުސްޫދްދާއިާރގެް ްހުަށހެޅުއްވި ްބިލު ްހުއްުޓވުމުގެ ްފުަރއްސާަރކުރުން ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްޖިންސީ އާދެ!ްޝުކުިރއްޔާ

ްުޝކުރުދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދަމަށް ްރޮޒަިއނާ ްމެންބަރު ްބިލެއް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްިބލަކީ ްމި ްއާދެ! .

ްޓަކަިއް ްހައްލުކުރުމަށް ްކުށްތަށް ްކުދިކުދި ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ްނިޒާމުގެ ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްރާއްޖޭގައި މިގޮތުން

ްވަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްް ްޮކށްފައި ްވެސް ްތަޞްދީޤު ްއަދި ްހަދައި ްމިތަނުން ްެވސް ްވަރަްށގިަންބިލުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެިކްމީގެ ްތަފާތު ްގިނަވަުމންގިނަވަމުން، ްބިލުތައް ްއިތުރަށް ްހަމަ ްއަިދވެސް ްނައިސް ްހައްެލއް ްެއއްވެސް ތެރެއިން

ްދަނީ.ްއާދެ!ްމިް ްމި ްލެވެމުން ްފަށަލަ ްމަްއޗަށް ްފަށަލަތަކުގެ ްލަމުން،ްއިތުރު މަރުޙަލާތަކުގަިއްބޭނުންކުރެވޭެންފަށަލަތައް

ްއެހެންނަމަވެ ްބިލެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްަމއްސަލަިއަގިއްބިލަކީ ްހިނގި ްއެ ްފަހުން ްދާދި ްތެޭރގައި ްަސރވިސް ްިސވިލް ސް

ްެއްއް ްމަްއސަލަ ްސުލޫކީ ްެއއީ ްވަނީ، ްބަލާފައި ްހަމައެކަނި ްބެލުމަށްފަހު، ްމައްސަލަ ްއެ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ވެސް

ްނޫން ްެވސް ްތަޙުޤީޤެއް ްބެލީ، ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުން ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެްސްްގޮތަށް. ކުރީކީ.

ްމެންބަރަކަްށވޭ.ް ްވެސް ްކޮމިަޝނުގެ ްސަރިވސް ްޖުޑީޝަލް ްއަދި ްރައީސް. ްހިމެނޭ ްކޮމިޝަުނގަިއ ްސަރވިސް ސިވިލް

ްކަމަށް.ް ްނޫން ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްުނވަތަ ްކުްށނުކުރާ،ްސާބިތުނުވާ ްއެއީ ްވަނީ ްނިންމާފައި ްކޯުޓން ްސުޕްރީމް އެހެންނަމަވެސް

ަމޖިލީހުންްއެްމައްސަލަތައްްުނެވސްްބެލޭނެްކަމަށް.ްއަދިްއަނބުރާްވަޒީފާްވެސްްއެްވަނީްްނުވަތަްމިތަނުންްރައްޔިތުން

ްކޮމިޝަުނގެ،ްއިްސް ްަސރވިސް ްިސވިލް ްނުވަތަ ްަވޒީފާތަކަށް ްކޮމިޝަނުަގއި ްއެހެންވީމާ،ްިސވިްލްސަރވިސް ދެއްވާފަ.

ްމަސްއޫލިއްޔަ ްެއ ްނަގާފައި ްމަޖިލީހުން ްރައްިޔތުން ްހަމައެކަނި ްދޭްމަޤާމުތަކަށް ްެއއް ްވަޒީފާ ްހަމައެކަނި ްހަވާުލކުރަނީ ތު

ްއިޙްތިރާމުލިބިފަިއވާް ްމުޖުތަމަޢުގައި ްއަދި ްވާޖިބުތަކެއް، ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަާކިއ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. އުސޫލަކުން

އެްމީހުންގެްޤަދަރުވެރިްމީހެއްްގޮތުަގއިްމުޅިްދައުލަތުގެްމުވަްއޒަފުންނާިއްމުވައްޒަާފއިންނަށްްޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށް،ްއަދިް

ްމިހާުރް ްދައުލަުތގައި ްމުޅި ްއެހެންނަމަެވސް ްމަސްއޫލިްއޔަތެއް. ްހަވާުލކުރެޭވ ްގޮތެްއަގއި ްޒިންމާދާރު ްބެލުމަށް ކަންތައްތަްއ
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ްއެކަހަލަް ްހަމަ ްއުުޅްއވަނީ ްއެ ްއަިދވެސް ްރައީސް ްކޮިމޝަނުގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްޖެހިފަ. ނޑު ްލަްއގަ ްއެ ްވަނީ އެ

ނޑެއްްޤަޫބލެއްނުކުރަންްރަްއޔިތުންްމަޖިލީހުގައިްކޮމިޓީަތކުަގއިްނުވަަތްގޮތަކަށް.ްކޯޓުންްވެސްްނިންާމފަ އިްވަނީ،ްއަުޅގަ

ްއެބަް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމީހުންނަށް ްއެ ްހަވާލުކުާރއިރު ްހަވާލުކުރާއިުރގަިއ،ްމަސްއޫލިްއޔަތުަތއް ްމީހުންނާ ްމަޤާމުތައް އެ

ވަތަްނެތްްނަމަްސުލޫީކްފެންވަރަށްްބަލާފައިްާމކްސްދޭން.ްލާޒިމުކުރޭްެއްމީހުންގެްސުޫލީކްމައްސަލަތަެކއްްއޮތްްނަމަ،ްނު

އަދިްނުވަތަްތަޖުރިބާްއަށްްބަާލފައިްނުވަތަްތައުލީމަށްްބަލާފަިއްދޭްމާކްސްތަކެއްްދޭން.ްއެހެންނަމަވެސްްމުޅިްދައުލަުތެގް

ްނުވަތަ ނޑުޮކއްޓިކަމަްށ ްބަ ްނުވަތަ ްސުވާުލއުފައްދަިއ، ްއިން ްމުވައްޒަފާ ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ްކޮންމެވެސްްްނުވަތަ އެހެން

ްކޮންމެވެސްް ްއިސްތިޢުފާދޭން.ްނުވަތަ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްޖެހޭ ްނަމަ ްޚަރާބުވެއްޖެ ްނަން ްމީހެއްގެ ްއެ ްމުޖުތަމަޢުގައި ގޮތަކަށް

އެހެންްގޮތަކުންްދުރުވާން.ްއެެހންނަމަވެސްްހަމަްގަދަބާރުން،ްމިއަދުްވެސްްއެްހުންނަވަނީްެއްމަޤާމުގަ.ްއެާއއެްއކޮށްްމިް

ްފުރައްސާރަކުރުންްްހުށަހަޅާފައި ްޖިންސީ ްމިހާރު ްހުރި. ްއެބަ ްނުކުތާތައް ްބަެއއް ްފާހަގަކުެރވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބިލުގައި ވާ

ނޑަށްްފާހަގަކުރެވޭްބަެއއްްނުކުތާތައް.ްޖިންސީްފުރައްސާރަކުރުންް ނޑުްފާހަގަކޮށްލާނަންްއަޅުގަ ހުއްޓުވުމުގެްބިލު.ްއަުޅގަ

ށްްޓަކައިްޖިންސީްފުރައްސާރަކުރުންްކަމަްށްބުނެފައިްއެްވަނީްމީހެއްެގްކަންްމާނަކޮށްފައިްމިްވަނީްމިްޤާނޫނުގެްބޭނުމަ

ްއަށްްނިސްބަތްކޮށްްޖިންސީްޢަމަލެއްްހިންގުންްކަމަށް.ްޭއެގް ނުޤަބޫލުގައިްއެހެންްމީހަކުްޭއނާއާްދެކޮޅަށް،ްުނވަތަްއޭނާ

ްދެކޮ ްޓަކަިއްމީހަކާ ްބޭނުަމށް ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްމި ްަވނީ ްނިސްބަތްކޮްށް)ށ(ގަިއްބަޔާންކޮށްފަިއްމި ްމީހަކަށް ްުނވަތަ ޅަށް

ްރައީްސ.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަަކއަުކން، ްދައްާކ ްމީހާ ްހިންގާ ްޢަމަލު ްއެ ްބެެލވޭނީ ްަކމުގައި ްހިންގުން ްޢަމަލެއް ޖިންސީ

ްހަންޏެއްްނުކުެރވޭނެ.ް ްޙައްޤު ްއެ ްއިން ްލިިބފަ.ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވަނީ ްމި ްމިނިވަންކަން ްދުލުގެ ްފާަހގަކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްމުަވއްޒަަފކުްއެހެން ްފިރިހެނަކު، ްއަންހެނަކު، ްަބހަކުން،ްމިސާލަކަށް ްބުނާ ްުނވަތަ ްވާހަަކއަކުން ްދަްއާކ ްމީހަކު ނަމަވެސް

ްޖިންސީް ްހިސާބެއްގައިތޯ ްކޮން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލަން ްއަޅުަގނޑުެމން ްކިހިނެއްތޯ ްމާނަކުރެވޭނީ ްއެ ްބުނީ. އެްއޗެއް

ް ްހަޑިހުތުރު ްނުވަތަ ްވަީނ. ްޭއގައި ްއެހެްނގޮތަކަްށްފުރައްސާރަކުރުން ްކޮންމެވެސް ްނުވަަތ ްޚިލާފު، ްއަދަބާ ްނުވަތަ ބަހެއް

ބަހެއްްބުނުން.ްނުވަތަްބުނާްބަސްތަކަކުންްނުވަތަްލިޔާލިޔުމުން.ްމިސާލަކަށްްދައުލަތުގެްމުވަްއޒަފަކަށްްލޯބީގެްސިޓީްއެްއް

ނ ްއަުޅގަ ްއެބަ ްމިއީ ްވެާދނެތޯ ްެއވެްސ ްމުވަްއޒަފަކު. ްއެެހން ްުކއްޖަކު، ްމީހަކު، ްއިތުރުްފޮނުވީ ްބަލަންޖެހޭ ްއެބަ ޑުެމން

ްބާުބް ްޙައްޤުތަުކގެ ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްެއއީ ްލެވޭ. ްއެބަ ްމީގެތެރޭގައި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއް ފަށަލަ

ްދައުލަުތެގް ްކޮމިޝަންްނުވަތަ ްދީފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްސިވިލްްސަރވިސް ްވަނީ ްމި ްމިނިަވންކަން ްދުުލގެ ްފުޅާކޮށް ވަރަށް

ްއެހެްންމުވަްއޒަފުން ްއިތުރު ްނުވަތަ ްވެްއޓެއް ްއިތުރު ްކުށުގެ ްމީގައި ްސަބަބުން ްކަންތައްތަެކްއގެ ްހިނގާ ްމެދުގައި ގެ

ްތެރޭަގިއް ްއަދަުބގެ ްދެވޭ ްގުޅިގެން ްމިއާ ްހަމަ ްއަދި ްފެނޭ.ްމީގެތެރޭގައި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްހިނގައިފާނެ ކަންތައްތަެކއް

ށްފަިއ،ްއަދިްެއްޖޫރިމަނާކުރުމަށްްޓަަކއިްކޮންމެްަދއުލަތުެގްނުވަަތްޖޫރިމަނާކުރުންްވެސްްއެބަްހިމެނޭ.ްއަދިްޖޫރިމަނާްކޮ

ްަވގުތެއްްނެތްހެްނ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްތިް ްހީވަނީ ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑަށް ްފަރާތްތަކުެގ،ްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީފާދޭ

ްރުޞަތުދެއްވުން.ްބައްލަވާްގޮތުން.ްދެންްއެކަމަުކްއަޅުަގނޑުްއެދެންްއިންޓޯލްްވަގުތަށްފަހުްމީަގއިްފު
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްމިހާހިސާބުން މިނެޓުގ31ްްެއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ

ްބިލަށްްވާހަކަދެއްކުމަ ްމި ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްގެންދާ ްއަރުވަން.ްާވހަކަދައްކަމުން ނޑުމެްންހުސްވަގުުތކޮޅެއް ްއަުޅގަ ށް

ް ްމިހާރު ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްފުރުޞަތުއެރުވޭނެ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަީޑަގއި ނޑައަޅާ ްކަ މިނެޓުގ31ްްެބާއްާވ،

 ޖަހާއިރު.11ްްހުސްވަގުުތކޮޅެއްްއަުރވަން.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްފެށޭނީް

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.ްމަޖލީހުގެްރައީސ6ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިއަދުގެްކުރީގެްދަްނފަޅީގައިްދެންނެވިްފަދައި.ްالرحينްالرحونްهللاްبسن ްއައިޓަމުްްޖަހާއިރުްއެޖެންޑ11ްާންްައޅުގަ

ްއަާޅފައިްވާނީ.ްއަށްްދިއުމަށްްަކނޑ6.2ްްަ

ްއައިޓަމުް-6.2 ްޖުމްހޫް-6.2ްއެޖެންޑާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ 111ްްރިއްޔާގެ ް)ހ(ަވނަ ްދަށުންްމާއްދާގެ ގެ

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުންެގ ްސޮއިކުަރއްަވއ17ްިހުގެ ްއޮފްްމެންބަރަކު ްސެކިއުްިމނިސްޓަރ ްނެޝަނަލް ްެއންޑް ީޓްރިޑިފެންސް

ވަނ111ްްަސާސީގެްއަގެްމަްއޗަށްްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްމަްއސަލަ.ްޤާނޫނުއަލްފާޟިލްްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ގެްަމތީންްވަޒީރުންގެްަވޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްގެްއިތުބާުރްނެތްކަމުގެްހުށަހެޅުމަކާްމެދުްަގިއވާްގޮތުމާއްދާގެް)ށ(

ްމަސައްކަތްކުރުުމެގް ްދިފާޢުގައި ްމެންބަރެއްގެ ްއެ ްލިޔުމުން ްއަނގަބަހުންނާިއ ްބަހުސްގައި ްކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުން

ްމެ ްއެ ްމިނިސްޓަރްއޮފްޙައްޤު ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމި ްވާތީ ްލިބިެގން ްސެކިއުްންބަރަކަށް ްނެޝަނަލް ްއެންޑް ރިޓީްޑިފެންސް

ް)ރިޓަ ްނާޒިމުޔަްކާނަލް ްމުަޙއްމަދު ްމައްސަލަރޑް( ްނެތްކަުމެގ ްއިތުބާރު ްހުށަެހޅިފައިާވ ްަމއްޗަށް ކަމުންްްއެއްްގެ

ްޤާނޫނުއަސާ ް)ށ(ގައ111ްްިސީގެ ްމާއްދާގެ ްގޮުތގެްވަަނ ްއެްވާ ްވާހަކަދެްއެކވުްމަތީން ްދިފާޢުގައި މުގެްމަނިކުފާނުގެ

.ްނަށްްއަޅުަގނޑުްވާނީްދަންނަވާފަމަނިކުފާްއެރުވުމުގެްގޮތުންްމިއަދުްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްވަަޑއިގަތުމަށްްއެފުރުޞަތު

ްިމނިސްޓަރްއޮފް ްއެދެން ްއަރިހުން ްއަީމންޢާއްމު ްައޅުަގނޑު ްސެކިްްއެހެންކަމުން، ްނެޝަނަލް ްެއންޑް ރިޓީްއުޑިފެންސް

ް ްމިނިސްޓަރްއޮފްމަޖިލީހުގެ ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްދެންނެވުމަށް. ްވަޑަިއގަުތމަށް ްނެޝަނަލްްްމާލަމަށް ްއެންޑް ޑިފެންސް

ްސެކިއު ް)ރިޓަްރިޓީ ްް(ޑްރޔަްކާނަލް ްަރއްޔިތުންެގ ްއަޅުަގނޑު ްނާޒިމަްށ ްއަށްްމުޙައްމަދު ްޖަލްސާ މަޖިލީހުގެ

ްއެމަރުޙަބާ ްއަރިހުްދަންނަވަން. ްމަނިކުފާނުގެ ްޑެިޕއުގައި ްއަސްއުސްތާޛާ ްޖެނެރަލް ްެއޓަރނީ ްއެްބިޝާމާްއިޝަތުޢާޓީ ްއި
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ްލެފްޓިނެންޓް ްއެްޑަވއިޒަރ ްލީގަލް ްހުއްދަދިނުމަށްްޝަްމސުލްްމަނިކުފާނުގެ ްބައިވެިރވެަވޑަިއެގންނެވުމަށް ފަލާޙު

ްގޮުތގެ ްަގާވއިދުަގއިާވ ްމަޖިީލހުގެ ްވާތީ ްއަރުްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްހުއްދަ ްެއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެޖެންާޑްވާފަްަމތީން ްވާނީ. އި

ެއއް،ްހުޅުހެްނވޭރުްްނިޒާމާްބެހޭްަމއްސަލަްއޮީތްދިވެހިރާއްޖެ،ްގެްދަށުންްއަުޅަގނޑުމެންްކުރިމަތީަގއިްމ6.2ިނަންބަރުް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ް:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުންް

ވަޒީުރކަންްކުރަންްހުިރްްޖަވާބުދާރީވުމުަގއިްވެސްްހަމަްއެބޭފުޅުންްޖަވާބުދާރީވާނެތޯ؟ްމައްސަލަްހުށަހެޅިފައިްއޮތީްސީދާ

ަގއިްވެސްްހަމަްބޭނުންްގޮތަށްްމިްމައްސަލައިްއެހެންްމައްސަލަތަކުގައިްކަންތަްއތައްްހިނގާ،ްމީހަކާްދެކޮޅަށް.ްއެހެންވީމާ

ްޮގތަށްތޯްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުްއޮީތ؟ްެވވޭުބގެްފަރާތުންްޖަވާބުދާރީރަްނައިޓީމަކުންްވަދެްބަންޑާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގޮތުން ްއެހީތެރިވުުމގެ ްވަޒީރަށް ްޮއންނަނީ. ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްަޖވާބުދާރީެވވަަޑިއގަންނަވަން ްވަޒީރު ަވޒީުރްބޭފުޅުން

ތީްވެސް.ްއޮްއަިއއްސައިްއޮތީްެވސް.ްއަދިްމިހާތަނަށްްޢަމަލުުކރަމުންްއަރިހުަގއިްތިއްެބވޭނެްކަމަށްްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގަ

ް ްނަންބަރު ްަދށުން،6.2އެޖެންޑާ ްމައްސަލަްްގެ ްބެހޭ ްދާއިރާގެްނިޒާމާ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްޢަބްދުްއެްއ، هللاްމެންބަރު

ް.ޢަބްދުއްރަޙީމު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޙީމުޢަބްދުއްރަهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްޤާނޫ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ށ(85ްނުއަސާީސގެ ްާމއްދާެގ ްސަލާމަތަށްވަނަ ްަޤއުމީ ްއަމަންޢާއްްަގއި ްނުވަތަ ުމްޓަކަިއ

ްޖަލްސާްރައްކާތެރިކުރުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްަބއެއްްްަޓކަިއ ްޖަލްާސއަކުން ްުނވަތަ ްމަޖިލީހުެގްނުް،އެއް ްެއ ވަަތ

ްއެްއގެ ްަބެއއްްލްސާޖަްކޮމިޓީ ްޖަލްސާއަކުން ްނުވަތަ ްޖަލްސާް،އެްއ ްކަމަްށްްިސއްރު ްބޭްއވިދާނެ ްގޮތުަގއި ެއއްެގ

ލްާސއަކަށްްނުވަތަްކޮމިީޓއަކަްށ،ްއެއްްބާްއވަންވާނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޖަްބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.ްމިފަދަްސިއްރުްޖަލްސާ

އެްއގެްްބިއްޔަތުންްއެްޖަލްސާްއެއީްިސއްރުްޖަލްސާެގްއަޣްލަިއްބަިއވެރިިވްމެންބަރުންޯވޓުގަް،އެްޖަލްސާައކަށްްހާޒިުރވެ

ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާްސކޮށްެގންނެވެ. ްާބއްވަން ްްގޮތުަގއި ްޤައުީމ ްނެގެނީ ްމި ްކަމެއްަގިއްމިހާރު ްހުރި ސަލާމަތާ
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ްއަޅުްބަހު ްއެހެންވީމާސްކުރަންވެގެން ްއުޅެނީ. ްމި ނުޑމެން ްގަ ްޤަބޫލުކުރާ، ނޑު ްމައްްއަުޅގަ ްމި ިއްގަްސަަލއިޮގތުގައި

ް ްރޫލިން ްރިޔާސަތުން ްޤާނޫމަޖިލީހުގެ ްދޭންޖެހޭނެ ްއެއް ް)ށ(85ްނުއަސާސީގެ ްމާއްާދެގ ްގޮުތގެވަނަ މަތީން.ްްގަިއވާ

ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެންމެްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްްވަނަްމާއްާދއާްހަވާލާެދއްަވއ85ްްިޤާނޫނުއަސާސީެގްމަޖިލީހުގެް

ް ްމައްަސލައިނެންގެވި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމަޖިލީހުގެ ްަގއި ް)ހ(34ްގަާވއިދުެގ ްމާއްާދގެ ްވަނަ ްަގިއ ްމަޖިލީހުގެްވެސް ބުނަނީ

ްޖަލްސާއަްޖަލްސާ ްސިއްރު ްހާއެއް ްހާލަތްތަކުން ްއަންނަނިވި ްބަދަލުކުެރވޭނީ ްކަމަކަށް ްދިމާވެއްޖެ ްފެނިގެންްލަތެއް ށް

ްޖަލްސާ ްއެ ްޖަލްސާްމަޖިލީހުން ްސިއްރު ްަބެއއް ްޖަލްސާެއއްގެ ްއެ ްނުވަތަ ްކުިރއަްއެއް ްޮގތުގައި ްގެންިދއުމަށްްެއއްގެ ށް

ްޢިްއޒަތްތެރިްފާސްކުރުމުންނޭ ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްވަނީ ްމި ްހުށަހެިޅފައި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު .

ްހުށަހަޅުއްވާފައިް ްޖަލްސާމެންބަރު ްސިއްރު ްއަކީ ްޖަލްސާ ްމި ްެއއީ ްހުށަހެޅުއްވުމެއް. ްހެދުމަށް.ްްއެއްްވާ ކަމުގައި

ތާއީދުލިބިއްޖެްނަމަްރިޔާސަތުންްވޯޓަކަށްްއަހާނެ.ްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްގެންްެއކަންްކުެރޭވނީ.ްއެއީްއެކަންްހިނގަމުންދާް

ްގޮތަކީ.ްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުތޮއް

ނޑުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުްވެސްްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ނޑުްހޯމްްމިނިސްޓަުރގެްދަންފަޅީަގއިްވެްސްސުވާުލްއުފެއްދިކުރަން.ްއަދިްޭއގެ ނޑުްްއިތުރުންްހަަމްއަުޅގަ ގޮތަށްްއަުޅގަ

ްމުގުުރްބަހައްާޓގަިއް ްވޭ ްމަނިުކފާނު ްކުރިމަތީަގއި ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން ްބޭނުންޭވ ްސުވާލުކުރަން ހަމަ

ްނިން ްދެންްމާފަނިންމުމެއް ްނިންމުމެއް. ްނިންމި ްވޯޓުން ްމެންބަރުންގެ ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ .

ްމެން ްބަާލއިމަޖިލީހުގެ ްއަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްކަމެއް ްނިންމާ ްވޯޓުން ްސުބަރުން ްނުފެނޭ ްައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ޕްރީމްްރު

ނޫންްގޮތަކަށްްނުވާނެްްމިއަދުްމިްނެގޭްވޯޓުްއެއީްސިއްރުްޯވޓެއްްކަމަްށ،ްއެ،ްނިންމިދާނެްކަމަކަށް.ްއެހެންވީމާްކޯޓަށް

ނޑުްދެކެނީ.ްއެހެންވީމާކަމަ ނޑަށްްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ްފާޅުްވޯޓެއްްމިއަ،ްށްްއަޅުގަ ދުްމަޖިލީހުގައިްނެގޭނެްކަމަކަށްްައޅުގަ

ްެއް ްއެކަމަކު ްގޮތް. ްޖެހޭ ްއޮންނަން ްމިކަން ްފާހަގަކުރެްއވީ ްއެ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްދެންމެ އަދި

ްަރްއޔިތުން ްދައުރުަގއި ްމިދިޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތް ްއެބަ ްނިންމާފައި ްކުރިން ްނޫން.ްމާ ްަނގާްނިންމުމެއް ްމަޖިލީހުގައި ގެ

ްތި ްއެއީ ްޮއވެގެން. ްސަބަބުތަކެއް ްހެދީ ްއެހެން ްހަދަން. ްޯވޓުތަކަށް ްސިއްރު ބޭފުޅުންނަށްްްވޯޓުތަަކކީ
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ްސެކިއުމަނިުކފާނުް.އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމިނިސްޓަރުގެ ްޑިފެންސް ްަބލަހައްޓަވަނީ ްވެސް ްސިފައިން.ްރިޓީ ްޯއޑަރަށް ގެ

ޕްރީމްްކޯޓުެގް.ްދެންްއެގޮތަށްްމަނިކުފާނުްީދލައިލަންޏާްސުނީއްރުްޯވޓުްނަގަންޖެހޭޓުްނުނެޭގނެ.ްސިފާޅުްވޯ،ްއެހެންވީމާ

ްތަން.ްްެއކަނިްމިްހިންގާްމަނިކުފާނާއިްޑީ.އާރު.ީޕއާްދަށުންްމިތަން

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނގެްކުރިމަތީގައިްމިްވަނީް ތޮްއޑޫް،ްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވައިްއޒަތްތެރިްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިމިހާރުްއަޅުގަ

ްހުށަހަޅުއްވާްހުށަހެޅުއްވުެމއް.ްއެްހުށަހެޅުމަށްްމަޖިލީހުްގަވާއިދުަގއިވާްގޮުތގެްޢަލީްވަޙީދުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ނޑުްވޯަޓކަށްްދަންނަވާނަން.ްމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާ ް.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުމަތީންްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުހެންވޭްމެދު

ްމައްސަލަ ްނިޒާީމ ްގޮތުން ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްތެެރއިންްްޝުކުރިއްާޔ، ެއއްގެ

ްކަމަކަށް ްގެންދަވާނެ ްކުރިއަށް ްހުށަހަޅައިގެން ްކަމެއް ްނޫނީ ްެވސް ްޤަބޫލެއްނުކުްސިއްރުކުރަން ްބަހުައޅުަގނޑު ސްްރަން.

ްޖެހޭނީްވެސްްއިނގޭތޯ.ްގެންްއެްކަމަކަށްްތާއީުދްލިބެންތެރޭގައިްކަެމއްްހުށަހަޅަންޏާްހުށަހަޅައި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަންނަނިިވް ްބަދަލުކުރެވޭނީ ްޖަލްާސއަކަށް ްިސއްރު ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްބުނަނީ ްމި ްގަާވއިދުަގއި މަޖިލީހުގެ

ްކުރެ ްިސއްުރްްހާލަތްތަކުން ްބައެއް ްޖަލްސާގެ ްނުަވތަ ްއެއް ްޖަލްސާ ްއެ ްމަޖިލީހުން ްފެނިގެން ްކަމަށް ްދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއް

ްއައިޓަެމއް.ްެއް ްއެޖެންޑާ ްަވނީ ްކުރިމަތީގަިއްމި ްގެންދިއުމަށްްފާސްކުރުމުންނޭ.ްމަޖިލީހުގެ ްކުިރއަށް ްގޮތަށް ޖަލްސާއެްއގެ

ްކުރިންް ްފެށުމުގެ ްބަހުސް ްދަށުން ްއަިއޓަމުގެ ްމެންބަރުންްްއެޖެންޑާ ްބަދަލުކުރަން ްޖަލްސާއަކަްށ ްސިއްރު އެ

ްބަހުސްގެް ްއެ ްފެށުމަށްފަހު ްބަހުސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީ. ްހާލަތަކީ ްހުށަހެޅުއްވޭނެ ްއެ ްވަްނޏާ ްކަމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ްމި ްމިގޮތަށް ްތާއީދުލިބިގެން ްހުށަހެޅި، ްމިގޮތަށް ްވަނީ ްކުރިންވެސް ްމީގެ ްކުެރއްވޭނީ. ްއެކަން ްނޫން ކަްންތެރެއަކު

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްެހންވޭރު ްމެދު ްެއއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްއެހެންވީމާ، ްޮކށްފަ. ްމަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން

ްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުމެދުހެ
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ްކު ްމީގެ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮަތީކްޝުކުރިއްޔާ ްއޮތް ްގެންޮގއްސަ ްޕްރެކްޓިްސކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރިންވެސް

ްގޮތަށް.ް ްފުރުޞަތުދެވޭ ްވަނީްނަމަ،ްއެކަމަށް ްކަމަށް ްެއދިއްޖެ ްބޭފުޅަކުްިސއްރުކުރަން ްތެރޭގައި ްބަހުސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެޖެން ްއޮތް ްލިބިފައި ްކުރިން ްމާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަކީ ްއެޖެންޑާ ްމި ްއެހެންވީާމ،ްއެޖެންޑާްއެހެންނަމަވެސް ްއެއް. ޑާ

ްބޭނުންފުޅުް ްސިއްުރކުރަން ްވެއްެޖްއޔާ ްގޮތުަގއި ްައޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާ ްފެށިއިރުަގއި ްބަހުސްކުރަން ްހެނދުނު ްމިއަދު އަށް

ވާނަމަްސިއްރުކުރަންްހުށަހަަޅންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއގެްދަށުންްމީގެްކުރިންްެވސްްރިޔާސަތުންް

ްދަްފުރުޞަތެއްްދީފައިނުވާތީްއަޅުަގނޑުްހަމަްތަކުރާރުޮކށްްދަންނަވާލީ.ްމިފަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްމިހާރުްވަްނީްނިންމާފަ.ްމިހާރުްމިްއޮތ6.1ްްީދެްއެޖެންޑާްއައިޓަެމއްްމިްއޮީތ.ް ނޑުމެނ6.2ްްއަުޅގަ ަގއިްއަުޅގަ

ްއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.މިްއުޅެނީ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއ،ްތޮއްޑޫްދާް

ްް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްެއއްެޗއްްޗެކުކޮށްލީްމިްޙަީޤޤަތުގަ.ްޢަބްދު ޢަބްދުލްރަޙީމުގެްހުށަހެޅުމަށްްއަުޅގަ

ްމަނިކުފާ ްތާއީދުކޮށްލީ ްައޅުަގނޑަްށްމި ްއެހެންވީމާ، ްބަލައިަލން. ްގޮތް ްއޮތް ްމިއަދު ްރޫލިްނ ްމޭޒުގެ ްއިދާރީ ްތި ނުގެ

ްަނގަްން ްއޮންނާނީްސިއްުރވޯޓު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޣާވާެތއްެގްގޮަތށްކަން.ްެއއީ ްޮބޑު ްިތްއޮތީ ްރޫލިން ްމިއަުދގެ އެނިގއްޖެ

ްމިތަ ްިއތުރަށް ްއެނގޭ ްއެބަ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްފާސްކޮށްފަ. ްއުޅެނީްމިތަނުން ްތި ްނިންމައިގެންކަން ްނިންމުމެއް ނުން

ްގަާވއިދުަގިއް ނޑަައޅާފައި ސިއްރުޯވޓަށްްވެސްްދާން.ްެއހެނެއްނެހެދޭނެ.ްމަޖިލީހުގައިްއޮންނާނެްމަޖިލީސްްހިންގާްގޮތްްކަ

ްސުވާ ްެއކަމާ ްިއތުރަކަށް ްދެން ްއެހެްނވީމާ، ްނަގާނީ. ްިސއްުރވޯޓޭ ްވޯޓަކުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ުލކުރަންްހުރިހާ

ްމަޖިލީހުގަިއް ްމި ްމިއަދު ްއޮިތއްާޔ. ްއެހާބޮޑަށް ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްބޭފުޅުްނގެ ްތި ްއިޞްލާުޙގެންނަވާ ްަގވާއިދަށް އަލުން

ްނެގެންޖެހޭނީްސިއްރުްވޯެޓއް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއި ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމެންބަރުްނިޒާމާ ްޢިްއޒަތްތެރި ރާގެ

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.هللاްޢަބްދު

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެް

ް 85ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގަވާއިދުގެ ްދަށުންނާ،ްއަިދްމަޖިލީހުގެ ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ ްހަވާލާދޭނ34ްްްވަނަ ްއަށް ްމާއްދާ ަވނަ

ްއެންމެްބޮުޑްބޭ ނުންވާްސަބަބަކީްޙަޤީޤަތުގަިއްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިހާރުްމިްދަންފަޅީގައިްހިނގަމުންދާްމަސައްކަތުގެ

ްސަމާލުކަމަްށް ްރައީްސގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަަލ ްއެ ްވާީތވެ، ްކަަމކަށް ްގުޅޭ ްސަލާމަތާ ްޤައުމީ ްހިމެނެނީ ބައެްއގައި

ްނު ްދެވޭނެތޯ ްުކރިއަށް ްމެދުަގއި ްެއއާ ްކުރިއަްށްގެނެއްަސ، ްސިއްރުކޮްށގެން، ްއަަހއިގެްނ، ްވޯަޓކަށް ްއެ ްނޫންތޯ ވަަތ

ްމައްސަަލއިަގއިް ްވެސް ްކޮމިޓީަތކުަގއި ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮތެއްގައި ްޢާއްމު ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ދާންޖެހޭނެ

ސިއްރުްކޮމިޓީއަކަށްްހަދަންްްފުރަތަމައިނުންްހަމަްއިދާރީްގޮތުންްމިކަހަލަްކަމެއްްދިމާވެއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްފުރުޞަތުްދޭް

ްރައީްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިގޮތަށް ްެވސް ްޖަލްސާތަކުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްކުރީގެ ްމީގެ ްއަނެއްާކ ްނަހަދަން. ނުވަތަ

ްބަހުސެްއް ްގުޭޅ ްސަލާމަތާ ްަޤުއމީ ްަރއްކާތެރިކަާމއި ްޤައުމީ ްމީ ްނަގަީނ ްމި ްނުކުތާ ްމި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ކަންކޮށްފަިއވާތީެވ،

ްހިނގާނެތީވެ ްވަރަށްްމިތާނގައި ްގުޅޭ ްސަލާމަތާ ްޤައުމީ ްޖަވާބުދާރީވާން ްޖެހޭނެ ްމިތާނގަިއ ްަވޒީރު ްޢިއްޒަތްތެރި .

ްކުރުމަށްް ްމިގޮތަށް ްމިކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްކޮށް ްޢިޒުނައާ ްވެްސ ްަވޒީރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންެވގެްނ މުހިއްމުކަމެއްގަ.

ްއިފިްކަމަށްްވަންޏާމު.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސގެްއަރިހުަގއިްމިްއެދެނީ.ްަވޒީރުްޢިޒުނަދެއްވަް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްނިމިފަ.ް ްއޮންނާނީ ްއެކަން ްފާސްކުރެއްީވމަ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގައި ްނުވާނެ. ްބޭނުމެއް ްެއއް ްޢިޒުނަ ވަޒީުރގެ

ްهللا.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްމުރަޙީނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްފޮ

ނޑުްިނޒާމީްމައްސަލަްއެއްްމިްނެގީްދެންމެގަިއްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެިރް ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްޓަ ްއިޞްލާޙުކޮށްލުަމށް ްއެްއެޗއް ްވިދާޅުވި ްވަޙީދު ްޢަލީ ްހުރިހާްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްނަގަން ްސިއްުރވޯުޓ ްެއއީ ކައި.

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުީދގެންްފާސްކުރިްވާހަކަްވިދާުޅީވމަ،ްެއއީްކުެށއް.ްހުރިހާްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންްއެއަކަްށް

ްާޢއްމުކޮށް ްައކީ ްޖަލްސާ ްިވދާޅުވީމަ،ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެކަން ްއެހެންވީމާ،ްެއޮގތަށް ްނުދޭ. ްދާްްވޯޓެްއ ހުޅުވާެލިވގެން

ްއިްން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގޮތެއްަގއި ްޢާއްމު ްޓަކައި، ްއޮޅުވާލުމަށް ްކަންކަން ްރަްއިޔތުންނަށް ްވާތީވެ ޖަލްސާއަކަށް
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ކުރަްއވަމުންގެންދަވާްމަަސއްަކތްތަކުގެްތެރޭަގއިްތޮްއޑޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްމިއަދުްވެސްްއެފަދަް

ްއޮޅުް ްމިްއޮޅުަވއިެލއްވުެމއް ްޓަކައި ްހާމަކޮށްދިނުމަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްިއޞްލާޙުކޮށް، ްެއކަން ނޑު ްއަުޅގަ ަވއިލެްއވީމަ

ްދަންނަވާލީ.ްއެއީްހުރިހާްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުދީގެންްފާސްކުރިްފާސްކުރުމެއްްނޫނޭ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމާ ްވަނީ ްމި ްކުރިމަތީަގިއ ްޮތއްޫޑްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހުށަހަޅުއްވައި، ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ފަންނު

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްއުޅޭ. ްއެބަ ްހުށަހެުޅމެއް ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަންްނިޒާމާްބެހޭްމައްަސލައަކަށް.ް

ް

ްނިޒާމީްމައްސަލަ()

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢަމަލުކުރަމުންދަނީ.ްމަނިކުފާނުް ްތި ްޤާނޫނީކޮށް ްޣައިރު ްމަނިކުފާނުްހަމަްސީދާ ްމިހާރު ްރައީސް.ްައޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްދެންމެ ްރަނގަޅުކުަރންޖެހޭނެ. ްއިން ްޣައިުރްްޔައުމިްއޔާ ްތުހުމަތަކީ ްކުރެްއވި ްެއ މެންބަރު

ްވޯެޓްއް ްިސއްރު ްފާސްކޮށްފައި، ްއޮންނާނީ ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްޯވޓުން ްނެގި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްތުހުމަތެއް. ޤާނޫނީ

ްއަުޅގަ ްއުޅޭތީވެ ްބަޣާވާތްކުރަން ްމަނިކުފާނު ްމިހާރު ްއެހެްނވީމާ، ްައކީ. ްވާހަަކ ްދެްނނެވި ްައޅުަގނޑު ްެއއީ ނޑުްނަގަން.

ްތާއީދެއްނުކުރަން...ް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮްއޑޫ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް.ްއަޅުަގނޑުްކުޑަހުވަދޫްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރަށްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްނެގީ ްެއްއްމި ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާެގް)ށ(ަގއ85ްްިޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ

ްއެ ްހަމަ ްއަދި ްގޮތުންނާ، ްގުޅޭ ްާވހަކައާ ްެއއްެޗްއގެ ްދާްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްމި ްޢަމަލުކުރަމުން ނޑުެމން ްއަުޅގަ އާެއއްކޮްށ
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ް ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލްސ35ްްާރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްބަޔާންކޮށްފައިވޭ ްބަހުން ްސާފު ްަވރަށް ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު ްއޮތީ ްހިތް ްޤަބޫލުކުރާ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްހާލަތްތައް. ންބަުރްސިއްރުކުެރވިދާނެ

ްެއއްް ްމައްސަލަ ްފެނުނު ްމިަތނުން ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއަީކްމީ ްހުށަެހޅިފައިާވްމައްސަލަ ްފަދައިން ފާހަގަކުރެްއވި

ްކަމަށްް ްކަމެއް ްސިއްރުކުރަންޖެހޭ ްވާނަމަ،ްނުވަތަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްހުރި ްނުރައްކާ ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްކަމުގައި ްމި ނޫން.

ްކުރެވެންޖެހޭނީ.ްއެކަްންްވާނަމަްނިޒާމީްމައްސަލައެްއގެް ްއެކަން ްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހަޅައި،ްތައީދުލިިބގެނެއްްނޫން ތެރެއިން

ްއޮތީް ްހިތް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން ްއޮންަނންޖެހޭނެ. ްއުސޫލުތަެކއް ްުކރެވޭނެ ްޒިންމާދާރުކޮށް އެއަްށވުރެ

ްފާސްކޮށްފަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަކައި ްޢަމަލުކުރުމަށް ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންކަމުން ްަގވާއިދަީކ. ްއެްއޗެއް ްއޮތް އި

ްއެކަްން ްއެގޮތަށް ްއެހެންކަމުން ްނޫން. ްހުށަހެޅިގެނެއް ްމިގޮތަށް ްމިއަދުގެ ްދާންޖެހޭނީ ްހިސާބަްށ ްވޯޓާ އަޅުަގނޑުމެން

ނެޑއްްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްއެހެްނވެްއެްވާހަކަްދަންނަވާލީ.ް ްކުރެވިދާނެްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް

 ްދެްއެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަރި

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޫނން.ްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްތާރިޤު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްތާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްނި ްދެންމެ ްނެގީ ްމި ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްކަމެްއްޢިއްޒަތްތެރި ްތެރެއިން ްނުކުތާއެްއގެ ޒާމީ

ްދެޭކް ްައޅުަގނޑު ްފާހަގަުކރަންވެގެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަްނބޮޑުވުން ްއެކަމުގެ ްދާތީވެ ްހިސާބަށް ްއަނހާ ްވޯޓަށް ހުށަހެޅި،

ްރައީްސެގް ްއެކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްހުށައެއްނޭޅޭނެ. ްހުށަހެޅުމެއް ްއެ ްނަަގއިގެން ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ގޮތުަގއި

ްެއްްސަމާލުކަމަށް ްހުޅުވާލަިއގެން، ްުފރުޞަތު ްއެކަމުގެ ްކަމެއް ްކުރަްއަވންޖެހޭ ްރިޔާސަތުން ްގެނައިމާ މެންބަރަކު

ނޑަކަްށް ްއަުޅގަ ްދެކެނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްފާސްކުރަންޖެހޭނެ ްހުށަހަޅައިގެން ްގޮތަކަށް ްވަިކ ްއެދިގެން، ފުރުޞަތަށް

ްހު ްގޮތަކަްށ ްތެރެއިން ްއެއްގެ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްއެހެންނަމަވެސްްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ްކަމަކަށް. ްއެޭހނެ ްވޯޓަކަށް ށަހަޅައިގެން

ްރިޔާސަތަށްްއެްފުރުޞަތުްއޮްތްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދެކެންްއެްފުރުޞަތުްހުޅުވާލަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލަެއއްނުގަްނނަށް. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަަމކަށް ްެއއް ްނުކުތާ ްބެހޭ ނޑުްނިޒާމާ ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްވިދާޅުިވ ރު

ްެއް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެދިަވޑަިއގަތީމަ، ްފުރުޞަތަށް ްއެ ްދަށުން ްމައްސަލައެްއގެ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްގެންދަނީ. ްމި ޢަމަލުކުރަމުން

ްފުރުޞަތުްއެރުވީ.ްމަްއޗަންޮގީޅްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅި

ނޑުްމިްނަގާ،ްޭއގ44ްްެޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްގަާވއިދުގެް ވަނަްމާއްދާަގއ7ްްިވަނަްމާްއދާގެްދަށުންްއަޅުގަ

ްލައިގެ ްބުނަނީ ްމި ްޖަމާޢަތަކަށް ްަވކި ްހެދުމުގައި ްހުންނަ ްނިސްަބތްން ްކަމަކަށް ްވަކި ްނުވަތަ ްނިޝާނެްއްވާ ްނުވަތަ ބެޖެއް

ްކަމެއްްޖެހުމާ، ްމަނާ ްގެންުގޅުމަކީ ްއެްއޗެއް ްއެފަަދ ްގޮތަށް ްފެންނަ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްައޅުަގނޑަށްްްއެހެން ކަމަށް.

ްޑިޮމކްރަިޓކުގޮުތގަްހީވާ ްމިއީ ނޑަްށްްއި ްއަުޅގަ ްމީގެތެރޭގައި ްނިޒާމެއް. ްޕްރެޒިޑެންޝަލް ްޮއތް ްއުފެދިފައި ވެްއޓެްއގައި

ް ްފެންނަނީ ްގޮތުަގިއ ްމިނިސްޓަރެއް ްޑިެފންސް ނޑުމެން ްނާޒިމުއަޅުގަ ްްހުންނެވި ްއިންެނވީ މިލިޓަރީްވަޑަިއގެްނނެވިއިރު

ްއެްއޗެހިތަކެއްްޔުނިފޯމު ްމިލިޓަީރ ްނުވަތަ ްގައި ްބިސްކޯދު، ްއެހެންވީމާ،ްްބެޖުތަކާއި ްގޮތަށް. ްފެންނަ ްއެްއޗެހި ފޮތިތަކާ

ްއެ ްަގވާއިުދަގއި ްީހވަނީ ްއެްްބުނާްއަޅުަގނޑަށް ްނެގުނީގޮތަށް ްމި ްގޮުތގައި ްިނޒާމީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރުްް.އީ ނޑު އަުޅގަ

ްމިލިޓަރީް ްމިީއ ްޤައުމެއްތޯ؟ ްމިލިޓަރީ ްމިއީ ްވަދޭ ްމިހާރު ްބިުރވެރިކަމެްއ ްހިތަށް ްައޅުަގނޑު ްބިރުވެރިކަމެްއ، ހިތަށް

ްބަޣާ ްގޮަތަކށް ްފާހަގަާވ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކަމަކަްށ ްމިލިޓަރީ ްސީދާ ްުސާވލަކީ. ްައޅުަގނުޑގެ ްތިބިްޤައުމެއްތޯ ްކޮށްފައި ވާތެއް

އްްއަތުރާަފއިވާތީްސީދާްބަޣާވާތެއްްކޮށްފައިްމިިލޓަރީްވެރިކަެމއްތޯްމިހާރުްމިްެއއްޗެހިތަްަތކާްޔަކުްބޮުޑސިންގާްބިްސކޯދުބަ

ްއަޅުަގނޑު ްްމަށްރުގެންނެވުބިްމެންހިނގަނީ. ްވެސް ްކުީރަގއި ްވަޑަްޓަކައި ްއެހެންނަމަވެްސްމިނިސްޓަރަކު ިއަގންނަވައިފި.

ްކުލަފޮތިތަކާްބިސްކޯދު ްފާޑުފާުޑެގ ްމިއި ްއަތުަރއިގެން ްމޭްބަރިޔާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަަޑިއގަތުމަކީްްތަނަށް ްގޮތަށް ބޮޑުކުރާ

ްދެކޭ ްވެސް ްބިރުދެއްކުްއަޅުަގނޑު ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްސީދާ ްއެއީ ްކުރާކަންްގޮުތަގއި ްވެރިކަމެއް ްމިލިޓަރީ ްޓަކައި، މަށް

ް.ްއެްއުޅެނީހަށްްއައިސްގެންްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީްހާމަކޮށްދިނުމުގެްގޮތުން

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ7ްްގ1ްެޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެްޖަދުވަލުްނެންގެވީްމަނެންގެވިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްތިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދެންމެް

ް ްމ7ްިނަންބަރު. ްނަންބަރުގައި ްހުްވަނަ ްލައިގެން ްމެންބަރަކު ްއޮންނަނީ ްޖަމާޢަތަކަށް ްވަކި ްހެދުމުގައި ވަކިްްނުވަތަންނަ
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ް ްޖެހުމާކަމަކަށް ްނިޝާނެއް ްނުވަތަ ްބެޖެއް ްނިސްބަތްވާ ްފެންނަ ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެން ްއެފަދައި އެްއޗެްއްްގޮތަށް

ްމަނާ ްެއއީ ްއެހެންވީމާ،ްމިގެންގުޅުން. ްކަމަށް. ްބެްކަމެއް ްަކއުްނސެލްކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްމަޝްވަްހޭ ްރާްޖެނެރަލްގެ

ްދު.ޙީތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަް،އެއްްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހޯދާފައިްގޮތެއްްނިންމާނަން.ްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްަރއީސް. ްަރއްޔިްްޢިއްޒަތްތެރި ްޗެމްބަރަީކ، ްމަޖިލީހުގެ ްޮބުޑްރަްއޔިތުންތުންގެ ްއެންމެ ްޗެމްބަރުގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ގެ

ްމަޖި ްރައްޔިތުްނގެ ްލިިބގެްނވާނީ ްއެހެންވީްއިމްތިޔާޒުަތކެއް ްމެންބަރުންނަށް. ްމާލީހުެގ ްޖެނެރަލްް، ަކއުންސެލް

ްބަމެދުވެރި ްއަނެއްާކްއަނެއް ްކުރަްއވަނީ.ްކުރަްއވަިއގެން ްތި ްމަނިކުފާނު ްޖެހޭނީްއެޣާވާތް ްމިނިސްޓަރު ހެންވީމާ،ްިޑފެންސް

ް...ޓުްބާލަންކޯ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްގިލީްދާއިރާނމާމިް،އެއްްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްޢިއްޒަތްތެރި

ް.ޤާސިމުްއިބްރާހީމު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްން:ވާހަކަދެއްެކވުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުމާމިނިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްޤަބޫުލކުރާްއާދެ! ނޑު ްޝުކުރިއްާޔ.ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމައެކަނިްްރައީސް ްމަޖިލީހުެގްމެންބަރުންނަށް ްއެއީ ގޮތުަގއި

ްމާއްދާ ނޑުްއޮތް ްައުޅގަ ްކަމަށް ްދަޢުވަތުްއެއް ްއެހެން ްއަންނަޤަބޫލުކުރަނީ. ްބޭނުމަށްްް،ދެވިގެން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނުަވތަ

ްބޭ ްއެހެން ްަވޑަިއގަންަނވާ ްއެޓަކައި ްއެްފުޅުންނަށް ްހެދުން ްރަސްމީ ްތުރުކުރެްބޭފުޅުންގެ ްކަމަށްއްބޭފުޅުންނަށް ްވޭނެ

ްޝުކުރިއްޔާ.އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއާދެ!ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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މަދުްމުޙައްްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްމަްއޗަންގޮޅީގޮުތގައިްްގެބެހޭްމައްސަލައެއްްްނިޒާމާއަޅުަގނޑުމެންނަށްް

ނުޑްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަުތެގްފަރާތުންްމިކަމާްދޭތެރޭގައިްްައކީްބެހޭްމައްސަލަިނޒާމާްރަޝީދުްމިްނަންގަވާފަިއވާް ައުޅގަ

ްްއިތުރަށް ްެއއް ްމައްސަލަ ްއެހެންވީިވސްނާލަންޖެހޭނެ ްދެކެނީ. ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްބެހޭ ްއެަކމާ ްއަުޅަގނުޑްމާ، ގޮތުން

ްޓީތަކުޕާ ްނަގާނަން. ްަވގުތުކޮެޅއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޝްަވރާކޮށްލާހެދުމަށް ްލީޑަރުންނާ ްމިގެ ނޑު ްްއަުޅގަ މަޖިލީހުގެްހިސާބުން

ނޑާލަން.ް ްޢަލައިކުމް.ްްވަްއސަލާމްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(12:31ްއިނ11:22ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް]އަށ13:13ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ނޑާލަންޖެހުނީްޖަލްސާގައިްނެްނގެވިްިނޒާމާްބެހޭްނުކުތާއާްުގޅިގެންްމަޖިލީހުގެް ނޑުމެންްކުިރންްމެދުކަ `ްއަުޅގަ

ޖަލްސާްއަށްްހާޒިރުވުމުގައިްައޝްކަރީްމެޑަލްްބޭނުންކުރެވިދާނެތޯ،ްއެކަމާްބެހޭްގޮތުންްއުފެދުނުްސުވާލުތަކެްއގަ.ްއެކަާމް

ްމަޖިލީ ްގޮތުން ްމަޖިލީހުގެްބެހޭ ްމައްސަލަ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްއެކު ްނެތުމާ ްއެނގެން ްސާފުކޮށް ްގޮތެއް ްަވކި ްގަވާިއދުގައި ހުގެ

ގަާވއިދުަގއިްބުނެފައިވާްގޮުތެގްމަތިންްފުރިހަމަްރިޔާސީްނިޒާމެްއގައިްކަންތައްަތއްްހިނގާްގޮތެއްްއޮތްްތަނެއްްބަލަމުންް

ްކަންަތއް ްއެ ްކޮްނގްރެްސގައި ްއެމެރިާކގެ ްގެންދަނީ. ްގޮތުްންމި ްބެހޭ ްެއކަމާ ްަބލާފައި، ްގޮތުން ްބެހޭ ްގޮތާ ްހިނގާ ތައް

އަޅުަގނޑުްރޫލިންްއެއްްނެޭރނަން.ްއެހެންވީމާ،ްމަސަްއކަްތްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށް،ްނިާޒމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޮތއްޫޑް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރު

ްނިޒާމާ ްރައީސް ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮންނާނެްްބެހޭ ްނިންމާފައި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްނެގީ ްމި ްއަޅުަގނޑު އެއް

ްމަޖިލީހުން ްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްނެގޭްވޯޓުތަަކކީ،ްއިތުބާރުްނެތްްރައްޔިތުންގެ ްވޯުޓތަކެއް ްވޯޓުތަކަކީްސިއްރު ކަމަށްްނެގޭ

ްމަ ްމިއަދު ްއަޅުގ1ްްަނިކުފާނު ްހަމައަށް ްރޫލިންޖެހުމާ ްދޭ ްތި ްމިއަދު ްނަގާށޭނޑުމެންނަްށ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެްް.ތަކަކީ

ްނެތްކަންތޯ. ްއިތުބާރު ްރައްިޔތުންްވަޒީރުްނގެ ްބާރު ނުޑވާުލންތޯ؟ރައްޔިތުންގެ ްކަ ްމަޖިލީހުގައި ްރައީސް.ްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއުސޫުލގަިއްހިފަހައްޓާނެ ްބާރުްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްކޯުޓް،ްބައެްއ.ްރަްއޔިުތންގެ ްސުޕްރީމް ްބާރު ްމަިޖލީހުގެ ަރއްޔިތުްނގެ

ްނިއު ްނަގަޫރޅިގެް،ިޅގެންކުރިމަތީގަިއ ްމަޖިލީހުގައި ްިމ ްނުދޭނަން. ްެއއް ްޖާގަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ންޖެހޭނީްންދާކަށް
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ްލާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވޯޓު. ްިސއްުރ ްމައްސަލައެްއގައި ްހުރިހާ ްހުރި ްރަްްއެފައި ްގޮަތކަށް ްމަޖިލީހުަގއިނޫން ތިްްއްޔިތުންގެ

ައކުންްނުދޭނަން.ްެއއްްއެމް.ޑީ.ޕީްޮމޑުމުގެްާޖގަހިރާއްޖޭެގްޤާނޫނުައސާސީްެވއްޔާޤާނޫނުތަާކއިްަގވާއިުދތަކާއިްިދވެްގޮތަކަށް

ްމި ްސާފުކޮްށ ްްވަރަށް ްއެހެްނވީމާ، ްބަޣާވާތްދަންނަވަނީ. ްކޯލިޝަނުން ްމަޖިލީހުގެްމަނިކުފާުނމެން ްމި ުކރައްަވއިގެްނ

ްރޫލިންޚިލާފަށްްސުްންތަކާމުނިން ްކޯޓުން ްޒަމާންތަް،ނެރުއްވަިއެގންްޕްރީމް ްބާރުވެރިކަން ްދިވެހިާރއްޖޭެގްމަޖިލީހުގެ ކަކަށް

ްެވއްޔާ ްހަޔާތުގައި ްމިއަދަކުދުސްތޫރީ ްއެމް.ޑީ.ީޕއަކުްނ ްޖާގަ ްމުހިއްްޮމޑުމުގެ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއުސޫލު.ްނުދޭނެ. މީ

ޖެހޭނީްސިއްރުން.ްއެގޮތަށްްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްޯވޓުްނެެގން.ްދަންނަވަނީްމިްއެހެންވީމާ،ްއެމް.ޑީ.ޕީންްވަަރށްްސާފުކޮށް

ްޢި ްޝައިޚް ްގެންދެވޭނެ. ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްވެއްެޖއްޔާ ްބޭރުން ްުއސޫލުން ްއޮތީ ްވިދާުޅވެފައި ްވެސް މަޖިލީސްްމްރާނު

ނޑުމެންްމިމަތީަގއިްްނުެދއްޭޗ.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮުތގެކުރިއަށްްގެންދަންްޖާގަ ްތިބީ.ްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްަކއުންސެލްްޖެނެރަލާްމަޝްވަރާތިްމައްސަަލއިގަްްއާދެ! ްކޮށްފައިްެއއްެޗއްްަދންނަވާނަން.ްނިޒާމީްމައްސަލަްއިްއަުޅގަ

ްއެއްްހުޅުހެންވޭރުްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަ

ްވެސް ްފެށުމާއެކު ްމިއަދު ްއޮންާނނީްމަޖިލީސް ްފާހަގަކޮށްފަްއަޅުަގނޑުމެން ްބިރުދެްއކުންތަާކިއްް.މިކަން ްއެިކއެކި ތަފާތު

ްބުނަމުންދާއިރު ްބަޔަކު ްަކމަށް ްއަރައިގަންނާނެ ްމަް،މަޖިލީހަށް ްއައިުރގައި ްމަޖިލީހުގެްމިހާތަނަށް ްފަރާތުން ިޖލީހުގެ

ސެކިއުރިީޓްްދީފައިްހުރިްްއަޅުަގނަޑށްްކަމެްއްކޮށްފަްއެއްްނުވޭ.ްމާޔަތުގައިްސިފައިންނާއިްފުލުހުންގެްއެްއވެސްްބަޔަކުހި

ނާޑްެއކީަގިއްމިދިޔަްބުރާްސފަތިްދުވަހުްއެމް.ީޑ.އެްފގެްމީހުންްވަނީްްެއކީަގއިްއުޅުމަށްްބަހަނާދައްކައި،ްއަޅުަގނޑާް އަުޅގަ

ނޑުއެއްބާރުލުންނުދޭނެްކަމަށްްބުނެް ލީހަށްްވެސްްއޮންނާނީްމަޖިްއެމް.އެން.ީޑ.އެފަށްްއަންގާަފ.ްއޮންނާނީްފަ.ްއެކަންްއަުޅގަ

ް ްައޅުއަންގާފަ. ްގްރޫޕުމިއަދު ްޕާލިމަންޓްރީ ްލީޑަރުަގނޑުެމންގެ ްއެމް.އެްނ.ޑީ.އެފުްްގެ ްބަހެްއަގއިްްގެއަންނަނިކޮށް ބަޔަކު

ޭގގެްއަށްްިމްް،ލާކަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއަނބިދަރިންްކޮށައިލާްވޯޓަކުންްްނުގައިްތިތަްކޮށްފި.ްއެހެންވީމާ،ްމިއައިސްްދިމާ

ވޯޓުަނގަންޖެހޭނީ.ްކޮށްނޭްޑުމެންްބުނެފައިްއޮންނާނީްސިއްރުއެކަންްެއގޮތަށްްދިމާވެދާނެތީވެްައޅުަގން،މީހުންްވަންނާކަށް

ްއެކަންްޕްއެހެންވީމާ،ްސު ްކޯޓަކަްށްނޫން ްއެްއވެްރީމް ްބާޣީންތަެކއް ްއެނގޭީނކީ. ްޮގތް ވެްސްްޭރގައިްް،ތިބެގެންްނަގަންޖެހޭ

ނޑުމެންނަށްްއޮތީްއިންޒާުރދީފަ.ތިެބގެންްްށްވަންދެކަދަންވަރު ނޑުމެްނގެްއަނބިދަރިްައޅުގަ ންނާއިްޢާއިލާތަްއްމިހާރުްއަުޅގަ

ްތިބެ ްނުކުރިފައިްނީމި ްނެރެން ްްމިްމަގުމައްޗަށް ްޚާއްޞަކޮށް ްހުރެ. ްބަޣީންތަކާ ްނަމުގަިއްއުޅޭ ްހަރަކާތުގެ ޤައުމީ
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ވޯުޓްްތަނުގައިްމިް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްނިންމާފައިްޮއންނާނީްމިުއޅޭްބައިަގޑާްހެދިްކުެމގެންްމިމަގުމައްޗަށްްނި

ް ްޑީ.އާރުސިއްރުން ްމިއަދު ްއެހެްނވީމާ، ްވެްސްއެލާން. ްް.ީޕ ްއެންމެ ްދެްއކީ ްއެ ްައއިްއސަވާހަކަ ްހަމައަށް ްަވގުތާ .ްފަހު

ްތިް ްތިކަން ނޑުމެންްމަނިކުފާނު ްއޅުގަ ްނުކުރާނެތީ ްޑީ.އާރުްްނާގޮތަށް ްއެކީ ްމިކަން ްއެއްބަްސވެގެްނ ްއެކުރަން.ޕީ ްއޮވެފައި

ްއެްނަށްމީހުން ްމިހާރު ްބިރަްވެސް ްއެހެްނވީއޮތީ ްވެފަ. ްވޯުޓްްމާ،ްއެކަށް ްމި ްނެތް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ނޫން

ްިސއްރުް.ނެގޭކަށް ްވެސް ްޔަޤީނުްނ ްހަމަ ްމިއީ ްމިތަނުން ްމ77ްިންލައިފިްއޔާ ްލިބޭނެްވޯޓު ްމީހުންްް،ކަަމށް ްދެ މި

ްބޭރުކުރަން.ްސިއްރުންްނޫންްޮގތަކަށްްއެްވޯޓުްަނގާނެްފުރުޞަތެއްްއެމް.ޑީ.ީޕއަކުންްނުދޭނަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.ްފަރެސްމާތޮޑާް،އެއްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްް

ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮ

ނޑުްނިޒާމީްމަްއސަލަ ވަނަްމާއްދާެގ89ްްއިުދގެްެނގީްމަޖިލީހުެގްގަވާްްއެއްްމިްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްރުހުން ްވަޒީރުންނަށް ްމައްސަލައިގަްރުހުންދިނުން، ްސުޕްީރމްދިނުމުގެ ްގޮތެއް ްޢަމަލުކުރާނެ ްނިންމަވާފަ.ްްިއ ްއޮތީ ކޯޓުން

ނޑުމެންްއޮތީްޢަމަލުކޮށްފައެއަށްްއަް،ޚިލާފަށްްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދާ އަުދްމިްނެގޭްނިޒާމީްމައްސަލަާއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިުޅގަ

ްއެބަ ްްމެދު ްޖަވާބުޖެހޭ ްރައީސް ްމައްސަލަިއގަމަޖިލީހުގެ ްކުރީގެ ްއެީއ ްއަށްްދެްއވަން. ްރޫލިން ްކޯޓުގެ ްުސޕްރީމް އި

ނުކުރެވޭނެްއުސޫލަީކްކޮބައިތޯ؟ްއަށްްޢަމަލުްތުންްދެންްނެރުުންދެވަނަްރޫލިންމިހާރުްމިްަގާވއިދާްބެހޭްގޮއި،ްޢަމަލުކޮށްފަ

ް.ިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްޝުކުރިއްޔާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޢުޞޫމު.هللاްތެރިްެމންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްް،އެއްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ްއްސަލަ()ނިޒާމީްމަ

ް

ްމަޢުޞޫމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު
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ްއާދެ!ޝުކުރި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަްއްޔާ ްނިޒާީމ ނޑު ްމިްްއަުޅގަ ްނެގީ ްމި ްނިޒާމީްްތަނުގައިްއެއް ބޭފުޅުން

ްޑީ.އާރު ްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ްއެމައްސަލަިއގައި ްިނސްބަތްކޮށްފައި ްއަށް ްޕާޓީތަ.ޕީ ްވާހަކަހެން ްބޭފުޅުން ް.ަދއްަކވާތީކުގެ

ްދޭހަވާްްާއއިްއެމް.ޑީ.ޕީއާްގުުޅމެއްްއޮންނަްގޮތަްށ،ް.ޕީރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްޑީ.އާރުހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަްތތެ

ްއެބަވާހަކަްގޮތަށް ްރައްިޔތުންނަށް ްއޮޅުންްދެްއކީމަ ްެއްއގޮަތކަށްް.ޕީޑީ.އާރުއަރާ. ްވެސްްއަކީ ައކީްް.ޕީޑީ.އާރު،

ްޑީ.އާރުއެއްް ްމަޖިލީހުގައި، ްރައްޔިތުްނެގ ްއެްއގޮތަކަށްްް.ޕީގޮތަކަްށވެސް ްހައްދުފަހަނަައކީ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއޮތްްޅާއަވެސް ފައި

ްއެއްްނޫން.ްްކަށްްތާއީުދކުރާްޕާޓީސިޔާސަތުތަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދު.ްވަޙީާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްތޮއްޑޫްދާއިް،އެއްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ނޑުމެންެގްޕާޓީގެްޗެއަރޕާސަންްވެްސްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް އެއްްއަޅުަގނުޑމެންްމިްނެގީްއަޅުގަ

ްއަޅުް ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްގޮތަށް ްޕާލިަމންޓްރީވިދާޅުވި ްޕާޓީގެ ނޑު ްލީޑަރަށްްގުރޫޕުްގަ ްޕާލިމަންޓްރީްައޅުް،ގެ ނޑުމެންގެ ގަ

ްމަަސއްކަތް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްޞާލިޙަކީ ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްީލޑަރު ްމަޑުމައިތިރިގްރޫޕުގެ ްއެންމެ ްކުަރްއވާ އެންމެް،

އްަގއިްތިބިްބަޔަކުްމިއަދުްއެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެްބަހެއެއްްމެންބަރު.ްއެހެންނަމަވެސްްްލާޤުްރަނގަޅުއެންމެްއަޚް،ްލްޤުވެރިޚު

ްވަަޑއިގަންަނވަިނކޮށް ްސައިކަްލގައި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްކޮށްފަްޔުނީފޯމްގައި ްބިރުދައްަކއި،ްތުާރތައް ްއެްއވެސްްވަނީ .ްމިއިން

ނޑުމެންްވަރަށްްފާޅުަގއިްަދންނަވަންނެތްްފިޔަވަެޅއްްައޅުްއވާފަްކަމަކަށްްމިްމަޖިލީހުން .ޕީންްއޮތީް.އާރުޑީް،.ްދެންްއަުޅގަ

ް ްޑީ.އާރުއަޅުަގނޑުމެމިއަދު ްދެން ްެއއްބަްސވެފަ. ްއޮތީ ްޑީ.އާރު.ޕީން ްެއއްބަސްވެފަ. ްވޯޓުލާން ްެއްއކޮށް ްއަންނާ ްށް.ޕީ

ްފަހަތަށް ްޑީ.އާުރ.ޕީ ްދެން ްއެހެންބިރުދައްކަިއގެން ްފަހަތަކަށްޖެހުނީ. ްައޅުަގނޑުމެން ްސިއްރުވީމާ، ވީަޓާކްްނުޖެހޭނަން.

ް...ނުލައި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖާބިރު.هللاްކާށިދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުް،އެއްްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާް!އާދެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ދެްއވީ.ްްތިްއެދެމުންްގޮސްްރަީއސްްެދންްވަރަށްްފަހުންއަށްްހެނދުނުއްސުރެްއެދެމުންްބެހޭްމައްަސލަްއަޅުަގނޑުްިނޒާ

ްހަމަޖެއްސީމޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްތަރުތީބުތަކެއް ްޤާނޫނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޭބނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ް.އަޅުަގނޑު

ްމި ްހަމަޖެއްސީ ްތަރުތީެބްއ ްއެ ްމަޖިލީްއަޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިތުންގެ ްވޯޓުރާއްޖޭގެ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާުރ މިިނވަންްްހުން

ްބޭފުޅުންނަށާމުއައް ްތިބި ްސަސާަތކުަގއި ްަވޒީރުންނަށާ، ްނެގުމަށްްއަދި ްޭބފުޅުންނަށް ްވެސް ްއެހެނިހެން ޓަކަިއްްއަދި

ްމަޖިލީހަށްްއިންތިޒާމްތަެކއް ްކުރީމޭ.ްޤާނޫނުައސާސީަގއިްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާރުތަްތަރުތީބު ްތެރެއިންްލިބޭ ކުގެ

ްސު ްއުފަްނކުރީ. ްެއކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބާރު ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޯޓުން ްމިޕްރީމް ްނަތީޖާއަކަށް ްބުނުމުގެ ީވްްނެތޭ

އެއްްދެްއވިްގޮތަކަށްްއަޅަންްރައީސްްރޫލިންްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްމިއަދުްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްވޯޓުްިސއްރުންްނޫން

ް ްނުކުތާ ްިނޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްހަމައެާއއެުކ ްއޮތީ. ްވިސްނިފައި ްައޅުަގނޑަށް ްކުރީަގއި ްކަމަށް ްބާރުްމި ްމަޖިލީހުގެ ނަގަނީ

ނ ނިޑއަކުްްުޑވާލަިއގެންްމަނިކުފާނަކަްށްތިކަ ނޑީަގއިްނީދެވޭނޭް.ްމަނިކުފާނަށްްވެސްްތިތިތާކުްނީދެޭވނޭގޮ ޖިލީހުގެްމަްގޮ

ްނުހުރެވޭނޭ ްމިތާުކ ްވެސް ްއަުޅަގނޑަކަށް ނުޑވާލަިއގެން. ްކަ ްެއްއވެސްބާރު ްމިތާް. ްދެން ްނޫނޭ ްޭބނުމެއް ކުްމީހަކު

ްއެހެ ްޤަބޫލުފުޅުހުންނާކަށް. ްއެބަ ްރައީސް ްގަާވއިދަްށްްކުރައްވަްނޖެހޭ،ންވީމާ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގަވާއިދުްނ މަޖިލީހުގައި

ްއިޞްލާޙު ްނަގަންގެނައި ްވޯޓު ްސިއްުރ ްއޮތްޖެހޭނީން ްނަގަން ްއަށް ްކުރި ްމިހާރު ްވޯޓ3ްުް. ްނެތްކަުމގެ ް.އިތުބާރު

ރުމާ،ްއަިދްޖަމީލުްހޯމްްސްްމިނިސްޓަރުކަމުންްުދރުކުޑިފެންްދާއިރާެގްމެންބަރުްމަޤާމުންްދުރުކުރުމާއިްނާޒިމުގިލީްނމާމި

ްދުރުކުރުމަށް ްމައްސަލަތައްްްމިނިސްޓަރުކަމުން ްހުރި ްެނގެންްލެވިފައި ްގޮތުަގއޭ ްވޯުޓގެ ްއެސިއްރު ްއެހެންްވާނީ. ްނޫން

ްސު ްގޮތް. ްަޤބޫލުކުރައްވަންޖެހޭ ްވެސް ްަރއީސް ްއެއީ ްނެގިގެންުނވާނޭ. ްއެ ްމިތާ ނޑުމެންްގޮތަކަށް ްއަޅުގަ ްކޯޓުން ްޕރީމް

ނޫންްެއހެންްގޮތަކަށްްބަދަލުކުރުމުގެްްއެް،ކޮށްގެންްަގވާއިދަށްްގެނައިްއިޞްލާޙުގެންވާްާބރުްބޭނުންއަސާސީންްލިބިޤާނޫނު

ްނޯންނާނެްޙައްޤެއް ްސުވެސް ްބާރު ްއެ ްއަ. ްއޮންނާނެ. ްނުވެްސ ްކޯޓަށް ްމަނިކުފާނުްޕްރީމް ްެއކަން ދި

ްކުރައްަވިއގެންްނުވެްސްވާނެ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ޤަބޫލުފުޅު

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްއެއް.ްބެހޭްމައްސަލަްޢަލީްނިޒާމާްމެންބަރުްވިސާމުްމަޑުއްވަރީްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަޑުއްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:
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ްނިޒާމާކުޝު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަްރިއްާޔ ްމައްަސލައެްއގައި ްޕާޓީބެހޭ ްނިސްބަތްވާިކ ްެއއްޗެިހްްައކަށް ގޮތަށް

ްނިންމާވިދާޅުވަމުންދާ ްޑީ.އާރު.ޕީން ްވޯުޓލާނީ ްޑީ.އާރު.ޕީން ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްޑީ.އާރުނިް.ގޮތަށޭްތީ .ޕީންްންމާނީ

ްޑީ.އާރުްނިންމާނީ ްއެހެންވީމާ ްއިސްކަންދީގެންނޭ. ްހަމަޖެހުމަށް ްވޯޤައުމުގެ ްހިތްހަމަ.ޕީން ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްގޮްތ ްނުޖެހޭްޓުލާ

ްމައްސަލަ ްއެހެން ްއަދި ްއެއީ ްވަންޏާ ްޕީ.ޕީ.އެމުްކަމަށް ްއަދި ްއަިދްއެކޭ. ްެއއީ ްވެސް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ން

ްއެމް.ޑީ.ޕީންްމިތާނަގއިްނިޒާމީްުނކުތާްނަަގިއގެންްްއެކޭ.ްކޮންެމހެންްޑީ.އާރު.ީޕއާްއެހެންްމައްސަލަ ްގުުޅވަިއގެން މިކަމާ

ްއަުޅަގނޑަކަ ްހުށަހަޅާކަށް ްދެއްވަންމައްސަލަ ްފުރުަޞތު ްިރޔާސަތުން ްނުކުެރވޭ.ށް ްޤަޫބލެއް ްކަމަށް ުޝކުރިްއޔާްްޖެހޭނެ

ްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.هللاްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަ

ގެްދަށުންްނަގާަފއިާވްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(234ްާވއިދުގެްއާއިްމަޖިލީހުެގްގަްވަނަްމާއްދ85ްާއަޅުަގނޑުްޤާނޫނުައސާސީގެް

ްމައްސަލަިއގަް ްަމއްސަލަިއގަްއިނިޒާމީ ްއެ ްރިޔާސަތުްންވަނީ ްވިދާްއިްމަޖިލީހުގެ ްަކމަށް ްއަހާނެ މާ،ް.ްއެހެްނވީުޅވެފަވޯޓަށް

ލީސްްކުރިއަށްްދާްކަމަށްްވަންޏާ.ްމަޖިލީހުގެްޖެހޭނެްމަޖިްއިްވޯޓަށްްައހަންގޮތުަގިއްއެްމަްއސަލަިއގަްއަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރާ

ނޑު...ްއެއްްަކމަށްްގެންދާްކަމަށްްވަންޏާްމިއީްވަރަށްްބޮޑުްމައްސަލަރިޔާސަތުންްވޯޓަށްނަހާްކުރިައށް ްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއަށްމަޖިލީ ްމަޖިލީސް ްރިޔާސަތަށް ްމިްހުގެ ްިނޒާމާްުނގެންދެިވގެން ްްއުޅެނީ ްިނޒާމާ ްނަންގަވާތީ. ްމައްަސލަ ބެހޭްބެހޭ

ްهللا.ްވާްޢަބްދުދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއީގަޮލޅުްއުތުރުްް،އެއްްްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ް:ވުންވާހަކަދެްއކެްهللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު
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ްީހވާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިްޝުކުރިއްޔާ ްނަގަމުން ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްކޯޓުގެްްގޮުތގައި ްސުޕްރީމް ދަނީ

ްބެހޭރޫލިން ްމަޖިލީހުންްއަކާ ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތާކަންްގޮތުން ްކުރާ ްމައްސަަލްްތައް ްނިޒާމީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުން ބެހޭ

ން.ް.ޕީންްަކންކުރަންްއުޅޭްގޮތަކަށްްނޫކީްެއއްވެްސްހާލަތެއްގައިްޑީ.އާރުގަކުރަނީދަނީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީންްމިްފާހަްނަގަމުންްމި

ްޯވޓުންްފެންނާނީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޑީ.އާރު.ީޕގެްޙަޤީޤީްފެންވަރު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއް.ްމައްސަލަބެހޭްްނިޒާމާްާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު،މަޑަވެލިްދާއި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑުމެންްނިޒާމީްމައްސަލަްރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ޝުކު ދަނީްމިްްގޮުތގަިއްފާހަގަކުރަމުންްމިްގެއެއްްްއަުޅގަ

ްއަޣް ްވޯޓުްް،ލަބިއްޔަތުންމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްްގެމި ނޑުމެންނަށްް ކުރަންވާނެކަންަތއް ްއަުޅގަ ްނިންމައިފި.ްއެއަށް ގޮތެއް

ނޑުމެންްނިންމައިގެންްމިތިބީްވަކިްމަާޤމުތަކެއްަގއިްތިބޭްބޭފުޅުންނަށްް ސުޕްރީމްްކޯޓުންްގޮތެއްްނިްނމީ.ްކުރީގައިްއަުޅގަ

ްވޯޓެއް ްސިއްރުން ްއަންނަނީ ްމި ްޙުކުމެއް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްސިއްރުންނޭ. ްގޮތެއްތޯްްވޯޓުދެްއވާނީ ްކޮން ްދެން ނުނެގޭނޭ.

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިތަނުން ްގޮތެއް ްޢަމަލުކުރަންވާނެ ްއުޅެނީ. ްމި ްނޭނގިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންްމިްއުޅެނީްޑީ.އާރު.ޕީްމީހުންްޑީލްތައްްއެޅިްވާހަކަަތކެއްްަދއްކާަކށްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށް ނިންމަން.ްއަޅުގަ

 މިލިއަންްރުފިޔާގެްލޯނުތަާކއިްޑޮލަރާްނިންމައިފިކަން.ްއެްވާހަކަްެއއްްނޫންްދައްކަންްމިްއުޅެނީކީ.61ްްއެނގޭްއެބަް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެންނާނެް ްަހއްލެއް ްމީގެ ްދެްއކިަޔސް ްކިތަންމެވަަރކަށް ްވާަހކަ ްމި ްދަށުން ްމައްސަލަިއގެ ްބެހޭ ްިނޒާމާ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުްގަސްުތކުރަނީްުސޕްރީމްްކޯޓުގެްޙުކުމްްާޢއްމުްޮކމިޓީްއަށްްފޮނުވަިއ،ްޢާއްމުްްނޑަކަށްްނުފެނޭ.ކަމަކަށްްއަުޅގަ އަުޅގަ

ކޮމިޓީންްދެއްވާްލަފަެއއްގެްަމތިންްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްގެނެސްްމިކަންްކުރިއަށްގެންދަން.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްް

 ަގއި.ްމަޖިލިސްްނިމުނީ.9:11ހެނދުނުްވާްއަްނގާރަްދުވަހ2113ްްުއޭޕްރީލ9ްްްއޮންނާނީް
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