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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.ްޢިްއޒަތްތެރ12ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.1023/2/21/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.3.2ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.1

ް

ްތުންްއަންގާްއެންގުން.ރިޔާސަް.4ް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްރިާޔސަުތންްއަންގާްއެްނގުން.ްް.4ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްބޭއްްް-4.1 ްކޮމިޓީތައް ްއިއްޔެ ްހެނދުނު ްގޮަތކީ 9:35ްްވިފަިއވާ ނޑު ްރޭގަ ްްއ11:31ްާއިން އެއްެގްްކޮމިޓ7ްީދެމެދު

ްއިރު.ްިމނެޓ45ްުގަޑިއިާރއ4ްްްިމްލަްބައްދަލުވުންްބޭްއވިފަިއވޭ.ްެއީއްޖު

ްހަމަޖެހިފައިވާް-4.2 ްބޭްއުވމަށް ްކޮމިޓީތައް ްގޮތްްމިއަދު ްސަލާގ9:31ްަ. ްަޤއުމީ ްއި ްކޮޓަރި ްކޮިމޓީ،ްކޮމިޓީ ަގއި.1ްމަތުގެ

ްއިޤ9:31ް ްަގއި ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، 2ްތިޞާދީ ްޤާނޫނުލްޢ9:31ުގައި. ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްބިލުްަގއި ޤޫބާތުގެ

ްހޮ ްކޮމިޓީދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްއްެވިވ ،ް ްޮކޓަރި 3ްކޮމިޓީ ްއަދާުކރ11:15ްާަގއި. ްމަސްއޫިލއްޔަތު ްަސކުާރރުގެ ގައި

ްމިންވަ ްކޮޓަރި ްކޮމިީޓ ްކޮމިޓީ، 1ްރުބަލާ ްކޮމިޓ11:15ީަގއި. ްއިޖުތިމާޢީ ްގަިއ ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްސަްބޮކމިޓީ، ގައި.2ްގެ
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ްމުައްއސަސާތަކ11:15ާ ްމިނިވަން ްކޮްގައި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްބެހޭ 3ްޓަރި ްޤައ12:15ުަގއި. ްކޮމިޓީަގިއ ްސަލާމަތުގެ ގެްމީ

ގައިްަޤއުމ2:11ްީއި.ްގ2ްަސަބްްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮަޓރިްްަގއިްަގާވއިދުްކޮިމޓީގ2:11ެގައި.2ްސަބްްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ްކޮމިޓީ ްސަލާމަތުގެ ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްސަބް 3ްގެ ްކޮމިޓ3:11ީަގިއ. ްކޮިމޓީ، ްމާލިއްޔަތު ްްގައި ަގއި.1ްކޮޓަރި

ްސަލ4:11ާ ްޤައުމީ ްަގއި ްޮކޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، 2ްމަތުެގ ްކޮމިޓ9:11ްީަގއި. ްސަލާމަތުގެ ްަޤއުމީ ްކޮމިީޓ،ްގައި ްސަބް ގެ

ްގަިއ.1ކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނެތް.ްވާލުްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްސުް.5ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްކަންކަންް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅ6ްާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނެތް.ްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްމަޖިލީހުގެް.6ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްް.ކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރުތަޢާރަފުްމަޖިލީހަށްް.7ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްޢިއްް-7.1 ްދާއިާރެގ ްދެކުނު ްލަޠީފުހިތަދޫ ްޙަަސން ްމެންބަރު ްްޒަތްތެިރ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 2119/8ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ

ްކި ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްނަންބަރުްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނު ްއިްއވުން. ޔުން

ްގެނައުމުގެްބިލު.ްިދވެހިރާއްޖޭގެްޕެްނޝަނާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙ2119/8ްު

7.2-ްް ްއެޖެންޑާ ްދާއިރާްްލުފުށީވިް-7.2ައއިޓަމު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްޤާނޫުންގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރަޝީދު

ް ްިއޞްލާޙ2112/1ްުނަންބަރު ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިމާ ްޤާނޫުންްގެނައުމުެގްބިލުެގްފުރަތަމަދިވެހިރާްއޖޭގެ ްއިްއވުން. ކިޔުން

ް.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްބިމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލ2112/1ްުނަންބަރުް
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ްްއެޖެންޑާް-7.3 ްފަރާތުންް-7.3އައިޓަމު ްމެންބަރުްދާއިރާގެްިވލުފުށީް،ސަރުކާރުގެ ރަޝީދުްްރިޔާޟުްޢިއްޒަތްތެިރ

ްޤާނޫނުްނަންބަރުް ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުިދވެހިރާއްޖ79/31ްްޭހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއިމްޕޯުޓގެ ްެއކްސްޕޯޓް ްބިލުެގްގެ ގެަނއުމުގެ

ގެނައުމުެގްދިވެހިާރއްޖޭގެްެއކްސްޕޯޓްްއިމްޕޯޓުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙ31/79ްުފުރަތަމަްކިޔުންްއިއްވުން.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްބިލު.

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ކުރެވިފަިއވާްބިލެްއގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަަސއްކަެތއްްކުރިންްތަޢާރަފުް.8ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނެތް.ްތެއްއިބްތިދާޢީްބަހުސްްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަް.9ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްް،11ައއިޓަމު ްމަސައްކަތް. ްހުރި ްޢިްއޒަތ11.1ްްނުިނމި ްދާއިާރގެ ްޢަބްދުކެލާ ްެމންބަރު މަޢުޞޫމުްهللاްތެރި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއިމްތިާޔޒުަތކ2113/5ްާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނަށްްްއިަރއްޔިުތންގެ ބާރުތަުކގެ

ްއަޅުއިޞްލާޙު ްގެންިދއުން. ްކުރިއަށް ްަބހުސް ްބިލުގެ ްފުރުޞަތުގެަނއުމުގެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމިލަންދޫްަގނޑު އަރުވާނީ

ްރިޟާްދާއިރާގެ ްޢަލީ ްމެްނބަރު ްއިްިޢއްޒަތްތެރި ްއެއީ ނޑާލިއިުރްއަށް. ްމެދުކަ ްބަހުސް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއޔެ

ްގެންދިަޔްޢިވާހަކަފުޅު ްމައްސަލަދަްއކަވަމުން ްބެހޭ ްިނާޒމާ ްމެންބަރު. ްދާއިް،ެއއްްއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިްުކަޑހުވަދޫ ާރގެ

ްމަދުްއާމިރު.ްމެންބަރުްއަޙް

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްރަީއސް ްމައްސަލަް،ޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްނެގީއެްއަުޅގަ ްމިްްއްމި ްމިހާރު ްޮކމިޓީތަކެއް ްގިނަ ވަީންްމަޖިލީހުގެ

ްއކަތްކަންްކުެރވުނީ.ްގަިޑއިުރގެްމަސ4ްްަވެސްްއިްމަސައްކަތްްހުއްޓިފަ.ްދެންމެެވސްްރިޔާސަތުންްވިދާުޅެވއްޖެްއިްއޔެގަް

ްއެހެންވީމާ ްކޮ، ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަތިން ްމަޝްވަރާގެ ްގްރޫޕުގެ ްކުރިއަށްޕާލިމެންޓްރީ ްމަސައްކަތްތައް ގޮެތއްްްނެދާމިޓީގެ

ްވަހަމަޖައްސައި ްއަުޅަގނޑަށް ްމަސައްކަތްތަކެްއްދެްއވިްއޔާ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހަމައެއާއެކު ްދެން ްރަނގަުޅ. ރަށް

ްއެ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްވީނަމަވެސް ްކަމުގައި ްހިމެނުނު ްކޮމިޓީތަކުަގއި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ކަންކަންްްހަވާލުކޮށްފަިއވީތީ

ްއެހެންކަ ްނުލިބޭ. ްފުރުޞަތެްއ ްކުރުމުގެ ްެއކަމަށް ްމުން ްދެއްަވއިގެން ްސަމާލުކަން ކަންކަުމގަިއްްއެހެންހަމަ

ްކުރަްއވާްފަދައިންްެއކަމުގައިްވެސްްމަްޝވަރާކޮށްްގޮތެއްްނިންމައިދެްއވުންްއެދެްނ.ްމަޝްވަރާ

ް

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ްމެންބަރު ްކުރިއަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސަްއކަތް ްރިޔާސަތަމަޖިލީހުގެ ްއެއްބާރުލެްގެންެދވުމަށް ްގެންދާ ްގެންަދވަމުން އްވުމަްށްށް

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްޝުކުރުދަންަނވަން.ްއިްއޔެގަްްއަޅުަގނޑު ްއެކު ްއި ްމަޖިލީހުަގއި ްްކޮމިޓ7ްީވެސް ްހެނދުނު 9:35ްއެއް

ނުޑް ްޭރގަ ްފެށިގެން ްްއ11:31ާއިން ނުޑްފުރުޞަތުދެމެދު ްހިނގާަފއިވޭ.ްއަުޅގަ ްދާއިރާގެއަުރވަން ޢިްއޒަތްތެިރްްމިލަންދޫ

ްރިޟާ ްޢަލީ ްކުރިއަށްްްމެންބަރު ްވާހަކަފުޅު ްމައްސަލަްއަށް. ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދާއިާރގެްްވިލުފުށީް،އެއްްގެންދެުވމަށް.

ްރަޝީދުްްރިޔާޟުްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާޟުްމެންބަރުްދާއިރާގެްވިލުފުށީ

ްއަޅުގަް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްސަލަޝުކުރިއްޔާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްްނޑު ްގަވާއިުދގެ ްނެގީ ްމި ްމާއްދާގ29ްްެއެއް ވަނަ

ްރައްޔިތުންް.ދަށުން ްބުނޭ ްމާއްދާގައި ްޕާޓީތަކުމި ްސިޔާސީ ްމަޖިލީހަކީ ްމަޖިލީހެކޭގެ ްއެކުލެިވގެންވާ ްމަްއޗަްށ .ްގެ

ްމަޢުލޫމާތު ް ްއަޅުަގނޑަށް ްޢަބްދުލިބެނީ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްސޮްޝާހިދުهللا ްއަށް އިކުަރްއވައިފިކަން.ްއެމް.ޑީ.ީޕ

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްމި ްއަދި ްބަދަލުކަށް ްވެްސ111ްްް،އައި ްދަށުން ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްއިޢުލާނުކުރަްއވާފަ ްމަޖިލީހަކަށް ްމި ްބަދަލު ްކޮންްއެައއި ްއިުޢލާނުކުރައްވާނީ ްއެކަން ްއެހެންވީމާ، ްެނތް. އިަރކުންތޯްެއއް

ނަޑއެިޅފައިވާީތވެ.ްސާފުކޮށްލަންްބޭނުން ްވޭ.ްމިްަގވާއިުދގައިްއެގޮތަށްްކަ
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ް

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ްމި ްރިޔާސަތުން ްޢަްކަންތައްތަކުަގއިްމަޖިލީހުގެ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތަކީ ްގެންދާ ްމާއްދާެގ29ްްްމަލުކުރަމުން ވަނަ

ް)ހ(1 ްފުރިހަގެ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއެ ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދަށުން ްމަޖިލީހުގެްް،މަވެގެ ްއިޢުލާނުކުރަނީ. ލިބުނީމާ

ްއެ ްލިބިފައިރިޔާސަތަށް ްއަދި ްމަޢުލޫމާތެއް ްއިޢުލާްއވެސް ްފުރުޞަތުނެތީމަ ްއަޅުަގނުޑ ްނުނުކުރަނީ. މިލަންދޫްއަރުވަން

ްއަށް.ްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްދާއިރާގެ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްއާދެ!ކުރިޝު ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްއްާޔ ްމައްސަަލއާްހުށަހެޅިފައި ްރަްއޔިތުްުގޅޭްވާ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ންެގްގޮތުން

ަރއްޔިތުންެގްްހުށަހެޅިފަިއވާްއިޞްލާޙަކީްއަށ21123/5ްްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުްްބެހޭްބިލަށްްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާޒުތަކާ

ްއެއް ްދަމަޖިލީހުގައި ްނުވަަތްދެ ްމެންބަރުެގްަދއުރު ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްއިނާޔަތްތަކާއި ްލިބެންޖެހޭ ްީމހަކަށް ްއަދާކޮށްފަިއވާ އުރު

ްހަމަވެ ްް،ދައުރު ްއުމުުރން ނޑާލުމަށ55ްްނުވަތަ ްކަ ްއިނާޔަތްތައް ްއޮންނަ ްލިބެން ްލާފަްއަހަރުވުމަށްފަހު އޮތްްްއިޓަކައި

ްމީގަް ނޑު ްްއިްއިޞްލާޙެއް.ްއަުޅގަ ްަޙޤީޤަތުގައި ްބޭނުންވަނީ ްެވއްޖެްދަންނަވާލަން ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ަރއީސް

ް ްޤާނޫނުގެ ްުއވާލުމަށ8ްްމި ްއެްއކޮށް ްމާއްދާ ްވަދެފަްވަނަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިހާރު ްހުށަހަޅާފަ. ްއިޞްލާޙު ްެވސް އިްޓަކައި

ްޭއގެ ް)ހ(އޮންނާނީ. ްކަމަކީ ްފުރަަތމަ ްެއއްތެރޭަގއި ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންެގ ްމީހަކަށް. ްައދާކޮށްފައިވާ މާީލްްދައުުރ

ގަިއްއޮންނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްދެްދައުރުްއަދާކޮށްފަިއްަގއިްނުވަތަްދޭންޖެހޭްފައިސާްއާއިް)ށ(އިނާޔަތެްއގެްގޮތުް

ްމީ ްއިނާޔަތާ،ްހަމައެއާްއޮންނަ ްދޭންޖެހޭ ް)ށ(އެީކގަހަކަށް ް)ހ(ްއާއި ްމާްއދާގެ ްމި ްއިާނޔަތްތަްއްއި ްބަާޔންކުރެވިފަިއވާ ަގއި

ްހަމަްދައުލަތުގެްއެްއވެްސްަވޒީފާްއާއިްްފަހުްލިބޭްމާއްދާްއަހަަރށ55ްްލީހުންްވަިކވުމަށްފަހުްލިބޭްލިބޭްރައްޔިތުންެގްމަޖި

،ްހަމައަށްް)ކ(އާްް)ޅ(،ް)ބ(،ް)ރ(،ް)ނ(،ް)ށ(،ްޮގސްް)ހ(،މިހެން،ްއެއްްއަދާކުރާްަވޒީފާްްއަދާކުރާްނަމަ،ްއެްއެއް

ވާްމީހަކަށްްލިބެންޖެހޭްޮކށްފައިްނުވަތަްނައިބުްރައީްސކަންްއިްކޮށްފަްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްކަންްއިެއކީގަްހަމައެއާ

ނޑުްއިނާޔަތާ، ްއަުޅގަ ްމާއްދާަތކެއް ްހުރިހާ ްއިޞްލާޙުމި ްމިހާރު ްވާނީ ްުއވާލުމަށްްކުރުމަށްމެން ްނުވަތަ ްމިްްޓަަކއި ޓަަކއި

ްހުށަހަޅާފަ ްމަޖިލީހަށް ްރައީސްއި ްމާއްދާތަަކށްް.ވާނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއކިެއކި ްވަިކވަކިން ްޙަޤީޤަތުަގއިްއިބަލާއިރުގަްމިހެން

ޓަކަިއްްއެދޭްބައެއްކަންްެދއްކުމަށްޔޮރައްޔިތުންނަށްްހެް،އެދޭގޮތަކީްތިމަންނަމެންނަކީްވަރަށްްހެޔޮްވެގެންްއުޅޭްމިހާރުްމި

ްަފއިދާ ްއޭގެ ،ް ްރަްއޔިތުންނަށް ްކުރުމަށްުނވަތަ ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްއެްއވެްސްްއޮޅޭ ްޙަޤީޤަތުަގއި ޓަަކއި.

ްކުރާލާޞްތެރިކައިޚް ްހުެރގެން ްހަމަެއއާްމެއް ްފާހަގަެއއްނުކުެރވޭ. ްގޮތުަގއި ްދަންނަވާލަްންކަމެްއގެ ްައޅުަގނޑު އެީކަގއި

ްފާސްވުމަުކންބޭނު ްއިޞްލާޙު ްއޮންނަ ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްޙަޤީޤީްންވަނީ ްއަދި ްނުލިބެއޭ.ްވެސް ްހައްލެއް ްމައްަސލައަކަށް

ްމައްސަލަ ްއިމްތިޔާޒުަތއްްޙަޤީޤީ ްރައްިޔތުންގެ ްއިތުރުންްއިެގއްލިފަްްއަކީ ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ް،އޮތުން.
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ްގެއްލިފަ ްއިމްިތޔާޒުަތއް ްމައްސަލަްއިރައްޔިތުންގެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްދިމާވެފައި ްޤައުމުަގއި ްމި ްއެއީ އަކީްްއޮތުން.

ްބަލައި ްމިހެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްއިމްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއްޔިތުްނެގ ްތެރޭަގއިްލާއިުރގައި ތިޔާޒުަތކުެގ

ެއްމަސަްއކަތްތައްްް،ަޓކަިއްކުރަންހުރިްމަސައްކަތްތަކަްށްައރައިގަނެްއަށްްޓަަކއި،ްރަްއިޔތުންގެްތަރައްޤީްރައްޔިތުންނަށް

ްހަދައިް،ހުއްޓުަވއި ްގޮތް ްނުކުރެވޭނެ ްމަސަްއކަތްތަްއ ްކުރުމަށްްއެް،އެ ްމަޖިލީހުންްްކަންތައްތައް ްރައްޔިތުްނގެ ޓަކައި

ށްްޖެޓުަގއިްޖަހާފައިްހުރިްފައިސާަތއްްހިތުހުރިްގޮތަކަށްްއެހެންްދިމަދިމާލަބަް،އިްއޮްތްޤާނޫނީްބާރުްލިބިގެންވާްފާސްކޮށްފަ

ްިއސްލާމްޚަރަދު ނޑައެިޅގެން ްދިފާޢުކުުރމަށްކޮށް،ްކަ ްވެިރޔަކު ްައރައިގަންނަ ްހައްދުތަކަށް ްވެރިމީހާެގްް،ޓަކައިްދީނުގައި އެ

ްމާލަށްްޖާނަށް ްވެރިމީހާެގ ްއެ ްފައިސާްޓަކައި، ްެއއްކަލަ ްޚަރަދުތައް ްކުރާ ްރަްއޔިތުންެގްްޓަކައި ްއެއީ ްކުރީމަ އިްނ

ްނެތް ްއިމްތިޔާޒުަތއް ްރަްއޔިތުންގެ ްިއމްތިްއިމްތިޔާޒުަތއް. ްމަންދޫބުންގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނޯންނާނެ.ްތަނެއްަގިއ ްވެސް ޔާޒެއް

ނ،ްއެހެންވީމާ ްއަުޅގަ ްކުީރގައި ްއިމްތިޔާޒުަތކުގެ ްމަްނދޫބުންގެ ްމިރަްއޔިތުންގެ ްދިފާޢުކުަރން ްރައްޔިތުންގެްްޑުމެން ޖެހެނީ

ކަމަކީްބަޣާވާތްކޮްށގެްންްޓަކައިްމިއަދުްކުރަންްއޮތްްކުރުމަށްންެގްއިމްތިޔާޒުތައްްިމއަދުްދިފާޢުއިމްތިޔާޒުަތއް.ްއެްރަްއޔިތު

ްބޭ ްވަޙީދު ްބައިހުރި ްއޭަނ ްނޫނީލާފަލުން. ްބޭރުކޮްށގެން ްއިމްތިާޔެޒއްްއި ރެޭވކަށް.ްސަލާމަތްކުްނެތްްރައްޔިތުންގެ

ްއެހެންވީމާ ްމި، ްހައްލެއްްހުށަހެޅިފައި ްއަދި ްމައްސަލަައކަށް ްތިމަންނަްއޮތް ްކްރެޑިްޓ ްމީގެ ްވަރަށްްނުލިބޭ. މެންނަނީ

ްމިއަދުޔޮހެ ްއުޅުނަަކސް ްދައްކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮތުަގއި ްބައެްއގެ ްމަޖިލީހުގައިްއެދޭ ްމި ްގޮްތްްވެސް ްވެގެންދާ ކަންތައް

ްރައްތިބޭބަލަން ްދިވެހި ްވެސްނެ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްމިްޔިތުން. ްފެންނާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްތެރޭގަިއްމަޖިލީހުްދިވެހި ގެ

ްެވގެން ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާކުް،ްގޮތާްދާކަންތައްތައް ްކަންތައްަތކާ،ްމެންބަރުންގެ ްކަންތައްތަކާއިްނުކުރަންއުޅޭ ްމިއުޅޭ ،ްރަން

ްގޮތާމެންބަ ްހުރި ްކަންތައްތައް ްރުންގެ ްހުރި، ްކަންތައްމި ްއެހެންވީމާހާ ްފެނިގެންާދނެ. ްވެސް ްތަކެއް ނުޑް، އަުޅގަ

ކުރިްމީހަކަށްްލިބެންވާްޖިލީހުގެްޚިދުމަތްތައް،ްޚިދުމަތްރަްއޔިުތންގެްމަް،ދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްޚިދުމަތްތަކުގެްއިނާޔަތް

ްލިބެ ްމެންބަރުންނަށް ްއެއާއިނާޔަތްތަާކއި ްހަމަ ނޑާލަްނވީއޭ. ްކަ ްއެއްޗެްއސެއް ްހުރިހާ ރައްޔިތުްނެގްްެއކީަގއިންވާ

ްވެސް ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްކޮށްފައި ްއިތުރުންް،މަޖިލީސްކަން ްޕެންޝަންގެ ްައާސސީ ްއެހެން ްވަކި ްވެސް ްވަޒީަރކަށް ް،އަދި

ްއިތުރުން ްޔުިނވާސަލްްސްކީުމގެ ްދަްނނަވަނީ ްމި ްޕެންޝަނޭ ްނިޒާމުް،އަސާސީ ްާއސަންދަްންްޕެންޝަން ްމިްްނުވަތަ އިން

ްބޭސް ްއިލިބޭ ްއިފަރުވާގެ ްއަދި ްބޭސްތުރުން ްއެހެން ްކަމެއްްެއއްްފަުރވާތުރު ްއޮންނާނެ ްރައްޔިތަކަްށްނެތް.ްްވެސް ކޮންމެ

ސްފަރުވާ.ްއެްއވަރަކަށްްއޮންނަންޖެހޭނީ.ްއެްޖެހޭްބޭވާއިދަކުންްއޮންނަންެއއްްގަްވެސްްއޮންނަންޖެހެނީްއެއްްުއސޫލަކުން،ް

ިވޔަސްްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްކަމަށްްވިޔަސް،ްްމަދުްކަމަށް.ްއެއީްއަޙްނީގޮތަށްްއޮްނނަންޖެހޭްކުެރވޭބޭސްފަރުވާ

ްހުންނަން ްއެއްވަރަކަށް ްއޮންނަންޖެހޭނީ. ްއުސޫަލކުން ްޕެކޭޖުތައެއް ްއެއަށްވުރެޖެހޭނީ ްދެން ްކުރަންޖެހޭްްއް. އިތުރަށް

އެްް،ބޭއިންްލިްށްްލިބޭްމުސާރައިގެްއިތުުރން.ްމުސާރަރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަރީއސަްޚަރަދެއްްކުރަންޏާްކުރަންޖެހޭނީ

ްމުސާރަ ްކުރަންްބޮޑު ްދެން ްޚަރަދެްއްކުރަްނީވ.ްއެހެންވީމާ،ްަތއްޚާއިން.ްޭއގެން ހާރޫނަކަްސްްޔަހުޔާައކަސް،ް،ނަކަސްްވާ

ކުރަންްއޮތްްކަމަކީްއެްއވަރަަކށްްލިބޭްގޮތަކަށްްހުންނަންޖެހޭނީ.ްއަދިްހަމަްެއއާެއކީަގއިްަފނޑިޔާރުންނަށްްލިބެންްއޮންަން
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ްެވސް ްެއއްޗިހި ްއަރާފަ.ްްއިނާޔަތްތަކާ ްމިލިއަނަށް ްމިހިރީ ްމިހާރު ްވެސް ްމުސާރަ ނިޑޔާރެްއގެ ްފަ ްކުޑަކުރަން. ްޖެހޭ އެބަ

ްތަކުރާރުކޮށްް ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްރައީސަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްއެހެްނވީމާ، ްނޫން. ްއަދަެދއް ްހިފައިގަެނޭވވަރުގެ މިއީ

ްރަްއޔިތުން ްޤައުމުގައި ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭނުންވަނީ ްކަމަކީްދަންނަވާލަން ްކުރަންވީ ްފުރަތަމަ ްނެތޭ. ްއިމްތިޔާެޒއް ގެ

ްމިް ްޓަަކއި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްބޭނުްނާވ ްރައްޔިތުން ްޓަކައި، ްރަްއޔިތުންނަށް ްކަަށވަރުކުރަްނވީ. ްއިމްތިާޔޒުތައް ރައްޔިތުން

ްކަންތަ ްއެ ްކަންތައްަތއް،ްުނަވތަ ްހުރި ްކޮްށފައި ްތަަރއްޤީކުރަން ްބަޖެޓުގައި ްއޮތް ްކުރެވޭެންމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައި އްަތއް

ްވަލިއްޔުލްއަމުރުް ްމިހިރަ ްިމހާރު ްަކނަޑއެޅިގެން ްވާންވީ. ްގޮެތްއ ްކުރެވޭނެ ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ގޮތެްއ،

ްގޮތަްށް ްފުރައްސާރަވާ ްަޙއްދުަތކަށް ްއެ ްނުވަތަ ްިދފާޢުކޮށް، ްޙައްދުތައް ްއެ ްއަރަިއގަނެ، ްޙައްދުތަކަށް އިސްލާމްދީނުގެ

ގަިއްދީނީްތާޖުްއަޅައިގެންްތިބޭްބަޔަކުްތިބުމުގެްއިޚްލާޞްތެރިަކމާްދޭތެރޭގައިްމިއަދުްދިވެހިްވާހަކަދަްއކާްމީހެއްގެްފަހަތު

ްވާހަަކް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވީމަ ްކަމެއް ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްވެްސ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްެއބަ. ްސުވާުލއުފައްދާ ރައްޔިތުން

ްރައްޔިތުންގެްއިމްތިޔާޒުަތްއްކަށަވަރުކުރަްނވީ.ްްދަންނަވާލީ.ްއެހެންވީމާ،ްފުރަަތމަްކުރަންވީްކަމަކީްމިްމަޖިލީހުން

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުް

ްޑރ.ޢަބްދުالرحينްالرحونްهللاްبسن ްމެންަބރު ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ، .ް މަޢުޞޫމުްهللا

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޤާނޫނަށ2113/5ްްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބާރުތަުކގެ ްއިމްތިާޔޒުަތކާއި ްމަޖިލީހުގެ ަރއްޔިުތންގެ

ނޑުްތާއީދުކުރިްކަުމގައިްިވޔަސްް ހުށަހަޅުއްވާފައިްމިްވާްއިޞްާލޙާްބެހޭްގޮތުންްޖުމްލަްގޮތެްއަގއިްޭއގެްމަފްހޫމަށްްއަުޅގަ

ްގިނަ ްރައީސް.ްދުނިޭޔގެ ްހުރި.ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެބަ ްަބއެްއްރިަޒވޭަޝންތަކެއް ްގާތްަގނަޑކަށްްްއަޅުަގނުޑގެ ޤައުމުތަކުަގއި

ްއިާނޔަތްތަެކއްް ްއިމްތިޔާޒުތަާކއި ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުހަދާ ްަޤއުމެްއގެ ްއެ ްޤައުމެްއގައިހެްނ ްކޮންމެ ހަމަ

ްއަދިް ްމިންވަރަކުން ްހުރި ްފުއްދުންތެރިކަްނ ްޤައުމެއްގެ ްެއ ްއިނާޔަތްަތކަކީ ްއިމްތިޔާޒުތަާކއި ްއެ ްއޮވޭ. ހަމަޖެހިފައި

ހިފައިްއޮންނަްއުސޫލެްއެގްދަށުންްދެވޭްއިނާޔަތްަތކާްައދިްއިމްތިޔާޒުތަެކއް.ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްހަމަޖެ

ރާއްޖޭަގއި،ްިދވެހިްމިްޤައުުމަގއިްައޅުަގނޑުމެންެގްރަްއޔިތުންްމިހާރުްކަންބޮޑުވުންްއެންމެްބޮޑަށްްފާޅުކުރާްއެްއްކަމަީކް

ްރަްއޔިުތންގެ ްމި ްވިސްނިަފިއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭފުޅުންނަށް،ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެ ނާޑ،ްއަދި ްސުލޫީކްމިންގަ މަޖިލީހުގެ

ްދެވޭް ްމެންބަރުންނަށް ްމެންބަރުންނާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްނަމަ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްވިސްަނއިދެވިފަިއވާ ނުވަތަ

ޤަތަކީްމިްބިާލްބެހޭްގޮތުން،ްމިްއިޞްލާޙާްއިނާޔަތްތަކާްބެހޭްގޮތުންްހުިރްހިތްހަމަނުޖެހުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޙަޤީ

ނޑުގެްއެންމެްބޮޑުްހިތްހަމަނުޖެހުމެއްްނުވަތަްހިތްނުތަނަވަސްކަމެއްް ބެހޭްގޮތުންްތަފްސީލުކޮށްްވާހަކަދައްާކއިރުަގއިްއަުޅގަ

ްބިލުގެ ްމި ްއޮތީ ްހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްނޫން. ްގޮތުންނެއް ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްމި ވަނ11ްްަްއޮތީ

ް ްއާއި 12ްްމާއްދާ ްއާއި ްމާއްާދ ްޤަބޫެލއްނުކުރަނ13ްްްވަނަ ްެއއްެވްސްހާލެއްގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ ްމާއްާދގަ. ވަނަ

ްކުރެވޭް ްުނވަތަ ްަމއްސަލަައކަށް، ްހިނގާ ްމަރުޙަލާގައި ްަޝރުޢީ ްކިޔާފަިއ ްވީީތއޭ ްމެްނބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ
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ްއޭް ްުނވަަތ ްބަރީޣަވުމަށް ްއެއީްކުށަކުން ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންެގ ްނުވަަތ ްމަޖިލީހަށް، ްަރްއޔިތުންގެ ްސަލާމަތްވުމަށް ގެން

ްަރއްޔިތުންގެް ްގޮުތގައި ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްކަމަށް. ްެއއް ްޖަގަހަ ްބޭނުންކުރެވިދާނެ ްޓަކައި ްފިލާހުރުމަށް އެކަމަށް

ްއަ ްއޭނަ ްހިނދެްއަގއި ްކޮންމެ ްނެތް ްމާލަމުގައި ްޖަލްސާކުރާ ްއަދިްމަޖިލީހުގެ ްޗިޓާ ްފޮނުވާ ްމަޖިލީހުން ްޝަރީޢަތުގެ ށް

އެހެނިހެންްވެސްްލިޔެކިޔުންަތއްްހަވާލުކުެރވެންޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑުގެްިރޒަޭވޝަންސްްހުރީްމިްމާއްދާތަކަށް.ްޢިއްޒަތްތެިރް

ްމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްވަސީލަތްތަކުން ްޚަބަރުފަުތރާ ްރާއްޖޭގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ންބަރުންގެްރައީސް.

ްރައްޔިތުްނެގް ްސަބަބުން ްޭއގެ ްވާހަކަތަކެއް. ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ްދައްކަމުންދަނީ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިމްތިޔާޒުަތކާ އިނާޔަތާއި

ްޤަބޫލުކުރާް ްރައްޔިތުން ްއަދި ްގެއްލި، ްޤަދަރު ްއިތުބާރާއި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއުފެދި، ްހަމަނުޖެހުން ތެރޭގައި

ްކުރީދު ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާލަްންގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑު ްމާފާއެކީަގއި ްހަމަ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްދަންނަވާލިހެން، ްވެސް ަވހު

ބޭނުންވަނީ،ްރަްއޔިތުންެގްތެރެއިންްގިަންބަޔަުކްޤަބޫލުކުރަީންމިްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަކީްބަކަރިކޮއްެޓއްްކަމަށް.ްވަރަްށް

ނޑުްމިްދަން ނަވާލަނީ.ްހިތާމަްހުރިްކަމެއް.ްއެކަމަކުްޙަޤީޤަތަކީްމިއީ.ްބޮޑަށްްމާފާްއެކީަގއިްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްއެީއް ްއެދެން. ްވިާދޅުނުވުން ްއެްއެޗކޭ ްފާޅުކުރެްއވުން ްޝުޢޫރު ްމި ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްެއއްވެްސްހާލެއްަގއި އޭެގްސަބަބަކީ

ްހިތްހަމަނުޖެހުނަސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރޭ. ްމިކަން ްބަޔަކު ްތެރެިއން ްރައްޔިތުްނގެ ްސަބަބަކީ ހިތްހަމަޖެހުނަސް،ް،

ްއެްއވެްސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރި. ްއެބަ ްވެސް ްސަބަބުތަކެއް ްޭއގެ ްމިއީ. ްޙަޤީޤަތަކީ ްވިޔަސް ްހިތްނުތަނަވަްސ އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްާރއްޖޭގެް ްއަުޅގަ ހާލެއްގަިއްޭއގެްހުރިހާްސަބަުބތަކަކީްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުެގްމެންބަރުންކަމުގައި

ސީލަތްތަކުންްމިްފަތުރާްޚަބަރަކީްމިްއިމްތިާޔޒުގެްބިލާްގުިޅގެންްައޅުަގނުޑމެންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހެގްޚަބަރުފަތުރާްވަ

ް ްމުސާރައިގެ ްނަމަ، ްއަދާކޮށްފަިއވާ ްދައުރު ްއެއް ްއެީކގައި ްވަކިވުމާ ްމެންބަރުކަމުން ްގޮތެއްަގިއ3/1ްްމެންބަރުން، ދާއިމީ

ްދުނި ްރައީސް. ްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވްސްލިބެމުންދާނެ ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެން ްދުނިޭޔގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ޔޭަގއި،ްއަުޅގަ

ްއިނާޔަތްތަަކީކް ްމިވާ ްހަމަޖެހިފައި ްބިލުަގއި ްއިމްތިޔާުޒ ްގޮުތން ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަާކ ްމި ްައދި ްއިާނޔަތްތަކެްއ. ްހުރި އެބަ

އަހަރުްވުމުން،ްއަދިްހަމ55ްްަރުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކުްވަިކވާްތާރީޚުންްފެށިގެނެއްްނޫން.ްއޭނާގެްއުމު

ްއެހެންވީމާ،ް ްލިބެނީ. ްމި ްއިނާޔަތްތައް ްއެ ްނުވަންޏާ ްމީހަކަށް ްއަދާކުރާ ްއެއް ްވަޒީފާ ްއެހެން ްައކީ ްއޭނަ އެާއއެީކގައި

ްޮއޅުަވއިެލވޭެން ްމިއީ ްއޮުޅާވލިޔަސް ްވަސީލަތްތަކުން ްޚަބަރުފަތުރާ ްބަެއއް ްވާހަކަ ްމި ްަރއްޔިުތން ްހާލެްއގައި އެްއވެސް

ްިޢއްޒަތްތެރިްޙަޤީޤަ ްޤާނޫނެއް. ްލިޔެވިަފއިާވ ްހުދުން ްކަޅާިއ ްަވރަށް ްަބއްލަަވއިލެްއވީމަ ްަރނގަޅަށް ްޤާނޫނު ްނޫން. ތެއް

ްދެމުންދާް ްފަރާތްތަކަށް ްތަފާތު ްދައުލަތުން ްމިހާރު ްބަަލިއލިން ްައޅުަގނޑު ްހިނދު ްކަންބޮުޑވާ ްަރއްޔިތުން ރައީސް.

އަށްްއިނާޔަްތތަކެއްްއެބަްދެވޭ.ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްްއިނާޔަތްތައް.ްބަލައިިލއިރުްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަިދް ނޑިޔާރަށާ ްފަ ްއުއްތަމަ ނޑިޔާރުންނަށާއި ްފަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްދެވޭ.ްއަދި ްއެބަ ްއިނާޔަތްތަކެއް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ މި

ނިޑޔާރުންނަށްްހަމަްބޮޑެތިްއިނާޔަތްތައްްއެބަްދެވޭ.ްސި ަފއިންނަށާްއަދިްފުލުހުންނަށްްތަފާތުްއެހެނިހެންްޖުޑިޝަރީގެްފަ

ްއޮތްް ްހިމެނިފައި ްބިލުގަިއ ްއިމްތިާޔުޒެގ ްދަންނަވާލި ްމި ްއަުޅަގނުޑ ްއިާނޔަތްތަކަީކ ްަބެއއް ްެދވޭ. ްއެބަ އިނާޔަތްތަްއ
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ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަަބބަކީ ްކަންޮބޑުނުވާ ްއެކަމުަގއި ްރަްއޔިތުން ްެއކަމަކު ްއިނާަޔތްތައް. ްބޮޑެތި ްއިނާޔަތަކަްށވުރެ

ްިމް ްގޮަތކުން ްހުންނަ ނުޑ ްމިންގަ ްސުލޫީކ ްއަިދ ްޢަމަލާ ްމެންބަރުންގެ ްބަެއއް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްގޮތުަގިއްނަމޫނާ،ްެއްބޭފުޅުން،ްަރއްިޔތުންްޤަބޫލުކުރާްގޮުތަގއިްމިް ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަކީްެއްޭބފުޅުންްޤަބޫލުކުރަްއވާ

ންޖެހޭނެްބައެއް.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަކީްމުޖްތަމަޢުގެްތެރޭގައިްނަމޫނާްމަޖިލީހަކީްނަމޫނާްމަޖިލީހަކަށްްވާ

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއޮތީކީ. ްއެހެނެއްނޫން ްހާލަތު ްއެހެންނަމަވެސް ްބައެއް. ްވާންޖެހޭނެ ބަޔަކަށް

ްގޮ ްވިދާޅުާވ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްފެންނަނީ، ްފަރާތުން ްތެރޭގައިްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލިސް ްޢަމަލުތައް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ތުގައި

ްޮގްތް ްހިނގާ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްތިބެގެން ްއެީކގަިއ ްތެޭރގައި ްޢާއިލާގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްގޮތުން ހުންނަ

ްހިތްހަމަނުޖެހުމާ ްެއ ްއެީކގަިއ، ްހުރުމާ ނުޑ ްމިންގަ ްސުލޫކީ ްހާލަތަކަށް ްއެަކހަލަ ްުނކުރެވޭ. ްމިްްބަލައިލާކަށެއް އެކީގަިއ

ްބޭނުންވޭ،ްމިް ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްހަމަްއެއާއެީކގައި ްދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަދި ްފާޅުކުރަމުން ޝުޢޫރުތައް

ްބެޭހް ްއިމްތިޔާޒުތަކާ ްލިބިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްމެންބަރުންނަށާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްބިލުަގއި އިމްތިޔާުޒގެ

ްލިޔެވި ްމާއްދާތަކުގަިއްގޮތުން ްަގާވިއދުގަިއ،ްތަފާތު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ްަގވާއިުދގަިއ،ްއަުޅގަ ަފއިާވއިރުަގއި

ނޑާްެބހޭްގޮތުންްލިެޔވިފަިއްއެަބްހުރޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްެއއްެވްސް ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްސުލޫީކްމިންގަ

ްރައްް ނޑުން ްމިންގަ ްސުލޫކީ ްއެ ްމިްހިސާބެއްަގއި ްނުވަތަ ްވަންޏާމު ް ްކަމަށް ްބޭރުވެއްޖެ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ޔިތުންގެ

ްފިަޔވަޅެްއް ްއަޅާނެ ްދޭތެރޭގައި ްއެއާ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްގެއްލުަވއިލައިިފ ްޤަދަރު ްއަނބުރާއި ްޢިއްޒަތާއި މަޖިލީހުގެ

ނޑު ޮގާވލަންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގްްހިމެނިފައިނުވާތީްއެއީްަރއްޔިުތންްކަންބޮޑުވާްކަެމއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްމެންބަރުންނާ ްބޭރުާވ ނޑުން ްމިންގަ ްސުލޫކީ ްއެ ްއަދި ނޑާ، ްމިންގަ ްސުލޫކީ ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިޔަްސް ްބިލުކަމުަގއި ްއިމްތިޔާުޒގެ ްމި ްއަދި ްވިޔަްސ، ްކަމަްށ ްަގވާއިުދގައި ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަަކއި ފިޔަވަުޅއެޅުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްމާއްދާތަކެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ްމިއީ ްއާދެ! ްކަމަށް. ްއޮްނނަންޖެހޭނެ ލިެޔވިފައި

ްހާލަުތް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްެގއްލުަވއިލުމެއް ްކަރާމާތް ްޤަދަރާިއ ްއަނބުާރއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްމިކަ ހަލަްމާއްދާތަކެއްްހިމެނި،ްމިކަހަލަްކަންތައްތަެކއް،ްމެކޭނިޒަމެްއްމިހާރުްއޮތްްގޮތުންްއަޅުގަ

ްނުވަަތް ްޓަކައި، ްހިތުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެބަ ްހިމެނެން ްމާއްދާތަކެއް ްނުވަތަ ްަގވާއިދުަތކެްއ، ްޓަކައި ްލާޒިމުކުރުމަށް ްރައީސް.ްްހިތުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ޖެހޭ.

ްކޮމިޓީް ްކަންތައްތަުކަގއި ްދެންނެވި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވިޔަސް ްާތއީދުކުރިކަުމގައި ްގޮތެްއގައި ްޖުމްލަ ްބިލަށް ްމި އަޅުަގނޑު

ްވާހަަކކޮޅުް ްވަގުތު ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރާތީ ްކަމަށް ްއަންާނނެ ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްވަެރއްެގ ްކޮންމެވެސް މަރުޙަލާގައި

ްވަބަރަކާތުހޫ.هللاް.ްޝުކުރިްއޔާ.ްަވްއސަލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތުހުއްޓާލަން

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:
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ްކަނުލައިް ްވަރަށް ްވާހަކަދަްއަކމުންދާއިރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދިވެ ްއިންނަނީ. ްމި ްމިއަދުްއަުޑއަހަން ްފެށުނީ. ްމަޖިލިސް ،`ް ްހަމައެކަނި ްމަޖިލީހަކީ ްަރއްޔިތުްނގެ ހިރާއްޖޭގެ

ނޑުހުޅުންްނައްޓަިއގެންްދާްވަރަށްްއަތްނަާގފައިްމިްތަނުގައިްވޯޓުދީފަިއ4ްްސަރުކާރުންްފޮނުވާފައިްއޮތީް ބިލު.ްބުނީމާްކޮ

ނޑުްވަނީ.ްމިްމަޖިލީހުގައިްއެަބްއަހ2115ްަަގއިްނިމިގެންދާންްއޮތްްަތނެއް.9:31ްޖަހާއިރުްހުޅުވާްޖަލްސ9ްްާ ރުްއަުޅގަ

ނޑުމެންނާްއިންަޓވިއުކުރިްމީހުން.ްފުރަތަމަްގެންގޮއްސަް ނޑުމެންްމިތަނަށްްވަނީމަްފުރަތަމަްމިތަނުންްއަޅުގަ ތިބިްއަޅުގަ

ްއެ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްނުބުނެވޭނޭ. ްއެއްެޗއް ްދިމާލަށް ްަރއީސާ ްނުދެއްކޭނޭ. ްއެއް ްވާހަކަ ްސުވާލުކުީރ، އްްއަޅުަގނޑުމެންނާ

ްތަނަށްް ްމި ްމަޖިލީހެއް. ްއޮތް ްހާލުަގއި ްއެ ްހުއްދަދެއްިވއްޔާ. ްރައީސް ްފޮނުވަިއގެން ްއެއް ްސިީޓ ްރައީސަށް ްނެގެނީ ވެސް

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްއިމްތިޔާޒު. ްއޮތް ްމި ްމިހާރުވެސް ްއޮންނާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްފެހި ްވަދެ، އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮމި ްނުވަަތްމަޖިލީހުގެ ްއެްއަގއި ްއިސްލާމްދީނުެގްޖަލްސާ ްމީހަކު ްނުވަަތްއެނޫްނވެސް ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްއެްއަގއި ޓީ

ްކޮންމެް ްބަލާ ްތާރީޚު ްަމޖިލީހުގެ ްމި ްޭނޅޭނޭ. ްފިޔަވަެޅއް ްދޭެތރޭ ްވާހަކަައކާ ްދައްކާ ްމަތީން ްގޮތުެގ ްޚިލާފުުނވާ އަސްލަކާ

ް ްވަދެ، ްމިތަަނށް ްެއކަކު ްއޭގެން ްމިއީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެނގޭނެ. ްރަްއޔިތުންގެްްވަނ2115ްަމީހަކަށް ްތެރޭގައި އަަހރު

ްއެކިއެިކް ްމީހެއް. ްއެންމެ ްމަސައްކަތްުކރީ ްއެ ްމިތާ ްުކރީގައި ްޭއގެ ްމީހެއް. ްމަސައްކަތްކުރި ްމިތާ ްޓަކައި އަުޑއިްއވުމަށް

ްނުވަތަް ްޤަޟާޙާޖާތްކޮށްގެން ްއަތަކުން ްނުބައި ްއަނެކަކު ްނަަގއިގެްނ، ްއެއް ްޓިކެޓުބުރި ްއިްނ ްވެލާނާގެ ްއެކަކު މީހުން.

ްމިގޮތަށް.ްތާހިރުވެ ްކަންކުރީ ްހަދަންއުޅުނީމަ ްއެއް ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްހައްޔަރުވެފަ. ްހުރީ ްނަންނަމުގައި ްެއކަހަލަ ގެން.

ްމިނިސްޓަރުގެް ްފަރާތްތަކާ.ްއޭުރގެްއެޓޯލްސް ްއިންޓަިވއުކުރި ނޑުމެންނާ ްުސވާލުކުރިން،ްއަުޅގަ ްމިތާނގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްޮއވެފަ ްޕާސްޕޯޓެއް ްރަތް ްޙަމީދަށް ްޝާހީން ްމެންބަރުންނަށްްދަރިފުޅު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ިއ،

ްކަމެކޭ.ް ްހިނގާ ްއުސޫލަކުން ްވަކި ްެއއީ ްވިދާޅުވީ ްބުނީމަ، ްނުލިބެނީ. ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްީކްއވެގެންތޯ ވާއިުރގައި

ްވާހަކަް ްެދއްކި ްތަުނގައި ްވަދެ،ްމި ްމިތަނަށް ްދެން ްދަންނަވަނީ. ްމި ްާވހަކަ ްހުރި ްދަްއކާފައި ްެއްމިތާނގައި ްގުިޅގެން އަކާ

ނޑުްގަިއގަިއްތަޅައިނުގަތީ.ްއެްއަހަުރގެ،ް ދުވަހުްމަޖިލީހުގެްރައީސަކަށްްއިންނެވިްސީނާްޒާހިރުްމިތަުނންްކިރިޔާްއަުޅގަ

ނޑުްހަނދާންވަނީ.ްއަްއޑުވަުހގެ،ްއޭރުްނެރުނުްއަްއޑުވަސްްނޫސްްަބއްލަާވ.2115ްް ވަނަްއަހަރުގެްއޭޕްރިްލްމަހޭްއަޅުގަ

ްދިޔައީ ްމި ްކިޔައިގެްނ،ްތާރީޚަށް ްނޫނެކޭ ްމީހަކު ްކޮންެމ ްމަސައްކަތް. ްރައްޔިތުންގެ ްކުރަނީ ްމި ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުމެން .

މިތަނުގައިްމާްރަނގަޅުވެގެންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކީްބަކަރިކޮއްޓަކަށްްހަދަިއގެން،ްގެރިޮކްއޓަކަށްްހަދައިގެންްރައްޔިތުންް

ްހިންގަ ްފާސްކޮށްލަމާ ްވާހަކަދަްއކާއިުރ ްގޯްސކަމަްށްކުރިމަތީގައި ްއަޚްލާޤު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ވާ.

ފެނިއްޖެއްޔާްެދވަނަްދައުރަކަްށްކުރިމައްެޗއްްނުލެވޭނެ.ްޔަީޤންްއެއަކަށްްވޯެޓއްްނުދެްއވާނެ.ްނުދެއްވާނެްވޯޓެއް.ްގޯހިްއޔާް

ރަްހިފަިއގެންްފަހަތުންްހައްދުނުޖެހެނީްއަމިއްލަްއަށްްނާންނަންވީނޫްނތޯ.ްކީްއވެގެންތޯްކަމެއްްކޮށްަފއިްއަމިއްލަްއަށްްދުއް

ްމުސާރަް ްދެއްވާ ްމިތަނުން ްކުޭރ. ްވެސް ްދަތުރު ްޕާސްޕޯޓުގަިއ ްރަތް ްހަމަ ްމީހަކުވެސް ްކޮްނމެ ްއެކަަމކު، ްއަށް. އަމިއްލަ

ްތަނުގައިް ްމި ްހުރި ްއެބަ ްވެސް ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްކުރޭ. ްވެސް ްޒުާވބު ްޖެހިއްޖެއްޔާ ްމައްސަލަ ްތަނުގައި ްމި ްނަންގަާވ. ވެސް
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ނޑުްވެސްްތިންްގޮނ ޑިޭމޒުްހަލާކުކޮށްލާފަ.ްފޮޯޓްދައްކަފާނަން.ްައޅުަގނުޑގެްމީދަްފެންނަްނަންބޯޑާއިްމިްޮކމްޕިއުޓަރުގަ

ދުވަހުްއެއްލާލި.ްއެހެންވީާމ،ްކަމެއްްދިމާވީމަްއެކަމެއްްހިނގައިފާނެ.ްެއއީްދިވެހިރާއްޭޖގެ،ްހަމައެކަނިްމިްރާއްޖޭގައިްމިް

ްމަޖިލީހުގަިއްހި ްރައްޔިތުްނގެ ްތެޭރަގިއްއޮތް ްަރއްޔިތުންގެ ްތަނުގައި ްމަޖިލިސް.ްމި ްރައްޔިތުންގެ ްނޫން.ްމިއީ ްކަމެއް ނގާ

ްމިތާް ްއުޅެން ްހިންދިރުވައިގެން ްޖެހޭނީ ްކަންކަްންއަންނާނެ.ްއެކަމަށް ްބައިވަރު ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްމެދު ްކަންތައްތަކާ ހުރި

ސްްއަދިރިކަމާއިްނާމާްނކަމުގެްތެެރއަށްްމިްމަޖިލީހުގެްއުޅެންްްބޭނުމިްއޔާ.ްމިއަދުްައނެއްކާެވސްްމިްގެންދަނީްމިްމަޖިލި

ނޑުމެންްގެައކުްީޓވީްއެއްްނުހުުޅވާނެްއެްަގޑީަގއިް ދޮރުލައްޕާލައި،ްަރއްޔިތުންނަްށްމިްތަނުގައިްވާނުާވްނޭންގުްނ.ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްމަޖިލީހުގަިއ ްރައްޔިތުްނގެ ްނޫންޯތ ްހުޅުވީމަ ްޓީީވ ްގަިޑެއއްގަ. ްތިބޭ ްކިަޔވަން ްެއއްޗެހިްކުދިން ްގޮާވ ން

ފެންނާނީ.ްނުހުޅުވީމަްނިމުނީނު.ްއެކަންްކުރަންްބޭނުންވާްމީހުންްއެކަންްކުރާނެ.ްއެކަމަކުްއެހެނޭްކިޔާފައިްމިްމަޖިލިސްް

ނޑުްބޭނުމެއްްނޫންްތާއީދުކުރާކަށް.ްައޅުަގނޑުމެްން ނުޑކޮށްލާކަށްްއެްއެވސްްމީހަކުްކުރާްމަސައްކަތަކަށްްއަޅުގަ ނޑުފު ފު

ްކުރިޔަސް ްކުރާތީްްޕާޓީން ްތަނުގައި ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއިމްތިޔާަޒކީ ްޮއތް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެއީ ނުކުރާނަްނ.

ްޖެހޭް ްއެބަ ްއަށް ްއޭނަ ްކޮށްިފއްޔާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއިމްިތޔާޒު. ްކުރެވޭ ްމަސަްއކަތަށް ްކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްދޭން. ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށްމަޤާމާއި ްގޮތުން ްއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަނާކަމެްއ.ް ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއެއީ ްއެއްލާލަދިނަސް ްޮކތަޅެއް ްކުނި ްމީހަކަްށ ްނުކުރެވޭ. ްމަަސއްކަތެްއ ްެއްއވެސް އިތުރު

ރަްއޔިތުންެގްއެކަމަުކ،ްެއއްބައިމީހުންނަށްްަހމަްއެކިްކަންކަންްކުެރވޭ.ްއެަކމަކުްމިއަދުްބޭނުންވަނީްސަުރކާރުގެްމަޤާމާިއް

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްހިންގަވާ ްވިއްޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްހިފަން ްއެއްޮކށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ނޑިޔާރުކަމާ، ްފަ ްމަޤާމާއި މަޖިލީހުގެ

ްވަރަްށް ްައޅުަގނޑު ްދައްކަނީ. ްމި ްތާ ްމި ްއެއްތޯ ްވާހަކަ ްކޮްނ ްދަމާ. ްއުސޫލަކަށް ްޚުދުމުޚްތާރު ނުޑކޮށްލާފައި ނޑުފު ފު

ްިމއީ. ްއެއް ްވާހަކަ ްޖެހޭ ްްހިތުގައި ްމަޖިލީހުގައި ްސަުރކާރުަގިއ7111ްްމި ްތިއްބާ،ްއޭުރގައި ްމީހުން ްމުސާރަަގއި ުރފިޔާގެ

ް ްބޭނުންވީމާ ްދާން ްނިކުމެގެން ްމިތަނުން ްމިނިސްޓަރުންތައް ްމީހުން، ްތިބި ްރައްޔިތުްނެގ16ްްވަޒީާފއަދާކުރަން ވަނަ

މުސާރަބޮޑުޮކށްދިނުމާއިްއިނާޔަތާއިްދިނީ.ްްމަޖިލީހުގައިްކުރިްކަމެއްްެއއީ.ްއަޅުަގނޑުްއިނިންްއެްކޮމިީޓގަ.ްމެންބަރުންގެ

ްދީފަ.ް ްތަނުގައި ްމި ްއޮތް ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްއަނތްބަކާ ްަކރަކާއި ްވެއްޖެއްޔާ ްމީހަކަށް ްތާީއދުކުރާ ްސަރުކާރަށް ްކުީރގެ އޭގެ

ްފިނޭން ްމާފުކުރައްވާތި. ްމިނިސްޓްރީން، ްހޯމް ްއޮތް ްއޭުރަގއި ްހަމައެކަނި ްމެންބަރުންގެ، ްމަޖިލީހުގެ ްސްރައްޔިތުންގެ

ްމިް ްގާތްަގނޑަކަށް ްތެރެއިން ްގެތަކުގެ ްހުރި ްހަދާފައި ްމާލޭގައި ްބައްލަވާ. ްލިސްޓު ްލޯނުގެ ްއޮތް ްނަގާފައި މިނިސްޓްރީން

ް ްހުންނާނީ ްގެ ްއުޅުނު ްހުރިއްޔާ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްއެންމ11ްްެރައްޔިތުންގެ ްސިންގަޕޫރުން ްައރާފަ. ްއަށް ބުރި

ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތީ ްބޭސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުެގްްގިނައިން ްރައްޔިތުންގެ ްދޫކޮށް، ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެ ްމެންބަރުން. މަޖިލީހުގެ

ްހަޅޭކެްއް ްކޮން ްމިއަދު ްދެން ްދިނީމަ ްވާހަކަ ްއެ ްގޮުތގައި ްއެއްޗެއް ްޙައްޤު ްމީހުންނަށް ްއެ ްމަސައްކަތަކީ ްކުރާ މެންބަރުން

ްއެީކގައިް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްމީހުން. ްތިބި ްނުހޮވެން ްމާދަމާ ްލަވާކަށްތޯ ްވާަދކޮށްގެްންްމިތާކަށް އިްނތިޚާބުތަކުގަިއ

ްމިް ްހިެއއްުނވޭ. ްވެސް ްކަހެރުވަކެކޭ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިޔުަނަކސް ްެއއްޗެހި ްނޫސްތަކުަގއި ްމީހުން ްތިބި ފެއިލްވެފައި
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ްިމއީް ްވަދެިވގެންނުވާނެ. ްމީހަަކށް ްއެްއވެސް ްއެތެރޭަގއި ްމިާތ ނިޑގެންނުވާނެ. ްކެ ްއިމްތިާޔޒެއް ްއެްއވެސް މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެްނގެްތަން.ްއެހެންވީމާ،ްކޮންމެްމީހަކުްމާްމޮޅުވާންވެގެންްއަިމއްލަްއަށްްކަންތައްތައްްކޮށްފައިްއައިސްްކޮްންއަޅުގަް

ްބަޔަުކް ްހަޅޭއްލަވާނެ ްވެސް ްމިައދު ްހަޅޭއްަލވާ. ްރުޅިއައީމަ ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއެތެރޭ ްމިތާ ްދައްކަނީ. ްެއއްތޯ ވާހަކަ

މިްރާއްޭޖގެްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލިސް.ްބައްލަވާ!ްަފނޑިޔާރުންްކަންަތއްތައްްކުރާްމީހުން.ްއެއީްމިކަންްހިނގާްޮގތް.ްއެއީް

ްނުނިމޭ.ް ްބަހައިލާ ްގޯްއޗެއް ްމީހެއްެގ ްާވއިރު ްއަހަރު ްވިހިތިީރސް ްދައްކަނީ. ްވާހަކަ ނޑިޔާރުްނެގ ްފަ ްކާކުތޯ ގޮތް.

ް ްއޮންނާނެ ްވެްސ ްއަހަުރ ްމިދިަޔ ްމިއަހަރ41ްުއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމާފަ. ްބިލެއް ްމިއަުދްއެަތްއ ްއަިއއިރު ްމިހާތަނަށް ެގ

ްތަނުގަިއް ްއޮތް،ްމި ްއެބަ ްޭރ7ްްވެސް ްއޮތް.ްމި ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެްނ12ްްކޮމިޓީ ްމަަސއްކަްތކުރޭ.ްރޭަގއި ޖަހަންދެކަށް

ް ްނިކުތީ ްލާެނ11ްްމިތަނުން ްއިޞްލާޙެއް ްއެްއވެސް ްވެގެން. ްރަނގަޅުވާން ްމާ ްިކަޔނީ ްތި ްމިތާ ްކޯޗެކޭތޯ ޖެހިއިރު.ްދެން

ް ްނެތް. ްއެހެންްކަމެއް ްސަުރކާރުެގ ްއެކަން. ްބާްއވަންޖެހޭނެ ްއިމްތިާޔޒު. ނޑުމެްނެގ ްއަޅުގަ ްޮއންނަންޖެހޭނެ މިތަނުަގއި

ވުޒާރާަތކެއްްްނޫންްމިއީކީ.ްމިއީްމުޅިންްއެހެންްގޮތަކަށްްަމސައްކަތްކުާރްތަނެއް.ްަފނޑިާޔރުންްދޮރުލައްޕައިގެްންވަެދ،ް

ްމުސާރަ...އަމިއްލަްއަށްްހުާވކުރީ.ްއެްީމހުންްއަމިއްލަްއަށްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެް ްމާވަށު ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްނަޝީދު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު.

ް

ްކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:މާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަ

ްވަރަޙްމަތު ްއަްއސަލަމްޢަލައިކުމް ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް ްهللا ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 2113/5ްވަބަރަކާތުހޫ.

ްވާހަކަދައްކާިއުރް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބާރުތަކުގެ ްއިމްތިޔާޒުތަާކއި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްބޭ ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަދައްކަީންއަޅުަގނޑު ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެންނަންޖެހޭ ްހަނދާންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުންވަނީ

ްކުެރް ްބާރުން ްތިން ްދައުަލތުގެ ްދައްކަނީ ްމި ްނޫނޭ. ްެއއް ްވާހަކަ ްަޝޚްޞިއްޔަުތގެ ްއަމިއްލަ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއހެންވީމާ، ްވާހަކައޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްދޭްއެއްބާރުކަުމގަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންނަށްްޓަކައިްދޭްެއއްެޗއްްނޫނޭ.ްކޮންމެްބަޔަކުްތިބިްކަމަށްްް ްއަުޅގަ އިމްތިޔާޒުަތކަާކއިްބާރުތަކަާކިއްއިނާޔަތްތަކަކީ

ްއެް ްޢިއްޒަާތއެުކގަ. ްޝަރަފުވެރިކަމާއި ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްބާރު ްތިން ްދަޢުލަތުގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫުލކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ވިޔަސް

ްފަރާތްްބާރު ްހިންގާ ްސަރުކާރު ްއެީއ ްލިބެންޖެހޭނެ. ްޢިްއަޒތްތެރިކަން ްޝަރަފާއި ްވެސް ްފަރާތްަތކަށް ްޚިދުމަތްކުރާ ގައި

ްވިޔަސް.ް ްކަމަށް ްފަރާތް ްޤާނޫނުހަދާ ްއަދި ްވިޔަސް ްކަމަށް ްފަރާތް ްޤާއިމުކުރާ ްޢަދްލުިއންޞާފު ްއަދި ްވިޔަސް ކަމަށް

ްދާއިމީ ްމިތަނުގައި ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްޑިމޮކްރަސީެގްްއެހެންވީމާ، ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްބައެއް ްތިބޭނެ ގޮތަށް
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ްތިންް ްމި ްހިނދަކު، ްްެދމިއޮތްހާ ްދައުލަތް ްދިވެހި ްގޮތުަގއި ްދައުލަތެްއގެ ްހިނގާ ްޑިމޮކްަރސީގައި ްގޮތުަގއި، ސަރުކާރެއް

ޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްބާރުްދެމިގެންދާނެ.ްއެްތިންބާރުގައިްމަަސއްކަތްކުރާނެްމީހުންްވެސްްތިބޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަނ

ްވެސްް ްކަެމއް ްހުރިހާ ްއެ ްއިމްތިޔާޒުތަާކ، ްަރއްކާތެރިކަާމއި ްހިމާޔަތާިއ ްއިނާޔަތްތަާކއި ްލިބެންޖެހޭ ްފަރާތްތަކަށް މި

ްޚިޔާލުތައްް ްތަފާތު ްނުވަތަ ްކޮށް، ްތުހުމަތުތައް ްތަފާތު ްފަރާތްތަކުން ްތަފާތު ްމަޖިލީހަށް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ އޮންނަންޖެހޭނެ.

ްއަ ނޑުމެންްފާޅުކޮށް، ްއަޅުގަ ްކަންކަން ްެއ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވި ްނުރުހުމުގެ ްދޭތެރޭ ނޑުމެންނާ ުޅގަ

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްމަސައްކަތްކުެރވޭ ްއިދިކޮޅަށް ްޝުޢޫރުތަކާ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ.

ްމަ ްހާލެްއަގިއ ްއެްއވެސް ްއެއީ ްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނީ. ްޤަދަރަކަްށްއެކަންކަން ްކަރާމާތަާކއި ްޝަރަފަކާއި ްއޮންނަ ޖިލީހަށް

ްެއީއް ްސަބަބަކީ، ްޤަބޫލެްއނުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްަކމަކަށް ްކަމެއް ްމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނެ ްގެނައުމަށް އުނިކަން

ްމުއް ްވަކި ްވެސް ްތިޭބނީ ްދުނިޔޭގައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބަެއއް.ްއަދި ްއުޅޭ ްމުއްަދތެއްަގއި ްަވކި ދަތަކަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ

އެހެންނަމަވެސްްމަޖިލިސްްދެމިއޮންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހަށްްދޭްޝަރަފާއިްޤަދަރާއިްކަާރމާތްްއޮންނަންޖެހޭނެްކަމަށްް

އަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރަނީ.ްްއެެހންވީމާ،ްމިްބިުލގައިްހުރިްއިާނޔަތްތަކާިއްއިމްތިާޔޒުތަަކކީްހަމަްއޮންނަންޖެހޭްކަންތައްތަްއް

ނޑު ްއަޅުގަ ްދޭްްކަމަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަނގަޅުހެން ްމާ ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަްށ ްއެއަށްވުރެ ޤަބޫލުކުަރން.

ްއިނާޔަތްތަާކއިްއިމްތިާޔޒުތައްްމިްދެނީްކިހިނެއްކަންްރައްޔިުތންނަށްްސާފުކޮށްދިނިއްޔާ.ްމިސާލަކަށް،ްައޅުަގނޑުމެންގެ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްމިހާރުްއެކަންްނިމިއްޖެ.ްފަހަތުގައިްތިެބގެންްބަޔަކުްނިޒާމާްިޚލާފަށްްކަންތައްތަކެއްްހިންގަުމންދާތީްއެހެންވެގެން.

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްއާދެ!ްމާވަށުްދާއިާރގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:
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ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްޢަބްދުއާދެ!ްއެހެންކަމަށްވާީތވެ ްރޫހަްށްهللاްންބަރު ްބިލުގެ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މަޢުޞޫމު

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްސަަބބަކީްރައްޔިތުްނގެްޝުޢޫރުތައްްހުރިްގޮތުންްބައްލަާވއިރު...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ްނިޒާމީްމައްސަލަ()

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޕާީޓް ްރާއްޖޭެގ ްއަިދ ްއަށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްއޮތް ްއެބަ ްމީޑިާއގައި ްހޭިލއިރު ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްގުޭޅްސިސްޓަމަށާްެއއްކޮށްްބިންހެލުމެއްްއަންނަްވާހަކަްޢުމަރުްަނޞީރުްވިދާުޅވެފަ.ްދެންް ްއެކަމާ މިއަުދގެްމަޖިލީހުގައި

ނޑަނާޅާތޯ.ް ނޑުމެންްގޮތެއްްކަ ްގޮތުންްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހަށްް ްއެްއްމިއަދު ްަމްއސަލަ ްފޮނުވީމަ.ްއެފަދަ ްމަްއސަލަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅޭނީ ްމައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ނޑުްމާވަށުްދާ ްއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަްށގެްނދިއުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްލިބިފަްއެއްްނެތް.ްއަުޅގަ

ް

ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:

ްކުރިއަްށގެންދަން ްމައުޟޫޢު ްހުރެ ްމައްސަލަތަކާ ްނިޒާމީ ްގެންދާއިުރަގއި ްުކރިއަށް ްވާހަކަ ނޑުގެ ކޮންމެވެްސްްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްމެންބަރުންނަށް،ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަަމވެސް ްއުދަޫގވޭ. ވަރަކަށް

ްކޮންމެް ްނޫން. ްމީހަކަށެއް ްކިާޔ ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްހުރި ްމަޤާމުގަިއ ްދަންނަވަނީ ްމި ްމެންބަރުންނޭ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްވިޔަސްް ްހުރިކަމުގައި ްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްްމީހަކު ްއިްމތިޔާޒުތަެކއް ްއިނާޔަތަކާއި ްޮއންނަންޖެހޭ ްވެއްޖެއްޔާ މެންބަރަކަށް

އެކަންކަންްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެއީްމުޙައްމަދުްހުއްޓަސް،ްޤާސިމުްހުއްޓަސް،ްޢަބްދުލްޢަޒީޒަކުްހުއްޓަސްްއެްމަޤާމުގަިއް

ްއެހެްނވީމާ ްެއއީ. ްއިނާޔަތްތެކޭ ްއޮންނަ ްމެންބަރަކަށް ްއެ ްހުރީމަ ްހިންގަވާށޭ.ްް، ްހަނދާންކުރަމާ ްމިކަން ނޑުމެން އަުޅގަ

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްފާޑުކިާޔ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްހުންނަ ްޢަމަލުތައް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންެގ ދެން

ްބަޔަ ްކަހަލަ ްވަކި ްރައްޔިތުންނަށޭ. ްހޮވި ްމެންބަރަކު ްެއ ްސީދާ ްފާުޑކިޔެނީ ްޙަީޤޤަތުގައި ްދެންނެވޭނީ ުކްއަޅުަގނޑަށް

މެންބަރުކަމަށްްހޮވަންްރައްޔިތުންްބޭނުންވެއްޖެއްޔާްއެްމީހަކުްހުންނާނީްހޮވާފަ.ްއެއީްއެްބޭފުޅުންްްތަމްސީލުކުރެއްވުމަށްް
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ްބޭނުްނވެއްެޖއްޔާް ްހޮވަން ްމެންަބރަކު ްހަޅޭއްަލވާ ްގަދައަްށ ްެއީއ ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރު. ްބޭނުންާވ ްބޭފުޅުްނ ްއެ ޓަކައި

ްހޮއްވަ ްމެންބަރަކު ްރައްޔިތުންގެްއެކަހަލަ ްކިޔަނީ ްމި ްހޮާވނީ. ްމަސްވެރިަޔކު ްބޭނުންވެއްެޖއްޔާ ްހޮވަން ވާނީ.ްމަސްވެރިޔަކު

މަޖިލިސް.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްތަމްސީލުވާންޖެހޭނެްޤައުމުގެްހުރިހާްދާއިރާތަެކއް.ްެއްތަނުގައިްތިބޭނެްޑޮްކޓަރުްން

ގަިއްތިބޭނެްޯވކްޝޮޕްްހިންާގްމީހުންްވެސް.ްއެްތަުނގަިއްވެސް.ްއެްތަުނގަިއްތިބޭނެްާޤނޫނީްވަކީލުންްވެސް.ްއެްތަނުް

ް ްީމހުންތިބޭނެ ްދާއިރާގެ ްްޓޫރިޒަމް ްރަްއޔިތުންވެސް. ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންެގ ްނުވާނެ.ްތަްއެހެންނޫނިއްާޔ މްސީލެއް

ްޓަ ްރަނަގޅުުކރުމަށް ްއެކަން ްކަމަށްްވެއްޖެްއޔާ ްޢަމަލުތައްްކަނުނުދާ ްުކރާ ްމެންބަރަކުްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެން ްއެ ކައި

ްރައްދުކުރަންޖެހޭނީް ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަދުނާމު ްއެކަމުގެ ްެއއީ ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. ްަރއްޔިތުން ްދާއިރާގެ ހޮވި

ްެއް ްހަިއސިްއޔަތުން ްަވޒީފާގެ ްއަދާކުރާ ްއަދި ްވީތީީވެވ، ް ްއިންސާނުންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. މެންބަރުންނަކަށެއް

ް ްބަހައްޓަންޖެހޭ ްމަްސއޫލިއްޔަެތއް.ްމީހަކު ްމީހެއްގެ ްއެ ްެއއް. ްޒިންމާ ްމީހެްއގެ ްއެ ްބެެހއްޓުމަކީ ނޑުތަެކއް ްމިންގަ ސުލޫކީ

ނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަން.ްއަުޅަގނޑުްކުުރކޮށްްދަންނަވާލަންް ނޑުމެންްވިސްނަންޖެހޭނެކަންްއަުޅގަ އެކަންކަމާްމެދުްއަުޅގަ

ނުޑްމަޢުޞޫމު،ްކެލާްދާއިާރގެްިޢއްޒަهللاްމިްބޭނުންވަނީްޑރ.ްޢަބްދު ތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުްއވިްބިލުެގްރޫހަށްްއަުޅގަ

ްއިނާޔަތްތަކާއިް ްލިބެންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްހުރި ްކޮށްފައި ްމެންބަރުކަން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްިވޔަސް ްކަމަށް ތާއީދުކުރި

ްވެއް ްަކމަށް ްބޮޑު ްއެ ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްއަޅުަގނަޑށް ްކަމަށް ްކަމެއް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްކުޑަކުރުަމީކްއިމްތިޔާޒުަތކެއް ޖެއްޔާ

ނޑިޔާރުްނކުރަްއވާްބޭފުޅުންނަށްްވެސްް ކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްހަމަްއެގޮތަށްްދައުލަތުގެްއެހެންްބާރުތަކުގެ،ްމިސާލަކަށްްފަ

ްޙަޤީޤަތަށްް ްެއއީ ްނުކިޔާ. ްެވސް ްފާޑެއް ްރަްއޔިތުން ްއެކަމަކާ ްއޮވޭ. ްއެބަ ްއިނާޔަތްތަކާިއްއިމްތިޔާޒުތަެކއް އޮންނަންނެޖޭހޭ

ްވަ ްއިާނޔަތްތަްއްކަމަށް ްިއމްތިޔާޒުތަާކއި ްލިބޭ ްމުސްކުޅިކުެރްއވީމަ ްމަޤާމުްނ ްބޭފުޅުން ްކުރަްއވާ ނޑިޔާރުކަްނ ްފަ ންޏާ

އަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަންްކުރައްވާްބޭފުޅަަކށްްވުރެްމާްބޮޑެތި.ްއެކަމަކުްއެކަމަކާްްފާޑެއްްނުކިޔާ.ްެއީއް

ްރަ ްމަސަްއކަތްޕުޅަކީ ްކުރައްވާ ްބޭފުޅުން ްނުވާތީވެ.ްއެ ްކަމަށް ްކަންތައްތައް ްފެންނަމުންދާ ްގޮތެއްަގއި ްހާމަ އްޔިތުންނަށް

ްފަތުރަމުންގެންދާް ްކަންކޮޅުތަކަށް ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްވަގުތުން ްޢަމަލަކީ ްކޮންމެ ްލަފްޒަކީ، ްކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރައްޔިތުން ްޢަމަލުތައް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވާތީވެ ްކަމަށް ްއަޑުަތކެއް ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާ.ްމަންޒަރުތަކަކާއި ްއެބަ ނަްށ

ނޑުމެންނާް ްއަުޅގަ ްއަނެއްޮކޅަކީ ްދެން ް ްދެވެނީ. ްމި ްސަާމލުކަން ްތަންކޮެޅއް ްދޭތެރޭގަިއ ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްވެދެވަޑަިއގަތުމަށްްްނުނިޔަތްލަިއގެންްދޭތެރޭގައި ްމަޖިލީހަށް ްދައުރަކަށް ްއަންނަ ްދެން ްއުޭޅ.ްއަދި ްއެބަ ްވެސް ްބަޔަކު ިތބޭ

ްވުެރްޓަކަ ނޑުމެންނާްމެދުްރުހުމުގެްނަޒަރަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަކީ ްއުޅޭ.ްއެހެންވީމާ،ްވާ ްއެބަ އިްމަަސއްކަްތކުރާްބަަޔކުްވެސް

ނުރުހުމުގެްނަޒަރުްމާްގިނަ.ްއެްސަބަބުތަކަށްްަޓކަިއްއަުޅަގނޑުމެންްމަޖިލީހުގެްއިމްތިާޔުޒތަކާްބެހޭްބިލެއްްފާސްކުރީަމް

ްކިޔު ްބޮޑެިތްފާޑުަތކެއް ްމާ ްއެއަށް ނޑުމެންނަށް،ްވެސް ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ނީ.

ްބޭފުޅުންނަްށް ްކުރައްވާަފއިވާ ްމެންބަރުކަން ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް

ް ްއެ ްދޭންޖެހޭނެ. ްަރއްކާތެރިކަްނ ްއިނާޔަތްތަާކއި ްއިމްތިާޔޒުތަާކއި ނޑުމެންނަށްްދެއްވަންޖެހޭ ްއަުޅގަ ްމެދު ްމިންަވރާ ދޭ
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ްހާލެްއގަިއް ްެއއްވެސް ްއެހެންނަމަވެސް ްގެެނވިދާނެ. ްބަދަލުތަކެއް ްމަސައްކަތްކޮށްގެން ްއިތުަރށް ްމަރުޙަލާަގއި ކޮމިޓީގައި

ްޚިދުމަތެއް ްއެްއވެސް ްޤައުމަށް ްބޭފުޅުންނާ، ްމަސައްކަްތކުރަްއވާފަިއވާ ްދުވަސްވަންދެން ްގިަނ ްޚިދުމަތުގައި ްދައުލަތުގެ

ްމުޅިް ްނުކުެރޭވ.ްމިސާލަކަށް،ްއޭނަގެ ްޤަބޫެލއް ްއަޅުަގނޑަށް ްކަަމކަށް ްމުސްކުޅިވީަމްހަމަހަމަވެގެންވާނެ ްމީހުންނާ ނުކުރާ

ް ްއުމުުރން ްމީހަކު ްހޭދަކޮށްފައިާވ ްޚިދުމަތުަގިއ ްދައުލަުތގެ ްނުކޮށް،65ްްއުމުރު ްކަމެްއ ްެއއްވެްސ ްހަމަ ްވީމާ، އަހަރު

ްމަސަ ްގޮަތށް ްލިބޭ ްގެއްލުން ްދައުލަތަށް ްގޮތަށް ްލިބޭ ްމީހަކަށް ްހަމަހަމަކަމާއ2111ްްިއްކަތްކުރި ްއެއީ ްލިބުމަކީ ރުފިޔާ

ްޚިދުމަތްކުރާް ްއެުކ ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްދައުލަތަށް ްެއހެންވީމާ، ްނުކުެރވޭ. ްޤަބޫލެްއ ްއަުޅަގނޑަށް ްކަމަކަށް އިންސާފުކަމެއް

ޖެހޭނެ.ްއެކަންަކންްއަޅުަގނޑުމެންްމިންކޮށް،ްކޮންމެްމީހަކަށްްވެސްްއެްލިެބންޖެހޭްއިނާޔަތްތަކާއިްރަްއކާެތރިކަންްއޮންނަ

ްދާއިރާގެް ްއެހެންކަމުން،ްކެލާ ްކަމެއް. ްކުރެވިދާނެ ްއެޅުމަކީ ްފިޔަވަޅުަތްއ ްއަޅަންޖެހޭ ްޓަކައި ވަޒަންކޮްށ،ްހަމަހަމަކުރުމަށް

ްވިސްާނވަަޑއިގެންް ްމެދު ްމިކަާމ ްފޮނުއްަވއިގެްނ، ްކޮމިޓީައކަްށ ްބިލު ްހުށަހެޅުއްިވ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުެދއްެކވުން ްޓަކައި ްެގނެއުމަށް ްބަދަލުތަކެއް ްކަންތައްތަކަށް ްމި ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު

ްއިމްތިޔާޒުތަކާއިް ްދޭންޖެހޭ ްމެންބަރަކަށް ްއަދި ްޭބފުޅުންނަށް، ްކުރައްވާަފއިވާ ްމެންބަރުކަން ްމަޖިލީހުގެ އެހެންނަމަވެސް

ކީްއަޅުަގނޑަށްްމުސްތަޤްބަލަށްްޓަކައިްކުރަންްރަނގަޅުްަކމެއްްކަމަށްްނުފެންނަްވާހަކަްއިނާޔަތްތައްްއެްއކޮށްްއުނިކުުރމަ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްދެމިއޮންނާނެ، ްެވސް ްއަބަދަށް ްގޮުތގައި ްެއއްބާުރގެ ްަދއުލަތުގެ ްމަސައްކަތަކީ ްމި ްސަބަބަކީ ދަންނަވަން.

ް ްމަޖިލީހަށްްދޭންޖެހޭ ްޓަކައި ްވިޔަސް.ްއެްސަބަބަށް ްކަމަށް ްދޭންޖެހޭނެ.ްއެއީ،ްދައުލަތަށްްނެތިދިޔަ ޤަދަރަކާއިްޝަރަފެއް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްރޫހަށް ްބިލުގެ ްމި ްދަންނަވާލަމުން ްވާހަކަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްޓަކަެއއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ޓަކައި،

ްޢަލަިއކުމް.ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަމުންްއަޅުަގނުޑގެްވާަހކަކޮޅުްނިްނމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްވައްސަލާމް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްޢާޒިމުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްްމެދު

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންެގ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްހުށަހަޅާފައިާވ ްޤާނޫނަށް ްެބހޭ ްބާރުތަކާ ްއެްއިމްތިޔާޒުަތކާއި ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ނުޑ އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތަކަށްްތާއީދުކުރާްިއޞްލާޙުތަކެއް.ްއެހެންނަމަވެްސްއަޅުަގނޑަށްްމިއަދުްފެންނަމުންްމިްދަނީ،ްމިްފްލޯރްއިންް

ްފޮނިމީރުކަންް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްދަންނަވާނީ. ްައޅުަގނޑު ްކަންތައްތަެކކޭ ްޚިލާފު ްއާދަޔާ ްވަރަށް ްދަނީ ްމި ފެންނަމުން

ންްޭއގެްހުރިހާްނާޖާއިޒުްފައިާދ،ްނޫނީްޭއގެންްނެގެންްހުރިހާްފައިދާތަކެއްްެނގުމަށްފަހުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްބޭނުންކޮށްގެ

މީޑިއާަގއިްފެނިގެންދިަޔއީ،ްާޤނޫނަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްބިލުްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްްނެރުމަށްފަހުްފެނިގެންް

ނޑުމެ ނޑުމެންްޒާީތްމިްދިޔައީްޕީޕީއެްމގެްފަރާތުންްއަުޅގަ ންްމިްޤާނޫނުްާފސްކުރުމަށްްޓަކަިއްވޯޓުލީީތވެ،ްމިކަމާްއަުޅގަ

ްފެނިގެންދިޔައީ.ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަން ްމަސައްކަތްކުރާ ްޖައްސަލައިގެން ްފަރާތްތަކާ ްވޯޓުލީ ްމިއަށް ގޮތަކުން

ްއިޞް ްޤާނޫނަށް ްމި ްޚިލާފަށް ްއެޔާ ްފެންނަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްއިޞްލާޙުްއެހެންނަމަވެސް ްއެ ލާޙުލީތީވެ،
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ްއިތުރަށްްއިތުރުްފައިދާތަެކއްްގެނެވޭނެްހުރިހާްވިސްނުމެްއް ވެސްްބަދަލުކުރާކަންްެވސްްބޭނުމެއްްނުވޭ.ްއަދިްެއއަށްވުރެ

ްމިތާް ްދުވަހު ްފާސްކުރި ްޤާނޫނު ނޑުމެން ްފެންނަނީ.ްއަޅުގަ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދާތަން ްމަސައްކަްތކުރަމުން ވިސްނޭތޯ

ްޤާނޫނުްއަޅުަގނޑުމެން ްބެހޭ ްމަޖިލީހުެގްއިމްތިޔާޒްަތކާ ްރައްޔިތުން ްފުރަަތމައިނުން ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްފެނިގެންިދޔަ ނަށް

ްފުރަތަމަް ްފުރަތަމައިނުން ްފޮނުވާލީ ްއިން ްފްލޯރ ްމި ްއަޅުަގނުޑމެން ްއޮތްއިުރގައި ްމިކޮޅުގައި ްބިލު ފާސްކުރެވުނުއިުރ،

ްފޮނުަވއިލެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހަރަކަށް ްދެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްފަހަރަށް، ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްިމ ވުނު

ްހެދުމަށްް ްޤާނޫނަކަށް ްފްލޯރގައި ްމި ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްކަންދިމާކުރި ްއެހެންނަމަވެސް އަރިހަށް.

ްޤާނޫނަކަށް ްމި ްއިދިޮކޅަށް،ްނުވަތަ ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްވޯޓުީލިއރުގައި ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމަށްްްޓަކައި ްބޭނުންނުވާ ހެދުމަށް

ްމިް ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމީހުން، ްބުނެ،ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކަމަށް ްބޭނުންނުވާ ްފާސްކުރުމަށް ްއަދި ްޤާނޫނު ްމި ްނުވަތަ ބުނެ

ްއައިސް،ް ްބިލު ްމި ްއަނބުރާ ްފޮނުވާލުމަށްފަހު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްވޯޓުދިން. ްއިދިކޮޅަށް ޤާނޫނާ

ްއަެނއް ްފޮނުވާލަްންއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެނެވުމަށްފަހު ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްގިނަ ްއިޞްލާޙުތަކެްއ،ްވަރަށް ާކވެސް

ްއާިއް ްވޯޓުލުމަށްފަހުްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދިޔަީއްޕީޕީއެމްްމިއާްހަމަްއިިދކޮޅަށް މަސައްކަތްކުިރއިރުަގއި

ްރަް ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްޤާނޫނަަކށް ްމި ްބާރުެއޅިްއަޅުަގނޑުމެން، ްފޮނުވާލަން ްއަނެްއކާވެސް ްއަރިހަށް އީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުމެންނާް ްއަުޅގަ ްޮފނުވާލުމުން ްފްލޯރްއަށް ްމި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަނެްއކާެވސް ްނުެވ،ްއަނބުރާ ތަން.ްޤާނޫނަކަށް

ައއިއްސަްމިްއޮތީ.ްެއއަށްފަހުްއެްއކޮށްްއެމް.ޑީ.ޕީްމެންބަރުްންވެސްްވޯޓުލަިއގެންްޤާނޫނަކަްށްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްމިްބިލުް

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްނެތި ނޑުމެއް ްމެދުކެ ްތަކުރާރުކޮށް، ްނުކުމެ، ްއަށް ްމީޑިޔާ ްފެނިގެންދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަމާުޒވެެގންްދިޔަތަން.ްއަޅުަގނޑުމެްން ފެނިގެންދިޔައީްޕީ.ޕީ.އެމުންްމިްބިލުްފާސްކުރީތީވެްވަރަށްްޮބޑުްފާޑުކިޔުންަތކެއް

ނޑުމެްނގެްބަެއއްްކަހަލަްމައްސަލަތަކުންްސަލާމަތްވުމަށްްމިްބިލުް ފާސްކުރީ،ްއަޅުަގނުޑމެންްމިްޤާނޫނަކަށްްހެދީްއަޅުގަ

ްއިނގިލިދިމާކުރަމުންް ްދިމާލަށް ްައޅުަގނޑުމެންނާ ްބުނެ، ްކަމަށް ްނެގުމަށް ްމަންފާތަކެއް ްގިަނ ްވަރަށް ްނުވަަތ ކަމަށް،

ްހިތާމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްފެނިގެންދިޔައީ. ްޭއގަިއްދިޔަތަން ްފިަޔަވއި ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއަިދވެސް ްވެސް ްހިސާބަށް ްމިއަާދ ޔަކީ

ްހުށަހަޅާފަ.ް ްޤާނޫނަށް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްއުނިކުރަން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްކަންބޮޑުވުން ރައްޔިތުން

ްއަ ްވެސް ްއަދި ްވެސް ްހިސާބަށް ްފްލޯއާ ްމި ްއިޞްލެޙެއް ްއެއްވެސް ްމިފަދަ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްނެތްކަންްއެހެންނަމަވެސް އިއްސަ

ްމިް ްތެދުވެ ްޕީޕީއެމުން ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްވެސް ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑާވންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ މީ

ްެއްއވެްސް ްފައިދާތަކުން ްލިބޭ ްއެ ްއޭގެްނ ްއެހެންނަމަވެސް ްވިދާުޅވޭ. ްއެބަ ްކަމަށް ްހުރި ްމަްއސަލަތަްއ ްހުރި ޤާނޫނުގައި

ް ްަކނަޑއިލާކަްނ ްއެއް ްހީލަތްތެރިްފައިދާ ްމަކަރުވެރި، ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ވެސް

ްއަބަދުވެސްްޕީ.ޕީ.އެމްގެްވިސްނުންްއޮންނަްޮގތަށްްކަންތައްތައްްކުރަމުންދާްތަން.ްއެހެންްބައެއްްލަްއާވް ވިސްނުމެްއގައި

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްތަން ްނަގަމުންދާ ްފައިދާ ްފުރިހަމަ ްޭއގެ ްހައްދާފައި ްދަނީ.ްގޯސްތަެކއް ްމި ްފެންނަމުން ްތަކުރާރުކޮށް ންނަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްަދންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްއިޞްާލޙުތަކަށް ްމި ްވެސް ްަހމަޔަޤީނުން ްއަޅުަގނޑަށް އެހެންކަމުން
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ްެވސްް ްޤާނޫނުގރްތެރެއިން ްއިމްތިާޔޒުތަކާިއ ްއޮތް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ

ރައްޔިތުންްކަންބޮުޑވުންްހުރިްކަންތައްތައްްއުނިކޮްށ،ްއަުޅަގނޑުމެންްރައްޔިތުންނާްއެްއޮކށްްކޮންމެްޤާނޫނެއްަގއިްެވސްް

ްދެވޭތޯްމަސައްކަްތކުރާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ްޢިްއޒަތް ްޝުކުރިްއޔާ .`ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްމެންބަރުންގ2113/5ްްެތެރި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިުތންގެ

ނޑުްާތއީދުުކރާްއިޞްލާޙެއް.ްއެހެންނަމަެވސްް އިމްތިޔާޒުަތކާއިްބާރުަތކުގެްާޤނޫނަށްްމިްހުށަހެޅިފައިވާްިއޞްލާޙަކީްއަުޅގަ

ްޢަ ްމެންބަރު ްާދއިރާގެ ްކެލާ ްފަރާތުން ްީޑ.އާރު.ޕީގެ ްހިތާމަކުރަނީ ްބްދުއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވްهللا މަޢުޞޫމު

ްއޮޅުަވއިލާފަިއވާްއިޞްލާޙެކޭ.ްޢިްއޒަތްތެިރް ްހާްސްރައްޔިތުންނަށް ްއެތައް ްކަންބޮޑުެވގެންްޝަކުާވކުރި ްމިކަމާ އިޞްލާޙަކީ

ްކެލާްދާް ްއިުހތިޖާޖުކުރެއްވީ ްބޭފުޅުން ްިއހުތިޖާޖުކުރެއްވި ްކަންބޮުޑވެގެްންޝަުކވާކުަރއްަވއި،ްެއކަމާ އިރާެގްރައީސް.ްމިކަމާ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްއިޞްލާެޙއްްނޫން.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްމިްޤާނޫނުގައިްއެބަްބުނޭްމަޖިލީހުގެް

ްއަސާީސް ްބޭފުޅެއްގެ ްއެ ްމަޖިލީހުގަިއ ްބޭފުޅަކަށް ްނިންމަވާަފއިވާ ްދައުރު ްއެއް ްކުރައްވާފަިއާވ މެންބަރުކަން

%ް ްބ31ްޭމުސާރައިގެ ްއެ ްލިބެްނޖެހޭނޭ ްއަދާކުރަްއވާފަިއވ55ްްާފުޅަކަށް ްދައުރު ްދެ ްއަދި އަހަރުވުމުން.

%ް ްއަްށ45ްްްމެންބަރަކަށް ްރަްއޔިތުމީހާ ްޢާއްމު ްާމއްދާތަކަކީ. ްކަންބޮުޑވާ ްަރްއޔިތުން ްމީ ްވޭ. ްއެބަ ްމިހެން ލިބެންޖެހޭނޭ.

އަހަރުވީމާްމ55ްްިމީހާކަށްްްއަހަރުްވީމާ.ްއެހެންނަމަވެސްްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަންްއަދާކޮށްފަިއވ65ްްާޕެންޝަންްލިބެނީް

ްެއް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާނެ ްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޝަކުާވކުރޭ. ްއެބީ ްލިބޭތޯ މުސާރަ

%ް ްދެންނެވި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހިމެނޭނެ ްއޭަގއި ްއިޞްލާުޙކުރަން. 31ްމާއްދާތައް ްއަދާކޮށްފަިއާވް، ްދައުރު އެއް

%ް ްދައުް،31ްމެންބަރަކަށް ްމެންބަރަކަްށް%ދެ ްއަދާކޮށްފަިއވާ ްއަިދ45ްރު ްއުނިކުރަން. ްބައި ްއެ ްވާހަކަ. ްދޭ ްމުސާރަ ގެ

ްެއް ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްއަދާކޮށްފައިވާ ްމެންބަރުކަން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހިމެނެނީ ްމި ްމާއްދާގައި ްމި ްހަމަ އެާއއެކީ

ްލިބެން ްއިންޝުއަރެންސެއް ްހެލްތު ްލިބެންޖެހޭ ްމެންބަރަކަށް ްގޮުތަގިއްއިރެްއގެ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ޖެހޭނެ

ްބޭފުޅަކަށްް ްއެ ްނިމުމަށްފަހު ްއަާދކޮށް ްމެންބަރުކަން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުން ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންުޝއަރެންސެއްް ްމެޑިކަލް ްލިބެންޖެހޭ ްަވޒީފާަގއި ްއަދާކުރާ ްއޭަރކު ްބޭފުަޅކު ްއެ ްއަދި ްރައްޔިތުންނާ، .ްލިބެންޖެހޭނީ

ްހުރި.ް ްގޮތްތަްއްއެބަ ްބޭސްކުރެވޭ.ްބޭްސކުރާނެ ްޚިދުމަތް.ްެއްޚިދުމަތުން ްލިބެނީްއާސަންދަިއގެ ްމި ޢާއްމުްރައްޔިތުންނަށް

ްދޭންޖެހޭް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެިއން ްތަރައްީޤކޮށް، ްއިތުރަށް ްެއ ްރަނަގޅުކޮށް، ްނިޒާމު ްިޞއްޙީ ްާރއްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްހަމަ ްހެދުނީމާ ްގޮތަށް ްރަނގަުޅްޚިދުމަތްދެވޭ ްކުެރވި، ްޭބސްފަރުވާ ްރަނަގޅު ްެއއިން ްވެްސ ްއެންމެންނަށް ހުރިހާ

ް ްިމއާެއކީ ްއަދި ްރައީސް. ްލިބޭނެ.ްޢިއްޒަްތތެރި 8ްްޚިދުމަތްތަކެއް ްވާނެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއިތުރަށް ްާމއްދާގެ ވަަނ9ްްވަނަ

ޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްކަްންމާއްދާްވެސްްއުނިކުރަންްހުށަހަޅާފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސގެްވެސްްއިރުޝާދާްެއކީްރައް
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ކޮށްފައިވާްބޭފުަޅކަށްްެއއްްަދުއރުްއަދާކޮށްފިްއޔާްލިބެންޖެހޭްއެްއިާނޔަތްތަކާއިްދެްަދއުރުްއަދާކޮށްފަިއވާްރަީއސެއްްނަމަް

ްހުށަހަޅާފައިވާނެ.ްއެއާެއކު،ް ްއުނިކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިބެންޖެހޭްއިނާޔަތްތައްްވެސް ދާްވަނަްމާއ11ްްއެްރައީސަކަށް

ްމެންބަރަކަށްް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީްސކަން ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްއެއީ ްހުށަހަޅާފައިވާނެ. ްައޅުަގނޑުމެން ވެސް

ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅާފައިވާނެ. ްއުިނކުރަން ްވެސް ްއިމްތިޔާޒުތައް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްއިނާޔަތްތަކާ ލިބެންޖެހޭ

މުްރައްޔިތުންނަށާއިްެއން.ޖީ.އޯތަކަށްްޮގވާލަން.ްހަމައެކަނިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގްއަޅުަގނޑުްމިކަންކަމާްކަންބޮުޑވާްޢާއް

ްކަންތަްއް ްމި ްރާއްޖޭގައި ްނޫޭންމި ްއެކަންޏެއް ްދަށުން ްޤާޫނނުގެ ްބާރުތަކުގެ ްއިމްތިޔާޒުތަާކއި ްލިބިދޭންޖެހޭ މެންބަރުންނަށް

ްލިބި ްއިާނޔަތްތައް ްިތއްބެިވ ްއެބަ ްޖުޑިޝަރީގަިއ ްމިހާރުވެްސްހިނގަމުންދަނީ. ްކުރިްނވެސް. ްޭއގެ ްބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންަނވާ

ނޑިޔާުރކަންްކުަރއްވާަފއިާވްިތއްބެވިްބޭފުޅުްނގެްތެެރއިންް މާލިއްޔަތުްކޮމިޓީްއަށްްހުށަހެިޅފައިްއެބަްުހއްޓޭވްކުީރގަިއްފަ

ް ްއިން ްވަޒީާފ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއާ ްވަކިވެަފއިވާީތ، ްއިން ްވަޒީފާ ްމިހާރު ްބޭފުޅުން ްއިތުުރްބައެއް ވަކިވެަފއިވާތީ

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްކަންތައްތަްއ ްމިކަހަލަ ްއެެހންވީމާ، ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްހޯދުމަށް ޕެންޝަނެއް

ްބާޣީް ްމި ްމިހާރު ްވާީތ، ްވަިކކޮްށފައި ްއިން ްަވޒީފާ ްފުލުހުންގެ ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްކޮމިޝަނަރަކަށް ްޕޮލިސް ބައްލަވަން.

ންްެއްމަޤާމުްޢިޔާދަކޮށް،ްއެްދޭތެރެއަށްްދިޔަްމުއްދަތަށްްއަށްްަލްއކަްއަށްްވުރެްގިނަްރުފިާޔްސަރުކާރުންްއަިއސްްއަލު

ްޑިފެންްސް ްކިޔާަފއި ްބޭފުޅެކޭ ރޑް ްރިަޓޔަ ްއެއީ ްމިނިސްޓަރަށް ްޑިފެންސް ްޚަރަދުކޮށްފައިވޭ. ްބަޖެޓުން ްސަރުކާުރގެ ދިވެހި

ް ްމަހަކު ްލިބޭ ްއެބަ ްއަދި ްއިތުަރށް ްމަގާމުގެ ްފައިސ25111ްްާމިނިސްޓަރުގެ ްމި ްކޮންތާކުންތޯ ްރުިފޔާ. ްގިނަ ްވުރެ އަށް

ްދަތުރުފަތުރުކޮށްނުދެވިގެން،ް ްބޭސްފަރުވާކޮށްނުދެިވގެން، ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއުޅެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ނެރެނީ.

.ްއެހެންއުޭޅއިރުްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމެއްނުެދވިގެްނ،ްތަޢުލީމެއްްނުދެވިގެން،ްރަނގަޅުްކާނެްއެއްެޗއްްހޯދައިނުދެިވގެން

ް ްވާތީ ްބޭފުަޅކަށް ްއަދާކުެރއްިވ ްވަޒީފާ ްސިފައިްނގޭަގިއ ްކުރީެގ ްުމސާރަ ްމިނިސްޓަރުގެ ރުފިާޔގ25111ްްެޑިފެންސް

ނޑުްެއްފަރާތްތަކަށްްގޮވާލަން،ްމިްފަރާތްތަުކގެްމިް މުސާރަ،ްއަދިްއެއްފަހަރާްއެަތއްްއެަލވަންެސއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްަބއްލަވަް ްވެސް ްބަަލިއްކަންތައްތައް ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްހިންގަމުންދާ ްމުއަްއސަސާތަކުަގއި ްެއކިެއކި ްޤައުމުގެ ްމި އި،

އެކަމާްއެްހުރިހާްކަމަކާްއެކީްއިހުތިޖާޖުކުރުމަށް.ްއަދިްއެއާެއކީްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަުކެގްބޭފުޅުންނަށްްމިހާރުްކޮންމެް

ްމުއައްަސސާ ްމިނިވަން ްއެ ްޮއވޭ ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރެްއގެ ްނިމިގެން ްއިނާޔަތެްއ55ްްައކުން ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ އަހަުރވާ

ލިބެންޖެހޭނެްކަމަށް.ްއެއީްސިވިލްްސަރިވސްްއިންްހަދާފަިއްއޮންނަްަގވާއިދަކާްއެްއގޮތަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްޕެންޝަންް

ް ްބުނަނީ ްނިާޒމ65ްްުޤާނޫނުގައި ްޕެންޝަން ްއޮތް ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްދޭނީ. ްޕެންޝަްނ ްއޭ ްއަހަރުވީމަ

ްެއކަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރަމުންދާތީ ްމިކަން ްމުއައްަސސާތަކުން ްއެިކއެކި ްހަދައި، ްަގވާއިދުަތއް ްކަހަލަ ނުޑކޮށްލެވޭ ނޑުފު ފު

ް ްހުރި ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްވެސް ްއޮފީހުން ްއޮޑިޓު ްމިހާރު ްހިތާމަކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު 55ްކުށްވެރިކުރަން.ްމީަގއި

ނަޑއަޅާފަ.ްއެްބޭފުޅާްއަީކްމިްކަންތައްްއިޞްލާޙުކޮްށ،ްއަހަރުވެފަިއވާްބޭފުޅުންނަށްްޕެންޝަ ނެއްްދިނުމަށްްބަޖެޓުގަިއްކަ

މިްކަންތައްތައްްރަނަގޅުކުރުަމށްްހުރިްއެއްްބޭފުޅާ.ްލަފާދެްއވަންްހުރިްއެއްްބޭފުޅާ.ްއެހެްނނަމަވެސްްމިހާރުްއެްބޭފުޅާގެް
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ް ްިވދާޅުވަނީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްވެސް ްބޭފުޅުނ55ްްއޮފީހުގައި ްއަހަުރވެފަިއވާ ްއިނާޔާތެއް ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްވަންދެްނ65ްްނަށް އަހަރު

ްލިބެން.ްދެން،ްކީކުރާްޕެންޝަނެއްތޯ...

ް

ްކުޅުދުއްފުށިދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްތަފާތުވުންތަކެ ްޚިޔާލު ްބާވަތެއްގެ ްދެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްއިމްތިޔާުޒގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަްށްޝުކުރިއްޔާ ްއުޅޭ އް

ްމާއްދާތަކަކުންް ްހުރި ްވެްސްބިލުގައި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްތަފާތުވުންތަކަކީ ްޚިޔާލު ްބާވަތުގެ ްފުރަތަމަ ްޤަބޫލުކުެރވޭ. އަޅުަގނޑަށް

ްބަޔަކަށްް ްކަމަށް ްހުރި ްިބލުގައި ްތަފާތުވުންތަކަކީ ްޚިޔާލު ްބާވަުތެގ ްެދވަނަ ްތަފާތުވުންތަކެއް. ްިޚޔާލު ްއުޅޭ އުފެދިގެން

ްއެހެންވީމަްމިއަދުްްޤަބޫލުކުރެވިގެން ްއުޅޭްޚިޔާލުްތަފާތުވުންތަެކއް.ްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކތަކެްއގެްތެރެއިންްއުފެދިގެން ދެެކވޭ

ްމަްއސަލަތަކަށް.ް ްހުރި ްިބލުގައި ްއެއީ ްބާވަތަށް. ްފުރަތަމަ ްދެންނެވި ްމި ްއުޅެނީ ްމި ްބޭނުންވެގެން ްދަންަނވާލަން އެްއޗެއް

ްހުށަހަޅު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްކެލާ ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑްއަދި ްކަމަކަށް ްހަމަޖެހޭ ްެއކަން ްހަމައެކަނި ްބިލަކުން އްވާފައިާވ

ްމެންބަރަކަށް،ް ްއޮންނަނީ ްމި ްއަާމޒުކޮށްފަިއ ްގޮތެްއގައި ނޑު ްމައިގަ ްބިލު ްމި ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްނުކުރަން. ޤަބޫލެއް

ްަބޔާންކޮށްފަިއް ްޤާނޫނުގައި ްމި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްދެން ްނިމުމާއްގުިޅގެން ްަދއުރު ްއޮފިޝަްލްޕާސްޕޯޓާިއްމެންބަރެއްގެ އޮތް

ްާވއިރު،ް ްކަމަށް ްބިލެއް ްބާުރތަކުގެ ްއިމްތިޔާޒުތަކާއި ްމީ ްއެހެންނަމަެވސް ްއުނިކުރަން. ްަބއި ްއިންޝުއަރެންސްގެ ހެލްތު

ްމަޖިލީހަކީް ްރަްއޔިތުންގެ ްޮގތުގައި ްދެކޭ ްއިމްތިޔާޒުތަކަްށްއެކަނި.ްއަޅުަގނޑު ްހުންނަނީ ްއަބަދުެވސް ްފޯކަސް އަޅުަގނުޑގެ

ްމުއަ ްހަވާލުކޮށްަފއިވާްޤާނޫނީ ްޤާނޫނުން ްދުސްތޫރުންާނއި ްވެފަިއ، ްުމއައްަސާސއަކަށް ްދުސްތޫރީ ްެވފައި، އްސަާސއަކަށް

ްހަވާލުކޮށްފަިއާވް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމަޖިލީހަށް ްވާީތްރައްޔިތުންގެ ްމުއައްސަސާއަކަށް ްއަާދކުަރންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް

ްހު ްއެްއވެސް ްއަދާކުރުުމަގއި ްމެންބަރުންނަކީްމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަދި ްކުރިަމތިނުވުމާ، ރަހެއް

ވެސްްޤާނޫނީްމަސްއޫލިއްޔަތުަތއްްއަދާކުރުމަށްްޓަަކއިްއިމްތިޚާބުކޮށް،ްމިްމަޖިލީހަށްްއަންނަްބަޔަކަށްްާވއިރު،ްއެްމީހުްން

ްހުރަހެއް ްމީހުންނަށް ްެއ ްއަދާކުރުމުަގއި ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްޤާނޫނީ ްޙަޤީޤަތުގަިއްްއަދާކުރަންޖެހޭ ްެއއީ ދިމާނުވުން،

ްމިކަމާް ްބައިތަކަކީ. ްހިމެނޭ ްައޅުަގނޑަްށ ްތެރޭގައި ްބުރުގެ ްދާއިާރެގ ްމާނައިަގއި، ްއިމްިޔތިޔާުޒގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްމީހުންގެް ްެއ ްރައްކާތެރިކަމާ، ްމުޢާމަލާތުގެ ްމީހުންެގ ްއެ ްރައްކާތެރިކަމާ، ްލިބިދޭންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްެއ ްހުރޭ ގުޅިފަިއ

ކަރުދާސްތަކުގެްަރއްކާތެިރކަމާ،ްއެްމީހުންްކޮމިޓީގައިްަދއްކާްވާހަކަތަާކ،ްއަދިްަރއްޔިތުންްަމޖިލީހުގައިްދައްކާްވާހަކަަތކާް

ްޤާނޫނުންް ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްއެްއޗަކީ. ްމި ްގޮތެްއަގއި ނޑު ްމައިގަ ްމީ ްކަންތައްތައް. ްހުރިހާ މި

ްއަދާުކރު ްވާޖިބުތަކެއް ްކަމަްށްލާޒިމުކުރާ ްކުރަންޖެހޭ ްކަންތައްތަކެްއ ްކުރަންޖެހޭ ްގުިޅގެން ްބަަޔާކ ްއެހެން ްޓަކައި މަށް

ްރަްއޔިތުންގެް ްފަރާތްތަކަށް ްދެންނެވި ްމި ްހަދައިދިނުމަކީ ްޮގތް ްކުރެވޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްެއކަންކަން ވާނަމަ،

ްވެ ްފަރާްތތަކުން ްތިބޭ ްމަޤާމުތަކުގައި ްމުޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭ ނޑުްމަޖިލީހުން ްމަިއގަ ްމިކަހަލަ ްކަމެއް. ްކޮށްދޭންޖެހޭ ސް

ްކަމަށްް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްޤާނޫނު ްއިމްތިޔާޒުގެ ްނުވަތަ ްބިލު ްއިމްތިޔާުޒގެ ނޑަށް ްައޅުގަ ްމައްޗަށް އަސާސްތަެކްއގެ
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ްބޮޑަްށްއިާނޔަތްތަ ްވުރެ ްއިމްތިާޔޒުތަކަށް ްދަނީ ްމި ްފޯކަސްކުެރވެުމން ުކގެްޤަބޫލުކުރެވޭނީ.ްއެހެންނަމަވެްސްމީގަިއްމިހާރު

ނަޑކަްށް ްއަުޅގަ ްއެއްެޗއްތޯ. ްހިނގައިދާނެ ްހިމެނިގެން ްތެޭރގައި ްއިމްތިޔާޒުަތކުގެ ްއިނާަޔތްތަކަކީ ްއެ ްސުވާލަކީ ބަޔަށް.

ްވިދާުޅވިް ްވާހަަކއިަގއި ްދެއްެކވި ްއިއްޔެަގއި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްމިތާނގައި ްނުކުރެވޭ.ްއިހަކަށްުދަވހު ޤަބޫލެއް

ްއިނާޔަތް ްމަޖިލިސްތަުކެގްއިމްތިޔާޒުަތކާއި ްރައްޔިތުންގެ ްވެސް، ްޔޫނިއަނުން ްޕާލިމަންޓްރީ ްއިންޓަރ ްވަކިކުރުމާހޭ. ަތކާ

ްއިނާޔަތްަތްއް ްތެރޭަގއި ްޤާނޫނެއްގެ ްގޮތަށޭ.ްއިމްތިޔާުޒގެ ްއެ ްއިރުޝާދުދެއްވާަފއްއޮތީ ްވެސް ްޖަމާޢަތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްއަދި ްއެކަންކަން ްވާނަމަ ްކަމަށް ްޭދ ްއިނާޔަތްތައް ްޢިއްޒަތްތެރިްްނުހިމަނައި، ްއެހެން ްހަމަ ްއަދި ްހިމެނުމަށް. ވަކިން

ްހިމެނިގެންވާް ްމަޖިލީހުގައި ްހިނގަމުންދާ ްމަޖިލީހެއްގެ ްއެ ްމަޖިލީހަކުން ްއެ ްވިދާޅުިވ، ްވާހަކަފުުޅަގއި މެންބަރެއްގެ

ްއިނާޔަތް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮްތ ްއަންނަން ްދެން ްިވދިގެން ްބަދަުލގަިއ، ްަކނޑަެއޅުމުގެ ްއިނާޔަތްަތއް ަތއްްމެންބަރުންގެ

ްހުންނަނީް ްމި ްވެސް. ްގޮތޭ ްރަނގަުޅ ްއެންމެ ްއޭގެ ްދިއުމަކީ ްހަމަކޮށްފައި ްދައުރު ްނުކުމެގެންިދއުމަކީ، ނަޑއަަޅއިދީފައި ކަ

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮުތަގއިްއަދިްއެހެންްބިލެއްްމިހާރުް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްވަކިންްިވސްނާލެވިދާނެްކަންތައްތައް.ްައޅުގަ

ްބަ ްއާދޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްއެނގެނީ،ްއެބަ ްވާހަކަފުޅުން ްހިމެނިގެންވާްއިނާޔަތްތަާކ8ްްއެްއްމެންބަރުންގެ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްވާހަކަ.ް ްއުނިކުރުުމގެ ްއަިއޓަމެއް ްދެ ްހިމެނޭ ްހަމައެކަިންއޭގެތެޭރގައި ްމީ ްވެސް. ްއުިނކުރުމަށް ްމުޅިން ްކަންތައްތައް ބެހޭ

ް ްއާއި ްމެދުގަ ްމެންބަރުންގެ ްގޮތަކުން ްހުރިހާ ްއުސޫލުަތއްްއެހެންވީމާ،ްމި ނޑު ްމައިގަ ްހުރި ްމެދުަގއި ްޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ

ްބިލެްއް ްއިނާޔަުތގެ ްރަނގަުޅ ްުނކުންނަ ްޭއގެތެރެއިން ްެއއްތަންކުރުމަށްފަހުގަިއ ްވިސްނުންތަްއ ނޑު މައިގަ

ްއެކުަލވައި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފެންވަުރގައި ްަބލައިގަންނަ ްވެސް ްރަްއޔިތުން ްއަދި ްޤަބޫލުކުރެޭވ، ެލވޭްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފޯކަސްކުރަމާް ްހިނގާށޭ ްާޤނޫނު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްަކމެކޭ. ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްެހއްދެވުން ްވަކިން ްބިލެއް އިނާޔަތުެގ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްކަހަލަ ްބަެއއް ްއޮތްއިުރަގއި ްދައްކާފައި ްވާހަކަ ްއިނާޔަތްދިނުމުގެ ްމިސާލަކަްށ އިމްތިޔާޒުަތކަށް.

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައް، ްރައްޔިތުންގެްޤަބޫލުނުކުރެވޭ ްމިސާލަކަށް ްހުރި. ްއެބަ ްވެސް ްކަންތައް ްޤަބޫލުނުކުރެޭވ ނަށް

ްއަްށް ްދާއިާރ ްއެ ްހަމަ ްަރއްކާެތރިކަން ްހަށިފާރަވެރިންނާއި ްާއއި ްެސކިއުރިޓީ ްއިނާޔަތްތަާކއި ްލިބިދޭ ްރައީސަށް މަޖިލީހުގެ

ްކިހިނެ ްެވސް.ްެއއީ ްއަމީންޢާއްމަށް ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްލިބިދޭންޖެހޭ ްވެްސްއެބަ ްކަމެއް ްެއއްެޗއް ްައއިއްަސްއޮތް އް

ްކަންތައްތަކެއްް ްހުރި ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްސަބަުބން.ްރައްޔިތުންގެ ްހަވާލާދެވުމުގެ ްއިތުރު ްކަހަލަ ްވެސް ނޭނގޭ.ްކޮންމެ

ްއެއްޗެ ްހުރި ްއަކުރުތަކުަގއި ްމިހިރަ ްވެސް ްއަމީންޢާއްމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަކުެރްއގަިއ ްއެހެން ހިތަްއްލިޔެފައި،

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްކަހަލަ ްދެންނެވި ްވަދެފަ.ްއެހެްނވީމާ،ްމި ްވެސް ްައކުރެއް ްއޮތްްނުބައި ްބުނާއިރު،ްއޭގެތެޭރގަިއްއެބަ ލިބޭނެ

ްބެހޭް ްއިނާޔަތްަތކާ ްއަދި ްެވސް. ްދާއިާރަގއި ްހުއްޭޓ.އިްމތިޔާޒުދިނުމުގެ ްއެބަ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްމައްސަލަތަެކއް ްހުރި ވެސް

ްކަންތައް ްދެ ްމި ްވެސް. ްޖުމްލަްްގޮތުން ްބަދަލުަގއި ްއައުމުގެ ްއިޞްލާޙުތަްއ ްަވކިަވކި ްޕާީޓތަކުގެ ްސިޔާސީ ވަކިކޮށްފަިއ،

ނޑަްށް ގޮތެްއގަިއްހުރިްއިޞްލާޙުތަކަްށްބަލައިލާފައިްއިމްތިޔާޒުްޤާޫނނާްގުޅޭްގޮތުންްއުފެިދގެންއުޭޅްރާޅުބާނިތަކަށްްއަުޅގަ

ްކުރިއްާޔ.ްހީވަނީްކޮންމެވެސްްވަރެްއގެްހަމަޖެހުމެއްްގެނެވިވެސްދާނެ.ްޝު
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 ކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލަކީ ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލެއް. ްތާއީދުުކރާ ްގޮތުން ްއިމްތިޔާޒުްއުސޫލެްއގެ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުެގ ގޮުތގައި

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަމެއް. ްއުނިކުރެވެންޖެހޭނެ ްއެީއ ްއިނާޔަތްތައް ްމާލީ ްއެހެންނަމަވެސް ލިބެންޖެހޭނެ.

ްދައުެރއްް ްއިސް ްހަޔާތުަގއި ްޑިމޮކްރަިޓކު ްުނވަތަ ްއުސޫލުަގއި ްރާއްޖޭެގްޑިމޮކްރަިޓކު ްމި ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ްމުއައްސަސާަތްއް ްއެހެން ްހުިރ ްާރއްޖޭގެ ްބާރުވެރިވުމުން، ްމަޖިލިސް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްތަނެއް. އަދާކުރަންޖެހޭ

ްކަމުަގިއް ްކޮމިޝަން ްަސރވިސް ްިސވިލް ްއަދި ްވިަޔސް ްކަމުަގިއ ްކޮމިޝަން ްޮކރަޕްޝަން ްއެންިޓ ބާރުވެރިެވގެންދާނީ.

ް ްތަންތަން، ްއެ ްިވޔަސް ްަކމުގައި ްޖޭ.އެސް.ސީ ްއަދި ްމަޖިލިސްްވިޔަްސ، ްމި ްޓަކައި ްހިނގުމަށް ްޒާތުގައި ްތަންތަނުގެ އެ

ްމަޖިލިސްް ްމި ްމެނުވީ ްލިބިގެން ްއިމްތިޔާޒުތައް ްލިބެންޖެހޭ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންކަމުްނ ބާރުވެރިވާންޖެހޭ.

ްބިލުްފާސްކުރުމަށް ްމި ްޙަޤީޤަތަށްްވާހަކަދައްާކއިރު ްމިއަދު ްވޯޓުނުދޭްހަމަްްބާރުވެރިެއއްނުކުެރވޭނެ.ްއަުޅަގނޑުމެން ޓަކައި

ްކަމުގަިއްިވޔަސް،ްޕީ.ީޕ.އެމްް ްކަމުގަިއްިވޔަސް،ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެނތްްއިނގޭތޯ.ްެއއީ ްމިތާކު ްެއއް ްޕާޓީ އެްއވެސް

ްވޯޓުދީފަ.ް ްޕާޓީތަކުން ްހުރިހާ ްވަީނ ްބިލަށް ްމި ްމަރުޙަލާތަކުގައި ްތަފާތު ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިައދުގެ ްމިއީ ްިވޔަސް. ކަމުގައި

ް ްހުށަހަޅަިއގެންްއެހެންވީމާ، ްއިޞްލާޙުތައް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަދި ްބޭނުމެއްަގއި ްސިޔާސީ ްމިއަދު ނޑުމެން އަުޅގަ

ްމިް ްއިނާޔަތްތައް ްމާލީ ްއިމްތިޔާުޒތަކާއި ްބޭނުންވެގެން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވިޔަސް ްދިޔަކަމުގައި ވާހަކަދަްއކަމުން

އަުޅަގނޑުމެންނަށްްއިމްތިޔާާޒއިްމާީލްއިނާޔަތްްބޭނުންވާްކަމަށްްއޮތީްފާސްކޮށްފަ.ްެއއީްމިއަުދެގްޙަޤީޤަތަކީ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްވެފައި ްމިކަން ްޤަބޫލުކުރާތީ ްގިަންމެންބަރުން ްތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން

ެއންމެންގެްމައްޗަށްްލިބެންޖެހޭްްއުސޫލަކީްއިމްތިޔާޒުްލިބެންޖެޭހނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމާލީްއިާނޔަތްތަކަކީްމުޅިްަދއުލަތުގެ

ްސަރުކާރުް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިއުން. ްހަމަޖެހިގެން ްމިކަން ްތެޭރގައި ްބިލެއްގެ ްއިނާޔަތުގެ މާލީ

ނޑުގެްދާއިާރގަ ިއްވެސްްޖަވާބުދާރީކުުރވޭނީްމިްމަޖިލީހަށްްއިމްތިޔާޒުތަކެއްްލިބިެގން.ްމިްމަޖިލިސްްބާރުވެރިވެެގން.ްއަޅުގަ

ްމިހާުރް ްހޯލު ްމަރުކަޒުގެ ްޮއއްާވްއަތޮުޅްތަޢުލީމީ ްޮސއިކޮށްފައި ްޖަހާފައި،ްކޮންޓްރެކްުޓަގއި ްބަޖެުޓގައި ްހަމަ ްވެސް މިއަދު

ނޑުމެްންކިހިނެއްތޯްމިކަންްސަރުކާރުް އެްވަނީްއެހެންްތާކަށްްބަދަލުކޮށްފަ.ްދެންްމިްމަޖިލިސްްބާރުވެރިނުވަންޏާްއަުޅގަ

ްސަރުކާރުް ްކުރުވާނީ.ްމި ްއިނގޭތޯ.ްލައްވާ ްނެތް ްބެލުމެއް ްކަަމަކށް ްކުުރވުމުަގިއްޤާނޫނަކަށް،ްެއްއވެސް ްކަންތައްަތއް ގައި

ްެއް ްހޯލު ްމަރުކަޒުގެ ްތަޢުލީމީ ްއަޮތޅު ްކުޅުދުއްފުށީ ްއޮްއވައޭ ްހަވާލުކޮށްފައި ްބިން ްޮސއިޮކށްފައި، ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްމިްވާހަ ކަްއެބަްޖެހޭްމިއަދުްދަްއަކން.ްއެހެންވީމާ،ްކަންަތއްތައްްދިޔައީ.ްމިއީތޯްއިންޞާފަކީ.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ކުރުމުގަިއްޤާނޫނަކަށްްބަލައިުލމެއްްނެތިްމިްސަރުކާރުންްަބޣާވާތެއްްކޮށްގެންްވެރިކަމަށްްއައިްސ،ްހިތަށްއެރިހާްގޮތަކަްށް

ްހޯުދމުގެ ްެއއްެޗއް ްޙައްޤުާވ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޚަރަދުކުަރމުންދާއިރުގަިއ ްަފއިސާ ްހަަމްްދައުލަތުގެ ްދެްއކުމަކީ ވާަހކަ
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ްބިރުގަޭން ްބާރުވެރިކުރުވުމަށް ްމަޖިލީސް ްމި ްއަބަދުވެސް ްސަރުާކރުން ްޤައުމުގައި ްކަމެއް.ްމި ްކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަންޒަރު.ް ްބެހެމުންދާ ްމަޖިލީހާ ްމި ްބީޗުގައި ްއާޓިފިޝަލް ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް އިނގޭތޯ.

ްއެއްެޗއްްްސިޔާސީގޮތުން ްހިތަށްއެރި ްދިމާލަށް ްމަޖިލީހާ ްމި ްނިކުމެ، ްތަނަށް ްއެ ްބޭފުޅުން ްނެތް ްަބރުދަން ކުރަތްޕެްއގެ

ްމުއަްއސަ ްެއއް ްދައުަލތުގެ ްމިއީ ްއިނގޭތޯ. ްއޮްނނަނީ ްހެވިފައި ްސަރުކާރުން ްބާޣީ ްހަމަ ްމިްސާގޮވަމުންދާއިުރަގއި .

ްުމއައް ްއެއް ްާކކުތޯ؟ްޢިމްދައުލަތުގެ ްއެއީ ްޢިމްރާނު ްހޯދަންްސަާސ. ްވޯެޓއް ްކުރިމައްޗަށް ްކާކުތޯ؟ްރަްއޔިތުްނ ްއެއީ ރާނު

ނުކުމެބަލަ،ްޢިމްރާނަށްްޖެހޭްހާލުްމިްޤައުމުގައިްބަލަން.ްއަިދްދީނީްގޮތުންްތަފާތުްއިލްޒާުމތައްްއެޅެމުންދާއިުރަގއިްބޮޑުް

ްމެްނބަރު ްތިބި ްހޮވާފައި ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނުކުމެ ްބަހައްަޓިއގެން ްއެއް ްމިްތުނބުޅި ްބެހެމުންދާއިރު، ންނާ

ްމުހިއްމެްއް ްޢިމްރާނެއް ނޑުމެްނނަކަށް ްއަޅުގަ ްނޫންތޯ؟ ްޖެހޭ ްއެބަ ްދެނެގަންނަން ްތިމާ ްހައިިސއްަޔތު ްތިމާގެ ޤައުމުަގއި

ްވެސްް ްތެޭރގައި ްނިޒާމުގެ ްޑިމޮކްރަިޓކު ްޤައުުމގެ ްވެސް،ްމި ްމައިދާނުަގއި ްސިާޔސީ ްަޤއުމުގެ ްމި ްއިނގޭތޯ.ްެއއީކީ ނޫނޭ

ްނޫ ްެއއްެޗއް ްތާީއުދްއުޅޭ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެންވީމާ، ްޢިމްރާނަކީ. ްެއއްެޗއް ްގެއްލިފަިއވާ ްތެޭރގައި ްަވއިގެ ްޢިމްރާނަކީ. ން

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހުއްޓުވަން ްބެހުން ްބެހެމުންދާ ްނިކުމެ، ްމަޖިލީހާ ްމި ްޓަކައި ހޯދުމަށް

ޔިތުންްބޭނުމެއްްނޫންްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްޒާތީްކަންތައްތަާކ،ްމިތިބަްރައްޔިތުންްހޮވާފައިްތިބިްމެންބަރުން.ްރައް

ްގެންދާކަށް.ްރައްޔިތުންނަށްްއެނގޭެން ްކުރަމުން ްކަންތައް ްއެފަދަ ްދިމާކޮށްގެން ްމެންބަރުންނާްސީދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނުވަތަ

ް ްވޯޓ5ްައަނެއްާކވެސް ްއަރިހަށް ްބޭފުޅުން ްއެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެްއަހަުރވީމާ ްދިޔައިމާ ްއެދިގެންދާނެކަން. ށް

ްސާުފް ްވަރަށް ްއެއީ ްބޭފުޅުންނަކަށް. ްޢަމަލުކުރަްއވާ ްގޮތަށް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްބޭފުޅުން ްއެ ްނުދެްއވާނެ ްވޯޓެއް ބޭފުޅުން

ްއިމްތިޔާޒަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކަރާމަތާއި ްމަޖިލީހުގެ ްޮއވެެގން،ްމި ްއަީޑގައި ްމިްސަރުކާރު ްހަމަ އެްއޗެއް.ްއެހެންނަމަވެސް

ްމަޖިލިސްްއަ ްއަޅާލުމެއްްނެތްްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްެއްއެވސް ްހަމަ ްބާޣީްސަރުކާރުގައި ްމި ރަިއގަންނަމުންދާއިރުަގއި

ްބޭނުންާވް ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި ްއުޅުމަކީ ްއެކު ްޝަރަފުވެރިކަމާ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ބާރުވެރިކުުރވަންޖެހެނީ.

ނޑުމެންްދެކުނިންްމިްޤަ އުމުގައިްމިްވީހާްދުވަހުްޭގގޭަގއިްހަމަްކަސައުޓީްއާއިްސޮނީްީޓވީްބަލަމުންދިޔަްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްއެއީ ްމަޖިލިސް. ްމި ްބަލަމުންދަނީ ްވެސް ްއެއްަގއި ްގެ ްހުރިހާ ްމިހާރު ްތަން. ްދިޔަ ްބަދަލުވެގެން މަންޒަރު

ްޮއންނާތީ.ްއެހެންނޫ ްކިަބއިަގއި ްރައްޔިތުން ްަޝރަފު ްޤަދަރަކާއި ްއޮންނަ ްެއްޓީވީަތއްްޓަކައި ްބަލާނީ ްވެސް ްމިއަދު ންނަމަ

ބަލަމުންގެންދާނީ.ްއެއީްމިއަދުގެްޙަޤީޤަތް.ްމިްޤައުމުގައިްއުތުރާއިްދެކުނާއިްމެދުްރާއްޖެތެރޭގައިްމިހިރަްހުރިހާްއުދާހެއްް

ްމަޖިލިސްް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްހޫނުވާނެ. ްމަޖިލިސް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމަޖިލިސް. ްމި ްތަނަކީ ްޖެހޭ އައިސް

ްއެހެންވީާމ،ްޒިންމާދާ ްކުރާނެ. ްައދިވެސް ްވަނީ. ްކޮށްފައި ްަކންތައްތައް ްއެއްކޮށް ްޒިންމާދާރުކަމާ ްަހމަ ްގަޑީަގއި ރުވާންޖެހޭ

ނޑުމެންް ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްއަޅުގަ ްއިތުބާރުެގއްލިފަިއްއޮތްްމަޖިލީހެއްްނޫންްމިްމަޖިލީހަކީ.ްއަޅުގަ ރައްޔިތުންގެ

ްޤަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަފާތުވިޔަްސ ްމަންޒަރު،ްޚިޔާލު ްއެ ްފެނޭ ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްިއސްކުރަންޖެހޭނެކަން. ްމަޞްލަޙަތު އުމީ

ްުއއްމީދެްއް ްދޭތެރޭގައި ްމަޖިލީހާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްފަހަރަުކ ްކިތަންމެ ްއިނގޭޯތ ްމަންޒަރު ްފެނިގެންދާ މިތަނުން
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އީދާއިްފަޚުާރްއެްއކޮށް،ްިދވެހިްދައުލަތުެގްރައްޔިތުންނެއްްެގއްލުަވއެއްނުާލ.ްމިްމަޖިލީހަކީްހަމަްރައްޔިތުންގެްފުރިހަމަްތާ

ްޚިޔާލު.ްމިް ްތަފާުތވާނެ ްތަުނގައި ްމީ.ްމި ްއިނގޭތޯ ްހައުސް ްޑިޮމކްރެޓިކު ްރަމްޒުކޮށްދޭ ްޑިޮމކްަރސީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ނުވަތަ

ްހަމަ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްވާނެ.ްއެ ްވެސް ްހަމަހިމޭން ްވާނެ.ްއަދި ްވެސް ްތަާފތުވާނެ.ްއަުޑގަދަ ްވެސް ްވިސްނުން މިްްތަނުގައި

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްވީީތ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްފެނިގެންދާނެ. ތަނުން

ނޑުމެންް ޢައްޔަންކުރިްފަރާތްތަކުންްއެްމެންބަރުްވެސްްވަރަށްްޝަރަުފވެރިކަމާްެއއްކޮްށްއުޅެންްބޭުނންވާކަންްމިއީްއަުޅގަ

ްޙަޤީޤަތަކީ ްހަރުކުިރްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑު ްޖާިލގަ ްފަހަތުގައި ްނުވާނެ ްބޭނުމެއް ްބޭފުަޅކު ްދާއިާރެއއްގެ ްއެްއވެސް .

ނެޑއްްހަރުކޮށްގެންްމިްމަޖިލިސްްމެންބަރުންްދާތަންްދެކޭކަށް.ްހަމަްޝަރަފުވެރިކަމާް ބައިސްކަެލއްަގއިްއަރިމަތީަގއިްލޯގަ

ްއުޅޭ ްމެންބަރު ްހޮވި ްބޭފުޅުން ްއެ ްެއްއކޮށް ްޤަދަރުވެރިކަމާ ްއެއީްްއެްއކޮށް، ްބޭނުންވާނެ. ްދެކެން ްބޭފުޅުން ްއެ މަންޒަރު

ްހުރިހާް ްލިބެންޖެހޭ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތް ްއެ ޙަޤީޤަތް.

1ްތްްބާޣީްއިމްތިޔާޒުަތކެއްްމިްމަޖިލީހަށްްލިބެންޖެހޭނެ.ްމިއީްއެންމެްމުނާސަބަތުްވަގުތު.ްމިްމެންބަރުންނަށްްމިއަދުްނެް

ް ްވަނީ ްމި ްމުއްދަތު ްކުރިއަށްދާކަށް.ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްކަންތައްތަކާިއގެން ްމަޖިލީހުގެ ްކުޑަވެަފ.1ްްއަހަރެއް ްވުރެ އަހަރަށް

ްެއއީ.ް ްއިމްތިާޔޒުތަެކއް ްމަޖިލީހަށްްފާސްވެގެންދާ ްއިމްތިޔާޒުަތކަީކްމިއަންނަ ްލިބޭ ްަމޖިލީހުގެ ްއެހެންވީމާ،ްމި ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުްމާދަމާްމިތާްހަމަްނީދެދާނެްއިނގޭތޯ.ްއެހެންެވއްޖެްއާޔްްއެހެންވީމާ،ްއެ ޝަރަފުްއަުޅަގނޑުމެންްދޭންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ

ްޖީބުގަިއް ްފިކުރު، ްޚިޔާލާއި ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްއެކު ްޝަރަފުވެރިކަމާ ްމިތާނގައި ްވެސް ްމަޖިލީހަކީ ްހޮވޭ ްޤައުމުގައި ްމި ދެން

ްތި ްހާލަތެއްަގއި ްފާޅުކުރެވޭ ްވެސް ްބާއްަވއިގެން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްރަތްޗިޓު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާންޖެހޭނެ. ްބަޔަކަށް ބި

ްރަށެްއެގް ްާރއްޖެތެރޭ ްއާދަިއގެ ްއަންނަނީ.ްައއުމަށްފަހު ްމި ްކްލިއަރެންސެްއްހަދަިއގެން ްހުިރހާ ްކޯޓުތަކުން އަޅުަގނޑުމެން

ްޢި ްއިނގޭތޯ ްދެރަވަރު ްދެން ްއެއީ ްދާންޖެހުނީމާ ްފައިދަށަށް ްމެޖިސްޓްރޭޓަކު ްއިންނަ ްރައީސް.ްކޯޓެްއގައި އްޒަތްތެރި

ނޑުމެންް ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުގަ އެހެންވީމާ،ްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކަށްްވީތީްމިްހުރިހާްކަމަކުންްބަރީޢަވާންްއަޅުގަ

ްދާއިރާެގް ްތިމަރަފުށީ ްސާުފވެގެން. ްރެކޯޑެއް ްހުރިހާ ްދާއިރާއަކުން ްޝަރުޢީ ްހުރިހާ ްޤައުމުގެ ްމި ްއާދެވެނީ މެންބަރުކަމަށް

ްމެންބަ ްވީތީ.ްކުރީގެ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ނިޑްގެއްލިފަިއްވަީންމި ްމެންބަރުެގްގޮ ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ރާިއްކާށިދޫ

ްބޭފުޅުންގެ.ް ްއެ ްމިހާރަކު ްނެތް ްެވސް ްކުށެއް ްއެއްެވސް ްމާފުވެއްޖެ. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްދުވަހު ްވަކިވި ްމެންބަރުކަމުން ހަމަ

ްއަ ްވީތީ ްެމންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވީީތްއެންމެްއެހެންވީމާ،ްމި ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްލިބޭަކށްްނުޖެހޭނެ.ްއަދި ނިޔާ

ްއާދޭސްކުރަންާދް ްކައިރިއަށް ނޑިޔާުރ ްފަ ްކޯޓުގެ ްމެޖިސްޓްރޭޓު ްާވކަށްނުޖެހޭނެ. ްޤައުމުގައި ްމި ްއަށް ްމީހާ ނިކަމެތި

ްއޮންް ްއަބަދުވެސް ްމަޖިލިސް ްމި ްވެއްޓިގެންުނވާނެ. ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޝަރަފުވެރިކަމާްފެންވަރަކަށް ނަންޖެހެނީ

 އެްއކޮށް.ްމިްދިވެހިރާއްޖޭގެްިޑމޮކްރަޓިކު...

ް

 ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:
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ްފާސްވެގެންް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްއިމްތިޔާޒުގެ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޕީ ްދުވަހު ްއިިވގެންދިަޔީއްދިޔަ ްއަަރއި،ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްޓީވީތަކަށް ްއެރޭ ްނުލައޭ.ްއަދި ްވޯޓެއް ްމިްބިލަކަށް .ޕީ.އެމުން

އެމް.ޑީ.ޕީްއާއިްޑީ.އާރު.ޕީްެވެގންްމިކަންްކޮށް،ްއެްބޭފުޅުންްއެްއިމްތިޔާޒުަތކާްއެްއޗެހިްބޭނުންނުވާްވާހަކަތަކާްއެްއޗެހިް

ްއި...ދައްކާހެދިްތަން.ްއެހެންވީމާ،ްޙަޤީޤަތުގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޕީ.ޕީ. ްާފސްކުރީ ްފުރަތަމަ ްބިލު ްއިމްތިޔާޒުތަުކގެ ްަރއީސް. ްއެްއވެްސްޢިއްޒަތްތެރި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްވޯޓުީދެގން. އެމުން

ްމެންބަރަކުްވޯޓެއްްނުދޭ.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަުތގެް ްޖަވާބުދެއްވުމަށް ްއަްށ ްވާަހކަ ްދައްަކވަމުންގެންދާ ްމެންބަރަކު ްނޫން. ްެއްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްބޭނުންނުކުރެއްވޭނެ.ް

ް

 އާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާް

ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑުްޝުކުރިއްޔާ ްއެންމެްަހމަްދެންމެގައިްއަޅުގަ ްފާސްވެގެންްދެންނެވީ ްބިލު ްމި ދިޔައިުރ.ްފަހުން

ްތަޞްދީޤު ްކުރިން ްއޭރުއޭެގ ްއެހެންވީމާ، ްޮއތީ. ްފާސްނުވެފަިއ ްދެންްްނުކުަރއްަވއިގެްނ ްޢަމަލުކުރައްވާފަިއ އެެހން

ް ްނިކުެމްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއްމީހުން ްވޯޓުަލއިެގން،ްމީަގއި ްމީހުން ްއެހެން ްެވސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްހަމަ ްފެނިެގންދަނީ މި

ްމިް ްއިނާޔަތްތަކެއް ްހުރިހާ ްލިބޭ ްމީގެން ްދެން ްވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު ްބަދުނާމުކޮށް ްމީހުން ްނަަގއި،ްއެެހން ްކްރެޑިެޓއް މީގެ

ޤަތުގައިްއެބަްޖެހޭްފާސްކުރާއިރުގަިއްމިއަށްްއިތުރުްމާއްދާްއެއްްބޭފުޅުންްވެސްްއެބަްހޯއްދަވާ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބިލުްޙަޤީ

ލާން.ްމިްބިލުގައިްމިހިރަްއިާނޔަތްތަކަކީްއެްމީހަކުްބޭނުންްނެތްްކަމަށްްވަންޏާްއެްބޭނުްނނުކުރުމުގެްރައިުޓްއެްމީހަކަށްް

ް ްކިހާވަރެއްެގ ްފެންނާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޭރުން ްއިނާޔަތްތަެކއްކަން. ްިމްލިބިގެންވާ ްހުރެގެންތޯ އިޚްާލޞްތެރިކަމެއް

އުޅެނީ.ްކޮންމެްކަމަކީްސިޔާީސްކަމަކަށްްހަދައިގެންްއޭގެްިސޔާސީްފައިދާްނަގާފައި،ްއެހެްންމީހުންްބޭނުންކޮށްގެންްމިް
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ްމީހުންްބޭނުންވާްކަންތައްްކުރުމަށްްވޯޓުހޯދައިގެންްގެންޮގސްްއޭގެްހުރިހާްފޮނިމީރެއްްހޯދާފައި،ްއެހެންްމީހުންގެްބޮލަށް

ްމިހެންް ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްތަން ްމަސައްކަތްކުރާ ްމިހެން ްއަޅުވާފައި ްއިލްޒާމުތަކެއް ްހުރިހާ މީގެ

ްގޮތަށްް ްމި ްކަންތައްތަކުަގއި ްގިނަ ްވަރަށް ްހަމަ ްތަނުގައި ްމި ްނޫން. ްކަމެއް ްފެންނަ ްއަލަށް ްމިއީ ްތަން މަސައްކަތްކުރާ

ް ްކުރިން ްމީގެ ްހުރި. ްއެބަ ްވެްސ21111ްްޢަމަލުކޮށްފައި ްވާހަކަދެްއކިއިރު ްތަުނގައި ްމި ްއެލަވަންސަށް ރުިފޔާގެ

ްހަަމް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްފާޅުކޮށް،ްދެން ްކަންބޮޑުވުން ްމިކަމާ ްނިކުމެ ްޖަމުޢިއްޔާތަކުން ްބައެއް ްފެނުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއު ްއެަކނި ްކަންތަކުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޖަމުޢިއްޔާތަކުން ްމީ ްިއނގޭތޯ ްމިއީ ްކަމެއް ްހާސްވާ ްބޭފުޅުންތަެކއްގެްވަރަށް ޅުއްވާ

ްމިް ްނިކުމެ ްބޭފުޅުން ްމި ްމީ. ްބޭފުޅުންތަކެއް ްގޮއްަސްތިބި ްފާހަގަކުެރވިގެން ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ގޮތުަގއި

ްމަޖިލީހުގެްބައެއްްިޢއްޒަތްތެިރް ްޖަހައިގެންްުއޅުންއިުރގައިްމި މައްސަލަްޖައްަސއިގެްނ،ްމުިޅްމާލޭގައިްފޮޓޯތަާކްެއއްޗެހި

ްމެންބަ ްމި ްފޮނުވާފައި ްމަޖިލީހަށްްސިޓީ ްހުރިހ21111ްްާރުން ްވިދާޅުވެފައި،ްމި ްނެތްކަމަށް ްބޭނުން ްއެލަވަންސް ރުފިާޔގެ

ްއެް ްވިދާޅުެވގެން ްޭބނުންކަމަށް ްއެަލވަންސް ްފޮނުވަިއގެން ްސިޓީ ްމަޖިލީހަށް ްއަެންއފަހަރަށް ްދިަޔއިމާ ނެޑއް ހޫނުގަ

ްމެންބަރު ްގެންދާ ްބޭނުންކުަރއްަވމުން ްހަމަްއެލަވަންސްަތއް ްއަޅުަގނުޑ ްއެެހންވީމާ، ްިތއްބެވި. ްއެބަ ްބައިވަުރ ން

ްއަިދް ްއިޞްލާެޙކޭ. ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަކީ ްޮއތް ްއެ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމަޢުޞޫމު ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ވަސްްގޮތެްއގައިްއެްއޭެގއިތުރުންްމިްބިލުގައިްިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭްއަދިްއިތުރުްކަންތައްތައްްވެސްްއެބަްހުރި.ްވަރަށްްއަ

ދުވަހުްއެންމެްކޮންސަރންެވެގންްރައްޔިތުންްދެއްކިްވާހަކަްއެްއގެްގޮުތަގއިްފާހަގަކުެރވުުންކަމެއްްވީމަ،ްޑރ.މަޢުޞޫމުް

ްއޮތީ.ް ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްގޮތަަކށް ްއަވަސް ްވަރަށް ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްެކލާ ްގޮަތކަށް، ްައވަސް ވަރަށް

ްީމގެއިތު ްކަމަްށްއެކަމަކު ްހުރި ްއެބަ ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްަކނާޑލަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީގައި ްހަމަ ރުން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްވެސްްހަަމްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްއެްއިޞްލާޙުަތއްްވެސްްވަރަށްްައވަހަށްްމަޖިލީހުގެްތެރެއިންްފެނިގެންދާނެް

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްާވހަކަފުޅުން ްމެންބަރުންގެ ްަބއެްއ ްވެސްްވާހަކަ ްދުވަހުން ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްހިނގައްޖެ. ްއެނިގގެން ށް

އަޅުަގނޑުމެންްހަމަްމިްގޮުތަގއިްތިބޭނަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާނީްމިްިއޞްލާޙުތައްްލާންފެށީމާްމިހާރުް

ްނު ްޤަބޫލެއް ްވެސް ްއިޞްލާޙުތައް ްމި ްމިހާރު ްއެހެްނވީމާ، ްކަންބޮުޑވޭ. ްއެބަ ްވަރަށް ްޕާޓީތަކުން ކުެރވޭ.ްބައެއް

ްކޮށްދިނީމަ،ް ްމީހުން. ްއެހެން ްކޮށްދޭންޖެހެނީ ްެއކަން ްއެީއ ްނުކުރެޭވ. ްޤަބޫލެްއ ްެވސް ްވޯޓުޭދކަށް ްބިލަށް އެހެންނަމަވެސް

އޭގެްަފއިދާްމިްބޭފުޅުންނަށްްލިބެންްމިްޖެހެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަްމަކަރުވެރިްކަންތަްއތައްްހިންގަިއގެން،ްާތއުމުރަށްް

ްެއގޮތަށް ްފައިދާ ްވެސްްްއޭގެ ްތިބެނީކީ ްދެން ްމިތާނގައި ްނެތް. ްކަެމއް ްުއޅުއްވާނެ ްހީކުރައްވަިއގެން ްކަމަށް ލިބޭނެ

 ގަމާރުންނެއްްނޫން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި
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ްއާދެ! ްރަީއސް. ްކުރިްންްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑު ްބިލަށް ްބާރުތަުކގެ ްއިމްތިާޔޒުތަާކއި ްމަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުން

ވާހަކަދަްއކަވާަފއިވާނެްއިްއެޔގަ.ްމިްބިލަކީްމިްބިލުްހުށަހެޅިެގން،ްމިްބިލަށްްއިޞްލާޙުތަްއްހުށަހެޅިއިރުގަިއްޢިއްޒަތްތެރިް

ްރައްޔި ްއެންމެ ްއޮންނާނެ ނޑު ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ،ްއަުޅގަ ްރައީސަށް ްކަންބޮޑުވާ ްމި ްމިހާރު ްމާއްދާަގިއ8ްްތުން ވަނަ

މިހިރަްމުހިއްމުްބައިތަކަކަށްްިއޞްލާޙުްހުށަހަޅާފަ.ްމިްބިލުްފުރަތަމަްފަހަރުްވެސް،ްދެްވަަންފަހަރުްވެސް،ްތިންްވަަން

ނަޑކީް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްމީހެއް ްވޯޓުދިން ްބިލަށް ްމި ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްފަހަރެއްަގއި ްެއްއވެސް ްއަިއއިރުަގއި ްފަހަރުވެސް

ްބޭބޭފުޅުން،ް ްބަެއއް ްވާހަކަަދއްަކވާ ްމި ްމިއަދު ްހިާތމަކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް ްމެންބަރެއް. ޕީ.ޕީ.އެމުގެ

ްދެއްކެވިް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްއަދި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު ޚާއްޞަކޮށް

ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްބަާލއިރުަގއި ްއަށް ނޑުްްވާހަކަ ްއަުޅގަ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްދެްއކެީވ. ްއެ ްވާހަކަތައް ްބައެއް ްޚިލާފު ޙަޤީޤަތާ

ނޑުްެއއްވެްސްއިރަުކްމިއަކަްށް ފަރުދެއްގެްހައިިސއްޔަތުންްީމަގއިްތާއީދުނުކުެރވޭްވަރަށްްގިަންމާއްދާތަކެއްްހުރީމަްއަުޅގަ

ްތިއްބެް ްވެސް ްޕީ.ޕީ.އެުމގައި ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްނުދެން. ްމިއަށްްވޯޓެއް ްމަރުޙަލާތަކުަގއި ްމީެގކުީރގެ ވި

ްއެބަްތިއްެބވި.ް ވޯޓުދެްއވިްަބއެއްްބޭބޭފުޅުން.ްބައެއްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނ.ްހަމަްއެހެންމެްއެހެންްޕާޓީތަކުަގއިްވެސް

ްކަ ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްގޮތުން. ްއޮތް ްބިލު ްމި ްތާއީެދްއނުކުރަން ްފަހަރެްއގައި ްެއއްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ންތައްްމިދެންނެވިހެން

ްދެްން ްއޭަގއި ްއަނބުރާ ްަފހުން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްހުށަހަޅައި، ްިއޞްލާޙު ްައޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަތުގައި ފެންނާތީ.

ްބޮޑަްށް ްއެންމެ ްރައްޔިތުން ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްއަށް ްމާއްދާ ްދެ ްނެގި ްއަނބުރާ ްހީވީމާ ްފާސްުނވެދާނެހެން އަޅުަގނޑަށް

ް ްހަމަ ްޭއގެިއތުރުން ްއޮތީ. ްމި ްދާއިރާގެްކަންބޮޑުވުން ްކެލާ ްއޮތީ ްމި ްައކުރަަކށް ްދެ ްމާއްދާއެއްގެ ްއެހެން ކަންބޮޑުވާ

ްމަޖިލީހުަގިއްކުރެޭވްމަސައްކަތަްށްވަރަްށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާފަ.ްޙަޤީޤަުތގަިއްމި ްމެންބަރުްއިޞްާލޙު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭފު ްނުތިއްބަަވއި،ްއެ ްމިތާ ްގޮތެްއްބައެްއްމެންބަރުން ްެވގެންދާ ްފަހަރަށް ްއުުޅއްވާަފިއްގިނަ ްތަނެއްަގއި ްއުުޅއްާވނެ ަޅކު

މިތަނަށްްވަޑައިގެންެނވޭްަވގުެތއްަގއިްކަންތައްަތއްްހިނގާްޮގތާްޚިލާފަށް،ްމުޅިންްހިތްޕުޅަށްްއޭރަކުްއަރަިއވަަޑިއގެންނެިވް

ްހެންވޭރު ްމެދު ްމަންޒަރު. ްއެ ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއަދު ްދައްކަވަނީ. ްމިތާ ްެއއް ދާއިރާެގްްވާހަކަ

ްއިތުރުފުޅު.ް ްހެއްެދވީ ްއެ ްގިަނިއން ްގޮުތގައި ްދެކޭ ްއަުޅަގނޑު ްވާހަަކިއގަިއ ްދެއްކެިވ ްއެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަސައްކަްތކުރެވެމުްން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްރަްއޔިތުންނަށް. އޮޅުަވއިެލއްވީ

ްިޢއްޒަތްތެ ްަބއެއް ްމަޖިލީހާްދާއިރުަގއި ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްކަމެއް. ްފެނިގެންދާ ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްފަރާތުން ްމެންބަރުންގެ ިރ

ްއަންނަނީް ްމި ްއުފެދި،ްހިތްހަމަނުޖެހުން ްކަންބޮޑުވުން ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ދޭތެރޭގައި

ްޢި ްބައެއް ްގޮތުން. ްހުންނަ ްަޢމަލުތައް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގޮތުން.ްކީްއވެތޯ. ްހުންނަ ްޢަމަލުތައް ްމެންބަރުންެގ އްޒަތްތެރި

ްމަސައްކަތަްށ،ް ްނޫން. ްއެއް ްއިޚްލާޞްތެރި ްމެންބަރުން ްގިނަ ްމަސައްކަތަށް ްކުރަްއވަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ޙަޤީޤަތުގައި

ްޢަމަލުކުރަްއާވފައި ްހާޒިރުވަނީީކްނޫން.ްއެގޮތަށް ްކުރަްއވަްނޖެހޭްމަސައްކަތަށް ްކޮމިޓީތަުކގައި ްވަަޑއިގެްންްގިނަ ްތަނަށް މި

ނޑުްިމއަދުްހަމަްގޮވާލަންް ހިތްޕުޅަށްްއަރައިަވޑަިއގެންނެިވްގޮތަކަށްްވާަހކަދައްަކވަނީ.ްިމއީްޙަޤީޤަތަކީ.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ
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ްކުރެޭވް ްކޮމިޓީަތކުަގއި ްއަދި ްާހޒިރީާއ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމަސަްއކަްތ ްކުެރވޭ ްމި ްަތނުގައި ްމި ްރައްޔިތުންނަށް، ބޭނުން

ްބައްަލވާށޭ.ްބައްަލވާފަިއްމަސައް ްވެްސްއަމިއްލަުފޅަށް ްބޭފުޅުން ްކަންތައްތަްއްތި ްގޮތާ،ްމި ްބިލުތަކަްށްވޯޓުދޭ ކަތާ،ްއަދި

ްއަންަން ްދެން ްބައްލަަވއިގެންނޭ ްޢަމަލުތަކަށް ްބޭފުޅުންގެ ްވާހަކަަދއްަކވާ ްގޮތްގޮތަށް ްމި ްނޫނީ ްމެންބަރުން، އިޚްލާޞްތެރި

ނުޑްދައުރެްއގައިްތިްބޭފުޅުންްމެންބަރުންް ހޮއްވަވާއިުރަގއިްހޮއްަވވަންޖެހޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްވާހަކަްދަންނަވާލަންްއަޅުގަ

ްމިްފުރުޞަތުގެްބޭނުންކޮށްލީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ްމަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްފަރާތުެގްއާދެ! ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ްގެނެޭވ ްމި ްޤާނޫނަށް ްއިމްިތޔާުޒގެ ޖިލީހުގެ

ްކަންބޮުޑާވް ްއެހާ ްރައްޔިތުން ްމިީއ ްެއއްަޗކީ ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްޭނނގޭ. ްއަޅުަގނޑަކަށް ހިތުނިޔަތް

ް ްދާ ްއަދާކޮށްފައި ްމިކަން ްޕާސްޕޯޓެއް ްރަތް ްފާހަގަކުރަނީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނޫންކަން ްއޮތުމަކުންްކަމެއް ްއަތުަގއި މީހެއްގެ

ްއަށް،ް ްއާމުދަނީ ްލިބޭ ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްގެއްލުންލިބޭނީ ްއަށް ްނޯންނާނެ.ްރައްޔިތުމީހާ ްގެްއލުމެއް ްލިބޭނެ ްއަށް ރައްޔިތުމީހާ

ްމީހަކަށްްދޭްނަމަ.ް ްއަދާކުރި ްމަޖިލީހުގައި ްދެންނެވީްރައްޔިތުްނގެ ްދައުލަތުން،ްމި ްފައިސާ ްވަންނަ ްޖީބަށް ްއޭނަގެ ނުވަތަ

ކަމަށް.ްޕަސަންޓުންްދެންނެވީމާްހޮޅުއަށީގައިްތިޭބ31ްްދައުރުްއަާދކޮށްފިއްާޔް%1ްޤާނޫނުގައިްއެބަްއޮތްްދައުރެއް،ްމިް

ނޑައަޅާަފއި،ް ްކަ ްމިތަނުން ްޮއތީ ްމި ްގޮތުަގއި ްއެްއގެ ްުމސާރަ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޭނނގިދާނެ. ްފަހަރެއްގައި ބޭފުޅުންނަށް

ްދައުރުަގއި ްދައުުރގަިއ،ްމިދިޔަ ްމިދިޔަ ްރައްޔިތުންްްއެއީ ްތަނުގައި ނޑަެއޅީ.ްމި ްކަ ްތަނުން ްމި ނޑުމެންެގްމުސާރަ އަުޅގަ

ް ްއޮންނަނީ ނަޑއަޅާަފއި ްކަ ްމެންބަރުން.ްއޭަގއި ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑ42511ްްުރުފިޔާ.42111ްްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅގަ ރުފިާޔްއޭ

ް 1ްްހަނދާންވަނީ. ްގޮުތަގއި ްޕެންޝަނެއްގެ ްއޭގެ ްލިބެނީ ްމި ްއަދާކުރީމާ ްދައުރުްރުފިޔ12751ްާދައުރު ްވަނަ ްދެ .

%ް ްމުސާރައިގެ ްމި ްނަމަ ްއަދާޮކށްފި ްދައުރު ްދެ 45ްްއަދާކޮށްފި، ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް 19125ކަމަށްވާ ްމީތި ޖަމާަވނީ.

ްފައިސާ.ްރައްޔިތުންެގް ްހުންނަ ްކުރުމަށް ްކަންތައްތައް ްރަްއޔިތުމީހާގެ ްބޮޑުވާނެ.ްެއއީ ްކަންތައް ްއަށް ްރައްޔިތުމީހާ ދެންޏާ

ްމެންބަރަކު ްޕަސަންޓޭޖެއްްްމަޖިލީހުގެ ްބޮޑު ްބުނާ ްމި ްކޮންމެހެން ްއަށް ްއޭނަ ްިކޔާފައި ްއަދާކުރީއޭ ްދައުރު އެއް

 2111ދޭކަށްނުޖެހޭނެ.ްމިހާރުްދައުލަތުންްއޮންނާނެްޢާއްމުްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަުމގެްތެރެއިންްޮކންމެްމީހަކަށްްވެސްް

ކެީތގެްައގުްބޮުޑވަުމންދާްކަމަށްްވަނީްނަމަްއޭތިްރުފިާޔ.ްއަދިްތ2311ްަރުފިޔާްލިބޭނެްމަގުްތަނަވަްސކޮށްދީފަ.ްނުވަތަް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޕާސްޕޯޓެއް،ްމިސާލަކަށް ްރަތް ްދެންނެވީ ްމި ްއިތުރުވަމުންދާނެހެން.ްމިހެން ްީހަވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމަ ވެސް

ްގައިމުް ްއިމިގްރޭޝަނަށް، ްޕާސްޕޯޓް ްވިއްޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްއެދިއްޖެ ްޕާސްޕޯޓަށް ްރަތް ްނިންމާފައި ްދައުރު ްމި ްސްވެވެސް

ްރުފިޔާ ްސަތޭކަ ްއެހެންވެއްޖެއްޔާްްފަސް ްލާރި. ްވަންނަ ްދައުލަތަށް ްއެއީ ްިލބޭނެހެން. ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ކަންނޭނގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްޕާސްޕޯޓަކުން ްރަތް ްކިޔާފައި ްއެހެނޭ ްދިނީމަ. ްޕާސްޕޯޓެއް ްރަތް ްއިތުރުވޭ ްއެބަ ްއާމްދަނީ ދައުލަތަށް

ްޒަމާ ްވޭުތވެދިަޔ ްމިހާރު، ްޒަމާނެްއގަިއްހިއެއްނުވޭ ްއިލެކްޓްރޯނިކު ްހޭލުންތެރި. ްމާ ްއެއަށްވުރެ ްއިނގޭތޯ. ްމިއީ ްނޫން ނެއް
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ްޕާސްޕޯޓަކީް ްރަތް ްދެންނެވީ ްއޮންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްނޫން ްގޮަތކަށް ްކުރެވޭ ްޕާސްޕޯޓަކުން ްރަތް ްކަމެއް ްބޭނުންހާ އޭނަ

ނޑަށްްއަސްލުަގއިްހަމަްކުލަްއެްއ.ްޭއގެންްކުރެވޭްއިތުރުްބޭނުމެއްްނޯވޭ.ްެއއަށް ވުރެްމާްރަނގަުޅާވނެްކަންނޭނގެްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްދޭންޖެހޭްމިްބިލުގައިްަކނަޑއެިޅފައިވާް% ނޑުމެންްއޮންނާނ45ްެ،ް%31ހީވަނީްއަުޅގަ ގެްބަދަުލގައިްއަުޅގަ

ްއެްތަނަށްްވެް ްއަށްްުޒވާނުންގެްމަުރަކޒެއްްނެތީމަ ްގޮތަށްްެވސްްމަންަޗންގޮޅި ސްްއަޅުަގނުޑގެްާދއިރާްއަށްްިނސްބަތްވާ

ްހުރިް ްޖަހާފައި ްއެހެން ްބަޖެޓުގައި ްކިޔާފަ. ްހަދައިދޭށޭ ްމަރުކަޒެއް ްޒުވާނުން ްޖަހައިލާފައި ްވެސް ްފަހަރު ްމި ބަޖެޓުގައި

ްހަދާް ްމި ްނުވަތަ ްހަދާ ްައޅުަގނުޑމެން ްއެީއ ްރަނގަުޅވާނެހެން. ްމާ ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްފެށިްއޔާ ްކުރަން ކަންތައްތައް

މަންފާްއެއްްަގއިުމވެސްްމިްދައުުރގަިއްނޯންނާނެ.ްބޮޑުްބައިްއެްއޮތީްނިމިފަ.ްްޤާނޫނުތަކުންްއަޅުަގނޑުމެންަނށްްލިބޭނެ

ްއަހަރުް ްދޮޅު ްއަހަރެއް،ްނުވަތަ ްއޮތީ ްދެން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއެހެންްމެންބަރުންްވެސްްވިދާޅުވިހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ދެން

ްބޭ ްބަެއއް ްވާހަކަދައްކަނީ. ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން ްކައިލާކަށް ްހިހޫތަނުން ްގިނަްއޮތީ. ްވިދާޅުެވއްޖެ ްާވހަކަފުޅުގައި ފުޅުންގެ

ްމެންބަރެއްް ްގާތް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެނގިަލއްވާނެ ްެއކަން ްދެތުފުެޅއް. ްގޮތަށޭ. ްކައިލާ ްހިހޫތަނުން ްއޮތީ ްފިކުރު ބޭފުޅުންގެ

ްބަޖެޓުގައިް ްހިރިމަރަދޫ ްފާސްކުރިއިރު ްބަޖެޓެއް ްއެެހންނަމަވެސް ްވެސް. ނޑުަގއި ްހިސާބުގަ ްހިރިމަރަދޫ ްހދ. ނެތް

ްވެސް.ް ްވާހަކަ ްބަނދަރުގެ ްތަނުގެ ްއެ ްކަންނޭނގެ ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްހަމަ ްވެސް ޖަހައިދިނީ

ްބެޖެުޓަގިއް ްވެސް ްަކންތައްތައް ްހުޅުދުއްފާުރގެ ްމާކުރަތާއި ްނިސްބަތްާވްރ.އަތޮުޅ ްއަށް ްދާިއރާ ްއުނގޫފާރު ްއެހެންމެ ހަމަ

ްއެމް.ޑީ. ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަކީްޖަހައިދިނީ ްއަޅުގަ ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަންނޭނގެ. ްމެންބަރުން ޕީގެ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްތިިބްއެންމެހައި ްކަންކޮޅުތަުކގައި ްެއންމެހައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދިވެިހރާއްޖެ.ްމުޅި ްއަނެއް އެމް.ޑީ.ޕީ.ްެއއީ

ްބަޔަކަށްް ްކުރަމުންދާތީވެ ްކަންަތއްތައް ްއެ ްނިޔަތުަގ. ްހެޔޮ ްވެްސ.ްްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ްކުރީ ްބަޣާވާތެއް ހަޖަމުނުކުރެވިެގން

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްވެސް ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްދަންނަވަނީ، ްމި ްއެއްފަހަރު ްއަދިވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްމިއަހަ ްފަށައިގެން ްއެ ްފަށައިދެއްާވށޭ. ްމަސައްކަތް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްޖަހާފައި ރުްބަޖެޓުގައި

ްބަނދަރާއިް ްހދ.ްހިރިމަރަދޫގެ ްިނންމައިދެއްވާށޭ.ްޭއގެތެރޭަގއި ްވެއްެޖއްޔާ ްކަންތައްތައް ްކަންަތއްތަްއ،ްިނމޭ ްއެ ތެރޭގައި

ްމަްއޗަންގޮީޅަގއިް ްއެހެންވީމާ، ްމައްޗަންގޮޅި. ްހަމަ ްޮއންނާނީ ްއަވަށަކަށް ްހަމަ ްނެތް ްމަރުކަެޒްއ ްުޒވާނުން މާލޭގައި

ްއަތޮޅު ްރ. ްމަރުކަަޒކާއި ްކަންތައްތަާކ،ްްޒުވާނުްނގެ ްމަގުހެދުމުގެ ްކަންތައްތަާކ، ްބަނދަރު ްާމުކރަތުގެ ހުޅުދުއްފާރާއި

ްެއއީް ްކަންނޭނގެ. ްބަލައިގަންނާނެ ްބޮޑަށް ްމާ ްރައްޔިތުން ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކޮްށދިނިއްޔާ ްކަންތައްތައް ނަރުދަމާގެ

ްވާހަކަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވާތީ ްއެއްަޗކަށް ްޖެހި ްބަޖެޓުގައި ްހިމެނިގެން ްމިްްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުަގއި އަުޅަގނޑުގެ

ނޑުމެންނަކީް ދަންނަވާލީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްދެްއވިްފުރުޞަތަށްްޓަަކއިްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުުރްައދާކުރަމުން،ްއަުޅގަ

ްހާޒިރީް ްމިތަނަށް ްަކނޑާލިޔަސް. ްއެއްކޮށް ްމުސާރަ ްހެޔޮ ނަޑށް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްބަެއއް ްއައި ނަޑއެިޅގެން ްކަ މުސާރައަކަށް

ނަޑކީްހާޒިީރްއަްށްރަނގަޅުްމީހެްއކަން.ްއެހެްނވީމާ،ްދެްއވިްފުރުޞަތަށްްަޓކަިއްްބަރާބަރަށް ބަލައިފިއްާޔްފެންނާނެްއަުޅގަ

ނުޑްވަިކވެލާނަން. ްޝުކުރުދަންނަވަމުންްއަުޅގަ
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 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްއަޅުްالرحينްالرحونްهللاްبسن ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަގައިމުް. ްމެންބަރެއް. ްމަިޖލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމިއީ ަގނޑު

ްމަޖިލީހު ްަރއްޔިތުންެގ ްމި ްރުފިޔާްވެސް ްހާސް ްހަތް ްހުންަންްގައި ްއޭުރގައި ްދަތިވެގެން ްއަްށ ްމުސާރަ ްތިބެ، ްމިތާ ައށް

ްދިނީރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްރުފިޔާ ްހާސް ްފަންސާސް ްތާރީޚުްޔާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވިްއކާލަިއގެން ްވޯޓު ްހުއްާޓްމަ ްތިބީ. ގައި

ްހަދާް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްަރއީސޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅީ ްައޅުަގނޑު ްއަިއސް ްހޮވިގެން ްހޮވުނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ފުރަތަމަ

ްހާސްް ްހަތް ްލިބެނީ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްހަދާ ްޤާނޫނު ްރުފިޔާއޭ. ްހާސް ްހަތް ްލިބެނީ ްމެންބަރަކަށް މަޖިލީހުގައި

ްެއއްޮކށްލީ ްމަޖިލިސް ްދެ ްއެހެންވީމާ،ްރުފިޔާއޭ. ްނިދަންޖެހެނީ. ްމެންބަރުްނ ްމަގުމަތީގައޭ ްމާލޭ ްރުފިޔާއޭ. ްހާސް ްސާދަ މަ

ނޑުްދިޔަީއް މުސާރަްބޮޑުކުރަންޖެހޭ.ްއެްދުވަހުްވެސްްމިތާްހަޅޭއްލެވި.ްެއއްކަލަްމީހުންްމުސާރަނަގަންްހަމަްތިބީ.ްއަޅުގަ

ް 1ްްމަޖިލިސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދޫކޮށްލާފަ. ްހަމަކޮށްފައި ްދުވަްސ ްައޅުަގނުޑްއ1ްައަހަރު ްދޫކޮށްލާފައި ްއޮްއވާ ްބާކީ ހަރު

1ްމަޖިލީހުންްނިކުމެގެންދިޔައީްާޤނޫނުއަސާސީްއަށްްއިޞްލާުޙެގނެއްސަ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެް

ްމީހެ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްެއ ްނޫނިްއޔާ. ްއަޅުަގނޑު ްނުހުންނާނެ ްމީހެއް ްދޫކޮށްލި ްޙައްުޤަގއި ްރައްޔިތުްނގެ އްްއަހަރު

ނޫނިއްޔާ.ްއެއަށްްވެސްްޝުުކރުއަދާކުރިްމީހަކުްނެތް.ްމިއަދުްމިްދައްކަނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިތާނގައިްތިެބގެން،ް

ްހުެރ،ް ްމެންބަރަކަށްވެ ްކޮމިަޝންގެ ްސަރވިްސ ްޖުޑިޝަލް ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްއިންނަވާ މިތާނގައި

ނޑިޔާރުގެްއަްށްބޭނުންހާްގޮތެއްްހަދައި،ްޭއނާގެްމައްސަލަްއެއްްމިތަނަށްްއޭނާގެްރިސޯޓުތަުކގެްމައްސަަލްނިންމައި،ްފަ

ްކޯޓުންް ްސުޕްރީމް ްއެތި ްޮއތް ްވޯޓު ްިސއްރު ްޓަކައި ްނުނެގުމަށް ްވޯޓު ްމަޖިލީހުން ްމި ްމައްސަލަ ްއެ ހުށަހެޅުނީމަ

ްއެއީ ްނެގުން. ްހުރެގެން ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލިސް ްފައިދާ ްނާޖާއިޒު ްކިޔަނީ ްމިއަށް ްނަާގްްބަދަލުކުރުމާ، ްފައިދާ ނާޖާިއޒު

ްޤައުމުް ްޚިދުމަތްކުރަން. ްރައްޔިތުންނަށް ްއަންނަނީ ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ހިސާބަކީ.

ްއިމްތިޔާުޒް ްމީހުންގެ ްތިބި ްނަގަިއެގން ްވައްކަންކޮްށގެން ްދިމަދިމާލުން ްއެކި ްޤައުމުގެ ްބިނާކުރަން. ްޤައުމު ބައްޓަންކުރަން.

ްއޮތް ްސާބިތުނުހިފޭްއެބަ ްހުއްޓާ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްއޮތީ. ްއިމްތިޔާެޒއްތޯ ްޮކން ްމަޖިލީހުގެ ްމި .

ްެއް ްކޮަބއިތޯ ނަޑކީ. ްއަުޅގަ ްމީހެްއ ްބޯކޮށްޕާލި ްވެލިަގނޑަށް ްޖަހައި، ްބިންމައްޗަށް ްބޯ ްޖަހަިއ، ްއެކޮުޅކޮޅުން ކަމެއްަގއި

ްހު ްމައްސަލަ ްކޯޓަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްެއކަމާ ްެއްދުވަހަކީ. ްބެލީ ްބެލީކީ. ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަޅުގަ ށަހެޅީމާ

ްވިދާުޅވީީތވެ،ް ްއެއްޗެއް ްމަޖިލީހުން ްމި ްކަމަށް ްހައްޔަރުކުރި ްނުގަވާއިދުން ްމީހާ ްހައްޔަރުކުރި ނޑު ްއަުޅގަ މައްސަލަިއގައި

ްގޮަތކީ.ްކޮަބއި ްހިނގައިިދޔަ ްކަންތައްަތއް ްމި ްަމއްަސލަ.ްމިއީ ްމަޢުޞޫމަީކްއޭނާްސަލާމަތްކުރުމުގެ ްއިމްތިޔާޒު؟ްމިއަދު ތޯ

ްޢަބްދު ްމީހާ، ްބޭސްފަރުާވކޮށްދިން ްކޮށްފައި ްދައުލަތުން ްހޭދަ ްބޮޑު ްއެންމެ ްހުށަހެޅިްهللا ްމައްސަލަ ްމި މަޢުޞޫމަކީ.

ްމީހެއް.ް ްކުރި ްދައުލަތުން ްެއއް ްހޭދަ ްޮބޑު ްވަރަށް ްއަކީ ްއޭަނ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ މަޢުޞޫމަކީ.

ްކު ްބަލިެވގެްންއަޅުަގނޑުމެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއް ްބައިރުފިާޔ ްނޯންނާނެ ްދުވަހަކު ްބޭސްކުރީ. ްބަލިެވގެން ްއޭނާ ރިމަީތގައި
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ްއުފަންކުރަނީ،ް ްބިލު ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިއަދު ްގުދޯގުޯދނުގޮވާނީ. ްއެހެންވީމާ، ްއެއް. ްނަގާފަ ްދައުލަތުން ބޭސްކުރަން

ްނަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޅުުދއްފުށީ ްބާރުވެރިކުރުވަްނވީ.ްރަނގަޅު. ްަމޖިލިސް ްފަަދއިން، ްވިދާޅުވި ޝީދު

ްބޭނުންވާް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެެއއްޫނން ްމިއުޅެނީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫން ްބޮޑުކުރާކަށް ނިޑ ްއަންބޮ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ވީއިރުަގއިްނެތްްްކަމަކީެއއް.ްމިތާގައިްއެކިްމީހުންްފާޑުފާޑަށްްމަކަރާއިްހީލަތުންްޑީލްހަދައިގެންްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަށް

ްރައީަސީކް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްމީހެއް ްެއކަހަލަ ްއަޅުަގނަޑކީ ްލިބިފަ. ްހުރި ްއެބަ ްއައިމަ ްމަޖިލީހަށް ްމި މުއްސަނދިކަން

އެކަހަލަްބޭފުޅެއްްނޫން.ްެއްއޮގތަކަށްވެސްްއެކަހަލަްބަެއއްްނޫންްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްރަްއޔިތުންނަށްްއެނޭގް

ްހުދުންްކާް ްިމްކަޅާއި ްވަްއކަންކުރަނީ.ްާކކުތޯ ްމެދުވެރިކޮްށެގން ްވަްއކަންކުރަނީ.ްާކކުތޯްޝަރީޢަތް ްއިނދެގެން ްމިތާ ކުކަން

ނޑުމެން.ްއެެއއްނޫންްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވެގެްން މަޖިލީހުގެްމެންބަރަކަށްްވީތީްމުއްސަނދިވީ.ްބަލަންްއެބަްޖެހޭްއަޅުގަ

ް ްމުސްތަޤްބަލަށް ްއޮތް ްއަންނަްނ ްއެްއޗަކީ. ްއުޅޭ ްމި ްމަޖިލީހުަގއި ްައޅުަގނޑު ްނިންމީ،16ްްޓަަކިއ، ްތާރީޚުަގއި ވަނަ

ްމަޖިލީހަށްް ްތަނަށް ްމި ްނޫންތޯ ްބޮޑުކުރީމަ ްމުސާރަ ްވީ. ްކިހިނެއޯތ ްބޮޑުކުރަން. ްމުސާރަ ްމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ް ްވަދެވުނީ. ްއ77ްަމެންބަރުންނަށް ްދުވަހު. ްއެ ްވޯޓުިދނީ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްތިބެންޖެހޭނެ ްމިތާ ނޑަށްްމެންބަރުން ުޅގަ

ް ްބުނީމާ ްެއއްޗެހި ނޑުމެން ްތެޭރގަިއްއަުޅގަ ްމަޖިލިސް ްގޮެތްއ77ްްފެނިގެންދިޔައީ ްއެްއގޮތްވާެންެއއްެވސް މީހުންެގްޚިޔާލު

ނޯންނާނެ.ްއެއްބަޔަކުްއޭނާގެްޓީވީްސްޓޭޝަުނގެްމުޤާބިލުގަިއްއެއަރޕޯޓްްހޯދަނީ.ްއަެނއްްަބޔަކުްއޭަނގެްީޓވީްސްޓޭޝަްން

ްއޭ ްސަރުކާރުން ްވީމަްއަނބުރާލީމާ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލިސް ްމިއީ ްވަނީ. ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްެއއަރޕޯޓް ނަގެ

ްކޯޓަްށްދާންޖެހުނު.ް ނޑު ްދިމާވި.ްައޅުގަ ނޑަްށްމައްސަލަ ްއަުޅގަ ނުޑްމަޖިލީހުގައި ްފައިާދްއަީކ.ްއަުޅގަ ނަގަިއގެންނުވާނެ

ނޑު؟ްއެންމެްފަހު ންްޮގސްްޑީ.އެން.އޭްަނގާްހިސާބަްށްނުދޭތޯްއަޅުަގނޑުްކޯޓަކަށް؟ްފުލުސްްއޮފީހަށްްނުގެންދޭތޯްައޅުގަ

ްވެސް.ްކޮބައިޯތް ްކޯޓަށް ްބަރާބަރަށް ްދިޔައިން ްކުރި.ްހަމަ ްެވސް ްއަމުރުތައް ްއުޅުނު. ްވެސް ްނަގަން ގެންދިޔަ.ްޑީ.އެން.އޭ

ްފިލަިއގެން ްއިްމތިޔާޒުނަަގިއގެން ްމީހަކު ްއެހެން ްނުނަގަން. ްއިމްތިާޔޒެއް ްަގއިމު ނޑަށް ްައުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްއިމްތިޔާަޒކީ.

ނޑުމެން.ް ްއަުޅގަ ްއިމްތިޔާެޒއް ްއެކަހަަލ ްނޫން ްބޭނުމެއް ްއިޢުތިރާޟުކުަރން. ްއެއަށް ްައޅުަގނޑު ްވަންޏާ ްކަމަށް އުޅެނީ

ްއަދިް ްމުހިއްމު، ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންެގ ްޓަކައި ްމުސްތަޤްބަލަށް ްއޮތް ްއަންނަން ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު

ްއަދި ްޚިދުމަތްކުރާ، ްއަިދ ްވެްސްްރައްޔިތުންނަށް ްވޯޓަށް ްލާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުފައްަދއި، ޤާނޫނު

ްހަމަް ްބެްނޗަކީ ްކޯޓުގެ ްސުްޕރީމް ްނުބުނީ. ްކީްއެވގެންތޯ ްނުބުނެ. ްެއއްެޗކޭ ްނެރުނީތީވެ ްއަމުރެްއ ްކޯޓުން ސުޕްރީމް

ްޤާް ްތަން. ްވިހާ ްޤާނޫނު ްމަޖިލީހަކީ ްބެންޗެއް. ްއުފަންކުރި ްމަޖިލީހުން ްމި ްެވސް ްމަޖިލީހަކީ.ްކަށަވަރުން ްމަންމަ ނޫނުހަދާ

ްކޯޓަށްް ްސުޕްރީމް ްއެހެންވީމާ، ްކަށަވަރުުނވިޔަސް. ްެއއްެޗއް ްއެހެން ްަކށަވަރުވާނެތާ ްއަމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޖާބިުރކަންްވޯޓުދިނީ.ްކީްއެވގެންތޯްهللاްކަށަވަުރވާންޖެހޭތާްމިްމަޖިލިސްކަންްތިމަންނާމެންްއުފަންކުރީ.ްއަޅުަގނޑު،ްޢަބްދު

ްކޮންްްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްނުބުނެ، ްބަސް ްމިއަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރީ. ްކަންތައްަތއް ްއެގޮތަށް ދޭތެރޭގަިއ

ްނޭނިގގެންް ްވެސް ްވަރު ްއެ ްނޫންތޯ. ްއެނގޭނެ ްމަންމަ ްެވސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްގައިމު ްިމތާ. ްއޮތީ ްވާހަކަ އިމްތިޔާެޒއްގެ
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ްބިރުގަންނަންޖެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޢިމްރާނަކީ ްދަނީ.ްޝައިޚް ްމި ްައޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑުމެން ްވަޙީދަކީ ްނޫން.ްގުންޑާ ްމީހެއް ހޭ

ްނުލަނބާލަން.ް ްބޮލެއް ްހަމަ ްުނގަންނާނަން. ްބިރެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެްސ ްއެަކކަށް ްއޭގެން ްނޫން. ްމީހެއް ބިރުގަންނަންޖެހޭ

ްިމް ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ްމީތި ްެއއް. ްަނގާފަ ްއަޅުަގނޑު ްފައިދާ ްނާޖާއިޒު ނޯންނާނެ

ްކޮމިޝަންެގްމަ ްސަރވިސް ްޖުޑިަޝލް ްއިންަނވަިއގެން، ްމިތާގައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ޖިލީހުގައި

ްބެންޗުަގިއް ްއެ ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްޙުކުމްކުރައްވަންޏާ ްައށް ްމައްސަލަ ްއަިމއްލަ ްއޭނާގެ ްއިންނަވަިއގެން މެންބަރަކަށް

ްބޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއެއްޫނން ްބޭނުންވޭ. ްއޯނަރުންްއިންނަން ްރިސޯޓު ްހުރިހާ ްރާއްޖޭެގ ްއެހެންވެއްޖެްއޔާ ނުންވަނީ.

ްނިންމަންޖެހޭނީ.ް ްމީހުން ްއެ ްމަްއސަލަ ްއަމިއްލަ ްީމހުންގެ ްއެ ްކޮމިޝަްނގަ. ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ތިބެންޖެހޭނެ

ްނު ްއެހެން ްެއއްަޗކީ. ްިކޔާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ނޑު. ްއަޅުގަ ްނިންމަންޖެހޭނީ ްމަްއސަލަ ްރިސޯުޓގެ ހަދާށޭ.ްއަޅުަގނުޑގެ

ްހު ްމި ްވޯުޓ ްނެތްކަމުެގ ްއިތުބާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވެގެންނޭ ްހުށަހެޅީމަ، ްެއްށަހަޅަނީ. ްކޯޓުްނ ްސުޕްރީމް ގުޅިގެން

ްހުރިހާް ްމި ްހިތާމައަކީ ްަރއީސް ްއެހެންވާކަެށއް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫނޭ ްބޭނުމެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަދަލުކުރީ.ްމިއަދު އެްއޗެހި

ްއެ ްޭއނަްބަލިވެގެންްސިްނގަޕޫރުަގއިްްއެންމެްބޮޑުްހޭދަްމަޢުޞޫމަށޭްދައުލަތުންްއަކލަްއެްއޗެއްްހަޖަމުކޮށްގެން އެއްްކުރީ

ްްބާއްަވއިގެން.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަިޑއިރުްމިއަދުްިމްހަމަވީ.1ްްހިސާބުންްްމ11ްިޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ގައިްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްޖަލްސ11.1ްްާންްހުަށހަޅާްކަންކަން.ްކޮމިޓީަތކ11ްުާޑްއައިޓަމުްދަނީްއެޖެންްއަޅުަގނުޑްމި

ްސަ ްސިވިްލ ްވޯަޓކުން ްގ.ނެންގެވި ްމެންބަރުކަމުން ްކޮމިޝަންގެ ްފަހުްރވިސް ްމުޙައްމަދު ޙަސަންްްމީކޮއްކިިރ

ްކުަރްއވާފަިއވަނިކޮށްވަކި ްސަރވިް، ްސިވިލް ްމެންބަރުއޭާނ ްކޮމިަޝންގެ ްވަކިކޮްށފައިސް ްޤާނޫނުއަސާީސއާްކަމުން ްވަނީ

ްުޙކުމްޚިލާފަ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމަށް ްަމއްސަލަްްކޮށްފައިށް ްއެ މުއައްަސސާތަުކެގްްމިނިވަންްވާތީ

ްކޮމިޓީްއި ށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްނިންެމވިްގޮުތެގްރިޕޯޓުްހުށަހެޅުއްވުން.ްމިްިރޕޯޓަް،ްންބައްލަަވއިކަންތައްތަކާްބެހޭ

ްމ24ްާ ްލިބިފ2113ަރޗް ްއިޞްލާެޙއް ްއެްއވެސް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ްރިްއެއްްަގއި ްމި ޕޯޓުްނެތް.

ްހުށަހަޅުއްވައި ްމިނިމަޖިލީހަށް ްކަންތަކާެދއްާވނީ ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްމުޤައްރިރުްވަން ްކޮމިޓީގެ ދެކުނުްްކުޅުުދއްފުށީ،ްބެހޭ

ނޑުްޢިް.ޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުދާއިރާގެްޢިއްް ްއަރުވަން.ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަޅުގަ
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ް

ްކުޅުދުއްފުށިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނެންެގވިްވޯޓަކުްންްއިވަނަްދުވަހުްއޮތްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއޮތްްޖަލްސާގ2112ްަނޮވެމްބަރ21ްްޝުކުރިއްާޔ.ްމީް

ްޤާ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްެއއްގޮތ187ްްްނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާއާ ްސަްވާވަނަ ްސިވިލް ްމަތިން ރވިްސްގޮުތެގ

ްގ. ްމެންބަރުކަމުން ްވަކިްްކޮމިޝަންގެ ްޙަސަން ްަފހުމީ ްމުޙައްމަދު ްކޮމިް،ކުރަްއވާފަިއވަނިކޮށްކޮއްކިިރ ޝަންެގްެއ

ްވަކި ްއޭނާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާްަފއިކުރައްވާމެންބަރުކަމުން ްބުނެްޚިލާފަށްްވަނީ ްކަމަށް ްފަހު، ްޙަސަންގެމުޙައްމަދު ްމީ

ްސުްޕރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނިންމަވާފަިއވާއިރުްފަރާތުން ްޯކޓުން ްއެ ްމަްއސަލަ ްހުށަހެޅުނު ްކޯޓަށް ްއެްެއްް،މް މައްސަަލއިަގއި

ްކުރުމަށްކޮމިޝަްނގެްމެންބަރުކަމުންްވަކިްރިވސްވަީންމުޙައްމަދުްފަހުމީްޙަސަންްސިވިލްްސަްކުރަްއވާފައިކޯޓުންްޙުކުމް

ްިއޖުރާ ްބިނާކުރި ްވޯޓު ްޤާނޫނުއަސާީސއާނަގާފަިއވާ ްއިޖުރާްއަތަކީ ްނޫންަކމަށާއެްއގޮތް ްއަެތއް ްއިޖުރާް، ްއެ ތުގެްއައަދި

ްފަހުމީްޙަސަންްސިވިލްްސަ ްބިނާކޮްށްމުޙައްމަދު ްމައްޗަށް ްވަކިކުިރްކުރުމަީކްބާތިލުްރވިސް ްމެންބަރުަކމުން ކޮމިޝަންގެ

ްަމއްސަލައާްކުރުެމއްވަކި ްއެ ްޙުކުމްކޮށްފައިވާީތެވ، ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމިނިވަންްްކަމަށް ްމެދު

ްވާހަކަ ްކޮމިޓީގައި ްކަންތައްަތާކްބެހޭ ްޙުކުމާ،ްދެކެވިްމުއައްސަސާަތކުގެ ްކޯޓުގެ ްްސުޕްރީމް ްދެން މަލުކުރެވިދާނެްޢަގުޅިގެން

ހުނީްމިްދެންނެވިްޖެކޮމިޓީގެްބައްދަލުވުންްބާއްވަންްރިޕޯޓު.ްއެްދުވަހުްމިްއިންްނިންމެވިްގޮތްްހިމެނޭްގޮތެއްްއެްކޮމިޓީ

ްއައުމާ ްހަލަބޮލިވެްޙުކުމް ްމަޖިލީސްތެރެ ްރަްއިޔތުންގެ ްގެންދެވޭްމަޖިލީހުް،ގުިޅގެން ްުކރިއަށް ްޖަލްސާތައް ްނުެވގެންްގެ ވަރު

ްއިންނަަވއި ްރިާޔސަތުގައި ްދުވަހު ްއެ ްރައީސް ްނަިއބު ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީް،ރައްޔިތުންގެ ްމައްސަަލްްއެ ްއެ އަށް

ްބަހުސްކުރަްއަވއި،،ްެދއްަވއިގެންގޮސް ްމެދު ްެއކަމާ ްކޮމިޓީްްެއްކޮމިޓީަގއި ްިރޔާސަާތްފެނިްްއަށްްއެ ްގޮތެއް ވަަޑއިގަންަނވާ

ްއެްނގެިވްއެްނގެވުަމކާ ްގެނެސްދިނުމަށް ްްހަމައަށް ްަބްއދަލުވުން ްކޮމިީޓގެ ްއެ 2113ްރްޗްމ18ްާގުިޅގެން.ްޮކންމެއަކަސް

ްދު ްާބއްަވއި،ވަނަ ްއެޖެންާޑކޮށްްވަހު ްމައްސަލަ ްމި ްމުހިއްް، ްުޙކުމުގެ ްކޯޓުގެ ްބައިތައްސުްޕރީމް ްއިްއަވއިްމު ިމް،

ްކަންްބެހޭްމައްސަލައާ ްދެން ްއަދި ްފުރުޞަތުއެރުވުނު. ްހާމަކުރުމަށް ްގޮްތ ްދެކެވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރުން ކުރާެންގޮތުން

ްމެންބަްގޮތަކާ ްހުޅުވަްމެދު ްފުރުޞަތު ްިޚޔާލަށް ްހުޅުަވއިރުންގެ ްމިގޮތަށް ްއެއިލެުވނު. ްފުރުޞަތުގައި ަވގުުތްްލެވުުނ

ް ްިތއްބެވި ްފާޅުކުރެއްވ6ްިކޮމިޓީގައި ްޝުޢޫރު ްމެންބަރުންގެ ްއެ ްވެސް ްއަންނަނިމެންބަރުން ްފުރުޞަތުގައި ްެއ ްއަދި ިވް.

ވަނަްުދވަހުްއޮތ2112ްްްޮނވެމްަބރ21ްްމަދުްސަީމރުްހުށަހެޅުއްވި.ްބަރުްއަޙްގޮތަށްްދިއްޫދްދާއިާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެން

ވަނ187ްްަނޫނުއަސާސީގެްނެންެގވިްވޯަޓކުްންދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔެގްޤާްއިރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއޮތްްޖަލްސާގަ

ްެއއްގޮތްް ްސަްވާމާއްދާއާ ްސިވިލް ްމަތިން ްގ.ގޮުތގެ ްމެންބަރުކަމުން ްކޮިމޝަންގެ ްފަހުމީްްރވިސް ްމުޙައްމަދު ކޮއްކިރި

ްވަކިް ްކޮމިކުރަްއވާފަޙަސަން ްއެ ްަވކިިއވަނިޮކށް ްއޭނާ ްމެންބަރުަކމުން ްޤާނޫނުއަސާސީއާްްކުަރއްވާަފއިޝަންގެ ްޚިލާފަށްްަވނީ

ްބުނެ،ް ްޙަސަނ2112ްްްޑިސެމްބަރ11ްކަމަށް ްފަހުމީ ްމުޙައްމަދު ްދުވަހު ްދިވެވަނަ ްފަރާތުން ްސުޕްރީގެ ްރާއްޖޭގެ މްްހި

ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުނު ްރމ13ްާް،ކޯޓަށް 2113ްްްޗ ްެއ ްދުވަހު ްުބދަ ްނަންަބރުީވ ެގ2112ްއެސް.ސީ/-/ސ35ްީްކޯުޓގެ
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ަވނީްމުޙައްމަދުްފަހުމީްޙަސަންްްކުަރއްވާަފއިމައްސަަލއިަގއިްެއްކޯޓުންްޙުކުމްެއްް،ވާއިރުްްއިންްނިންމަވާފައިްްއްޔާޤަޟި

ްސަ ްވަކިްރވިސްްސިވިލް ްމެންބަރުކަމުން ްިއޖުރާކޮމިޝަްނގެ ްބިާނކުރި ްވޯޓު ްނަގާފަިއވާ ްޤާނޫނުއަާސސީއާކުރުމަްށ ްއަތަކީ

ްއިޖުރާް ްނޫންަކމަށާއެްއގޮތް ްއަތެއް ްއިޖުރާ، ްއެ ްއައަދި ްސިވިލްްުތެގ ްޙަސަން ްފަހުމީ ްމުޙައްަމދު ްބިނާކޮށް މައްޗަށް

ްވަކިްރވިސްސަ ްމެންބަރުކަމުން ްވަކިްކުރިކޮމިޝަްނގެ ްާބތިލު ްކޯޓާއިްްކުރުެމއްކުރުމަކީ ްސުޕްރީމް ްކަމަށް.ްދިެވހިރާއްޖޭގެ

ްނިްކަމާ ްމިހާތަނަށް ްކޯޓުތަުކން ްއެހެން ްފަރާތްތަކުްންބެހޭ ްބަެއއް ްަބލާއިރު ްަމއްސަލަތަކަށް ްބައެއް ންމަވާފައިވާ

ްވަޒީފާއަދާ ްގެްނގޮސްފަިއާވ ްަވކިކޮށްަފއިކުރަމުން ްފަރާތްަތއް ްއެ ްޤާޫނނުއަސާސީއާްްތަކުން ކަމަށްްްޚިލާފަށްްވަނީ

ްސަބަބަށް ްެއ ްއަދި ނަޑއަުޅއްވާަފއިވޭ. ްްކަ ްމަޤާމު ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ްފެށިޓަކައި ްތާރީޚަކުްނ ްޢިޔާދަވަކި ށްްކޮށްދިނުމަގެން

އިްންްނުވަތަްަވޒީފާް،ިދނުމަށްަވރެއްގެްމަޤާމެްއްހަމަޖައްސައިއެއްްފެންްނުވަތަްއެްފަރާތްތަކުންްއަދާުކރަމުންދިޔަްމަޤާމާ

ރުްުކރައްވާަފއިވާްުޙކުމަށްްބަލާއިގެްމައްޗަްށްޙުކުމްދޭްފަރާތުލިބުނުްގެއްލުުމެގްބަދަލުްނަގައިދިނުމަށްްަވޒީފާްކުރުމުންްވަކި

މީްޙަސަންްގެްމެންބަރުކަުމންްމުޙައްމަދުްފަހުރިވސްްކޮމިޝަންނިްަބާޔންކޮށްފައިވަނީްިސވިލްްސައެްޙުކުމުަގއިްހަމައެކަ

ްއިޖުރާް ްބިނާކުރި ްވޯުޓ ްަނގާފަިއވާ ްޤާޫނނޫއަސާސީއާްވަކިކުރުމަށް ްއިޖުރާްްއަތަކީ ްނޫންެއއްގޮްތ ްމަށާްކައަތެއް ްެއް، އަިދ

ކަމަށް.ްްކުރުމެއްއިންްވަިކުކރީްބާތިލުްވަކިްްރވިސްއްމަދުްފަހުމީްޙަސަންްސިވިލްްސަމަްއޗަށްްބިނާކޮްށްމުޙަތުެގްއައިޖުރާ

ްސަބަބަށްްއެހެންނަމަވެ ްެއ ްޢިޔާދަްސް ްއަނބުރާ ްމަޤާމު ްޙަސަންގެ ްފަހުމީ ްމުޙައްމަދު ްުޙކުމުަގިއްޓަކަިއ ްއެ ކުރުމަށް

ްއެްބަޔާންކޮށްފަ ްނުވޭ. ްސަެއއް ްސިވިލް ްކޮމިޝަންގެެހންނަމަވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީއާމެންބަރުްރިވސް ޚިލާފަްށްްކަުމން

ްވަކިކޮށްަފއިވާ ްސުޕްރީްއޭނާ ްގެއްލުމުެގްކަމަށް ްލިބުނު ްސަބަބުން ްއެކަމުގެ ްދެން ނޑައަުޅްއވާފަިއވާތީެވ، ްކަ ްކޯޓުން މް

ްފަހު ްފުރުޞަތު ްހޯއްދެވުމުގެ ްބޭނުންްމީބަދަލު ްއަށް ްދުވަހ2112ްުނޮވެމްބަރ21ްްކުރެވިދާނެ. ރައްޔިތުންެގްްއޮތްްަވނަ

ްސަޖަލްސާްމަޖިލީހުގެ ްސިވިލް ްވޯަޓކުން ްނެންެގވި ްގ.ގައި ްމެންބަރުކަމުން ްކޮމިޝަންގެ ްމުޙައްމަދުްްރިވސް ކޮއްކިރި

ްވަކި ްޙަސަން ްހުސްވެފައިފަހުމީ ްމަޤާމެއް ްމެންބަރުކަމުގެ ްކޮމިޝަންގެ ްއެ ްސަބަބުން ްހުސްވެފަިއާވްްކުރުމުގެ ވީނަމަވެސް

ްމަޤާ ްޢައްޔަންމެންބަރުކަމުގެ ްފަރާތެއް ްއެއްެވސް ްސުޕްރީށްފަކޮމަށް ްފަރާތުން ްޙަސަންގެ ްފަހުމީ ްމުޙައްމަދު ްނުވަނީ ްމްްިއ

ްމަްއސަލައާް ްހުށަހެޅުއްވި ްގޮތެްކޯޓަށް ްކޯޓުން ްމައްސަަލއިަގިއ ްއެ ްސަގުޅިގެން ްސިވިލް ނަޑއަުޅއްަވންދެން ްކަ ރވިްސްއް

ްމެންބަރުކޮ ްހުސްވެފަިއވާ ްމަޤާމަމިޝަނުން ްޢައްޔަންްކަމުގެ ްމެންބަރަކު ްއެްއވެސްށް ްގޮުތން މަަސއްކަެތއްްްކުރުމުގެ

ްނަންބަރު ްކޯޓުގެ ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއަންގ2112ްަސީ.އެސް/ް-އޭ.ވީް-/ޖ13ޭްނުކުރުމަށް ވާތީ.ްްވާަފއިައމުރަކުން

ްނިންމަްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ ްމައްސަލަ ްއެ ްނެންގެިވްމިހާރު ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންކަމުން ވާފަ.

ްޤާ ްމާއްދާއ187ްާްނޫނުައސާސީގެވޯޓަކުން ްސައެްްވަނަ ްިސވިލް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްކޮމިޝަްނެގްއްޮގތްވާ ރވިސް

ްގ. ްފަހުްމެންބަރުކަމުން ްމުޙައްމަދު ްކޮއްކިރި ްވަކިކޮށްފަިއވާކަން ްޙަސަން ްއޮތ2112ްްްްނޮވެމްަބރ21ްްމީ ްދުވަހު ވަނަ

ްއި ްޖަްލސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްދެމިއޮންނާނެކަމަރައްޔިތުންގެ ްއެކަން ްށާޢުލާނުކޮށްފަިއވާތީ ްޤާނޫނުއަސާސީ، ވަނ181ްްަގެ

ްމެންބަރުންް ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިްސ ްސިވިލް ްދަށުން ްޤާނޫުނެގ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްިދވެހި ްދަށުންނާއި މާއްދާގެ
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ް ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްކަންކަން ްއެންމެހައި ްމަޖިލީހާކުރަންޖެހޭ ްރައްޔިތުންގެ ްމަްސއޫލިްއޔަތެއްްްކުރުމަީކ ްހަާވލުކޮށްފައިވާ

ްކޮމިޝަ ްއެ ްވާތީ ްމެންބަރުކަމަށް ްހުސްވެފަިއވާ ްޢައްޔަންްނެގ ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްކުިރއަށްްކަމުެގ ްކަންތައް ކުރުމުގެ

ްކޮމިޓީ ްމިގޮތަށް ްހުށަހަޅަމެވެ. ްފާސްކުރުމަށް ްހުށަހެޅުމުންްގެންދިއުމަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްް،އަށް ްދާއިރާގެ ްއުތުރު މާފަންނު

ްްމެންބަރު ްތާއީދުުކރެއްވި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ްފަހުމީ ްއަށްްއިމްތިޔާޒު ްކޮމިޓީ ްހުށަހެޅުމެއް ްއިތުުރ ްއަދި އެެވ.

ް ްބަިއވެރިވި ްވޯޓުަގއި ްއެހުމުން ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްެއ ްއެހުނެވެ. ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ 5ްހުށަހެޅިފައިނެތުމުން

ްނިންމެ ްކޮމިޓީން ްމުއައްަސސާތަކުގެ ްމިނިވަން ްމައްސަލަ ްއެ ްއެވެ. ްފާސްވި ްހުށަހެޅުން ްއެ ްއިއްތިފާޤުން ިވްމެންބަރުންގެ

ްމިނިވަންް ްއެދި، ްނިންމަަވއިދެްއވުން ްމަތިން ްގޮތެްއގެ ްފެނިވަޑައިގަންަނާވ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ނިންމެވުން

ނޑުްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްމުއައްސަސާްކަންތައްތަކާްބެޭހްކޮމިޓީގެްމިްރިޕޯޓުްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮ ްމައްސަލަްއަޅުަގނޑު ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްެމންބަރުންނަށް ްކޮމިީޓގެ ްމުޤައްރިރަށާއި ްިޢއްޒަތްެތރި މިޓީގެ

ްއެްއ،ްވިލުފުށީްދާއިާރގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭްމައްސަލަްއެއްްމިްނެގީްދެންމެަގއިްުހށަހެޅުއްވިްރިޕޯުޓ،ްއެްރިޕޯަޓީކްމިނިވަންްމުއައްސަސާަތކާްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާް

ބެހޭްކޮމިޓީންްއެްހުށަހެޅިްރިޕޯޓުގެްޖަލްސާްހިނގިްދުވަހުްެއްކޮމިޓީގެްމުޅިްނިޒާމުްެގއްިލފައިވަނިކޮށްްހުށަހެޅިގެންިދޔަް

ްކަން ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްޭއގެތޭރޭަގއި ްެއްކަންތައްތަެކއް. ްއަނެްއކޮޅުން ްދިަޔއީ. ްތެރޭގައި ނޑެްއގެ ްހަމަނުޖެހުންގަ ތައްތަެކއް،

ްއެް ްއެއީ ްހުށަހެޅުމަކީ ްިވދާޅުވާ ްއެ ްކަމަށް ްހުށަހެޅުން ްމެންބަރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިދާުޅވި،ްދިއްޫދްދާއިރާގެ ހުށަހެޅި،ްއެ

ްކައުންސެލް ްމަޖިލީހުގެ ްެއއީ ްނޫން. ްވެސް ްލިޔުމެއް ްތައްޔާރުކުރެްއވި ްދިންްްމަނިކުފާނު ްތައްޔާރުކުަރއްވާަފއި ޖެނެރަލް

ްމިް ްރިޕޯޓު ްއެ ްއިޢުިތރާޟުކުރަން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅެއް. ްއެހެން ްއޮތީ ްތާއީުދކުރަްއާވފައި ްއެއަށް އެްއޗެއް.

ްތަނުގައިްކުިރއަށްްގެންދަން...

ް

ްރިޔާސަތުންްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްމިް ްމެންބަރަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ްވާހަކަަތްއްްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްފުރުޞަތުގައި ްބަހުސްކުރުމުގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ރިޕޯޓާ

ްވިދާުޅވާްން ްއެްއޗެއް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްގޮތާ ްހިނގި ްކަންތައް ްއަދި ްލިބިަވޑަިއގަންނަާވނެ. ދައްކަވަން
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ްބަހުސްުކރުމަ ްރިޕޯޓަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްނަމަވެސް ްބޭނުންފުޅު ްއޮތީ.1ްްށް ްމި ގަިޑއިރު

ނޑުްފުރުޞަތުްހުޅުވާލަން.ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު. ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރިޕޯޓު ްމި ްވެސް ްފުރަތަމައިނުން ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޓަކަިއްްޝުކުރިއްޔާ ްކަމަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި

ްނަޝީދަށްް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަޅުަގނޑުްުޝކުރުއަދާކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޚިޔާލުް ްމިހެން ްތެރޭަގއި ްމެންބަުރންގެ ްކޮމިޓީ ްމި ްބަާލއިރުަގއި ްއުސޫލަށް ްކަންހިނގާ ްމިތާނަގއި ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްީމގެ ްކަންތައްތަުކގައި ްހުރި ްކަންކަާމްްތަފާތުވެފައި ްމި ްކުީރަގއި ްގެނައުމުގެ ްތަނަށް ްމި ްރިޕޯޓުތައް ްމިފަދަ ްވެސް ކުީރގައި

ްމެދުގައިްްމަޝްވަާރކުރަްއވާފަިއްއެބަްހުރި.ްއަދިްޚާއްޞަކޮށްްރައީސްްއެބަްހުންނަވާްއިސްަނންގަަވއިގެން...

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްކަމުގައި ްމި ްމިހާރު ްރިާޔސަތުން ްމެންބަރު ްމެންބަރަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމާފަ. ްގޮތެއް ވަނީ

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތް. ްއެބަ ްއެދިވަަޑއިގެންފައި ްފުރުޞަތަށް ްމިހާރު ްފުރުޞަތު. ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ

ްއަޅުަގނޑުްއަރުވާނަން.ްޮތއްޑޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ްޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަ

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްމި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްރައީްސކަމުގެް ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްފާސްކޮށް، ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްގޮތަށް ްއޮތް ްމި ްރިޕޯޓު ްމި ހުށަހަޅަން

ްމަޖި ްބާރުްމަޤާމަށްްރައްޔިތުންގެ ްޢައްޔަންކުރުމުގެ ްމީހުން ްކޮމިޝަނަށް ްހޮވުމަށް.ްއެއީްސިވިލްްސަރވިސް ްމީހަކު ލީހުން
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ްމިް ްނިންމުމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްނިންމުމަކީ ްމި ްމަޖިލީހަށް. ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްވަނީ ްމި ްލިބިގެން ޤަނޫނުއަސާސީން

ްބާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮތުން ްކޮންމެހެންވެްސްނިންމުމަކީްދުސްތޫރީ ްގާއިމުކުރަން ްބާރު ރު،ްދިރާސީ

ްމަޖިލީހަކީް ްރަްއޔިތުންެގ ްާރްއޖޭގެ ް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން މި

ްމަޖިލީހު ްމި ްމިއަދު ްތަނެއްކަން ްހައިސިއްޔަެތްއވާ ްކޮން ްތެރޭގައި ްނިޒާމުގެ ްދުސްތޫރީ ްމި ްއަދި ންްކޮންތަނެއްކަން،

ްހިނދު،ް ްހުސްވެފައިވާ ްމިހާރު ްމަޤާމު ްރައީސްކަމުގެ ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްހަމައެއާއެްއކޮްށ ދައްކަންޖެހޭ.

ނޑުމެންްމައްސަލަެއއްގެް މިއަދުްސިވިލްްސަރވިސްްކޮިމޝަނަށްްޢާއްމުްރައްޔިެތއްްަވދެ،ްއެްހިންާގްކަންތައްަތއްްައޅުގަ

ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްބަލަންޖެހޭނެކަން ްއެީއްްގޮތުަގއި ްއެއް. ްމައްސަލަ ްކަހަލަ ްއެހެން ްވަރަށް ްއެއީ ޤަބޫލުކުރަން.

ްސަރވިސްް ްިސވިލް ްމީިޑޔާަގއި، ްކަމަށް ްއޮތް ްެވސް ްލަފާފުެޅއް ްނައިުބގެ ްބަންޑާ ްފެނިގެންިދޔަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނވީމާ،ްމިްެވސްްކޮމިޝަނަށްްފަހުމީްޙަސަނަށްްނުނިކުމެވޭނެްކަމަށް.ްއެހެންަނމަވެސްްއެްބޭފުާޅްއެބަްނިކުްނނަވާ.ްއެހެ

ްޖޭ.އެސް.ީސއާްް ްގޮސް، ްތަންތަނަށް ްބޭފުޅަކު ްނެތް ްހަިއސިއްޔަެތއް ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއެއީ ްެއއް. ްމައްސަލަ ްބޮޑު ވަރަށް

ްހުށަހަޅަްން ނޑު ްއަޅުގަ ްނަމަ ްމިީއ.ްއެހެންކަމަށްވަނީ ްއެއް ްމަްއސަލަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްހަދަންޏާްމިއީ ްބަސްބުނެ ތަންތަނުގައި

ފުށީްދާއިރާގެްއެންމެްފުރަތަމަްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްޠަފާްވޯުޓލާންްމިްތަނަށްްގެންނަން.ްއަށްްތިމަރ1:31ްަމިއަދުް

އެއީްމުޙައްމަދުްމުޞްޠަފާްއަކީްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްރައްޔިުތންްހަމަގައިމުްވެސްްއެންމެްފުރަތަމަްއިންތިޚާބުކުރިްމީހާ.ް

ަހރުްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްރައްިޔތުންްއިންތިޚާބުކުރިްމެންބަރު.ްވަނަްއ2119ްައެކަމެއްްއޭނާްަގޔަކުންްނުފިލާ.ްއޭނާްއަީކް

ނޑުމެންްކުރިންްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނަށްްޮހިވް އެކަމެއްްނުފިލާ.ްފަހުމީްަގއިންްވެސްްނުފިލާްކަމަކީްއެއީ.ްައޅުގަ

ވަނީްަވކިކޮށްފަ.ްވަިކކުިރްްމީހެއްްއެއީ.ްެއކަންްއޭަނގެްޮއތީ.ްއެހެންނަމަވެސްްފަހުންްތިޔަްރިޔާސަުތގެްމުގުރުޖަހައިްޭއނަ

ްއެބަް ްވެސް ްޖޭ.އެސް.ީސގައި ްމަަސއްކަްތކުރޭ. ްކޮމިޝަންގައި ްސަރވިސް ްސިވިލް ްއެަބ ްނިކުމެ ްއޭނަ ފަހުން

ްދާއިާރެގް ްކާށިދޫ ްއެދެން، ނޑު ްއަުޅގަ ްމިނަންޏާ ްޙުކުމް ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބީދާއިން ްއެ މަސައްކަތްކުރޭ.

ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްކުރީގެ ްމެންބަރު،ްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތިމަރަފުށީ ްޢަބްދުްލޙަމީދާއި އިސްމާޢީލް

ް ްމިއަދު ްމަޖިލހަށް ްމި ްމުސްތަފާބެ ްމެްނބަރު، ްގޯްލޑު ްޤާނޫނ1:31ްްީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެއއީ ްގެންނަން. ްވޯޓުާލން އަށް

ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްިމައދަކީ ްެދކޭގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްގޮތަކީ. ްވާންޖެހޭނެ ްއެމް.ޑީ.ީޕްްހަމައަކަށް ްދުވަހެއް. ްކާމިޔާބު ވރަށް

ްދިމާލުން.ް ްމި ްނެރޭނީ ްނަތީޖާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިމާލުގަ. ްެއ ްޖަހާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކާމިޔާބަށް، ްއަބަދުވެސް އަކީ

ްނިންމައިލާނަން.ް ްއެްއކޮށް ްކާިމޔާބުކަާމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަފްތާ ްމި އެހެންވީމާ،

މެންަބރުން.ްއެހެންނަމަވެސްްއިރާދަުކރެއްިވއްާޔްދިވެހިރާއްޭޖގެްއެްނމެހައިްއަންހެންްކަނބަލުންގ29ްްެމެންނަކީްއަޅުަގނޑު

ްހީާވގިް ްއެންމެހައި ްކެރޭ ްޤާއިުމކުރި ްެވއްޓަށް ްމި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްނުސިހޭނެކަން ްބިރަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަދި ޙައްޤުަގއި،

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙައްޤުަގއި ްމަޖިލީހުންްޒުވާނުްނގެ ްމި ްމައްސަލަ ްފާސްކުރާނަން.ްމި ްމަޖިލީހުން ްމި ްމައްސަލަ ްމި އަދު

ްދިވެހިާރއްޖޭެގް ްއުސޫލު، ްއާއި ްހަމަ ްއިންސާފު، ްއާއި ްހަމަ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްބުނެވެނީ ްމި ްމަޖިލީހުން ްމި ފާސްކުރުމުން
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ްއެއާް ްހަމަ ްޤާއިމުކުެރވޭނެކަން. ްހަމައިގައި ްމަޖިލީހާ ްމި ްފެށިގެން ްބުނެޭވްއޮފީސްއޮފީހުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްކޮށް

ްކޯޓަްށް ްުއޅޭށޭ.ްސުޕްރީމް ްތެޭރަގއި ްތެޭރގައި،ްޙުދޫދުގެ ްހަމަިއގެ ްކޯުޓގެ ްެވސް،ްސުޕްރީމް ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްއަކީ ވާހަކަ

ްތެޭރަގއިް ްއިމުތަކުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖެހޭނީ ްކޯޓުން ްސުޕްީރމް ްއެހެންނަމަވެސް ްއިޙްތިރާމުކުަރން. އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްޤަބޫލުުކރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެންމެްޙުކުމް ކުރަން.ްސުޕްރީމްްކޯަޓީކްއެންމެްފަހުބަސްްބުނާްތަންްކަމަށްްއަުޅގަ

ްހަދާންނައްތާލައިގެންނުވާނެ.ް ްބޭފުޅަުކ ްއެްއވެސް ްފަހުބައި ްެއ ްތެރޭގަ. ްއިުމގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްބުނެވޭނީ ްބަސް ފަހު

ްބޭރުން، ްއިމުން ްޤާނޫނުއަާސސީެގ ްބާުރގެްްއެހެންވީމާ، ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްއޮންނަ ްބުނެަފއި ޤާނޫނުއަާސސީގައި

ްމިއަދުް ްއޮޅުްނއަރަިއގެން ްއޭތި ްއެހެންވީމާ، ްއޮުޅާވލައިގެންނުވާނެ. ްއެ ްނުބުނެވޭނެ. ްވެސް ްބަހެއް ްފަހު ްއެންމެ ތެރެއަށް

ް ްިމއަދު ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ. ްމި ްއަުޅަގނޑު ްސާފުކޮށްދޭން ްކަްނކަނ1:31ްްއެކަން ްވޯުޓގައި ގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްމެންބަރުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްަމުގގައި ްސާބިތުކަންމަީތގަިއްޙައްޤުގެ ްކާމިޔާބުލިބިގެންދާެނ.ްއަދި ނަޞްރަށް

މަޖިލީހުގެްއެންމެހައިްމެންބަރުންްވޯޓުލާނެ.ްއަޅުަގނޑުްދެެކނީްމިތާްތިބިްހުރިހާްމީހުންނަކީްވެސްްވަރަށްްގާތްްބަެއްއް

ް ްއޮތީީކްކަމަށް. ްތަފާތު ްޚިޔާލުގެ ްމި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަފާތުކަން. ްޚިޔާލުގެ ްތަފާތަކީ ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބިރުން ްވަރަށް ްއިނީ ްމި ްއިރުއެިރއިރު ްމިއަދު ްައޅުަގނޑު ްނޫންކަން. ްތެތޭގައި ްޕާޓީތަުކގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްބުނެ ްގޮތަށް ްއެރި ްމާލެ ްނަޞީރު ްޢުމަރު ްޮގވާލަްންރައީސް. ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްއަންނަ ްބިންހެއްލުމެއް ްތަނަށް ްމި ފި

ނަންްލިބިގެްނވާްޤާބިލުްބޭފުެޅއްްެއްބޭފުޅ4ްްާމާވަށުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު،ް

ް ްއެ 4ްްއަކީ. ްޕީ.ޕީ.އެމުްނ ްކުރިން ްދުވަހުގެ ްއާދިއްތަ ްނަޞީރު ްޢުމަރު ްއެއްކޮްށ ްއެހެންނޫނިއްޔާްނަމާ ނޑާލަން. ކަ

ްއެފޯޑުކުރާނީ.ް ްއޭތި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޕީ.ޕީ.އެމަށްްބިންހެއްލުންްއަްނނާނެ.ްމިްޤައުމަށްްބިންހެލުމެއްްއަންނާނެ.ްކިހިނެއްތޯ

ް ްއެ ްއަބޫބަކުރު، ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީުޒ ްޕީ.ޕީ.އެމުނ4ްްްއެހެންވީމާ، ްނަޞީރު ްޢުމަރު ްއެްއކޮށް ްވަުރގަދަކަމާ ަނމުގެ

ނޑާލަން ްމެންބަރުންްްކަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާަހކަ ްދައްކާ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީ. ްމި ައޅުަގނޑު

ްތާއީދުކުާރް ްވަރަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަކީ ްހުރިހާ ްތިބަ ްމި ްފަހަތުަގއި ނޑުގެ ްައޅުގަ ްއެއީ ޤަބޫލުކުރައްވާެނކަން.

ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔްމިްއަންނަްހަފްތާްއަކީްއެމް.ޑީ.ީޕްއިތުރަްށްްމެންބަރުންތަކެއް.ްކުީރގަިއްެވސްްއަދިްމިހާރުެވސް.ްއަދި

ްވަިކވެލަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްދުޢާގަިއ ްއެކަމުެގ ްއުއްމީުދގަިއ، ްކަމުަގިއ ްވާނެ ްހަފްތާއަކަްށ ްއުޖާަލވަނިވި ވަރުގަަދެވގެންދާނެ،
ްعليكنްالسالم
ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުދަ ްމެންބަރުން ްނިސްބަތްކުރައްވައިްޢިއްޒަތްތެރި ްމުވައްަޒފުންނަށް ްއިދާރީ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަާވއިުރ އްަކވަމުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްިވލުފުށީ ްެއގޮތުން ްއަރާ. ްޮއޅުންތައް ްކަންތައްަތކުން ްބައެއް ްކަންތައްތަުކން ްަބއެއް ވިދާޅުވި

ްތައްޔާރުކޮށްދެް ްލިޔުމެއް ްވަކި ްޖެނެރަލް ްކައުންސެލް ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުޅަްށްމެންބަރު ްދެްއކެވި ްވިާދޅުވެ ްކަމަށް އްވި
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ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންަނވަންޖެހޭ. ްއެްއޗެއް ްރިޔާސަުތން ްމަޖިލީހުގެ ްކައުންސެްލ15ްްހަވާލާދީ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްިމްއޮންނަނީ.ް)ހ( ްލަފާދީ،ްޤާް-ޖެނެރަލްގެްމަސްއޫލިއްޔަތު ްމަޖިލީހަށް ްގެްމަސްއޫލިއްޔަަތކީ ްޖެނެރަލް ނޫނީްކައުންސެލް

ް)ށ( ްތަމްސީލުކުރުމޭ. ްމަޖިލިސް ްހާލަތްތަކުގައި ްތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލިސް ްޤާނޫނީްް-ގޮތުން ްޖެނެރަލްގެ ަކއުންސެލް

ލަފަޔާއިްޤާނޫނީްއެހީތެރިކަންްމެންބަރުންނަށާއިްމަޖިލީހަށްްދޭނީްސިޔާސީްނުފޫޒުްންެއއްކިާބވެްހުރެގެންނޭ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްއެހީތެރި ްމެންބަރަކު ްގޮތަްށްމެންބަރަކު ްކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ްޖެނެރަލް ްަކއުންސެލް ްވެސް ްެއކަން ްއެދިަވޑަިއގެންފިއްޔާ ކަމަށް

ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުްމިްއޮތީ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު

ްކޯްއޗެއްތޯްމީ؟ްނިޒާމީްމައްަސލަްއެއްްތޯ؟ްނިޒާމީްމައްސަަލްއެއްްތޯ؟

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލައަކަށްްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއެދިވަޑަިއގެންެނވި.ްއެިދވަަޑއިގެންެނވީމަްމިްދިނީްރިޔާސަތުން.

ް

ްން()ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވު

ް

 ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްަގވާއިުދގެ ްރައީސް،ްމަޖިލީހުގެ 14ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްމާްއދާ ްއެނގޭ.ްމަޖިލީހުގ15ްްެވަނަ ނޑަށް ްައޅުގަ ްމާއްދާ ވަނަ

ީސްނުފޫޒުންްެއއްކިާބވެހުރެއޭ.ްވަނަްމާއްާދގަިއްއެބަްއޮްތްަކއުންސެލްްޖެނެރަލްްލަފާދެއްވަންޖެހޭނީްސިޔ14ްާގަާވއިދުެގް

ްގޮތަށްް ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްއެ ްފިކުެރއް. ްސިޔާސީ ްަވކި ްެއއީ ްވެގެންނުވާނޭ، ްހުށަހެޅުމަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްައކީ ްމާނަ އޭގެ

ްތިް ްއެހެންވީމާ،ްރިާޔސަތުން ްއަކީ. ްވާހަކަ ްއޭގެ ްހުށަހަޅަިއގެންނުާވނޭ.ްއެއީ ްލައްވާ ްީމހުން ްދީ،ްއެ ްހަދައިަފއި އެްއޗެއް

ްެއްވިދާޅު ްއެއްކިަބެއއްނުެވވުނޭ. ްައށް ްކަމަނާ ްއެ ްނުފޫޒުން ްިސާޔސީ ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަަކފުޅެއް. ްރަނަގޅު ްހަމަ ވީ

ނޑުގެްސުވާލަީކ. ްކަމަނާްހުންނެވީްސިޔާސީްގޮުތންްއެމް.ޑީ.ޕީއާްއެްއކޮޅަށޭ.ްެއއީްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްދެކެަވޑަ ްެއކަން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެންެނީވްއެއީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމން ްއެކަމަށް ްގޮތް. ިއގަންނަާވ

ްގެންދިއުުމގަިއް ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ްެއއީ ްވާހަކަދެްއކެވުން ްނިސްބަތްކުރައްވައި ްމުވައްޒަުފންނަށް ްއިދާރީ މަޖިލީހުގެ

ް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްައޅުަގނޑު ްކަމެކޭ. ްނިޒާާމްދަތިވާނެ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. އާދަމަށް

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށްްއެބަްފެނޭ...ްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްފުރުޞަތުދިނުމުގައިްޢަމަލުކުރަންޖެހޭްއުސޫލެއްްއެބަ ްއޮތް.ްމިހާރުްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްވިލުފުށީ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްގެންދަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއުސޫލުން އެ

ްއާދަމަ ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްއަުޅަގނޑު ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ށް

ްހޭދަވާނެ.ް ްވަގުުތކޮެޅއް ްއެކަމަށް ްފަށަން. ްއަލަށް ްޖެހޭނީ ްސިސްަޓމު ްއެހެންވީާމ، ްހުއްޓިފަ. ްއެހެރީ ްމިހާރު ސިސްޓަމު

ް ްހިސާބުން ްމި ނުޑ ްމަތީނ31ްްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއަުޅގަ ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްހުސްވަގުތުކޮެޅއް މިނެޓުެގ

ނޑުމެންްްމެންބަރުންނަށް ްޖަހާއިރުްމަަސއްކަތްްފަށާނީ.ްަވއްސަލާމްްޢަލައިކުމް.11ްއަރުވަން.ްއަުޅގަ

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުސްަވގު ްއާދެ! ްގެންދަނީް`. ްމި ްކުރިއަށް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ތުޮކޅަށްފަހު

ްނަންބަރުއެޖެން ްހުށަް.11ްޑާ ްކަންކަކޮމިޓީތަކުން ްހަޅާ ްޖަލްސާން.ްއެއީ ްމަޖިލީހުގެ ްވޯަޓކުްންރައްޔިތުންގެ ްނެންެގވި ގައި

އޭނާް،ްކުރަްއވާފަިއވަނިކޮށްްޙަސަންްވަކިްމީްކޮއްކިިރްމުޙައްމަދުްފަހުްރވިސްްކޮމިޝަްނގެްމެންބަރުކަމުންްގ.ސިވިލްްސަ

ްމެންބަރު ްކޮމިޝަްނގެ ްސަރިވސް ްޤާނޫނުއަސާސީއާްވަކިކޮށްަފއިްްކަމުންސިވިލް ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޚިާލފަްވަނީ ްކަމަށް ށް

ްޙުކުމް ްކޯޓުން ްމައްސަލަްކޮށްފައިސުޕްރީމް ްއެ ްއިްމިިނވަންްވާތީ ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ންްމުއައްސަސާަތުކގެ

ްރިޕޯޓުް،ބައްލަަވއި ްގޮުތގެ ްމިް.ބަހުސްް.ްރިޕޯޓުގެނިންމެވި ްކުރިއަށް ނޑުމެން ްބަހުސެްއ.ްަގޑިއިރ1ްްުްގެންދަނީްއަުޅގަ ގެ

ްރަޝީދު.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުވިލުފުށީްދާއިރާް،އެއްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުްބެހޭ ްނެގީ ްމި ްއެއް ް)ނ(.45ްްއަސާީސގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމިް!އާދެ ްސުްމީަގއި ްާޤނޫނާްޕރީބުނަނީ ްނިންމާފައިވާ ްކޯޓުން ްތަޢާރުްްމް ްކަމެއް ްއެްވާޟުއެްއވެސް ްެއކަމުގެ ންމެްނަމަ

ކުރުމަށްްޓަަކިއްންޖުނިންމުމަކާްޗެލެްޕްރީމްްކޯޓުންްނިންމާފައިްއޮތްސުް!ދެޕްރީމްްކޯޓޭ.ްއާފަހުްބަސްްބުނާްފަރާތަކީްސު

ގެންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއްްކުރަމުންްމިފައިވާްރިޕޯަޓކަށްްމިއަދުްބަހުސްބެހޭްކޮމިޓީންްނިންމާްންްމުއައްސަސާަތކާމިނިވަ

ްބަލައިގަނެް ްމިތަނަށް ްމިބަހުސްް،ރިޕޯޓަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްނޫން. ްރިޕޯެޓްއ ްއެކަމަށްްްކުރެވޭނެ ދަނީ

ްއަދިންޖުޗެލެ ްރިޔާސަތަކުންކުރަމުން. ްމަޖިލީހުގެ ްތަޢާރުވިދާްްވެސް ްޤާނޫނުއަާސސީއާ ްިމއީ ްނުވޭ ްއެްއޗެކޭޟުޅެއް ް.ނުވާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގްް،ޓަކައިްއެމް.ޑީ.ޕީންްިއސްނަގަިއގެންްކުރުމަށްންޖުނިންމާފައިްއޮތްްނިންމުމަކާްޗެލެްޕްރީމްްކޯޓުންސުްއަދިް

ްތިއްބަަވއިގެ ްއިސްކޮށް ްަކއުންސެމެންބަރުން ްމިްލްން ްޑްރާފްޓުްޖެނެރަލް ްދިްހުށަހެޅުން ްޢިްއޒަތްތެރިްކޮށް ްދާއިރާގެ އްދޫ

މެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރާްހަވާލުކުރުމަށްްފަހުގައިްއަދިްހަމަްއެްޕާޓީްއަށްްނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާްއެހެންްމެންބަރަކުް

ް ްއަށް ްނިާޒމުް،ތާއީދުކުަރްއވަިއގެންއެ ްކޮމިޓީގެ ްކޮޅަށްް.ވަނިކޮށްއްލިފައިްގެްވޯޓުނެންެގވީ ްހުންނެވީ ްމުޤައްރިރު ް.އޭރު

ނޑަްތިއްބެވީްޮކޅަށް.ްހުރިހާްމައިކުްރިހާްމެންބަރުންހު .ްއެހެްނވީމާ،ްމިްހާލަތަކުގަިއްނިންމާފައިްޮއްތްލާފައިަތއްްހުރީްކަ

ްމި ްސުްރިޕޯޓެއް ްގެނެސްެގން ްނިންމުމަކާޕްތަނަށް ްކޯުޓގެ ްނުލިބޭ.ްްރީމް ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްބާރެްއ ޗެލަންޖުކުރުުމގެ

ް...ވިޔަސްްޤާނޫނުައސާސީގެްްކަމުގައިމިކަންްނިންމިްށްމިއަދުްމެޖޯރިޓީްއޮތްްބަޔަކަް!އާދެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހކަދެްއެކވުން:

ްތޯ؟އިދެްއވާފަހަވާލާްއްްނެންެގވީްާޤނޫނުއަސާސީގެްކޮންްމާއްދާެއްއކަންއެްބެހޭްނުކުތާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާޟުލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްވި

ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެް،އަޅުަގނޑު ނޑަށް ްމިއަޅުގަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމިހާރު ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ކަމަށްްްނގޭ

ްމިޖަވާބު ްއެއީ ްއިނގޭޯތ. ްކޮންމެވެސްްދެވޭނެ ްްކަމުގައި ްއޮތް. ްމަނިކުާފނުގެ ްބަިއވެިރވުމެއް އެހެންނަމަވެސްްވަެރއްގެ
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ނޑުްމިްފާހަގަކުރާ.ްޤާނޫނުއަސާީސގެްް،ލާނަންްމާއްދާްއޮތްްގޮތްްއިއަޅުަގނޑުްދަންނަވަް .ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(45ްއަުޅގަ

ްއާއިްޤާނޫނުްމަނާކުރުމުަގއި...ްގައިްބުނަނީްޤާނޫނުއަާސސީ)ނ(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ް)ނ(45ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމާއްދާގެ ްނިޒާމާްއެއްްްވަނަ ްމައްސަލަްނޯވޭ. ްނޫންްބެހޭ މެންބަރުްްއްޒަތްތެރިޢިް.ެއއް

ްގެންދަާވ.ުކރިއަށްގެންަދވާ.ްކުރިއަށްްް!ަވނަްމާއްދާއޭްވިދާުޅވީ.ްއާދ45ްެް!އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ނޫންވެްސްާއއިްާޤނޫނުްމަނާކުރުމުގައިްއަދިްަޝރީޢަތުންްބަލާްއެްބުނަނީްޤާނޫނުއަސާސީވަނަްމާއްާދގެް)ނ(ަގއ145ްްި

ކުރުމަށްްޓަކަިއްންޖުންމުމޭ.ްމިްނިންމުމަށްްޗެލެޕްރީމްްޯކޓުންްނިންމާްނިންމުމަކީްއެންމެްފަހުގެްނިމައްސަލަެއއްަގއިްސު

ް...ނިންމުމެއްްމިނިވަންްމުއައްސަސާަތކާްބެހޭްގޮތުންްނިންމާފައިްއޮތް

ް

ްކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަރި

ްބެހޭްމައްސަލަްއަޅުަގނޑަށްްސާފުވެއްޖެ.ްްނިޒާމާްގެޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް!އާދެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގަ. ްއޮްތ ްއެބަ ްޤާނޫނުއަސ268ްާޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމާއްދާ. ްަވނަ ްުބނ268ްްާީސެގ ްާމއްދާަގއި ވަނަ

ްއެބަ ްެވސް ްރިޢާޔަތްްއެްއޗަކަށް ްބުނަނީޖެހޭ ްއޭަގއި ްއެންެމހަްކުރަން. ްހަދާ ްހަދަންވާނީްްއިދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުތައް

ްމި ްމަތިންނެވެ. ްގޮުތގެ ްބަޔާްނވެެގންވާ ްއެންމެހަޤާނޫްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްލާޒިމްުކރާ ކަންކަްންްއިނުއަސާސީ

ްޤާނޫނެއްްނުވަތަްޤާނޫނަކުންްބައެއްްދާްކޮންމެޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާފުވާްގޮތަކަށްްހަްއެވެ.ްއަިދްމިްނެކުރަންވާރިހަމަފު

ްބާ ްމިްތިލުވިޔަްސްވާީނ ްއަދި ްޤާނޫނުެއއްަޗަކށެވެ. ްނުވަތަ ްޤާނޫނެއް ްބާުރްނުހިނގާނެއެްބަްގެްފަދަ ްމިްއްެގ ްއަދި ްެއވެ.

ްްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްކުާރްކޮންމެ ްބާޚިލާފަށް ްކަތިކަމަކީ ްމިލު ްބުނާއިރުަގއި ްއެހެން ްްމެކެވެ. ވަނ145ްްަޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްއަށް ްމާއްދާއާްމާއްދާ ްަހވާލާދޭ ްމި ްް،ައޅުަގނޑު ްމިއަުދ ްމިއަދި ްްކުރަން ްިމ ްކަންަތއް ްނިންމިއުޅޭ ްކަމުގައިމަޖިލީހުން
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އަޅުަގނަޑްށްް.މިތާނގަދުްމިްދައްކަނީްވާހަކަްމިއަްދާނީ.ްއެހެންީވމާ،ްއެލުްކަމަކަށްްވެގެންތިބާްމަވެސްްެއކަންްވާނީނަވީ

ްއިނގޭ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމީ ްމެންބަރު ްނިޒާމާްގެވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމުްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްެއްް.އެއްްމައްސަލަްބެހޭްްފުރުޞަތެއް ނޑަށް އަުޅގަ

ްނިޒާމާ ްނެންގެީވ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްސާފުެވއްޖެ. ްމައްސަލަްްމައްސަލަ ްކަމަކަށްްބެހޭ ނޑުްއަްއެްއ ްުޅގަ

ް ްބަލައިނުގަންނަން. ްސުޕްރީމ161ްްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކަމަކީ. ްމި ްކަމެއް ްކުރިއަށްދާ ްއެްއގޮތަށް ް)ނ(އާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަކީ.ް ްމައްސަލަ ްމި ްނޫން ްެއއް ްމައްސަލަ ްޗެލެންޖުކުރާ ްކަމަކަށް ްނިންމުން ްފަހުގެ ްއެންމެ ްނިންމުމަކީ ްނިންމާ ކޯޓުން

ްދެ ްގުޅިގެން ްނިންމުމާ ްކޯޓުގެ ްިމްސުޕްރީމް ްެއއީ ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްގޮތަކާ ްޢަމަލުކުރާނެ ން

ްކޯޓުންް ްސުޕްރީމް ްގޮތުން ްގުޭޅ ްޯވޓާ ްސިއްރު ްެއއީ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްއޮތް ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްޕްރެސީޑެންސް މަޖިލީހުގައި

ްމާް ްަގވާއިުދގެ ްވެސް،ްދެން ްގޮުތން ްބެހޭ ްގޮތާ ްކަންކުރަންވީ ްދެން ްގުޅިގެން ްބެހޭްނިންމިނިންމުމާ ްތަރުތީބުކުރުމާ އްދާތައް

ްއަށްް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްމުއަްއސަސާތަކާ ްމިނިވަން ްވެސް ްމައްސަލަ ްފޮނުވިފަ.ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްޢާއްމު ްވަނީ ްވެސް މައްސަލަ

ްައކީް ްމައްސަަލ ްމި ްެއހެންވީމާ، ްމީ. ްރިޕޯޓު ްހުށަހެޅި ްކޮިމޓީން ްއެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްއެ ްމަތިން. ްއުސޫުލގެ ްެއ ފޮނުވީ

ްކޯޓުން ްގުިޅގެން،ްްސުޕްރީމް ްކަމާ ްއެ ްގުިޅގެން، ްނިންމުމާ ްއެ ްނޫން. ްވެސް ްޗެލެންޖުކުރުމެއް ްނިންމުމަކާ ނިންމާފައިާވ

ްގޮތެއްް ްދާނެ ްކުރިއަށް ްދެން ްދޭތެރޭ ްނިންމުމަކާ ްއޮތް ްނިންމާފައި ްކުރިން ްކަންތައްތަކާ،ްޭއގެ ްހުރި ްވަަށިއގެން އެކަމުގެ

ް ްރިޕޯެޓއް ްކޮމިޓީ ްހުށަެހޅިފައިާވ ްޓަަކއި ނަޑއެޅުމަށް ްކަމަކަށްްކަ ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއެހެންވީމާ، ީމ.

ްރޮޒައިާން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތުލުސްދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަުޅަގނުޑ ބަލައިނުގަންނަން.

ްޢިްއޒަތްތެ ްާދއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް. ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުްއާދަމަށް ރި

ްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަފަރެސްމާތޮޑާްދާ

ްގޮތަކަްށ،ް ްެއއްވެސް ްނިްނމުމުގައި ްކޮމިޓީގެ ްރިޕޯޓުގައި، ްކޮމިޓީެގ ްމި ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަަލ ްނިޒާމީ އަޅުަގނޑު

ެށްއްނެތް.ްކޮމިީޓގެްރިޕޯުޓގައިްިމްއޮތީްކޮބަިއކަންްކޮމިީޓގެްރިޯޕޓު،ްކޮމިޓީންްނިންމިްގޮތް،ްއެްއވެސްްެއއްެޗއްްއެނގޭކަ

ްައޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމާ، ްެނތް. ްރިޕޯޓުަގއި ްމި ްކޮބައިކަން ްގޮތަކީ ްނިންމި ްކޮމިޓީން ްނިންމުމަށް. ްގޮތެއް މަޖިލީހުން
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ްއޮންނަންްެއބަް ްެވއްޖެއްާޔްކޮމިޓީްރިޕޯޓުަގއި ޖެހޭ،ްވޯުޓްދޭްމެންބަރުންނަށްްއެބަްއެނގެންޖެހޭްކޮްންޤަބޫލުކުރާްގޮތުން

ްކަމަކަށްކަންްމިްވޯޓުދެނީ.ްކޮިމޓީގެްނިންމުންްނެތީމަ...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިތް ްބަހުްސގައި ްކުރައްވާ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްބޭފުޅުން ްތި ްޫނން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްތީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފާހަ ްބެޭހްކަންކަން ްނިޒާމާ ްއާދަމް. ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތުލުސްދޫ ްަރނގަޅުވާނެ. ގަކުެރއްވީމަ

ްމައްސަލަްއެްއ،ްުކޑަހުވަދޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްވާތީާއްޢިއް ްމުޤައްރިރަކަށް ްނައިބު ްކޮމިޓީގެ ްޢާއްމު ްނެގީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްރައީސް.ްނިޒާމާ ޒަތްތެރި

ްޢާއްމުް ްހަމަ ްވެސް ްކުރިން ްމީެގ ްވާހަަކ. ްފޮނުވިފައިވާ ްައށް ްކޮމިޓީ ްޢާއްމު ްވިދާޅުެވއްޖެ ްދެންމެ ްމަނިކުފާނު އެްއކޮށް.

ް ްކޯޓުން ްުސޕްރީމް ްަމއްސަލަ ްމި ްއަށް ްރަީއސްްކޮމިޓީ ްރިާޔސަތަށް ްައނެއްކާ ްފޮނުވާަފއި، ްގުިޅގެން ްނިންމުމަކާ ނިންމި

ް ްއަެނއްކާ ްކިހިނެއ2ްްްވަަޑއިގަންަނވާފައި ްއާދޭ.ްމީ ްއެބަ ްތަން ްފޮނުވޭ ްމައްސަލަ ްއެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްޢާއްމު ްފަހަރަށް ވަނަ

ްހިނގާްކަމެއްތޯ؟ްމިކަންްމިގޮަތށްްހިނގަނީްކަމަށްްވަންޏާްދުވަހަކުްެވސް...

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއްނޫން.ްތީްމިއަދުެގްޖަލްސާގެްިނޒާމާްުގޅުންހުރިްވާހަކަްެއއްްނޫން،ްވާހަަކްއަީކ.ްތުލުސްޫދް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމް.

ް

ްނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައި

ްިޢއް ްމައްސަލަތަކުަގިއްޝުކުރިއްޔާ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިަނގިނައިން ްވަރަށް ްމިއަދު ްރަީއސް. ޒަތްތެރި

ްގޮތެއްް ްޢަމަލުކުރަްއވާ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަަގކޮްށލަން.ްއެހެންޏާ ްއެބަ ނޑަށް ްކަމަްށްއަުޅގަ ްދެްއވާ ްއެބަ ފުރުޞަތު

ްނި ްަތކުރާރުކޮށް ްއެއް ްވާހަކަ ްއެއް ްމިހާރު ްމީކީ. ްެވއްޖެ.ްނޫން ްގިަނއިރު ްލައްކަ ްދައްާކތާ ްތެރޭަގއި ްމައްސަލަިއގެ ޒާމީ

ްޕީ.ޕީ.އެްމގެް ްވަނީ ްގޮްއސަ ްސާފުެވގެްނ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްވެްސ ްވޯޓުން ްނެގުނު ްފުރަތަމަިއނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަމެއް ްހުރިހާ ްކުރެވެންހުިރ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްސަލާމަތްކުރަން ްފަހުމީ ްކަމުގަ. ްމި ްކޮަބއިކަން ކުރާނެކަން.ްްސްޓޭންޑަކީ

ްވާހަަކް ްމި ްނަގަިއގެން ްމަްއސަލަ ްނިޒާމީ ްއިުރއިރުކޮޅާ ްތަނުގައި ްމި ްސާބިތުކޮށްދޭން ްއިތުރަްށ ްެއކަން އެހެންވީމާ،
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ްކަންބޮުޑވާް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޯނންނާނޭ. ްެއއް ްަފއިދާ ްވާނެ ނުޑްދަންނަވާނީ ްއަުޅގަ ދެއްކުމަކުން

ްއަކީ ްމަްއސަަލ ްމި ްެއއް ްހުންނެވުމަީކްމައްސަލަ ްހުންނެިވ، ްއެ ްނިކުެމވަަޑއިގެްނ ްމަސައްކަތަށް ްފަހުމީ ްމިހާރު ްެއއީ .

ްކޯޓުންް ްސުޕްރީމް ްނޫންކަމަށް. ްކަމެއް ްކުެރވޭނެ ްއެގޮތަށް ްެއކަން ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްވެސް ްނައިބު ްބަންޑާރަ ދައުލަތުގެ

ްލަފާފުޅެ ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްގުިޅގެން ްނިންމެވުމާ ްއޮތް ްެއްނިންމަވާފައި ްވެސް ްއަށް ްފަހުމީ ްވަނީ ްދެއްވާަފއި އް

ބޭފުޅާްމަސައްކަތަށްްނުނިކުތުމަށް.ްއެއީްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްިނންމުމަކުްވެސްްނެތްްއެްބޭފުޅާްއަށްްމަސައްކަތަށްްއަނބުރާް

ްމިނިސްޓްރީންް ްފިނޭންސް ްފެށިގެްނ ްހިސާބުން ްވަކިކުރި ްބޭފުޅާ ްއެ ްމަޖިލީހުން ްއަދި ްވެްސ. ްއެއް ްވާހަކަ ނިކުމެވޭނެ

ްިމް ްކަެމއް. ްކަންބޮޑުވާ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީ ްވެްސ ްދެއްވަމުންދާކަން ްމުސާރަ ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ އަދިވެސް

ކަންތައްްވެސްްމިްަވގުތ2ްްުމުސާރަްވެސްްމިގޮތަށްްދެވޭނެްކަމަކަށްްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްޙުކުމަކުްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިް

ްއެއްވެސް ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްއަދި ްކަންބޮުޑވާްްހިނގަމުންދާކަމާ، ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްީމ ްެއޅިގެންނުދާކަން ްފިޔަވަެޅއް ކަހަލަ

ނޑުްޮގވާލަން،ްހަމަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްގެްހައިިސއްޔަތުންްެވސްްއަދިްސިވިލްްސަރވިްސް ކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްފުރުޞަތު ްހިންގެވުމަށް ްމިގޮތަށް ްމެންބަރުންނަށް،ްމިކަން ްިތއްބެވި ްދެން ްފަހުމީްކޮމިޝަނުގައި ްބޭފުޅުން ްއެ ދެްއވަިއގެން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްބަލައިގަެނޭވ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްކަންތައްތަކަކީ ްއެުކރާ ްނެރެގެން މަސައްކަތަށް

ްވީހާވެސްް ްނިންމުމަކީ ްއޮތް ްނިންމާފައި ްމިހާރު ްކޮމިޓީން ްމުއަްއސަސާ ްމިނިވަން ްއަކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ދަންނަވަން

ްއަުޅގަ ްނެތި،ްއަވަހަކަށް ްމެންބަރަކު ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްސިވިލް ްއެއީ ްނިންމުމެކޭ. ްތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން

ްޢިޔާދަނުކުރެޭވް ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްއަެނއްާކވެސް ްޮގއްިސއްޔާ ްއަށް ްުޗއްޓީ ްއަނެއްކާ ްމަޖިލިސް އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮތުް ްއެހުރި ްހަމަ ްފަހުމީ ްއެއީ ްހިނގަިއދާނެހެން. ްވެގެން ްފަިއާސްކަންތައްތަެކއް ްހުންނަވައިގެްނ، ްނިކުމެަވޑަިއެގން ގަިއ

ނޑުމެންނަކަށްް ްއަުޅގަ ްކުރިޔަށްދާއިރުަގއި ްމިހެން ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްކުރިޔަށްދަނީ. ނުޑކޮއްޓަމުްނ ްބަ ނަގަިއގެން،

ށްްލިބިފައިްބަލައިގަެނވޭނެްކަމެއްްނޫންްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްވަކިްޮގތަކަށްްނިންމާފައިްއޮްއވާ،ްަރްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަ

ނޑަށްްއެްއގޮތަކަްށވެސްްޤަބޫލުކުެރވޭް އޮތްްބާރުތަކުެގްތެރެއިންްނިްނމާފައިްއޮތްްނިންމުމެއްަގއިްެއްބޭފުޅާްނިކުމެ،ްއަުޅގަ

ްގޮތެްއް ްނުނެގޭނެ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްވަޒީފާ ްމީހެއްގެ ްހުންނަ ްވަޒީފާދީފައި ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުން ްނޫން. ކަމެއް

ް ްއޮންނާނެ ްވޯެޓއްްއެއީ ްނޯކޮންފިޑެންސް ްެވސް ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްގެ ްައޅުަގނޑުމެްންހަމަ ްތަނުގައި ްކަމަކަްށ.ްމި ގޮތެއް

ްނުކުރެވޭނެް ްއެކަން ްމިތަނުން ްއެހެންވީމާ، ްހިސާބުން. ްއެ ްހުއްޓިފައި ްއޮތީ ްމި ްހަމަ ްދިުޔން ްމަސައްކަތަށް ނަގަިއގެން

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްސުޕްރީމްްކޯޓުންްވެސްްއަނބުރާްކަމަކަށްްއަޅުަގނަޑކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭ.ްއަދިްެއއީްކަމަ ށްްއަޅުގަ

ްރިޢާޔަތްކޮްށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަންތަކަްށ ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްސަބަބަކީ. ްނެތް ްފުރުޞަތުދީފައި ްދާން ވަޒީާފއަށް

ްޕީ ްނޫން ްކަމެއް ްއޮޅިފަިއްޮއތް ްއެަބްނިންމަންޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނިންމުންތަްއްމިއަދު .ޕީ.އެމުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުކޮއްޓިްސަރުކާޭރް ްބަ ްުކރާނެކަން.ްއެހެންވީމާ،ްޕީ.ޕީ.ެއމަށް ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްކުރެވެންހުރި ފަހުމީްސަލާމަތްކުރަން

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްވެސް ްފުރުޞަތުއޮތްކަން ްމީހުންނަށް ނޑުޮކއްާޓ ްބަ ްސަރުކާރެއްަގއި ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްޖެހެނީ. ްމި ކިޔަން
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ްމިތާގަިއްނިޒާމީ ްއަކީ.ްްއިތުރަށް ްއެްމައްސަލަ ްއެއް ްއޮތްްމައްަސލަ ނޑުމެްނނަށްްސާފުވެފައި ްއަުޅގަ ނުުކތާްނުނެގިޔަސް

ްމީހުންނަށްް ްމަޤާމަށް ްމި ްފާސްކޮށް،ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްައވަހަކަށް ްވީހާެވސް ްއެދެނީ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްުކރިން ްނިމުމުެގ ްމިދައުރު ްހުުޅވާލަިއ، ްފުރުޞަތު ްކޮމިޝަނަށްްްކުރިމަތިލުމުގެ ްސަރވިސް ްިސވިލް ްައވަހަށް ވީހާވެްސ

ްެއއްް ްެއއްްނޫން.ްފަހުމީ ްވީމަ ްއަށް ްފަހުމީ ްކޮންމެހެން ްދަްއކަނީ ްމި ްމިްވާހަކަަތއް ްލުން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީހަކު އިތުރު

ްރަްއޔިތު ްހިންގައިފިްއޔާ ްޢަމަލެއް ްމިފަދަ ްވިޔަސް ްހުރިކަމުގަިއ ްއެތާ ްމީހަކު ްކޮންމެ ްނޫން ްމަޙްމޫދެއް ންެގްނޫން،

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޒިންމާ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްވާނީ ްތިބުން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދީގެން ްމަޤާމެއް ްޒިންމާވެރި ްމިފަދަ މަޖިލީހުން

ްވާހަަކް ްނެތް ްޢަމަލުކުރެވެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްދަނީ ްބޮަލއިލާޖަހާފައި ރައްޔިތުންގެ

އިްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަކުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްހުރިހާްއަންހެނުންގެްއަބުރުްކަތިލުމުެގްދަންނަވަން.ްސިޔާސީްބޭނުމަަކށްްޓަކަ

ްފުރުޞަތެއްްނޯންނާނެ.ްއަދިްެއކަންްއެގޮތަށްްކޮށްގެންްވެސްްނުވާނެ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ް. حوت هللا و بركاتهالسالم عليكن و ر`.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްފަހުމީ. ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްއިނގޭޯތ. ްމާފުކުރައްވާތި އާދެ!

ްިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިރޔާޟުްރަޝީދު.މައްސަލަްއެްއ،ްވިލުފުށީްދާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުދާްވިލުފުށީ

ނޑުްސާފުކޮށްލަންްބޭނުންވޭްފުރުޞަތުދިނުމުގައިްައޅުަގނޑުެމންނަށްްފެންނަްސްކްރީނުގަިއް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއަުޅގަ

ގެންްތިްފުރުޞަތުްމެންބަރުންނަށްްޖެހިޖެހ2ްިއޮންނަްގޮތަކަެށއްްނޫންްފުުރޞަތުދެއްވަމުންްތިްގެންދަވަނީ.ްއެމް.ޑީ.ީޕގެް

ްދެއްވަނީ،ްއެހެންްޕާޓީތަކުންްބޭފުޅުންްފުރުޞަތަށްްއެދިފައިްޮއއްވާ.ްއެހެންވީމަ،ްއެގޮަތކަށެއް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްދާއިރާެގް ްތުޅާދޫ ްއޮޅިގެން ނަޑށް ްއަުޅގަ ްނާރުވަން. ްފުރުޞަތެއް ްމެންބަރުންނަށް ްދެ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްކެންސަލްކޮށްފައި ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެންނެވުނީ. ްވާހަަކ ްމެންބަރުގެ ތެރި

ްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްއަށްްފުރުޞަތުްމިްއެރުވީ.ް

ް

ްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުމާފަންނުްއުތު

ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްހީާވްްއާދެ! ްެވސް ްކޯޓުތަކަށް ްއަދި ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްބަެއއް ްޢަލައިކުމް. ްައއްސަލާމް ރައީސް.

ކަހަލަ،ްހަމައެކަނިްޤާނޫނުްގޮުތންްކަންކަންްނިންމުމުގެްބާރު،ްއިޚްތިޔާރުްލިިބވަަޑއިގެންަފިއްވަނީްކޯޓުަތކަށޭ.ްސުޕްރީމްް

ތުންގެްމަޖިލީހަކީްދައުަލތުގެްެއއްްބާރު.ްއަދިްއެންމެްކޯޓަށޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްެއއެްއނޫންްއެކަންްއޮންނަްގޮތަކީ.ްރައްޔި

ްއިްނ،ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަިޖލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްބާރު. ްތަމްސީލުުކރާ ްރަްއޔިތުން ްގިނަ ްއެންމެ ްބާރު. ޑިމޮކްރަޓިކު

ްމަ ްމައްސަލައިަގއި ްފަހުމީެގ ްެއއްކަމެއް ްޭއގެތެރެއިން ްވޭ. ްކަންކަން ްޚާއްޞަ ްލިބިގެންވާ ްބާރު ްސީދާ ޖިލީހުންްޤާނޫނުން

ްފުޅައްމަތިްން ްކޯޓުން ްބާތިލުކޮްށ،ްސުޕްރީމް ްއެގޮތަށް ްިނންމުން ްއެ ްކޯޓުން ްޢަމަލުކުރުމަކީ.ްސުޕްރީމް ްގޮތަށް ޢަމަލުކުރި

ްހަނގުރާމަް ްދާޚިލީ ްާރއްޖޭަގއި ްމި ްަވއްކަންކުރުަމކީ ްވަްއކަްނކުރި ްވަދެ، ްއަށް ްެޓރިޓަރީ ްމަޖިލީހުގެ ފުންމާލައިގެން

ްކަމެއްް ްކަހަލަ ްކަންތައްަތއްްްއިޢުލާންކުރުން ްަބއިވަރު ްބާވަތުގެ ްމި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްފަހަކުްނ ްދާދި އިނގޭތޯ.

ްއިނގޭޯތ.ް ްބަލައިގަނެފި ްދާއިރަށް ްހިފައިގެން ްކޯޓަށް ްނުވަނީސްްސުޕްރީމް ްޤާނޫނަކަށް ްބިލެއް ނިންމަވާފައިވޭ.ްމިސާލަކަށް

އަމިއްަލްއަށްްބެްނޗުަގއިްއިންނަަވއިގެންްވެްސްހަމަްއެހެންމެްތިމާްއަމިއްލަްައށްްކުރިްކަެމއްެގްމައްސަލަްަބލަން،ްތިމާް

ްބުއްދިް ްއިންސާނީ ްވަރަށް ްރޭޖާސް، ްައއުޓް ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްނިންމަވާފަ. ްހުންނެވި ްއެބަ ްބައްލަވާފައި މައްސަލަ

ް ްލިބިގެންވާ ްމުޠުލަޤުކޮށް ްމަޖިލީހަށް ްކުރައްވާ.ްރައްޔިތުްނގެ ްއެބަ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްވެސް ްކަންތައް ބާރެއްްޤަބޫލުނުކުރާ

ް ްަކމަކީ.ްގޮތަކީ.ްއާދެ!ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްޢަމަލުކޮށްފައިވާ ްމެދުގައި ްފަހުމީއާ ްމަޖިލީހުން ްމާއްާދެގ187ްްރައްޔިތުން ވަނަ

ްމެންބަރަކުް ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްމަޖިލީހަށް، ްއަށް، ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްބުނަީނ ްއެ ް)ށ(ގައި )ހ(،

ްފެނިއް ްކަމަށް ްކޮށްފި ްކަމެއް ްއެންމެްއެކަީށގެންނުވާ ްނިންމުމަކީ ްނިންމާ ްެއ ްފޮނުވައިގެން ްއަށް ްފްލޯ ްމަޖިލީހުގެ ޖެއްޔާ

ވަނަްާމއްދާގެް)ށ(ގައިްއަދިްބުނަނީްމިފަދަްއެއްވެސްްނިންމުމެއްްސުޕްރީމްްކޯޓުގަިއ،ްެއްއވެސ88ްްްފަހުގެްނިންމުމޭ.ް

ްސުޕްރީ ްތެރެއަށް ްކަމެއްގެ ްއޮތް ްސާފުކޮށް ްމިހާ ްނުކުރެޭވނޭ. ްޗެލެންެޖއް ްބާރުގެްކޯޓެްއގައި ްވަދެގަނެ،ްމި ްއެ ްކޯުޓން މް

ްދާޚިލީް ްޤައުމުަގއި ްއުޅުމަކީ ްއުޭޅ ްއެ ްނިގުަޅިއގަނެ، ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްވަދެގަނެ، ތެރެއަށް

ްހަނގުރާމަްއިޢުލާންކުރުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްާބވަތުެގްކަންތައްަތއްްއެްއވެސްްފަރާތަކުްންނުކުެރވޭނެ.ްއާދެ!ްދިމާެވގެންްމިް

ްޤަބޫލުކުރަންް ްއަބަދުވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެގެެހއްޓޭނީ، ްެއއް ްޑިޮމކްރަސީ ްކޮންްސޓިޓިއުޝަނަލް ްައކީ ްމަްއސަލަ އުޅޭ

ްހަމަް ްއަދި ްމަފްހޫމު ްބުނާ ްމި ްއޭ ްއިންޑިޕެންޑެންސް ްޖުިޑޝަލް ްނެގެެހއްޓޭނީ ްެއއް ްޑިމޮކްަރސީ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް

ްމަފްހޫމް، ްބުނާ ްޓިރަނީޭއްމި ްުޖޑިޝަލް ްކުރަންްްއެާއއެކު ްހިސާބުން.ްމިކަން ްއަަޅއިެލވޭ ްރޮނެގއް ްވަިކކުރާނެ ްދެމެދު މި
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ްޖުިޑޝަލްް ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްއަށް ްދުނިެޔ ްމުޅި ްނޭނގޭ. ްނޭނުގނު. ްކޯޓަކަށް ސުޕްރީމް

ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްވަަޑއިަގތް. ްއަށް ްރާއްޖެ ްފަހުން ްވަރަށް ްރެޕަޓުއަރ ްްސޕެޝަލް ްބެހޭ ފަހުްއިންޑިޕެންޑެންްސއާ

ްކޮަބއިކަން.ް ްައކީ ްއިންޑިޕެްނޑެންސް ްޖުިޑޝަލް ްއެނގިަވޑަިއގެންުނވެއޭ ނޑިާޔރުންނަށް ްފަ ްސީދާ ވިދާޅުވަނީ

ްނޫންތޯ.ް ްނިންމަވައިފާނެ ްނިންމުންތަކެއް ްރޭޖަރސް ްއަުއޓް ްކިތަންމެ ްމިކަހަލަ ްދެން ްނޭނގެއޭ. ނޑިޔާރުންނަށް ފަ

ްރަްއޔިތުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެދުަގއި ނޑާެލވެނީްއެހެންވީމާ،ްމިކަމާ ްފު ްއެ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްގިވިންކޮށްފި ްމަޖިލީހުން ގެ

ްބާުރވެރިކަްން ްރައްޔިތުންގެ ްލިބިވަަޑިއގެންނުޭވ ްޙައްޤު ްކޯަޓކަްށ ްސުޕްރީމް ްބާުރވެރިކަން. ްަރއްޔިތުންގެ ރާއްޖޭގެ

ްމަޖިލީހަ ްަރއްިޔތުންގެ ްފެނިވަޑަިއގެންނުވޭ ނޑިޔާރުންނަކަްށ ްފަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްބާރަށް،ްނިގުޅަިއގަންނަން. ށް

ްަރއްޔިތުްނގެް ްއެކަމަކު ްއިނގޭތޯ. ްނުފެނިދާނެ ްމާއްދާ ްއެްއ، ްާމއްދާ ްބުނާ ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްމީ ްބާރަށް، ރައްޔިތުންެގ

ްއެްއް ްމާއްދާ ްބުނާ ްކަމަށް ްނުވަެދވޭނެ ްތެެރއަށް ްބާުރގެ ްއެ ްފޯރުަވއި، ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްނުފޫޒު ބާރަށް

ްައޅުގަް ްއެހެންވީމާ، ްނިންމާްފެނިވަޑައިުނގަންނަވާނެ. ްމި ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްރާއްޭޖގައި ްކަންބޮުޑވަނީ ނޑު

ްކޯުޓެގް ްތެރެއަްށްވަދެގަެނ،ްސުޕްރީމް ްބާރުވެރިކަުމގެ ްއަަރއިގަެނ،ްމި ްގޮތަށް ްނާޖާއިޒު ްކޯޓުން ނިންމުންތަކަށްްސުޕްރީމް

ްަޤއުމުތަުކން ްފަދަ ްޕާކިސްތާނު ްމީ ްދާތަން. ްއުަފއްދަމުން ްޑިކްޓޭޓަރިޝޕެއް ްޖުޑިޝަލް ްކަންތައްަތއް.ްްބޮޑު ވަމުންދާ

ްޝާއިޢުކޮށްފަިއވާް ްއޮްނލައިންަގއި ްޓައިމް ްއިްއޔެ ްުއޭޅްކަމެއް. ްއެ ްވެގެން ްމިހާރު ްބައްލަވާ!ްޕާކިސްާތނުގައި މިސާލަކަށް

ްބަލަނީ.ް ްމިހާރު ްގޮތްތައް ްހުރި ްދީންވެިރކަން ްކެންޑިޑޭޓުންގެ ްކުރިމަތިލާ ްޕާކިސްތާނުަގއި ްބުނަނީ ްމި ްވެސް ލިޔުމުގައި

ސްްނުެލވޭނެްކަމަްށ،ްމިްމީހުންްއަމިއްލަްއަށްްސްކްރޫޓިނަިއޒްކޮްށގެންްބުނާްބަޔަކަށްްެއކަނިކަމަށްްކުރިމަތިްކުރިމަތިްވެ

ްކޮންމެް ްހަމަވާ ްޝަރުތު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޤާއިމުކުރަނީ. ްމި ްއެއް ްޑިމޮކްރަސީ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެކަމަކު ްލެވޭނީ. ވެސް

ްފަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރިމަތިލެވޭނެ. ްވެސް ްކަންތައްަތއްްމީހަކަށް ްމި ްޤައުމުތަކުަގއި ްފަދަ ްޕާކިސްތާނު ްފަދަ، ލަޞްޠީނު

ްގަތުްން ްނިގުޅަިއގަންނަ ްބާރުވެިރަކން ްރައްޔިތުްނގެ ްވަދެަގނެ، ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްތެެރއަށް ްއުސޫލުގެ ހިނގަމުންދާ

ްމުވައްޒަފަް ްފަހުމީ ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްއެްއ ްކަންބޮޑުާވ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންޮބޑުަވނީ. ްމި ްެއްއަޅުަގނޑުމެން ްމެދުަގއި ކާ

ްެއއާެއއްވަރަްށް ްހަމަ ްކަްނބޮޑުވޭ. ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްކަންބޮުޑވުްނ ްއުފެދޭ ްއެ ްމެދުގައި ްކުރެްއވިކަމާ ކަންތައްތައް

ނޑުމެންްކަންބޮުޑވާްކަމަީކްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްބާުރްނާޖާއިޒުްގޮުތގައިްސުޕްރީމްް ނޫނިއްޔާްއެއަްށވުރެްބޮޑަްށްައޅުގަ

ްނަގާތީވެ. ްމީްްކޯޓުން ްވައްކަންކުރާތީ. ްވަދެ ްއަށް ްޓެރިޓަރީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްފުންމާލައިގެން ފުޅަށްމަތިން

ްގެންނަވައި،ް ްސަމާލުކަމަށް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްަކމަކީ. ްކަންބޮުޑވާ އަޅުަގނޑުމެން

ްނި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްވެސް ްއެއްގޮތަކަށ ްކޯޓުން ްއަރަިއގަންނަގަތުމަްށްސުޕްރީމް ްމިގޮތަށް ްނިންމުންތަކަށް ންމާ

ްކުރުކޮށްލަން.ް ްވާހަކަ ްމި ްއިލްތިމާސްކުރަމުން، ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ޖާގަދީގެންނުވާނެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް
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ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްދަންަނވަންްޝުކުރިއް ްއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލުުކރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ާޔ

ްޤާނޫނުއަސާސީާއް ްމީ ްރިޯޕޓަކީ ްމި ްފޮނުވާފައިވާ ްނިންމާފައި ްކޮމިޓީއަކުން ްހިމެނޭ ްވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ

ް ްއެ ްކޮމިޓީގެ ްނިންމި ްރިޕޯޓު ްމި ްކަމާ،ްައދި ްރިޕޯޓެއް ްގެއްލިފަިއވަނިކޮށްްތަޢާރަޟުވާ ްެއީއްނިޒާމު ްވެސް ބައްދަލުވުމަކީ

15ްވަރަށްްޚުދުމުޚްތާރުްގޮތެއްަގިއްނިންމާފައިްފޮނުވާފައިްއޮތްްރިޕޯޓެއް.ްއަދިްހަމަްއެއާއެުކަގއިްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް

އޭަގއިްއެބަްބުނޭްސިޔާީސްވަނަްމާއްދާަގއިްއެބަްޮއވޭްމިްމަޖިލީހުގެްކައުންސެލްްޖެނެރަލްްޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނެްގޮތް.ް

ނޑުމެންްބަހުްސކުަރމުންްމިްގެންދާްރިޕޯޓްަގިއވާްހުށަހެޅުމަކީ،ްއެމް.ޑީ.ީޕްއިންް ނުފޫޒުންްއެްއކިބާވެހުެރއޭ.ްިމައދުްއަުޅގަ

ްމެންބަާރް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްިދއްދޫ ްޑްރާފްޓުކޮށްފައި ްއަްށ ްއަމިއްލަ ްޖެނެރަލް ްކައުންސިލް ްހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހެޅި

ްއަްށްހަވާލު ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްހަމަ ްެދއްެކވީ. ްވާހަކަުފޅު ްއެ ްދެންމެ ްމެންބަރު ްތާއީދުކުެރްއވި ްއެއަްށ ްއަިދ ްއެްއޗެއް. ކުރެްއވި

ްގަާވއިދަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްީމ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ.

ްކަން ްއެބަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޢަމަލުކުރަްއާވްބަލައިލާއިުރގައި ްބޭފުޅުން ްތިްއބަވާ ްރިޔާސަތުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދު ބޮުޑވޭ

ްއެނގޭ.ް ްވެސް ްއެންމެނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެގެންދިަޔްގޮތް ްޤާނޫނަށް ްގޮތުން.ްމާލިއްޔަތު ްކުަރްއވާ ގޮތުން.ްކަންތައްަތއް

ްތެރޭގަ ްރައްޔިތުންގެ ްދަނީ ްމި ްވެސް ްމިއަދު ްނަން ްމުއައްސަސާގެ ްމި ްސަބަބުން ްއެއީްއޭގެ ްދަނީ. ްމި ްޚަރާބުވަމުން ިއ

ްވެްސް ްމައްސަލަ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްަވޒީރެްއގެ ްދެ ްފެނިގެންދިަޔއީ ްިއއްެޔަގއި ްިމއަދު، ްގޮތަށް ްދިޔަ ްހަމަ އެކަން

ްެވސް.ް ްތަެނއް ްދިޔަ ްޭނނގެ ްއަރަިއގެން. ްދިޔައީ ްެއ ްމައްސަަލ ްއެ ްުކއްލިއަކަށް ްފޮނުވާފައި މިތަނަށް

ްއިތުބާް ްކީްއެވގެންޯތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްވެއްޖެ. ްމަްސދުވަސް ްހަ ްއޮންނަތާ ްމިތާ ްެއއް ްމަްއސަލަ ްނެތްކަމުގެ ރު

ްގެންެދވެންް ްކުރިޔަށް ްނޫނިއްޔާ ްފޮނުވާލަންޖެހޭނެ. ްއަނބުރާ ްއަލުން ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ްއެޖެންޑާނުކުެރވޭ ްއެ ބާއްވަްނވީ.

ްނިންމަވަންޖެހޭ ްރިޔާސަތުން ްޙަޤީޤަތުގައި ްގޮތަްށ ްއެއްގެ ްމައްސަލަ ްކަމަކީ،ްނެތް ްކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ނެ.

ްލުްނ.ް ްތަނަށް ްމި ްއެްއ ްމައްސަލަ ްއިމްތިާޔޒުެގ ްދެކޮޅަށް ްަރީއސާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދުވަހު ްހޯމަ ްމިއަންނަ ްކަމަީކ ކުރާނެ

ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްމަޖުބޫރުވެއްޖެ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްކުރަން ްއެކަން ްކުރާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ މެންްއެކަން

ކޮމިީޓްައކީްޤާނޫނުއަާސީސްއިންްމިާތގައިްއޮންނަންޖެހޭްކޮމިޓީްެއއް.ްިމއަދާްހަމައަށ241ްްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީް

ްބޭފުޅުންނަށްް ްތި ްމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްމީ ްނެތް. ްވުޖޫދުގައި ްކޮމިޓީ ްދެންނެވި ްމި ްވެސް އަިއއިރު

ްޤާނޫނު ްމީ ްއެހެންވީމާ، ްހުިރްއަދާނުކުރެވެނީ. ްލާޒިްމކޮށްފައި ްަގވާއިދުން ްކަންތައް. ްހުރި ްލާިޒމްކޮށްފައި ްއިން އަސާސީ

ކަންތައް.ްމިްކަންތައްަތކަކީްުކރައްވަންޖެހޭނެްކަންތައް.ްއެެހންވީމާ،ްމިްކަންތަްއކޮށްފައިްިތްބޭފުޅުންްއަމިއްލަްއަށްްބޮޑުް

ްބޭފު ްތި ްޮކޓަރިތަކާއި ްބޮޑެތި ްއަށް ްއަމިއްލަ ްބޭފުޅުްނ ްތި ްއާއި ްކާރުތަކާިއްމުސާރަ ްބޮޑެތި ްައމިއްލައަށް ޅުން

ްއަމިއްަލް ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްދުްއވާިއރު ްކޮޅުކޮޅުމައްޗަށް ްދިދަޖަހައިގެން ްއެްއޗެހީަގއި ްކޮޅުެވއްިޓއާ ކޮންޓެއިނަރތަާކއި

މިްވާޖިބުތައްްއަދާނުކުެރވެންޏާްިއސްތިޢުފާދެއްވާ.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްްވެްސ،ްނައިބުްަރއީސްްވެސް.ްއެހެްނވީމާ،ްމިއަދުް
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ްމީހުން،ްނޫނީް ްއިއްތިހާދު ްނިކުމެ ްމަގުމައްޗަށް ްދެއްކީމަ ްމިތާ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްވާހަކަ ކަންތައްތަުކގެ

ްވެސްް ްކަންބޮޑުެވގެން ްހަަމްވަރަށް ްބަަޔކު ްތެރޭަގއި ްއަުޅަގނޑުމެން ްދެއްކީމަ ްނިސްބަތްކޮށް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބަޔަކު އެހެން

ނ ްއަުޅގަ ްހަމަ ްމީ ްއުޅޭ. ްޚިލާފަްށ،ްއެބަ ްވެސް ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްއެހެންވީާމ، ްގޮތް. ްޮއތް ްޙަޤީޤަތް ްތެރޭަގއި ޑުމެންގެ

ގަާވއިދާްވެސްްޚިލާފަށްްކުރަންްބޭނުންވާްކަންތައްތައްްކުރަމުންގެންދާްމަންޒަރުްމިްފެންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްރިޕޯޓަކީް

ްފާސްކޮށްފި ްމިއަދު ްރިޕޯޓު ްމި ްނޫން. ްރިޕޯޓެއް ްހުށަހެޅޭނެ ްތަނަށް ްްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވެއްޖެްއޔާ ވަނ268ްްަކަމަށް

މާއްދާގަިއްބުނާހެންްމީްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެްއެްއޗެްއްނޫން.ްމީްބާތިލުްއެްއޗަކަްށްެވގެންާދނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމެޖޯރިޓީް

ް ްނޫން.ްއަދި ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްމީކީ ްނިންމިދާނެ.ްއެކަމަކު ްކަންތައްތައް ްމަޖިީލހުން ްމި ްބަލައި ްގޮތަށް ްއެާއއެުކްއޮތް ހަމަ

ް ްކޯޓު، ްސުޕްރީމް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްފާހަގަކޮށް ްހަމަ ްމާއްދާގ145ްްެއަޅުަގނޑު ވަނަ

ްޤާނޫނުް ްއަދި ްެވސް ްއުޅެންޏާ ްތަޢާރަުޟވުމެްއ ްކަމަކާ ްެވސް ްެއްއޗެއް ްއެހެން ްއަދި ްެވސް ްޤާނޫނެއް ްބުނޭ )ނ(ގަިއ

މެްފަހުގެްބަސްބުނާްފަރާތަކީްސުޕްރީމްްކޯޓޭ.ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްކަމެއްްނިންމާފައިްތަޢާރަޟުވުމެއްްއުޅެންޏާްެވްސްއެން

ްތިް ްރިޔާސަުތގައި ްކަންތައްތައް ްނުވޭ.ްމިފަދަ ްލިބިގެނެއް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޗެލެންޖުކުރުމުެގްބާރެއް ްެއއަށް އޮްއވާ

ނޑުމެން... ްބޭފުޅުންްތިއްބައިގެންްކުރާއިުރްދެންްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުއޭދަފުށިްދާ

ްޖެހޭ.ްެއީއް ްއެބަ ްވަރަކަްށްވާަހކަދައްކާލަން ްކޮންމެވެސް ްގޮުތން ްބެހޭ ްމަުއޟޫޢާ ްމި ްވެސް ނޑު `.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްގޮތުްން ްދާ ްމައްސަލަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނުދައްކަން. ްއެއް ްވާހަަކ ްައޅުަގނޑު ްދިޔައިރަކު ްމައްސަލަ ްމި ްފަހަރު ކުރީ

ނޑުްކޮ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރާތީ ްކަމަްށ ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާޖިބު ްއަުޅަގނޑުެގ ްވަރަކަށް ންމެވެސް

ނޑުްދަންނަވަިއލާނީްއެންމެްފަހުގެް މަރުޙަލާ،ްފުރުޞަތަކަށްްއެދުނީ.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްއަުޅގަ

ްއަ ްފަހުގެ ްއެންމެ ްއެއީ ްއަމުރަކީ ްކޯޓުގެ ްއެއީްސުޕްރީމް ްކިޔަމަންވާންޖެހޭނެ. ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްއަމުރަށް ްއެ މުރު.

ްހިނަގއިދާނެ.ް ްނުނިމި ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްައކީ ްމައްސަަލ ްހުރިހާ ްގޮތް. ްއޮްތ ްހެދިފައި ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއި ްމައްޗަށް ްހެކިތަުކގެ ްއެއްެޗއް.ްޭއގެ ްހިނގާ ްެއއްެޗއް.ްބޭރުފުށަށް ްބޭރުފުށުގެ ސްލާމީްޝަރީޢަތްްއިސްލާމީްޝަރީޢަތަކީ

ްޚިލާފަށްް ްޙަޤީޤަތާ ްއޭަގއި ްުނވެހިނަގއިާދނެ. ްގޮތަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްެއއީ ްނިމޭއިރުގައި ްެއ ްއެހެންވީމާ، ނިމިގެންދާނީ.

ވެސްްނިމިދާނެ.ްޙަޤީޤަތާްއެއްގޮތަށްވެސްްނިމިދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްއެންމެފަހުގެްނިންމުމަކީްސުޕްރީމްްކޯޓުްކަމަށްް

ް ްނިންމުން ްެއ ްކަމަްށްވާތީ ްކަމުނުދާ ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްދެން ްޤަބޫލުކުރަން. ްޖެހޭނީ ްދެން ނުޑމެން އަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމި ްވެސް ްަވކިކުރުމުެގްބާރު ްމީހުން ްއެ ްފެނިއްޖެއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނިޑޔާރުން ްފަ ްއެ ވަންޏާ

ްޮއއްވާް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްއެހެންީވމާ، ްއޮތް. ްއެބަ ްއެީއްްމަޖިލީހަށް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްުއސޫލުތައް އެ

ްއެއީް ްނިންމާފަ. ްަކނޑަައޅައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތީ ްމި ްއުސޫލުތަކެއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްވެސް ްމީހަކު ކޮންމެ
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ނޑައެިޅްެއއްެޗއްްނޫން.ްއަެނއްކާްއިސްލާމްީދނަށްްބަލައިލާއިރު ަގއިްވެްސްއަޅުަގނޑުމެންްަކނަޑއެޅިްއެްއޗެއް.ްަބޔަކުްކަ

މިކަންްއޮތްްގޮތްްިމއީ.ްައޅުަގނޑުްތާރީޚުންްުކޑަކުޑަްީމގެްމިސާލެއްްނަގާނަން.ްމިސާލަަކށްްޢަލީގެފާނުގެްހަނގުރާމަިއެގް

އަްއޑަނަކޮޅު.ްއަްއޑަނަކޮޅުްގެްއލިގެންްއޭގެްތުހުމަތުަގއިްމީހާްނުވަތަްއެކަންްކުރިްމީހާގެްޝަރީޢަތްްނިމުނީްކިހިނެއްތޯ؟ް

ްެއކަ ްމޮޅުްޙަޤީޤަތުގައި ްއެންމެ ްޤާޟީ. ްމޮޅު ްއެްނމެ ްއޭރުގެ ްދަޢުވާކުރީ. ްއެ ްޢަލީގެފާނު ްނެގީ. ްއެ ްއަކު ްޔަހޫދީ ްކުރި ން

ްނިމުނީް ްއެ ްޝަރީޢަތްކުރީ. ްެއ ްސުަރއިޙް ްސުރައިޙް. ްއަކީ ްޤާޟީ ްމޮޅު ްއެންމެ ްހުރި ްދެން ްޢަލީގެފާނު. ްއަކީ ޤާޟީ

ްނުކުރޭ. ްޖަދަލެއް ްޝަރީޢަތަކަށް ްއެ ްއަލީގެާފނު ްދެކޮޅަށް. ްޢަލީގެފާނުެގްްޢަލީގެފާނާ ްައއިސް ްޔަހޫދީކަލޭގެ ްއެ އާޚިރުގައި

ްޢަލީގެފާނަށްް ްފަހުން ްއެންމެ ްއައްޑަަނކޮޅު ްއެ ްއެއްބަްސވެ، ްކަމަށް ްއޭނަ ްކުރީ ްއެކަން ްއިސްލާްމވެ، ްއޭނަ ކުރިމަތީގައި

ްހިނގާފައި ްމިކަން ްެވސް ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްއޮތީ،ްމި ްމި ްވެސް ްއިްސލާމްދީނުގައި އޮްތްްއެރުވީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި

ްގޮާތް ްއޮތް ްހިނގާނޭ.ްކަން ްމިގޮތަށް ްކަންކަން ްމި ްޒަމާނުގަިއްވެސް ްއެނެގން.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްތާރީޚުގައި ްމިހިރީ ގޮތް

ޚިލާފަށްްވެސްްކަމެއްްނިމިދާނެކަމުގެްހެކިްމިހިރީްފެންނަން.ްއެހެންވީމާ،ްޝަރީޢަތެއްްނުނިމޭނެްކޮންމެްފަހަރަކުްއެންމެް

ް ްޝަރީޢަތުގަިއ ްގޮތަކަށް. ްމައްަޗްށްސީދާ ްދަލީލުތަކުގެ ްޙުއްަޖތާއި ްދައްކާ ްވާހަކަތަާކއި ްދަްއކާ ްކުރިމަތީގައި ޤާޟީގެ

ްކަމަކަށްް ްއެ ްޢަލީގެފާނު ްެއޮގތަށް. ްކަންހިނގާނީ ްވެސް ްޒަމާުނގައި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނިމިގެްނދާނީ. ްކަްނކަން ބަލައިގެން

ްބޭރުކު ްސުަރއިޙް ްޚަލީާފ، ްއެއީ. ްޚަލީފާ ްޚަލީފާ. ްެއއީ ްނުކުރޭ. ްކަމަކުނުދެއޭްޖަދަލެއް ްކަލޭ ްޭބރުކޮށްފައި ްނޫންތޯ. ރަްނވީ

ްނިކަްން ްތަފްސީލުތައް ްމި ްގޮތަކީ. ްހިނގާ ްނޫނޭ ްމިއެއް ްއެހެންވީމާ، ްނޫންތޯ. ްބޭރުކޮްށލަންވީ ްބަހަްއޓާފައި ކިޔާފައި

ްވާހަކަ ްކޮްއޓި ނޑު ްމީހެްއެގްބަ ްބަލައިލަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް.ްދެން ްވާހަކަަދއްކާނީ.ްިޢއްޒަތްތެރި އާއިްްއެނިގގެން

ްކޮއްިޓއޭ.ްެއކަްން ނޑު ްބަ ްވިާދޅުވޭ ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްވަރަށްްސާފުޮކށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދައްާކއިުރގައި ްވާހަކަ އަނެއް

ްބަހައްޓާކަށެްއް ްނޫނޭ ްޤަބޫލެއް ްެވސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުޑކޮއްިޓއްަޔކާ ްބަ ްސާބިތުވެއްޖެތޯ؟ ްެއކަން ސާބިތުވެއްޖެތޯ؟

ް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެކަަމކު ްފަހުމީްއިނގޭތޯ. ްވަކިކުރެވިދާނެ. ްފަހުމީ ްމިސާލަކަށް ްސާބިތުވިތޯ. ްއެކަން ްޖެހޭ ްއެބަ ބަލަން

ނޑުނުކޮށްިޓޔަސް.ް ްބަ ްމީހެއްގެ ްއަދި ްފެނިއްޖެއްޔާ. ްނެތްކަމަށް ްއިތުބާރު ްދޭތެރޭގައި ްއޭނައާ ްމަޖިލީހަށް ވަކިކުެރވިދާނެ

ް ްއޭނަ ްފެންނަނީ ްމަޖިލީހަށް ްވަކިކުެރވިދާނެ. ްނުކުރިޔަސް ްކަެމއް ްއެކަީށގެްނާވްއެްއވެސް ްބަހައްޓަން ްމަޤާމުގައި ްއެ އަކީ

ްތުހުމަތުަގއިް ްއޭނަގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްެއއެއްނޫން ްއޮވޭ. ްމަޖިލީހަށް ްފުރުޞަތު ްަވކިކުރުމުގެ ްއެހެންވީމާ، ްނޫނޭ. މީހެއް

ްައޅުގަް ްވަކިކުރަްނވީ. ްއޭނަ ްމަޖިލީހުން ްއެއްަޗކީ. ްުބނާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއަކީ. ްަމއްސަލަ ްއުޅޭ ނުޑގެްއަޅުަވިއގެން

ްތުހުމަތެއްް ްއަުޅވާފަިއ، ްއެގޮތަށް ްތުހުމަތު ްބޮލުަގއި ްއޭނަގެ ްއެްއޗަީކ ްބުނާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނެތް. ްެއއް ްމައްސަލަ ވެސް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްދެން ްުބނަނީ. ްކުިރއޭ ްއޭނަ ްމިހާރުކުރަނީކީ. ްނޫން ްތުހުމަތެއް ްކުރިއޭ. ްއޭނަ ްކުރަނީ. ްމިހާރު ނޫން

ނޑުމެންްހަމަްތާރީޚުންްމިސާލުނަގަިއގެންްއޮްތއިރުްބަލައިލަމާްކުރިއޭްބުނާއިުރަގއި،ްހަމަް ތާރީޚަށްްޖެހިލާއިރުގަިއްއަުޅގަ

ްހުރިހާް ްއަނެއްކާ ްނޫން. ްެވސް ްބައެއް ްތެދުހަދާ ްނޫން. ްބަެއްއ ްރަނގަޅު ްވެސް ްއަންހެނުންނަކީ ްހުރިހާ އެނގޭނެ

ްބައެް ްރަނަގޅު ްވެސް ްފިރިހެނުންނަކީ ްހުރިހާ ްނޫން. ްބަެއްއްވެސް ްނުބައި ްަބެއއްްއަންހެނުންނަކީ ްނުބައި ްއަދި ްނޫން. އް
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ްުދވަހަކުް ްއެތައް ްޖަލުގައި ްޢަލައިހިއްސަާލމް ްޔޫސުފް ްކަމެއް. ްިވސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއީ ްނޫން. ވެސް

ްޢަލައިހިއްސަލާމްް ްއަހަުރތޯްޔޫސުފް ްއެއީ؟ްކިަތއް ްއެޅުިވގެންތޯ؟ްޙަޤީޤަތްތޯ ްތުހުމަތެއް ްކާކާހުރެތޯ؟ްކޮން ހުންނަންޖެހުނީ

ްއަުޅަވއިގެން.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަޭލގެ ްތުހުމަތުތަެކއް ްމައްސަލަިއގަ.ްދޮގު ްއަންހެނެއްގެ ްހުންނަންޖެހުނީ،ްހަމަ ްޖަލުގައި ފާނު

ތާރީޚުންްމިހިރީްފެންނަން.ްމިކަހަލަްތުހުމަތުތައްްމީސްމީހުންގެްބޮލުގައިްއެޅޭެނކަން.ްދެންްއަޅުަގނޑުމެންްބަލާ،ްމޫސާް

އި،ްބޮުޑކުރިްމީހާްއޭަނގެްބޮލުަގއިްމޫާސގެފާނުގެްބޮުލގައިްއެުޅވީްކޮންކަހަލަްބޮުޑްޢަލައިހިއްސަލާމް.ްެއކަލޭނގެާފނުްބަލަ

ްދީީން ްކިތައް ްމިހެންގޮސް ްފެންނަން. ްތާރީޚުގައި ްމިހިރީ ްހުއްޖަތްތައް ްމި ްއެުޅވީ. ްއަންހެނަކު ްހަމަ ތުހުމަތެއްތޯ.

ްމިކަހަލަ ްހުއްޓޭ ްއެބަ ްތާރީޚުަގއި ްޒަމާނުގަިއ، ްއެ ްބޮލުގައިތޯ ްއެހެންވީމާ،ްްޢިލްމުވެރިންގެ ްހިނގާފަ. ްހާދިސާތައް ބޮޑެތި

ްމިވެނިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުރެފައި ްހަމަ ްބަލައިގެންނުވާނެ. ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްތެދެއް ްއެީއ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ މިއިން

ނޑުގެްބޮލުގައިްއެްތުހުމަތުއެ ނޑުްމިވެނިކަެމްއްކޮށްފިއޭ.ްދެންްއަުޅގަ ޅުވޭޯތްމީހަކު،ްއަންހެނަކުްައއިސްްުބނަންވީްއަުޅގަ

ްއެކަންކަްން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްިއނގޭތޯ. ްނުކުރެވޭނެ ްއެގޮތަކަށް ްއެަކން ްހިނދެއްގަ. ސާބިތުނުވާހާ

ްއެކަމަުކް ްުތހުމަތުކުރެވިދާނެ. ްމައްޗަށް ްމީހެއްގެ ްއެހެންޫނން ްބުނަން. ްއެަކންކުރިއޭ ްސާބިތުކޮށްފައި ޖެހޭނީ

ްމި ްއަޑުިއވިގެންދަނީ ްމި ްނުބުނެވޭނެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެނެއް ްތަން. ްބުނާ ްސީދާ ްހަމަ ްކުިރއޭ ްކުިރއޭ، ވެނިކަެމއް

ްމިތާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވިްއޔާ ްހިނދެއްގަ. ްސާބިތުނުވާހާ ްެއކަން ްމައްޗަށް ްމީހެއްގެ ްއެ ްޝަރީޢަތުގައި އިސްލާމީ

ްގެންދެިވދާ ްައޅުވަމުން ްކަންތައްތައް ްބޮޑެތި ްތުހުމަތުތައް، ްބޮޑެިތ ްބޮލުގައި ްރައީސް.ްއެންމެންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ނެ.

ނުޑްމިްމަޖިލީހަށްްއައިްސް ނޑުްިމްދައްކަނީީކްކޮންމެހެންްޕީ.ޕީ.އެމްގެްފަރާތަކުްންނޫން.ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން،ްއަުޅގަ

ްހައިިސއްޔަތުންް ްދާއިރާގެ ްވާހަކަދަްއކަނީ. ްމި ނޑު ްައުޅގަ ްހައިިސއްޔަތުން ްާދިއރާގެ ްހައިސިއްޔަތުން، ހުރި

ްއަ ްއަނެަކއްެޗްއްވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ ްޕީ.ޕީ.އެމެއް ްއެއް، ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްިނސްބަތްކޮށް، ްޕާޓީައކަށް ްެއއްެވސް ނޑު ުޅގަ

ްހާލެްއަގިއް ްއެްއވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްފަރާތުން. ްދާއިާރގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްކާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނުިކޔާނަން. އަޅުަގނޑު

ްފަރާތަކުން ްޕާޓީއެްއގެ ްާވހަކަދައްކަނީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްފަރާތުންްްއަޅުަގނޑު ްދާއިރާގެ ްތަމްސީލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ނޫން.

އަޅުަގނޑުްވާހަކަދަްއކާނީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަްވާހަކަތަކުަގއިްައޅުަގނޑުމެންްމިްތަފްސީލުތަކަށްް

ްނުބުނެވޭ ްއެކަން ްބަސްބުނާއިރުގައި ްސީދާ ްމީހުންނަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްިވސްނާލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީހެއްެގްދާއިރުަގއި ނެ.

ްކުރިޭއް ްމީހާ ްއެ ްސާބިތުވީމަ، ްކަންކަން ްމަްއޗަށް ްމީހެއްގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްބުނެވިދާނެ. ްބަހެއް ްތުހުމަތުކޮށް މައްޗަށް

ްހަލާކުވެގެންދިަޔއީް ްމުޖުތަމަޢު ްމުޅި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްެވސް ްތާރީޚުގައި ްމިދިޔަ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ބުނަންވާނީ.

ްމިކަ ްބޮލުގައި ްކިޔަމުންްމީހުންގެ ްކުިރއޭ ްމިވެނިކަމެއް ްމީހަކު ްއައިސް،ްމިވެނި ްައޅުަވމުން ްއިލްޒާމުތައް ްދޮގު ްބޮޑެތި ހަލަ

ްކުރިއަށްް ްެއކަން ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއަދިވެސް ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ްޮގއްސަ ްފަސާދަވެގެން ްމުޖުތަމަޢު ްމުޅި އައިސް

ްބަހައްޓާފަ ްހުއްަޓއިލާ ްހުއްޓާލަންވީ. ްެއކަްނ ްނޫން. ްއަޅުަގނޑުމެްންގެންދަންވީކީ ްޙައްޤަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އި

ްހުރިހާް ްޢައްޔަންކުރާ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްއޮްތ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމައްޗަށް ްމީހެްއގެ މަސައްކަތްކުރަްނވީ.
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ްމަސަ ްމަޤާމުގައި ްއެ ްއޭނަ ްއަޅުާވކަށްނުޖެހޭ. ްތުހުމަތެއް ްކޮންމެހެން ްއޮތް. ްއެބަ ްބާރު ްވަކިކުރުމުގެ އްކަތްކުާރްމަޤާމުތައް

ްިމް ްދެން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަކިކުެރވޭނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްބެލިއްޖެއްޔާ ްކަމަްށ ްެއކަށީގެންުނވާ ގޮތުން

ްައޅުަގނުޑް ްގޮތުން ްވަގުތުިދނުމުގެ ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްނެތިްނ. ްވާހަކަަދއްކާކަށް ްއިުތރަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ މައުޟޫޢުގަިއ

 ވަބަރަާކތުހޫ.هللاްމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތުްވާހަކަްކުރުކޮށްލީ.ްަވއްސަލާ

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

 .نا هحود وعلى آله وصحبه أجوعين سيدالصالة والسالم على  .العالوين رب هلل الحود .بسن هللا الرحون الرحين

ްޢި ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްދޭތެރޭްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ްކަންކަމާ ްމިކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްރައީސް، އްޒަތްތެރި

ްރައްޔިތުންް ްދޭތެރޭ ްައޅުަގނޑުމެންނާ ްސަމާލުވާންޖެހޭ. ްތަންކޮޅެއް ްއެކަމަށް ްސުވާުލުއފައްދަންޖެހޭ. ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްކީއްް ްއަންނަނީ ްނުރުހުން ްްމީހުންގެ ްދޭތެރޭ ނޑުމެންނާ ްީކއްެވގެންކަްނ،ްައޅުގަ ނޑުމެންނަށްްފާޑުކިޔަނީ ްއަުޅގަ ވެގެްނކަން

ްއޮއްވާް ްނިންމުމެއް ްނިންމި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްކަމަކީ ްއުޅޭ ްމި ްކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްވިސްނާލަންޖެހޭ. އެބަ

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްވިސްނާލަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭ ްގޮތަކާ ްތަންފީޛުކުެރޭވނެ ްކަންތައް ްމި ްކުރަީނ. ްެދކޮޅަށް ްއެއާ އަނެއްކާ

މައްސަލަްމިއަދުްނިންމައިގެންްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުންްމީހަކުްޢައްޔަންކޮށް،ްމެންބަރަކުްޢައްޔަންކޮށްފާނެްްމިސާލަކަށްްމި

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނ ްޢަމަުލކުރާނީ ްސަރުކާރުން ްަސރުކާރުން. ްއޮީތ ްތަންފީޛުކުރަން ްކޮމިޝަނުން. ްސަރވިސް ސިވިލް

ްއަ ްކޯޓުެގްއަމުރަށްތޯ.ްމިއީ ްކަންތައްތަކުންްނިންމުމަށްތޯ،ްސުޕްރީމް ްކުރާ ްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްއަުޅަގނޑުމެން ނުޑމެން ުޅގަ

ްކުރިމަީތގަިއް ްރައްޔިތުްނގެ ްއިތުރަްށ ްއަށް ްއަމިއްލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަޟީޙަތްވެ، ްއަްށ ްއަމިއްލަ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނނަށްްމި ނޑުމެންްއެބަްިވސްނާލަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ކުރެވޭްކަންތައްތަްއްްއަުގވެްއޓި،ްމިްކަންތައްތައްްުކރާއިރުްއަުޅގަ

ްނިންމުންް ްރިޕޯޓުގައި ްނެތް ްބަޔާންކޮށްަފިއ ްގޮތަކަށް ްވަކި ނަޑއެިޅގެްނ ްކަ ްރިޕޯޓުގައި ްމި ްކޮންގޮތަކަށްތޯ. ްކުރެވެނީ މި

ނޑައަާޅފައި،ްމިްރިޕޯޓުަގއިްބުނެަފިއް ލިޔެފައިްއޮްތއިރުަގއިްމިްއޮްތްއިބާރާތުަގއިްެވސްްމިްރިޕޯޓުގައިްވަކިްގޮތަކަށްްކަ

ްސި ްއޮތީ ްމިްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްފާސްކޮށްދޭށޭ. ްނިންމުން ްނިންމި ްކޮމިޓީން ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްސަރވިްސ، ވިލް

ްމިް ްކަެމއް ްއެްއެޗއް ްއޮތް ްއަިއްސ ްކޮްނގޮތަކަށް ްއެީއ ްނިންުމން ްކޮމިޓީގެ ްނިންމުން. ްކޮމިީޓެގ ްއޮތީ ްމި އިބާރާތުަގއި

ްމެން ްވާނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްެއހެންވީމާ، ްދޭހައެއްުނވޭ. ްނޭނގި،ްއިބާރާތަކުން ްމެންބަރުންނަށް ްދޭ ްވޯޓު ްމިއަށް ބަރުންނަށް،

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްއިތުރަށް ްގޮަތކުްނ ްވޯޓުދެވޭ ްވޯޓުދެވޭއިުރގައި ްމިއަށް ްމިއަދު ްތިއްބަވާ ްއެނިގވަަޑއިނުގެްނ ފަހަރެއްގައި

ްނިން ްކަމެއް ްކޮމިީޓއަކުްނ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްގާްތކަމެއް. ްދިޔުމަކީ ްފަޟީޙަތްެވގެްނ ްއަްށ ްއެްއަމިއްލަ މައިފިްއޔާ

ްގޮެތްއް ްކޮމިޓީންްނިންމި ްެނތް ްރިޕޯޓުަގއި ްކޮމިޓީ ްގޮތެއް.ްމި ްކޮމިޓީންްނިންމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްއޮންނަން ްރިޕޯޓުަގއި ކޮމިޓީގެ

ްކަންބޮޑުާވް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްއެއް ްބުނެފަ ްނިންމައިދޭންވީ ްކަެމއް ްކޮންގޮތަކަށް ބުނެފައެއް.

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންްކަމަކީ ްއަުޅގަ ްބަދަލުގައި ްއިޙްތިރާމުކުރުމުގެ ްނިންމުމަކަށް ްއޮތް ްނިންމާފައި ްކޯޓުން ްސުޕްީރމް ން
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ްބާރު.ް ްޤާނޫނުހެދުމުގެ ނޑުމެްނނަކީ ްއަުޅގަ ްނުވާތީ. ްާބރަށް ްތަންފީޛީ ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްނިންމާއިރުގައި މިކަން

ްތެ ްމަޖިލީސް ްނަހަމަގޮތުަގއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބާރު ްރައްޔިތުްންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިންގާތީ ރޭގައި

ްގޮތުގައިް ްނަހަމަ ްބާރު ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްައޅުަގނޑުމެން ްފާޑުކިޔަނީ. ްދިމާލަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްާބުރް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއްޗެހިިކޔަނީ. ްދިމާލަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްނިކުމެ، ްރައްޔިތުން ްބޭނުންކުރާތީ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލީހުެގްއަޅުަގނޑު ްރަްއޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް، ްއަުޅގަ ްބޭނުންކުރެވޭތީ ްއިތުރަށް ްެއއަށްވުެރ މެންނަށް

ނޑުމެންްމުސްތަޤުބަލުަގއިް މެންބަރުންނާްދިމާލަށްްމީހުންްނިކުމެްއެއްޗެހިިކޔަންޖެހެނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިމއީްއަުޅގަ

ްމެންބަ ްމަޖިލީހުގެ ްކަމެއް. ްތެޭރަގއިްވިސްނަންޖެހޭ ްތަރަހަިއގެ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްތެރޭަގއި، ްެމންޑޭޓު ްމަޖިލީހުގެ ރުން،

ްއުނދަގޫކުރުމުެގް ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްނޫނީ ްދުއްތުރާކޮށް، ްސަރުާކރަށް ްކޯޓުތަކަށާއި ްޝަރްޢީ ްޖެހޭ. ްއެބަ މަސައްކަތްކުރަން

ް ްއޮތް ްރާއްޖޭަގއި ްމަޖިލީހަީކ ްރަްއޔިތުންގެ ްގުިޅގެން ްފަރާތްތަކާ ްއެ ްއަބުރުވެރިްބަދަލުގައި ްއެންމެ ްޝަރަފުވެރި އެންމެ

ްލޯބިާވް ްއެންމެ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުން ްެވސް ްކުރިމަުގގައި ްގޮތަށް ްއޮތް ްާމޒީަގއި ްގޮތުަގއި، ތަނެއްގެ

ްތަނެއްެގް ްތިބޭ ްމީހުން ްޤަދަރުވެރި ްއެންމެ ްޝަރަފުވެރި، ްއެންމެ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންެގ ްދިވެހި ްއަދި ްތިބޭ، މީހުން

ްމަޖިލީހުގެްގޮތު ްރައްޔިތުން ްމެންބަރުން، ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްކުރެވޭނީ ްމިކަން ްޖެހޭ. ްއެަބ ްހަމަޖައްސަން ަގއި

ްއެހެންނަމަވެްސް ްމަސަްއަކތްކޮށްގެން. ްތެރޭަގއި ްަތރަހައިގެ ްޤާނޫނުގެ ްާއއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވާޖިބު މެންބަރުންގެ

ްއަ ްނެތްކަމަށް ްބަޔަކު ްނެތް ްބާރު ްވަުރގެ ްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮށްފި ްމިކަން ްއަޅުަގނުޑމެން ްދެކިގެން ުޅަގނޑުމެން

ނޑުމެްން ްކުރިމަތިވާީންމަލާމާތް.ްއަުޅގަ ްއަބަދުވެްސްކުރިމަތިވާީންފާޑުިކޔުން.ްއަބަުދވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ވެއްެޖއްޔާ

 ނިންމާްނިންމުންްވެސްްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްނިންމޭނީްގޯސްކޮށް...

 

 ބަރުްޢަލީްޢާޒިމުްވާހަކަދެއްެކވުން:މެދުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެން

ްގޮުތްން ްގުޅޭ ްމައްސަލައާ ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެން ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްފްލޯރަގއިްަމޖިލީހުގެްބައެްއްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުންްއަޅުަގނޑުމެން،ްކޮމިޓީްއިންްނިންމާފައިްގެނަިއް

ްހަމަްނިންމު ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާތީވެ ްއެކޭ ްމައްސަލަ ްގެނައި ްކަންކުަރމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމައެކަނި ްތުހުމަތަކަށް މަކީ

ނޑުްވެްސްކޮމިޓީގެްރިޕޯުޓގެްއިތުރަށްް ނޑުމެންްކޮމިޓީަގއިްބެލިބެލުމުގައިްއަުޅގަ ޔަޤީނުންްވެސްްކަންބޮުޑވޭ.ްެއއީްއަުޅގަ

ންތައްްބަަލއިލިއިުރގަިއްނުވަތަްއެްތަނަށްްވަަޑއިގެްނނެވިއިރުްއިތުރުްފަރާތްތަުކެގްކޮމިޓީގައިްހުރިްއެހެންްކަހަލަްލިޔެކިޔު

ބަޔާންތައް،ްނުވަތަްއެްބޭފުޅުްންދެއްކިްވާހަކަތަކަށްްބަލައިާލިއރުގައިްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެަބްހުރިްފެންނަންްހަމައެކަނިް

ނޑުމެންްމިކަންްމިްކުރަނީ.ްނުވަތަ ސިވިލްްސަރވިސްްކޮިމޝަނުގެްރައީސްްވަކިކުރުުމގެްްތުހުމަތަކަށްްނޫންކަންްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުންް ްޤާނޫނުއަސާީސއިންނާއި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްގެންގުޅެނީ. ްމި ްއިން ްޮކމިޓީ ްއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުން

ްމި ްތުހުމަތަކަށް ްހަމައެކަނި ނޑުމެން ްއުޅެނީ.ްއަުޅގަ ްމި ްުކރަން ްމިކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރެިއން ްބާރުތަުކގެ ްލިބިދީފައިވާ
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ނޑުްހަމަްޔަޤީނުންްވެސްްކަންބޮުޑވެ،ް ކަންތައްތައްްކުރާްވާހަކަްޕީ.ޕީ.އެމުގެްަބއެއްްމެންބަރުންްތެުދވެްދެްއކުމުންްއަުޅގަ

ނޑުެމންގެްތެރެއިންްމިސާލަކަށްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސާް ހައިރާންވޭ.ްއެހެންްމިްދަންނަވަނީ،ްތުހުމަތަކަށްްއަުޅގަ

ް ްތުހުމަތަކަށް ްގޮތުން ްޙަޤީޤަތެްއްއޮތްޯތްގުޅޭ ްދައްކަމުންދިަޔއިުރގަިއްޭއގެ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްަތކުރާރުކޮށް ްވާހަކަ ޖީ.ެއމް.އާރުގެ

ނުބަލާ.ްއެކަންތައްަތއްްއޮީތްިކހިނެއްތޯްވެސްްނުބަލާ.ްއެންިޓްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުންްެއބަްބުނޭްމިއާްގުޭޅްެއއްެވސްް

ްވާ ްމި ްތުހުމަތަކަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަ. ްނެތް ްވައްޓާލަމުން،ްކަމެއް ްައގު ްފަރާްތތަކުގެ ްއެ ްަދއްކަމުން، ަހކަތައް

ްމިސާލަކަްށް ްވަނީ. ްމުހިއްމު ްވޯުޓ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްުކއްލިއަަކށް ްިމއަދު ްވާހަކަތަކަށް ްމި ްދިޔައިރުަގއި ކަތިލަމުން

ނުޑމެން ކުރަންްމަޖުބޫރުކަމެއްްްފުވައްމުލަުކގެްވޯޓުޮކޅެއްްމުހިްއމުވާތީވެ،ްިސޔާސީްބޭނުމަކަށްްޓަކައިްޙަޤީޤަތުަގއިްއަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްނޫން. ްވެސް ްބާރެއް ްލިބިދީފައިވާ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްއިން ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނުވަތަ

ްޢަމަލެއްް ްކުރަންނުވާވަުރގެ ްހުރެ ްރައީަސކަށް ްކޮމިޝަނުގެ ްެއއީ ްކަެމއް. ްއޮތް ްމަޖުބޫރުވެފައި ްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ްހިްނގަންނު ްއެޅުމަށްްހިންގައި، ްފިޔަވަޅެްއ ްއަަޅންޖެހޭ ްދޭތެރޭ ްފަރާތަކާ ްއެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހިންގީތީވެ ްޢަމަލެއް ާވވަރުެގ

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްއެނޭގ،ްުތލުސްދޫ ްއެބަ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދަނީ ްމި ދެކޮޅުހަދަމުން

ޙަީޤޤަތުގަިއްހަމައެކަނިްިސޔާސީްބޭނުމަށް،ްވޯޓުޮކޅަކަށްްޓަަކއި.ްމެންބަރުްއެްވިދާޅުވިހެންްއެަކންތައްްކުރަމުންްއެްދަނީް

ްޤައުމީް ްބަލަންޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނުޑމެން ްނިންމައިލެވޭކަށް. ްކަންތައްތަްއ ްމިއަދު ްނެތް ނޑުމެންނަަކށް ްއަުޅގަ އެހެންނެއް

ެރވޭނެްގޮތްަތކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމަޞްލަޙަތަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްބަލަންޖެހޭްއިޖުތިމާޢީްފޭރާންްމިހާރަށްވުރެްރަނގަޅުކު

ްފިަޔވަެޅއްް ްއޮތ ްއަޅާފައި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްމަޖިލީހުން ްިމ ްކުރަނީކީ ްމި ްމިކަންތައްތައް ްހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެން

ްވެްސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްކުރަނީ ްމިކަްންމި ނޑުމެން ްޫނން.ްއަުޅގަ ްއެްއްެވސް ްޖެހުމުެގްވިސްނުމެްއގަ ްއަެނއްކޮޅަށް އަނބުރާ

ނޑުމެްނގެްޤާނޫނުއަސާސީްއަޅުަގނޑުމެ ނިޑވަުޅގަިއ،ްަވކިންްޚާއްޞަކޮށްްައުޅގަ ްނގެްއިޖުތިމާޢީްފޭރާންްހަލާކުވެގެންދާްދަ

ްމަޖުބޫރުވާތީވެ.ް ްކުރަން ްައޅުަގނުޑމެން ްެވގެން. ްކުރަން ްެއކަްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްަދށުން ްބާުރގެ ްލިބިދީފައިވާ އިން

ްއަޅުގަް ްތުހުމަތަކަށް ްވާހަަކ، ްތުހުމަތުގެ ްމެންބަރުންްއެހެންވީމާ، ްބައެއް ްތަކުާރރުކޮށް ްވާހަކަ ްކުރާ ްމިކަން ނޑުމެްނ

ވާހަކަދަްއކަވަމުންްދާތީވެްއަުޅަގނޑުްކަންބޮުޑވާްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްފަހަރެއްަގއިް

ްއަޅުަގނޑުމެ ްހެކިތައް. ްއެބަހުރި ްނޫން. ްތުހުމަތަކަށް ްހަމައެކަނި ްކުރަނީ ްމި ްމިކަން ްހުރިހާްވެސް ްކޮމިީޓގެ ންގެ

ރިޕޯޓުތަކެއްްބަލައިލީމަްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްވަރަށްްސާފުކޮްށްއެނގެންްއެބަްހުރިްމިްކަމުގެްފަހަތުގައިްވަރަށްްަބއިވަުރް

ކަންތައްތަެކއްްއެބަްއޮްތކަން.ްއަޅުަގނޑުމެންްކަންބޮުޑާވވަރު،ްއަޅުަގނޑުމެންގެްހުރިހާްރަްއޔިތުންްވެސްްކަންބޮުޑވާވަުރް

ްމަޖިލީހުގެްކަންތައް ްގޮތުން ްކުރާ ްކަންތައްތައް ްމަޖިލީހުން ްައޅުަގނޑުމެން ްދެން ްއޮްތކަން. ްފަހަތުަގއި ްމީެގ ތަެކއް

ްމެންބަރުންް ްބަެއއް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ ްދަންނަާވލަންކެރިދާނެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަދްއކާއިރު ްވާހަކަ އަުގވެްއޓެމުންދާ

ނޑުމެންނަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމުޅިްމަޖިލީހުންްކަންތައްތައްްނިންމާއި ރުްވެސްްެއއްްމެންބަރަކު،ްދެްެމންބަރަކުްއަުޅގަ

ް ްފާސްވެގެން ްމިތަނުން ްމިސާލަކަށް ްއިސްލާޙުތައް ްލާ ްފެނޭ 76ްްއެބަ ްނުވަތަ ްއެްއކޮޅަކަްށ75ްްމީހުން މެންބަރުން
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ނަޑއެިޅގެންްއެއީްގޯްސްކަމެއްކަންްއެނޭގއިުރގައިްެވސްްއެބަްތިބޭްހަ މަްއިދިކޮޅަށްްލާއިރުަގއިްހަމަްދިމާްއިދިޮކަޅށްްކަ

ްބަެއްއް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްތިބި ްމިތާ ްވިސްނުމުަގއި ްަވއްޓާލުމުގެ ްައގު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ވޯޓުލަިއގެން،ްެއއީ

ްނުވަތަް ްހަރަކާތް ްސިޔާސީ ްފެނިގެންދޭ ްއެބަ ްބޭރުން ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްދަނީ. ްމި ްމަސައްކަތްކުރަުމން ފަރާތްތަކުން

ްނަމުގަް ްސަކަރާުތގެ ްއިނގޭތޯ.ްސިޔާސީ ްސަރަހައްދުަގއި ްމުޅި ްރެައކު ްކޮންމެ ްއެްއކޮށްގެން ްމީހުން ްބީޗަށް ިއްއާޓިފިޝަލް

ްތަކުރާރުކޮްށް ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުން ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްނިސްބަތްވާ ްސަރަހައްދަށް ްހެންވޭރު ްމެދު މުޅި

ްީކއްެވގެންތޯ ްމީހުންެގްއުނދަޫގްބޮުޑވެގެން.ްެއއީ ްމި ްއެަބްދޭ ްބާރެްއްނެތްް؟ްގުޅަމުން ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްކަހަލަ އެްއވެސް

ްދަންވަރުް ްރެއަކު ްކޮންމެ ްހޯދައިެގން ްބީޗު ްއާޓިފިޝަލް ްގޮްސ ްކައުންސިލަށް ްސިޓީ ްކުއްިލއަކަްށ ްެއއްެވގެން ބަޔަކު

ް ްހުތުރ1ްްުވަންދެން، ްހަޅޭއްލަވަމުން، ްައުޑނެރެ ްއެތެރެއިން ްއެންމެ ްކަރުގެ ްއެންމެ، ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ޖަހަންދެން

ްމައްސަލަތަްއްއެ ްއުނދަގޫކުރަމުންދާ ްއެތާނގައި ްުނނިދޭވަރަށް ްުކޑަކުދިންނަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްިކޔަމުން ްއޗެހި

ނޑުމެންނާްހިސާބަށްްއެބަްއަންނަމުންދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަްކަންތައްަތކަށްްއެއްބާރުލުންދޭ،ްބާރުދޭް ތަކުރާރުކޮށްްއަުޅގަ

ްތިބި.ްއަުޅގަ ްއެބަ ްތެރޭ ްމިތާ ްހޯދައިދޭްމެންބަރުން ްފުރުޞަތު ްހަޅޭއްލުމުގެ ްދިމާލަށް ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެްނގެ

މެންބަރުންްމިތާްތިބެގެންްމިްމަސައްކަތްކުރަމުންްމިްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުގެްއަުގަވްއޓާލަންްމަސައްކަތްކުރަނީްމިް

ނޑަްށްދަންނަވާލެވިދާނެ.ްއެްފަރާތްތަުކގެްމެންބަރެކޭްއ3ްަމަޖިލީހުގެްތެރޭގައިްހިމެނޭްަހމަްދެްމެންބަރެއް،ްނުވަަތް ުޅގަ

ްދާކަންް ްހަޅޭއްލަވަމުން ްމަސަްއކަތްކުރަުމން، ްއަުގވައްޓާލުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްނުކުމެތިބެ ްބޭރަްށ ްބަޔަކު ްލިިބގެން ވާގި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވެްސ ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުަގނުޑ

ްއޮތްްދަން ްރިޕޯޓުގައި ްމި ްތާއީދުކުރަންޖެހެއޭ. ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްއެބަ ްރިޕޯޓަށް ްމި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ނަވައިލާނީ

ނޑުމެންްމިްކަންތައްތައްްއެބަްޢަމަލުކޮށް،ްނިްނމާލަންޖެހޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް  ގޮތަށްްއަުޅގަ

ް

 ދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަ

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ،ްެއންމެްފުރަތަމަްވެސްްައޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަީނ،ް

މިްމައްސަލަްައކީްޙަޤީޤަތެްއެގްމައްޗަށްްބިނާކޮްށ،ްޙަޤީޤަތާްއެްއގޮތަށް،ްކަންްހިނގާފަިއވާްކަމެއްެގްގޮުތގަިއްައޅުަގނުޑް

ްބޭނުން. ްިމްްދަންނަވާލަން ްަޓކައި ްއޮޅުވާލުމަށް ްޙަޤީޤަތް ްކަމުގެ ްމެންބަރުން ްިޢއްަޒތްތެރި ްބައެއް ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ އެންމެ

ްދަންނަވަްން ްިވދާޅުވޭ.ްައޅުަގނޑު ްއެބަ ްވާހަކަ ްހޯދި ްލަފާ ްޖެނެރަލްގެ ްކައުންސެލް ްަމޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުން މައްސަލަިއގައި

ްދި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްއަކީ ްކަމަނާ ްހަމަްބޭނުންވޭ،ްއެ ްވަކީާލއޭ.ްއަދި ްަވކާލާތުކުރެްއވި ްމިްމައްސަލައިަގއި ފާޢުަގއި

ް ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްލަފ15ްްައެާއއެުކގައި ްޤާނޫނީ ްއެދުނީ ްއަށް ްކަަމނާ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަށުން ް)ށ(ގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްތައްޔާުރކޮ ްއެކަމަނާ ްއެދުނުއެދުމަށް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްދިނުމަށް. ްކަުމގައި ްމި ނުޑްއެއް ްއަުޅގަ ްުނވަތަ ްށދެއްވި

ްއަުޅަގނޑުް ްަތއްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ްތައްޔާުރކޮށްދެްއވި ްއެ ްއެދުނުއެދުމަްށ ްލަފަޔަކަށް ްކަމަނާެގ ްއެ ތައްޔާރުކޮށްަފއި
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ްހުުޅވިފަިއާވް ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ޝުކުރުއަދާކުރަމުން

ްެއއީ ްމެންބަރަުކްްފުރުޞަތެކޭ. ްމަސްއޫލިއްޔަެތކޭ ްޒިންމާއަާކއި ްޖެނެރަލްގެ ްކައުންެސލް ްދަށުން ްގަާވއިުދގެ މަޖިލީހުގެ

ްވާހަަކް ްއިތުރަށް ްމައްސަލައިަގއި ްއެ ްއެހެންކަމުން ްމަސައްކަތްޕުޅުކޮށްދެްއވުމަކީ. ްއެ ްވާނަމަ ްކަމަށް އެދިަވޑަިއގެންފި

ނޑަްށްނުދައްކާނެްކަމަށްްައޅުަގނޑުްއުއްމީދުކުރަން.ްޢިްއޒަތް ތެރިްަރއީސް.ްމިްޙަޤީޤަތަށްްވާސިުލާވންްއެބަްޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ްބަޔާންތަކާއިް ްހުރި ްދީފައި ްައށް ްކޮމިޓީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކަންނޭނގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްދެން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމިއަދު ހީވަނީ

ން.ްއަޅުަގނޑުމެންްޕަބްލިކުްއަޅުަގނޑުމެްނގެްކޮމިޓީަގއިްފަހުމީްދައްކާފައިްހުރިްވާހަކަތަާކ،ްމިްހުރިހާްކަމެއްްޢާއްމުކުރަ

ްހަމައަްށް ްރައްޔިތުންނާ ްމަސަްއކަތް ްއެ ްކޮމިޓީަގއި ްމަަސއްކަްތކުރާނީ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއެހެންކަމުްނ ްލާން. ޑޮމެއިނަށް

ް ްއަށް ްމަްއސަލަިއގަިއްފަހުމީ ްމި ްފަހުމީގެ ްޙަޤީޤަަތކީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޚަތިމުގަިއްهللاްވާސިލުކޮށްދިނުމަށް. ގަންދީ

ްއަތްލައި ްކެރިަވޑައިުނގަތް.ް، ްަޖާވބުދާރީވާން ްކަމުގައި ްމި ްހުާވކުރަްއވަިއ، ްއަތްޕުޅުބީއްަސވަިއގެން ްޤުރުއާނުަގިއ ކީރިތި

ްއެް ްވެސް ްއެހިނދަށް ްއެހިނދުން ްހުންނެވީ ްއެކަމަނާ ްބޭފުޅާ، ްއަންހެން ްހުށަހެޅުއްވި ްމައްސަލަ ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްމިއާެއކުަގއި ްހަމަ ްއަިދ ްކުަރއްވަން. ްކަންތައްތަްއ ްހެކިންް، ްވިދާޅުިވ ްފަހުމީ ްމަްއސަަލއިަގއި ްމި ްމިއާއެުކަގއި ްަހމަ އަދި

ްއޭުރގަިއް ްއޮފީުހގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްހުރި ްއެބަ ްތެޭރގަިއ ްހެކިްނގެ ްއެ ްހާޒިުރކުރިއިުރ، އަޅުަގނޑުމެން

އްދަލުވުަމކަށްްގެަނއިަމްމަސައްކަތްޕުޅުކުެރްއވިްބައްދަުލވުމަކަށް،ްއަދިްސިވިލްްސަރިވސްްކޮމިޝަނަކުންްވެސްްނޫްނ.ްބަ

ްހަމަް ްކިަޔއިދީފަ.ްއަދި ްވާހަަކްވެސް ްހިފި ނުޑަގއި ްަފލަމަސްގަ ްފައިގެ ްބޭފުޅާގެ ްެއްއަންހެން ްތެރޭަގއި ްބައްދަލުވުުމގެ އެ

ްކަންކަްނ،ް ްއެ ްމުވަްއޒަފުންނާ ްތަންތަނުަގއި ްއަދާކުރެްއވި ްަވޒީފާ ްކުީރގެ ްމަސައްަކތްޕުޅުކުރެްއވި ްފަހުމީ އެާއއެުކގައި

ްބޭފުޅަކާްްއެގޮތަށް ްއަންހެން ްއެންމެ ްިމއުެޅނީ ްއެހެންވީމާ، ްިހއްާސކޮށްދީފަ. ްއަށް ްކޮމިޓީ ްހުރި ްއެަބ ްވާހަކަ ބެހުނު

ްިރޔާީސް ްެއްބޭފުޅުންގެ ްޕީ.ޕީ.ެއމުގެ ްިމއަދު ްގޮވާލަން ްކަނބަލުްނނަށް ްނޫން.ްއަޅުަގނުޑްރާއްޖޭެގްއަންހެން ބެހިގެންނެއް

ްފުވައް ްހުކުރުދުވަހު ްއަންނަ ްޓަކަިއ، ްޓަކަިއްއިންތިޚާބަށް ްހޯދުމަށް ްވޯޓު ްޭބނުންވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއޮތީމާ، ްަދތުރު މުލަކަށް

ްކަނބަލުންނަށްް ްއަންހެން ްިދެވހި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއުޅޭުއޅުން، ްކުަރއްވަން ްކަންތައްަތއް ްއެ ްބޭނުންކުރައްވަިއގެން ފަހުމީ

ް ްޮގވާލަން. ްނިނ2113ްްއަޅުަގނޑު ްމެދުގައި ްޕީ.ޕީ.އެމާ ްބޭފުޅުން ްިތ ްއެކަން ްއަހަރު ްމިކަންްވަނަ މައިދެްއވާށޭ.

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްވެސް ްކޯޓަށް ްުސޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްމާއްާދެގ88ްްއަޅުަގނޑުމެން ވަނަ

ްާމއްދާަގއިް ްއެ ްކުރުމަށް. ްކަންަތއްަތއް ްހާލަތެއްގައި ްަކހަލަ ްވަކި ްހަމައެކަނި ްލިބިެގންދަނީ ްބާރު ްދަށުން )ށ(ގެ

ްބަޔާންކޮށްފަ ނަޑއެިޅގެން ްއޮޭވ،ްކަ ްއެބަ ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.88ްްއި ްއޮތީ ްމި ްބަޔާންކޮށްަފއި ް)ށ(ގައި ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްހިނގިް ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްހިނދަކުްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން ްަބޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި

ްމަްއސަލަ ްކޯޓަކަށް ްެއްއވެސް ްޓަކައި ްބެލުމަށް ްަޞއްޙަކަން ްކޯޓަށްްްގޮތުގެ ްސުޕްރީމް ްނާދޭ ްިމތާކު ްހުށައެއްނޭޅޭނޭ. އެއް

ްކޯޓުންް ްސުޕްރީމް ްއެއް ްމައްސަލަ ްއޮތް ްނިންމާފައި ްމަޖިލީހުން ްއެހެންވީާމ، ްއެކޭ. ްހުށަހެޅޭނެ ްއެއް މައްސަލަ

ްލިބު ްއަށް ްފަހުމީ ްނުވަތަ ްެގއްލުމެއް، ްލިބުނު ްއަށް ްފަހުމީ ްވެްސ ްބަލައިގަެނވޭނީ ްބަލަިއގަންނަންޏާ ނުްބަލައިގެންއިުރ
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ްތެރޭގައިް ްނިޒާމުގެ ްޢަދްލުގެ ްރާއްޖޭގެ ްވާންޖެހޭނީ ްވެސް ްެއކަްނ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްުހށަހެޅޭ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްކަމަކާ އެހެން

ްމައްސަލަައކަށް.ް ްދާ ްަހމައަށް ްކޯޓާ ްސުޕްރީމް ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްޮގސް ްެވގެން ްޕްރޮސެސް ްކޯޓުތަކުން ްދަށު ހިމެނޭ

ނޑުމެންްކޮމިޓީްއެހެންނަމަވެސްްެއކަންްވެސްްމިްއޮތީްކުރަްއވާ ފަ.ްއަދިްކުެރއްވީމާްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްއަޅުގަ

ްނިންމުމުގައިް ްކޯޓުގެ ްުސޕްރީމް ްއަނެްއކާެވސް ްމަސައްކަތަކީ ްކުރި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިޙްތިރާމުކޮްށ، ްއެކަމަށް އިން

ް ްބުނެފައި ްއުސޫެލއް ްވަކި ްޢަމަލުކުރާނެ ްމެދުގައި ްފަހުމީއާ ްނުވަަތ ްމައްސަލަ ްގޮެތއްަގިއްފަހުމީގެ ްޢާއްމު ްއަދި ނެީތމާ،

ކޯޓުތަކުންނާއިްޓްރައިިބއުނަލްތަކުންްކަންކަންްކުރާްގޮތަކީްމީހެއްގެްަވޒީފާއާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނަމަ،ްއެްވަޒީފާްއަްށް

ްޙައްޤުް ްއަށް ްއޭނާ ްނުވަތަ ްކަމަށް ްލާންޖެހޭނެ ްވަޒީފާައކަށް ްއެނޫން ްއޭނާ ްނުވަތަ ްކަމަށް ްރީސްޓާޓްކުރަންޖެހޭނެ އަނބުރާ

ްހިނދު،ް ްނެތް ްބުނެފައި ްއެއް ްވާހަކަ ްއެއްވެްސ ްމިފަދަ ްއެހެންކަމުން، ްއާދޭ. ްއެބަ ްވާހަކަ ބަދަލުދޭންޖެހޭނެކަމުގެ

ްނިންމުމެްއް ްަޞއްޙަ ްއެއީ ްނިންމުމަކީ ްނިންމާފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްއެހެންކަމުން، ްނިންމުމަކީ ްނިންމުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުްހުށަހަޅަންްޤާނޫނުއަސާސީގެްކަމަށާ،ްއެާއއެުކގައިްފަހުމީްމަގާމުންްވަކިކުރެް 187ްވޭނެްކަމަށް.ްެއހެންކަމުން،ްއަޅުގަ

ވަނަްމާއްދާއާްއެްއގޮތްވާްގޮުތެގްމަތީން،ްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަންގެްމެންބަރުންްކަމުަގއިްގ.ްކޮްއކިރި،ްމުޙައްމަދުް

ް ްވަކިކޮށްފައިާވކަން ްޙަސަން، 21ްްފަހުމީ ްރައްޔިތުނ2112ްްނޮވެމްބަރ ްއޮތް ްދުވަހު ްޖަލްސާގައިްވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދެމިއޮންނާނެކަމަށާ، ްއެކަން ްވާތީ ްސިވިލ181ްްްއިޢުލާންކޮށްފައި ްދިވެހި ްދަށުންނާއި، ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްއެންމެހައިް ްކުރަންޖެހޭ ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްމެންބަރުން ްކޮމިަޝނަށް ްސަރވިސް ްސިވިލް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ސަރވިްސގެ

ްރަ ްކުރުމަކީ ްހުސްވެފައިވާްކަންކަން ްކޮމިޝަނުން ްވާތީ،ްެއ ްކަމަށް ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްހަވާލުކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހާ އްޔިތުްނެގ

ްމަޖިލީހުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްކަންަތްއތައް ްޢައްޔަންކުރުމުގެ ްމީހަކު ްމަގާމަށް މެންބަރުކަމުގެ

ްގު ްރިޕޯާޓ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްއަޅުަގނުޑްފާސްކޮށްދިނުމަށް. ްހުށަހެޅުމެއް. ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ިޅގެން

ްކަމަށް.ް ްނިންމައިދެއްވާނެ ްމިކަްނ ްމަތީން ްމިގޮުތގެ ްތާއީުދކޮށްދެްއވަިއ، ްމިއަށް ްެމންބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެރި އުއްމީދުކުރަން

ްމަޢުލޫ ްކަންކަމުެގ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްެއުކގައި ްކުޑަކަމާ ްަވގުތުެގ ްރައީްސ. ނޑުމެްންޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަ މާތު

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްެގންދިޔައިރު ްދިރާސާކުރަމުން ްމިކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޢުލޫމާތު ްމިކަމުގެ ްނުވަަތ ހިއްސާކުރިއިުރ

ް ްޤާނޫނުއަާސސީެގ ްެގންދިޔައީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫނޭ. ްއެއް ްމައްސަލަ ްޖިނާޢީ ްދަށުން،187ްްގެންދިޔަީއ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްފަހުމީްއަކީ...

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުްޢަލީމަޑުއްވަރީްދާް

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްިސވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަންެގްރަީއސްގެްަމއްސަލަްއަކީްއާދެ!ްަވރަށްްހޫނުގަދަްމައްސަަލއަކަްށް

ްއެންމެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނިންމެވުމަށް ްއޮތް ްނިންމަވާފައި ްކޮމިޓީން ްދެކޭގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު ްއޮތީ. ްމި ެވްސްްވެފައި

ްއަލުްން ްަމގާމަށް ްއެ ްއެހެންކަމުން ްނެތް. ްބޭފުަޅކު ްމަާގމުގައި ްއެ ްދެޭކގޮތުަގއި ނުޑ ްައުޅގަ ްިމއަދު ތާއީދުކުރަންވާނެ.
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ްސުޕްރީމްް ްދައްކަީނކީ ްމި ްވާހަކަ ްމި ނޑުމެން ްގެްނދަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްކުިރއަށް ްއެބަ ްަމސައްކަތް ްޢައްޔަންކުރުުމގެ ބޭފުޅަކު

ްޗެލެންޖުކުރާކަް ނޑުމެންްކޯޓުގެްނިންމުމާ ްނިންމުމަށް،ްއަޅުގަ ްއެ ްއެްނިންމުންްބަދަލުކުރާކަށްްނޫން.ްއަދި ށްްނޫން.ްއަދި

ްފަހުމީް ްއަލުން ްނުވޭ ްިނންމުމަކު ްކޯުޓގެ ްެވްސްނޫން.ްސުޕްރީމް ްގޮތްތަްއްނިންމާކަށް ްއިތުރު ްގޮތުން ްބެހޭ ްނިންމުމާ އެ

ނޑަްށްއެކަންް މާނަކުރެވޭްގޮތެއްްޫނން.ްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮުތގައިްއަށްްއެްމަގާމުްދޭްވާހަކަްެއްއ.ްމިއީްހަމައެކަނިްއަުޅގަ

ްހަަމް ްވެސް ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްކުޑަމިނުން ްެއންމެ ްގޮތް. ްމާނަކުރެވޭ ްއެކަން ްލޯޔަރުންނަށް ްގިނަ ްހަމަ މިއީ

ްކޮމި ްމުއައްަސސާތަުކގެ ްމިނިވަްނ ްބޭނުންވޭ ްދަްނނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްހަމަ ްއަދި ްއެގޮތަށް. ްއޮތީ ީޓެގްލަފާދެއްވާފައި

ްކަންކަމާް ްޤާނޫނީ ްހަމަ ްެވސް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްެއހެންކަމުން، ްލޯޔަރެއް. ްފުންނާބުއުސް ްވަަރށް ްހަމަ ްެވސް މުޤައްރިރަކީ

ްހުށަހަޅުްއވަިއް ްމިގޮތަށް ްަމްއސަލަ ްމި ްޔަޤީންކުެރވޭ، ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވިސްަނވާފައިކަން ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްމިކަން ދޭތެރޭ

ްމި ްޙަޤީަޤތުގައި ްއޮތީ. ްއެ ްކަންްްނިންމަވާފައި ްއެހެންނަމަވެސް ްވާކަށްުނޖެހޭ. ްމައްސަަލއަކަށް ްިސޔާސީ ްައކީ މަްއސަލަ

ްމިކަހަަލް ްއަންހެންކަނބަލަކު ްދެޭކގޮތުަގިއ ްއަޅުަގނުޑ ްވެފަ. ްސިޔާީސްމައްސަލަައކަށް ްޮއތީ ްމި ްމިއަުދ ްގޮތުން ދިމާކުރި

ްކަ ްއެ ްއަދި ްއެކު. ްވެސް ްއުއްމީާދ ްވަރަށް ްހިތްވަރާ، ްވަަރށް ްދައްަކވާނީ ްެއއް ނޑުްވާހަކަ ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅު ަމނާގެ

ްއިތުރު،ްމިއަްށް ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްކަންތައްތަކުން ްދިމާވި ްައށް ްކަމަނާ ްއެ ްހަމައެކަނި ްއޮތީ ްބިނާކުަރއްވާަފއި ދެކޭގޮުތގައި

ްއިތުރަށްް ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްވީތީ. ްކަމަކަށް ްހިނގަުމންދާ ްޤައުމުގައި ްމި ްމިއީ ްނޫން. ްހޯދާކަށް ހައްލެއް

ްތިއްެބވިްތަކުރާރުވިޔަނު ްކޮމިޓީަގއި ްވާހަކަފުޅުެދއްެކވީމާ ްއެ ްކަމަނާ ްވާހަކަފުޅުދެްއެކވީ.ްއެ ްއެ ްކަމަނާ ްއެ ްޓަަކއި ދިނުމަށް

ްިސވިްލް ްނިންމެވީ ްބަްއލަވާފައި ްބެއްެލވި. ްކަންކަމަށް ްިއތުރު ްއަދި ްވިސްނެވި. ްދޭތެރޭ ްެއަކމާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް މެންބަރުން

ްހުންނަަވއިގެ ްމަގާުމގައި ްއެ ްރައީސް ްއެހެްނވީމާ،ްއެްސަރވިސް ްކަމަށް. ްކުެރއްވީ ްކަމެއް ްއެކަީށގެންނުާވވަރު ްކުރަން ން

ްތަޙުޤީޤެްއް ްކުށެއްގެ ްޖިނާޢީ ްމިީއކީ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމެވީ. ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްއޭުރގައި ްވަކިކުރަން މަގާމުން

ްހިސާ ްއެ ްނެތީމަ، ްރައީސަށް ްކޮމިޝަްނގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްއިތުބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްމަޤާމުންްނޫން. ްއެ ްއޮތީ ްއެ ބުން

ްޕީ.ޕީ.އެމަށްް ްމައްސަލަ ްމި ްމަްއސަލަ، ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ްަޞްއޙަވެފަ. ްދެކޭގޮުތަގއި ްއަޅުަގނުޑ ްނިންމުން ްނިންމި ވަކިކުރަްނ

މައްސަލައަކަށްްވަނީްޕީ.ޕީ.އެމަށްްލިބެންްއޮތްްވޯޓުކޮޅެއްގެްަމއްސަލަިއގައިްޙަޤީޤަތުަގ.ްފަހަރެއްަގއިްވެދާނެްމިްމައްސަލަް

ނޑުްދަންނަވާީންމިއަދުްމިކަހަލަްކަންކަމުންްހުށަ ހެޅުއްވިްބޭފުޅާގެްޢާއިލާްތަންކޮޅެއްްކުަޑއީކަމަށް.ްއެހެންަނމަވެސްްއަުޅގަ

ްއާދައިެގް ްޤާއިމުވާންޖެހޭ. ްއިންސާފުވެރިަކން ްދޭތެރޭގައި ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަރީޢަވާން. ްޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއުސޫ ްކުރާ ްކަން ްދޭތެރޭގައި ްއިންސާފުގެްމީހަކާ ްއެބަ ްވެސް ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްތިބޭ ްމަގާުމތަކުަގއި ްބޮޑެތި ްހަމަ ލުން

ްިމކަހަލަް ްމުަވއްޒަފަކު ްއާދަިއގެ ްއެެހންްމުވައްޒަަފކު،ްތަންކޮެޅއް ްދެކެންޖެހޭ.ްބައްަލވާ!ްިސވިލްްސަރިވސްގެ ނަޒަރަކުން

ްކޮމިޝަ ްހުށަހެޅިގެންްސިވިލްްސަރވިސް ްމައްަސލަ ްމެދުވެރިެވގެން ްތެރެއިްންކަމެއް ްުއސޫލުގެ ްގަާވއިދާއި ްހުންނަ ންަގއި

ްމައްސަަލް ްނޫނިއްާޔ ްބައިިތއްބާފަ. ްޭގގަިއ ްނިމެންދެން ްަބލައި ްަމއްސަލަ ްހުރި ްއެބަ ްބޭބޭުފޅުން ްއެ ްނިމިގެން ބައްލަަވއި

ްޑިމޯޓުކޮ ްމަޤާމަކަށް ްއެެހން ްމަޤާމުން ްހުރި ްއެ ްނޫިނއްޔާ ްވަކިކޮށްފަ. ްއިން ްވަޒީފާ ްެއ ްގުިޅގެން ްނިމުމާ ށްފަ.ްބަލައި
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ްރައީސަކަްށް ްކޮމިޝަންގެ ްސަރިވސް ްިސވިލް ްއެޅެމުންދާއިރެްއގައި ްފިޔަވަޅުތައް ްގިނަ ްވަރަްށ ްމިކަހަލަ އެހެންވީމާ،

ނޑުްދެކޭގޮުތގައިްމިްހުރިހާ... ްހުންނަވާްބޭފުޅަކުްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަށް ްޑީ.ާއރު.ޕީ ްމިހާހިސާބުން ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމަވީ.ްްޝުކުރިއްާޔ ްަވގުތު ް ްއޮތް ނަޑއެޅިަފިއ ކަ

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްތުޅާދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނާޒިމުްރަޝާދު.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމުްރަޝާދުް

ްރަالسالم عليكن و رحوت هللا و بركاته`.ް ްރައީސް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުް.ްޝުކުރިްއޔާ އީސް،ްއަުޅގަ

އެންމެްފުރަތަމަްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރާްވާހަކަް

ްމިއީް ްވިާދޅުވޭ ްއެބަ ްވާހަކަފުޅުގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްެތރި ްބައެއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލަން.

ްޚިލާފު ްކަމަށް.ްްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްބަހުސެއް ްޚިލާފު ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްބަހުސްކުރެވެމުންދަނީ ްމި ނިންމުމެކޭ.

ނޑުްާޤނޫނުއަސާސީގެް ަގއިްާދގެް)ހ(މާއްްވަނ11ްަް،އޮންނަނީްވަނަްާމްއދާްބަލައިލާއިރުްމ11ްިއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްދިްމި ްއިސްލާމްއޮންނަނީ ްދީނަީކ ްަދއުލަތުގެ ްިދވެވެހި ްއިސްލާމްދީނަކީ ްައދި ްމައިަގނުޑްދީނޭ. ްޤާނޫނުެގ ހިރާްއޖޭގެ

ް)ށ( ްދެން ްއާދެ! ްމިމަސްދަރުކަމަށް. ްއެްއވެްސްްގައި ްޚިލާފު ްއަސްލަކާ ްއިސްލާމްދީނުެގ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނަނީ

ްަކމަށް ްވާހަކަ.ްެއހެންކަމުން،ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނުހެދޭނެ ްވެސްްޤާނޫނެއް ްކަމަށްް،ވިޔަސް ްޤާނޫނެއް ްވެްސްްއަދި ވިަޔސް

ްއިސްލާމްދީ ްވާނުގެ ްއެއްެވސް ްިޚލާފު ްނިންމުމަށްްްހަކައަސްަލކާ ްމި ްކޯޓުގެ ްސުޕްީރމް ްއާދެ! ްނުލިޔެވޭނެ. ެއްއ

ްައޅުަގނޑުް.ްއެހެންނަމަވެސްނުިކޭޔނެްކަމަށްްވަރަށްްގިނަްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުންްއެބަްވިދާުޅވޭއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފާޑު

ްސު ްފާޑުކިޔޭނެކަްންއަދަންނަވާނީ ްނިންމުމަށް ްމި ްކޯޓުގެ ްކުރިންޕްރީމް ްއަހަރެއް ްސަތޭކަ ްެއތައް ްމީގެ ްޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަންަގވަްوسلنްعليهްهللاްصلىްރަސޫލު ްވާހަކަޤާޟީ ެދްއވާފަ.އިވަނީ ްބެހިގެންވާ ްބަޔަކަށް ްތިން ްޤާޟީްން ްއެ ންްާއއި

ްއަ ްގޮަތކަށްކަމާ،ޙުކުމްތައް ްކޮން ްސާފުްންނާނީ ްވަރަށް ްވަނީ ނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތަްއްައުޅގަ ދީޘްތަކުންްޙަްރީޚަޞަްމި

ންގެްލާއިރުްައޅުަގނޑުމެްނނަށްްއެބަްއެނގޭްޤާޟީދީޘްގެްމައްޗަށްްބަނިންމުންްމިްޙަްްއެނގެން.ްއެހެންްކަމަށްާވއިުރްމި

ްއިންޞާފުެވރިްނިންމުމެއްްނޫންކަން ް.ްާޤޟީކޮންމެްނިންމުމަކީ ްުޙކުމަކީ ްކޮންމެ ްޙުންގެ ކުެމއްްނޫންކަން.ްއިްނޞާފުވެރި

ްދަން ްއަޅުަގނޑު ްސަބަބާހުރެ ްސުނަވާމި ްއަދި ްފާޑުކިޔޭނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަތިންްްޕްރީމްްނީ ްނިންމުމަކީ ކޯޓުެގ

ްސު ްނޫނޭ. ްނިންމުމެއް ްކުރަމުންދާތަންްބާއްަވއިލަްއވާ ްކަންތައްތައް ްބައެއް ްއަނިާޔވެރިކޮށް ްވަރަށް ްވެސް ްކޯޓުން ޕްރީމް

ްެއބަ ްމިއަދު ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިސާލެއްއަޅުްފެނޭ. ްކުޑަކުޑަ ނުޑ ްސުލާނަންދަންނަވައިްގަ ްކޯޓޭް. ޕްރީމް

ްވާ ްތުހުމަތުގައި،ްތުހުކިޔަިއގެން ްޤާނޫަހކަދެއްިކކަމުގެ ްދެ ްތިއްބެވީ ްއެ ްސަސްޕެންޑުކޮށްފަމަތުގައި ްވަކީލަކު .ްެއއްެވސްްނީ
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ންެގްމީހުްއެްްމީހުންގެްަމއްސަލަްބަލަިއ،ްއެްމީހުންގެްކުށަކީ؟ް.ްކޮަބއިތޯްއެްަސސްޕެންޑުކޮށްފަމުއްދަތެއްްނެތްްގޮތުަގއިް

ްކަމަށް ްސާބިތުވާ ްޝަރީޢަތަށް ްއެްމައްސަލަ ްއަދަބުްވާނަމަ ްބެލުމެއްްއެހެންނަމަެވސްދޭންވީ.ްމީހުންނަށް ނެތިްްމައްސަލަ

ްތަޙުޤީޤުކުރުމެއްނެިތްއެ ްއެްމައްސަލަ ްްމީހުންނަށް ްކޯޓުސުވަނީ ްދީފަ.ްއާދެ!ޕްރީމް ްއަދަބެއް ްބޮޑު ޤާނޫނުއަސާސީންްްން

ްިލބިގެން ްވެސް ްރައްޔިތަކަށް ްއެކޮންމެ ްމިއަދު ްޙައްޤު. ްމަސައްކަްތކުރުމުގެ ްޙައްެޤއް ްޙައްޤުްވާ ްއެ ްކިބައިން ްމީހުންގެ

ްއެ ްނިގުޅަިއގެންފަްވެސް ްޯކޓުން ްސުޕްރީމް ްނެތްވަނީ ްތަނެއް ްއެއްެވސް ްދާނެ ްދެން ްމައްސަް.. ްކޯޓުތަކަށް ަލްދަށު

ްސުޕް ްމައްސަލަ ްއެ ްތަނެއްހުށަހަޅާއިރަށް ްއޮތް ްމިގޮތަށް ްނަންގަވާ. ްއެބަ ްކޯޓުން ްމިއަދުްްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއެހެން ްނިޒާމަކީ. ްޤާއިމުކުރުމުެގ ްކަންތައްތަކާޢަދުލުއިންޞާފު ްމި ްދަންަނވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ދުަގިއްމެްކަމަްށވާިއރު

ްޖެހޭ. ްވެސް ްވާހަކަަދއްކަން ްވާހަކަދެްއކޭނޭ. ްހައްުލކުްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެންނަްށްކަންތައްތައް ްއަުޅގަ ރެވޭނީ

ްއެދަްއކަިއގެވާހަކަ ްކޮމިޝަްނގެ ްިސވިްލްސަރވިސް ްބަލައިލަންވީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްދެން ްމަޤާމުންްްން. ްބޭފުަޅކު ވިދާޅުވާ

ްޤާނޫނުއަސާސީއާްކޮށްަފއިވަކި ްނޫނީ ްޚިލާފަށްތޯ. ްޤާނޫނުައސާސީއާ ްދަންނަވާނީްއެްއގޮތަްްވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ށްތޯ.

ްޤާނޫނުއަސާސީއާކުެރވިފަވަކި ްވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެެއއްގޮތަްއި ްެއކަން ްއެނގެށޭ. ްޤާނޫނުންނަށް ްނީ ވަަނ187ްްއަސާސީގެ

ވާްންްވަކިކުެރވޭނީްމިްމާއްާދގެް)ހ(ަގއިްަބޔާންކޮށްފައިްސިވިްލްސަރިވސްްކޮމިޝަންގެްމެންބަރުންްއެްަމޤާމުްމާއްދާގައިް

ޑަްށްބުނޭްއަޅުަގން.ްމީގައިްއެބައޮތީްވަރަށްްސާފުކޮށްްބުނެދީފަްގޮތަށޭްމިްދަްހާލަތެއްގައިްމިްމާއްދާގެް)ށ(ގައިްވާފަ

ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއްއޗެހި ްމާއްދާތަކާ ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ް)ހ(ޖެްހީވަނީ ްއޮޅުންފިލުވައިދޭން. ްމިހޭހެން ވަީންްގައި

ްކޮމިޝަްނގެ ްސަރވިސް ްއެކަށީގެންްސިވިލް ްމަޤާމާ ްކަމަށްމެންބަރަކު ްކުރި ްކަމެއް ްފަދަ ްނުވާ ްމަޤާމުް، ްއެ ނުވަތަ

ްޢު ްމެއަދާކުރުމަށް ްހާލަތެއް ްފަދަ ްކަަމށްޒުރުވެިރވާ ްޤާބިލުނުް،ދުވެރިވެއްޖެ ްއަދާކުރުމުގެ ްމަޤާމު ްވަތަ ްކަމަށްްކަން ނެތް

ްހިނދެއްގަ. ްނުެޖހޭްފެނިއްޖެ ްވެސް ްސާބިތުކުރާކަށް ްފެނިގެންްމިް.ކޮންމެހެން ްމަޖިލީހުެގްކޮމިޓީައކަށް ެއްް،ޢިއްޒަތްތެރި

ްމި ްމައްޗަށް ްޢިއްޒަްނިންމުމުގެ ްަވކިކުެރވޭތްތެރި ްވޯޓަކުން ްނެގޭ ްސުމަޖިލީހުގައި ްއެއްޗެްއްްޕްރީމްނެ. ްކޮންމެ ކޯޓުން

ްސު ްވެސް ްކޯބުންޏަސް ްޤާނޫނުައސާސީއާޕްރީމް ްނިންމުމަކީ ްޝަރީޢަަތއްްްޓުގެ ްއަޅުަގނޑު ްނިންމުމެއްަކން ޚިލާފު

ްޗެލެންޖުސާބިތުކޮށް ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްމިދޭނަން. ްސާިބތުްކޮށްފައި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސްްދަންނަވަނީ ކޮށްދޭނަމޭ.

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސަީކްްނެ.ްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ިއްއިވދާބޭފުޅުންނަށްްޙުކުމްްއެް.ބޭފުޅުންނަށްްއެްވިދާޅުެވވިދާނެ

ްބޭފުޅެއް ްޙުކުމްކަްއަންހެން ްއެބޭފުޅުންނަށް ްެވސް ްެއކަން.ްމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރާެނތޯ ްއެކަަމކު ިއްއވިދާނެ.

ްމީޤަބޫ ްއަޅުަގނޑުމެން. ްނުކުރާނެ ްމެްލެއް ްކަމަށްް،ންދުރުތޯދުވާލު ްދަްނވަރު ނޑު ްއެްރޭގަ ފުޅުންްބޭްވެސް

ްއެހެންނަމަވެސް ްއަޅުަގނޑުމެންްޙުކުމްކުރަްއވަފާނެ. ްނުކުރާނަމޭ. ްޤަބޫލެއް ްޙުުކމްތަކެއް ްއެ ނޑުމެން ވެްސްްނަކީއަުޅގަ

ްމޮ ްަހމަނުޖެހޭ ްސިުކނޑި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބައެއް. ްހަމަޖެހޭ ނޑި ްސުސިކު ްދުވަހަކުން ްހަދާލި ްކޯޓުެގްޕްރީޔައިންނަށް މް

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާނަން.ްއެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންްސުްއެފަދަްޙުކުމްތައް ހުރިހާްޙުކުަމކަްށްްޕްރީމްްކޯޓުެގްއެދުވަަހކުންްއަުޅގަ

ްއަޅުްތަބާ ްމިއަދު ްއެކަމަުކ ްވާނަން. ްތަބާވާންވެސް ްޙުކުމަށް ްއެ ނޑުމެން ްސިވިްލްްނުޖެހޭގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމަށާއި
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ްކޮ ްމެންބަރަސަރވިސް ްޢައްޔަންމިޝަނަކަށް ްކޮމިޝަންެގްްކަމަށާ،ްކުރެންޖެހޭކު ްސަރވިސް ްސިިވލް ްމެންބަރު ްއެ އަދި

ްޢަްއޔަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިންމާލަން.ްރައީސަކު ްވާހަކަކޮޅު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުން ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ކުރެންޖެހޭ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްދެއްެކވުން:ވާހަކަްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލިްރިޟާމިލަ

ްއާދެ!ޝުކުރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްއްޔާ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްވަކިކުރުމުގަިއ، ްމަޤާމުން ްރައީސް 1ްކޮމިޝަންގެ

ްއޮތީ ްބާކީ ްމިނެޓުއިރުތޯ ްސަރވިސް ްިސވިލް ްވަކި. ްމަޤާމުން ްރައީސް ްމަޖިލީހުންްކޮމިޝަންެގ ްރަްއޔިތުންގެ ކުރުުމގަިއ

ްދިމާވެގެން ްރަނގަަޅށް. ްވަނީ ްމައްސަލަްމިްޢަމަލުކޮށްފައި ްއެހެން ްކޮމިޝަންގެްްއުޅެނީ ްސަރވިސް ްިސވިލް އެއް.

ްފަހުމީ ްހުރި ްސުްރައީސަކަށް ނޑިޔާުރންތައާިއ ްފަ ްކޯޓުގެ ްބުރޫއަރައިޕްރީމް ްގުޅުަމކަށް ްއޮންނަ ްދިމާެވގެްންކަކާ ފާނެތީވެ

ްމައްސަލަ ްްއުޅޭ ްވަކި ްހިމާޔަތްެއއް. ްމަޞްލަޙަތު ްްކުރުމަށްާޕޓީއެްއގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްރަީއސްްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ

ްމު ްސަރިވސް ްިސވިލް ްމަޞްލަޙަމެދުވެރިކޮށް ްޕާޓީގެ ްެއ ްގޮަތށްވަްއޒަފުންތަކަކަްށ ްހުރި ްތު ްމަގުފަހިވާް، ްއަްށ ްޕާޓީ ެއ

ް ްމަންްގޮތަށް، ްއަށް ްޕާޓީ ްމުވައްޒަފުންނާއެ ްގޮތަކަށް ްކުރުމަށްްފާހުރި ްކަންތައް ްގޮތަކަްށ ްވަކި ްދޭތެރޭގައި ނުވަަތް،

ްބަހައި، ްަވކިލަަދއުްދައުލަތުން ްމުވަްއޒަފުން ްނެގުމަށް، ްމުވަްއޒަފުން ްލާ ްގޮަތކަށްްތަްއ ްަވކި ްކަންތައްތައް ކުރުމުެގ

އެއްްމިއީ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްްވެގެންްއުޅޭްމައްސަލަފޯރުވުމުގެްގޮތުްންދިމާނުފޫޒު،ްގެންދިއުމަށްްބާރުފޯރުވުމުގެްޮގތުން

ްއިބުްއެއަީކްކުރީގެްބަންޑާރަްނަްްންމިދާްއެންމެްބޮޑުްވާހަކަސްްމިހާރުްއަުޑއިިވގެވެްދިަޔއީްދާދިްދެންމެއަކުުޑއިިވގެންއަ

ްލަފަ ްދިވެްްޔާކަމަނާގެ ްއެީކަގއި ްބޮލުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްައޅުވާލުމަށްފަހުބިލިއ1ްަހި ްދަރަނި ްރުފިޔާގެ ްން ންްބިލިއ1ްަ،

ްއެ ްވާހަކަ. ްދުރުހެލިވާ ްމަޤާމުން ްއެ ްއަޅުވާލުމަްށފަހު ްދަރަނި ްބަސްްޑޮލަރުގެ ްވިދާޅުވަނީ ްޮއޑިެއއްެގްކަމަނާ ނުވިކޭ

ދިރުނބާކޮޅުގައިްހުންނާކަށްްިތމަންނަްބޭނުމެއްްނޫނޭްމިހާރު.ްމިްސަރުކާރަކީްއެްއވެސްްމީހަކުްބުނާނެްބަހެއްްއަޑުއަހާނެް

ކަމުގަިއްްާމ،ްތިމަންނަދެންްމިހެންވީގޮތަކަށޭ.ްއެްބައެއްްނޫނޭ.ްމިްސަރުކާރުންްކަންތައްްކުރާނީްމިްސަރުކާަރށްްފެންނަ

ްބޭ ްނޫނޭހުންނާކަށް ްމިްް.ނުމެއް ްއަުޑިއވިގެން ްމުްހަމައެއާެއީކގައި ްސަރވިްސ ްސިވިލް ްދަނީ ްގޮތުަގއި 11ްވަްއޒަފުންގެ

ްއަހަރު ްފަރާތްތަކަށް ްއެފަދަ ްވާހަަކ. ްކުޑަކޮށްާލ ްުޗއްޓީ ްމީުހންގެ ްހޭދަނުކުރާ ްޗުްއޓ21ްީދުވަސް ްދީފައިްްދުވަހުގެ ް،ެއއް

ްމީހުންނަށް ްދުވަްސވީ ްގިނަ ްވުރ11ްެ، ްދުވަްްއަހަރަށް ްމީހުގިނަ ްސްވާ ްދީފަ.31ްންނަށް ްޗުއްޓީ ަރއްޔިތުްނެގްްުދވަހުެގ

ްމެންބަރުން ްދީފަ.މަޖިލީހުގެ ްުޗއްޓީ ްމަސްދުވަހުގެ ްވަޒީރުންނަްނަށް ްދީފަ.އަދި ްުޗއްޓީ ްމަސްދުވަހުގެ ްދެ ްށް

ނޑިޔާރުންނަ ްފަ ްދީފ6ްަށް ްްުޗއްޓީ ްމިމަސްދުަވހުގެ ްނުކުރެްް.ްއެހެންވީާމ،ްެއގޮތަކަށް ްރަކަމެއް ްޢިްއޒަތްތެރި އީސް.ްވޭނެ

ްއެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްޙަޤީޤަތުަގއިއާދެ! ްމިްނގޭ ްދިމާވެގެން ްިމއަުދ ްްވެސް ްމައްސަލަެއއްކަން. ްއެެހން މުޅިންްއުޅެނީ

ްޢަމަލުކުރާް.އެހެންްމައްސަލަެއއްކަން ްޤާނޫނުްމިައދު ްބާރުގޮތުން ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންްް،ަހދާ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްބާރު މި

ްނިގުްމި ްއޮތީ ްބާރު ްމި ްގަނެފައޭޅައިްދައްކަނީ ްނެތޭ. ްބާުރވެރިކަެމއް ްއަލުްން. ްއެހެްނވީމާ، ްފޭރިގަނެފައޭ. ްއޮތީ ްބާރު މި
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ްގޮތަށްްކަންަތއްްުކރުމުގެްނިޔަތުަގއިް،އަނެއްާކްމިްބާރުްފޭރިގަނެ ްބާރުވެރިވާ ގޮތަްށްްމިް،ފޭރިގަތްްފަރާތްތަކަށްްއަލުން

ްދު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނިންމައިފި ްމައްސަލަ ްރައްޔިތުންގެްމި ްބާރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވެސް ވަހަކު

ވެސްްނެހެދޭނޭ.ްހަދާްޤާނޫނަކީްބޭކާރުްޤާނޫނުތަކޭ.ްބޭކާރުްމަސައްކަތޭްމިތާްްނުވަތަްޤާނޫނުތަކެއްް.މައްޗަކަށްްނުހިނގާނޭ

އްޔިތުްނެގްރުފިޔާްރ1511ްަކޮންމެްމިނެޓަކަށްްް،ހޭދަވާްރުފިޔާްމިްމަޖިލީހުގައ1511ްިޓަކަށްްކުރަނީ.ްްކޮންމެްމިނެްމި

ލާރިންްއެބަްޚަރަދުެވއޭ.ްއެހެްނވިމާ،ްމިފަދަްނޭްއގާނީްގޮަތަކށްްކޮށްފައިްހުންނަްކަންތައްަތކާްދޭތެރޭަގއިްމިްމަޖިލީހުންް

ްމިހާރުް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްހަމައެއާއެީކގައި ްއަަޅންޖެހޭނެ. ްފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ

މަށް.ްޅުްއވިްފަރާތުންްއަނބުރާްގެންދިއުހުށަހެްއެްަވއްޒަފުންގެްޗުއްީޓގެްމައްސަލަ،ސަރވިސްްމުްވައްދާފައިްއޮތްްސިވިލް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަިއގަޝުކުރިއްޔާ ްމި ްތެރެއިންްްއިމިހާހިސާބުން ްަވގުުތގެ ނޑައެޅުނު ްކަ ްބަހުސަށް

ް ްަވގުުތްހަމަވީ.ްވާހަކަފުޅުޕާޓީތަކަށް ނޑައެޅުނު ްމެންބަރަކުްކަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްެވސް ްއޮތް ްއެދިަވޑަިއގެންފައި ަދއްަކވަން

ްނިންމާލަނީ.ްްމި ްމި ްަވގުތު ްކަްނަކމުގެ ްހުށަހަޅާ ްމާލަމަުކްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނުޑްކޮމިޓީތަކުން ވަގުުތްަވޑަިއގެން

ް ްއެހުމުގެ ްޯވޓަށް ްދުވަުހެގްމިއަދުގެ ްއާދެ! ްއޮންނާނެ. ްއެހުން ްވޯޓަށް ްރިޕޯޓަށް ްޮކމިޓީ ްމައްސަަލއިަގއި ްމި ވަުގތުގައި

ް ްެއޮގތުން ްމަސައްކަތްތަކަށް. ްހުރި ްނުނިމި ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްތެެރއިން ްދާއިާރގެްް-11.1އެޖެންޑާގެ ކެލާ

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަންهللا ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމަޢުޞޫމު ްމަޖިލީހުގ2113/5ްްެބަރު ރަްއޔިތުންގެ

ްފުރަތަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންިދއުމަށް. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްިބލުގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްާޤނޫނަށް ްބާރުތަުކގެ އިމްތިޔާޒުަތކާއި

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްސަމީރަށް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ްިދއްދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ފުރުޞަތު

ްޔާޒުަތކާއިްބާރުތަުކގެްާޤނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލު.ްއިމްތި

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރު

ްޤާނޫނަްށް ްބެހޭ ްއިްމތިޔާޒުތަކާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ، އާދެ!

ްވެ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއެްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްނިންމާފަ. ްވާނީ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ސް

ް ްކުރަނީ ްމި ްތާއީދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްއުސޫލެްއގެ ްގެެނއްސަ. ްވެްސްވާނީ ްހަމައަށް ްމަޖިލީހާ ްމި 8ްއިޞްލާޙުތައް

ިއްޕާސްޕޯޓާްަވިކވަކިްަބއިތަުކގެްވަނަްމާއްާދަގއިްހިމެނޭްބައިކުޅަަބއިްގެނެސް،ްޭއގ8ްްަވަނަްމާއްދާްއެުކަގއިްުއވާލުަމށް.ް

ް ްމުޅި ްއިމްތިޔާުޒެގ8ްްބަދަލުގައި ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްކަމެއް. ްއެދޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްުއވާލުމަކީ ްއެުކގައި ްމާްއދާ ވަނަ

ނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭްއެއްްކަމެއްްއެބަްއޮތް.ްމިހާރުވެސްްސުޕްރީމްްކޯޓުގައިް ޤާނޫނަށްްވާހަކަދައްކާއިރުްެވްސްއަޅުގަ
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ްަރއްޔިތުންެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްގެންަދވަނީ. ްއެ ްވެސް ްބައިަތއް ްޤާނޫނުގެ އިމްތިޔާުޒގެ

މަޖިލިސްްވެސްްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްތެރޭގައިްބާްއވަން.ްއޭރަށްްދެންްއެްބޭފުޅުންްބުނީމަްޖަލްސާްބާއްވާފަިއ،ްއެްބޭފުޅުންް

ް ްބޭފުޅުން ްއެ ްފާްސކޮށްފައި، ްއެްއޗެއް ްރައްޔިތުްންބުނާ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްކޮްށގެން، ްކަންކަން ްމި ްގޮަތަކށް ބުނާ

ްމިް ްދެން ްދިޔައިމަ ްަހމަޖެހިގެން ްގޮަތކަށް ްތިޭބްކަހަލަ ްތެޭރގައި ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް ްމީހުްންވެސް ްތިބި އިންތިޚާބުކޮށްފައި

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްހިނގާނެ ްގޮަތކަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްލަދުވެތިވާންޖެހޭްނިޒާމު އީސް.

ް ްތެރޭަގއި ްނިޒާުމގެ ްމި ްިމއަދު ްއެކަްނކަނ3ްްްކަންތައްތައް ްކިަޔއިގެްންވާހަކަދަްއކާފައި ްނިޒާމޭ ްއޮންނަ ްވަިކކޮްށފައި ބާރު

ކުރަމުންްއެްގެންދަނީ.ްއަދިްހަމަްމިއާއެުކގައިްފާހަަގކޮށްލަންްއެބަްޖެހޭްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަސާސީްން

ްހިމާޔަތާިއްއަސާ ްއެ ްވެސް ްަރއްޔިަތކަށް ްކޮންމެ ްއަދި ްާވއިރު ްހިމާޔަތްކޮށްދީފައި ްމިިނަވންކަން ްަޙއްޤުތަކާއި ސީ

ްއެާއއެުކގަިއް ްހަމަ ްއަދި ްހަނިކޮށްފަިއވޭ. ްވެސް ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްޤާނޫނަކުން ްލިބިދީފަިއވާިއރު ރައްކާތެރިކަން

ްމުޒާހަރާކުރުމު ްނުވަތަ ްހަޅުތާލުކުރުމުގެ ްަޙއްޤުތަްއްޤާނޫނަކުން ްބައެއް ްއެހެްނނަމަވެސް ްހަނިކޮށްފައިޭވ. ްވެސް ްޙައްުޤ ގެ

ްޙައްޤުް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްވަޑައިގަްނނަވާ. ްއެބަ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްދެއްކީމަ ްވާހަކަ ހަނިކުރާ

ް ްމުޅި ްރާއްޖޭަގިއ ްމި ްއަދި ްގުިޅގެން، ްކަމަކާ ްހިނގާ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްހަމަ ްއަދި ްދިމާވެދާނެްހަނިކޮށްގެންނުވޭ. ނިޒާމަށް

ްގޮތުންްރައްޔިތުންް ްބެހޭ ްއެަކމަކާ ްދާއިރުްވެސް ްކަމެއް ްހިާސބަށް ްގެއްލޭ ްމިނިވަންކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި މައްސަލައަާކ،ްއަދި

ްޖެހޭް ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްޤަބޫލެއްނުކުރޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކަށް ްޖަވާބުދާރީވެގެްނވާނެ މަޖިލީހަށް

ްސަބަބުން،ްުނވަަތްމިނިވަންކަ ްއެކަމުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްކަންތައްަތއް ްމަަސއްކަތްުކރުމުގެ މާއެކު

ްޒާުތގެް ްލިބޭ ްގެއްލުމެއް ްއިސްތިްޤލާލަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްނުވަތަ ްމިނިވަންކަމަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްސަބަބުން ްކަެމއްގެ ްކުރާ އެ

ް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްވާނަަމ ްކަމަށް ްކޮށްފި ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ.ްކަމެއް ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންެގ ްވެސް ްރަްއޔިތަކު ކޮންމެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމެންބަރެއް،99ްްއެހެންކަމުން ްދާއިރާގެ ްދިއްދޫ ްރައީސެއް، ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ް ނޑައަާޅފައި ްކަ ްއިސްތިސްނާނުެވ، ްމީހަކު ްެއއްެވސް ނޑިޔާރެްއ، ްފަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްރަްއޔިތުންެގްއަދި ްއޮތީ އެ

ނޑުމެންްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްދަންނަވާްދެންނެވުމަށްް މަޖިލީހަށްްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްައުޅގަ

މިްސަރުކާރަކުންްއިޖާބަްއެއްްނުވޭ.ްއަދިްކޮމިޓީތަކަށްްދަންނަވާލީމަްވަޑަެއއްުނގަންނަވާ.ްއަިދްރާއްޖޭގެްމިނިވަންްމީޑިޔާް

ްއެްހިސޯރު ްކުަރއްވަމުން ްއެކަން ްއޮފީުހން ްޖަވާބުދާރީނުވެ،ްރާއްޭޖެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމީިޑޔާތަކަށް ްބަެއއް ކޮށްގެން

ގެންދަވަނީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއިމްތިޔާޒުްއެބަްލިބެންޖެހޭްމިއަދުްރާއްޖޭގެްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްވެސް.ްއިމްތިޔާުޒް

ްމިނިވަ ްރާއްޖޭގެ ްލިބެންޖެހޭ ްއަާދކުރާްއެބަ ްވަޒީފާ ްރާއްޖޭގެ ްލިބެންޖެހޭ ްއެބަ ްއިމްތިޔާޒު ްވެްސ. ްނޫސްވެރިކަމަށް ން

ްރަީއސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވސް، ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްލިބެންޖެހޭ ްއެބަ ްއިމްތިޔާޒު ްވެސް. މީހުންނަށް

ްވާކަށް ްމިކަން ްއޮެވެގން ްއިމްތިޔާޒު ްމިއަދު ްއެަކނި ްމަޖިލީހުގެ ްރަނަގުޅްްރައްޔިތުންގެ ްއެންމެ ނޑަށް ްައޅުގަ ނެތް.

ްރަްއޔިތުންގެް ްމައްސަލަިއގައި ްއިމްތިޔާުޒގެ ްމި ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްނުލިބުނަސް. ްކަެމްއ ްެއއްވެސް އިމްތިޔާުޒގެ
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ްބާއޭް ްބޭފުޅުންނަށް ްކިތައް ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުދައްކަާވއިރު ްބޭފުޅުން ްތަފާތު ްގޮތަކަށް، ްތަފާތު މަޖިލީހުގެ

ްއެްކެ ްޔަޤީން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދާން. ްވޯޓަކަށް ްގޮތަށް ްނޯންނަ ްއިމްތިޔާޒެްއ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ރިވަަޑިއގަންނަވާނީ

ްރަްއޔިތުންގެް ްބާއްވަިއގެން ްވެްސ ްެއކަން ްފިލާތިއްބަަވއިގެން ްއެހެންނަމަވެސް ްފަހަތަށްޖެހިލާނެކަން. ވާހަކަދަްއކާއިރަށް

ްާޤނޫނުގައި ްއެ ްއިމްތިޔާޒާ، ްެވްސްްމަޖިލީހުން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްސެިކޔުރިޓީާއ ްބޭނުންކުރައްަވިއގެން ްކަްނކަން ބުނާ

ްެއް ްއެކަަމކު ްމިތާގަ. ްިތއްބެިވ ްއެބަ ްމެންބަރުން ްަމޖިލިސް ްނުކުރާ ްބޭނުން ްއެކަްނ ްގެންދަވަނީ. ބޭނުންކުރައްވަމުން

ްުއޅު ްނަގައިގެން ްމުހިއްމުވަނީ.ްސެކިުއރިޓީ ްބިލު ްއިމްތިޔާޒުގެ ްމިއަދު ްބިލުްމީހުންނަށްތޯ ްއިމްތިޔާޒުގެ ްބޭފުޅުންނަށްތޯ ްއވާ

ްތިމާމެންް ްހުިރއިރު ްކަްނތައްތައް ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްނުގެްނގުެޅން. ނޑެްއ ްއަުޅގަ ްެވސް ްހަމަަގއިމު ްވަނީ. މުހިއްމު

ްނޫ ްބޭނުމެއް ްަކންތައްތަކެއް ްއިމްތިާޔުޒގެ ްކުރިމަތީގައި ްރައްޔިތުންެގ ްތިމާމެން ްބޭނުންކޮށްފައި، ްެއކަން ްއަށް ނޭްއަމިއްލަ

ކިޔަިއގެންްއެްވާހަކަްެދއްކުމަްށވުރެްމާްރަނގަުޅވާނެްރަްއޔިތުންނަށްްނިކަންްރަނގަޅަށްްއިްމތިޔާުޒގެްކަންތައްަތއްްެވސްް

ބޭނުންވަނީްކީއްެވގެންކަމާ،ްިމްމަޖިލީހަކީްވެސްްއިމްތިޔާޒުްއޮންނަޖެހޭްތަނެއްކަމާ،ްރައްިޔތުންްއެންމެްބޮޑަށްްކަންތައްް

ްއިމް ްތަނުގައި ްމި ްމީގެތެެރއަްށްބޮޑުވަނީ ްކަންތައްތަކެއް ްއިނާޔަތްތަކާިއ ްއެިކކަހަލަ ްތަނުގައި ްމި ްބޮޑަށް، ިތޔާޒަްށވުރެ

ްނުވަަތް ްހައްޔަުރކުރުމާ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުރި ްއެބަ ްކަންބޮުޑވުންތަެކްއ ްއެާއއެުކގަިއ ްހަމަ ްއަިދ ްއޮތީތީވެ. ވަދެފައި

ްއޮްނނަ ްމީގެތެރޭަގއި ްނިޒާމު ްކުރެޭވނެ ްއެކަން ްކުރީމަ ްމަޖިލީހުެގްކުށެއް ނަޑއެޅިދާނެ ްކަ ްހަމަ ްމަޖިލީހުގައި ންވާނެ.

ްމީހަކާް ްއެ ްވަޑަިއގެން ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްަވގުތެްއގައި ްކޮންމެ ްނޫން ްވަގުތު ްހިނދު، ްއިންނަ ްމީހާ ްއެ ފްލޯރގައި

އްހެންްމުޅިްގަިއގަިއްޗިޓުްެވސްްހަވާުލކުރެވިދާނެްަކމަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންްނޫޅެމުްިމތާގައިްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްފޮށައެ

ނޑުމެނ141ްްްޤާނޫނުއަސާސީެގް ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްއުޅޭ ްގަިއގަިއްލަިއގެން ްޮފށައެއްހެން ްރާއްޖޭެގްޖުޑިޝަރީ ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނޑުމެނ88ްްްނޫޅެމު. ްއަުޅގަ ްޤާނޫނެއް ްއިމްތިާޔުޒގެ ްގަވާއިދަާކއި ްހަދާ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްގައިަގއި ްމުޅި ްެވްސްްފޮށައެއްހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްކޮށްފި ްކުށެއް ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ލައިގެްނއުޅޭކަށް.

ްގެްނގޮްސް ްޚިޔާލުފާޅުކުރީމަ ްތެރެއިްނ ްމިނިވަންކަުމގެ ްިޚޔާލުފާޅުކުރުުމގެ ްެއކަމަކު ްގެންދަންވީ. ްތަނަކަށް ގެންދަންވާ

ްޢިްއޒަތް ްނެތް، ްކަންބޮުޑވުމެްއ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްދިނަްސ ްއަދަބެއް ްަރއްޔިތުންެގްއެކަމަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ތެރި

ްދާއިާރެގް ްއިންތިޚާބުވި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްއިމްތިޔާޒަކީ ްދޭ ްކިޔާފައި ްމެންބަރަކަށްވީތީއޭ މަޖިލީހުގެ

ްރައްޔިތުންނަށްްދެވޭްއިންިތޔާެޒއް.ްއެްއިމްތިޔާުޒގެްރަްއކާތެިރކަމާއިްހިމާޔަތްލިބޭނީްއަޅުަގނޑު...

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:މީްއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުތުރުްދާމާފަންނުްއު

ް ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑުމެންްްއާދެ!ޝުކުރިއްޔާ ްއަުޅގަ ްބިލު ްއިމްތިޔާުޒގެ ްަދއްާކއިރުަގއި ްވާހަކަ ްބިލުގެ އިމްތިާޔުޒގެ

ްޮކމިޓީ ްއެ ްމަސަްއކަތްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން ްއިންޓަްކޮށްފައިްއިން ްޔޫްރްވަނީ ްމަްޝވަރާްނިއަންގެޕާލިމެންޓްރީ ްވެސް

ްކޮމިޓީ ްއެ ްވަޑަިއގެން ްމިތަނަށް ްެއކްސްޕާޓްސް ްމަޝްްއާއި ްއާދެ!އަްށ ްމަތިން. ްގޮުތގެ ނޑުމެންްްވަރާދެއްވި އަޅުގަ
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ްވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިނުން ްއިނާޔަތްތައް ްމާލީ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއިންްް،ރައްޔިތުންގެ ްޕާޓީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމަޖި ްއެއީ ްވާނީ ްކުޑަވެސް ްދިނުން ްއިނާޔަތްތައް ްދޭ ްދޫކުރައްވާފަހުން ްމެންބަރުކަން ްވާީންލީހުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކުރުމަށް

ްމި ްސަާމލުކަން ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްމަސްއޫލިްއޔަތާްއެދިފަ. ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދެނީ މާްޒިންއި

ްއިމްް ްބޭނުންވާ ްނައްތާލުމަށް ްހުރަސްތަްއ ްއޮތް ްަބއްލަވާއަދާކުރުމަށް ްމިސާލަކަށް ްތިޔާޒު. ްިޢއްޒަތްތެިރް. ްދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ްހުންނަވަނިކޮށްް ްފަޅުރަށެއްަގއި ްބޭފުޅާ ްއެ ްޖާބިރު، ްބޭފުޅާްފުލުހުންްމެންބަރު ްެއ ްްގޮސް ްއަިނޔާކޮށް، ްބޭފުާޅްއަށް އެ

ްގަާވއިދާްހައްޔަރުކޮށްފައިް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމަޖިލީުހން ްރަްއޔިތުްވަނީ ްޚިލާފަށް. ނަޑއެިޅގެން ްަރއީސްްކަ ްމަޖިލީހުގެ ންގެ

ްމަޢުލޫމާތު ްމި ްއެންގި ްއޮފީހަށް ްފުލުސް ްމަޖިލީހުން ްވަގުތުް،އަދިްރައްޔިތުްނގެ ްބޭފުޅާ ްަގާވއިދާއެ ްދޫކޮށްލުމަށް.ްއެއީ ްން

ްުކރުމެއް ްހައްޔަތުކޮށްފަިއވާ ްްޚިލާފަށް ްއިްނކާރު ްތަާބވުމަށް ްއެއަށް ްއެހެންނަމަެވސް ްކުެރއްވި.ްކަމަށް. ްބޭފުޅުން އެ

ްކަންތައްަތކާ،ްއަދިްމީގެްް،އެހެންވީމާ ެއްްއިްއިތުރުންްވެސްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްއަނިޔާކޮށްފަމިކަހަލަ

ނުވާީތެވްވަަޑއިގަނެަފއި،ްނުގަތުމަށްްއިންާކރުކޮށްވެސްްވަަޑއިްއަށްްަވޑަިއގަތުމަށްްއެންގީމަްމައްސަލަތައްްބެލުމަށްްކޮމިޓީ

ްއަުޅަގނޑު ްކަންތައްތަކުން ްމަމިކަހަލަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްބާރުމެން ްއަދާކުުރމުގެ ްމިްސްއޫލިްއޔަތު ްގޮތުން ހޯދުމުގެ

ްމުހިއްއިމްތިޔާ ްބިލު ްީމޑިޔާުޒގެ ްދުވަހަކު ްއެއް ްވަޙީދު ްޮޑްކޓަރ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްވިދާުޅވިްމުވަނީ. ދެންްް،އަށް

ްމަޢު ްބައެއް ްއެންީގ ްސަރުކާރަށް ްކޮމިޓީއަކުން ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީް،ލޫމާތުތައްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުންފުްެއ ޅުާވްއަށް

ްފޮނުއްވައި ްގޮންޖެއްމަޢުލޫމާތުތައް ްއެއަށް ްދެްއުވމަށް. ްވިދާޅުވީ، ްމި ްގޮތުން ްތިމަންނަސެވުުމެގ ްރިޔާސީްްވެސްްދެން ވީ

ް ްނޫނިއްޔާ ްކޮމިޓީގަިއ ްމި ްހައްަދވާފައި ްބަހުސްތަކާ،ކޮމިޝަނެއް ްހިްނގާ ްިސއްރުްމަޖިލީުހގައި ްކަންކަމުގެ ްހުރިހާ ްިމ

ްބޭފުޅާ ްއެ ްއަމުރުކުރަންހޭ. ްހޯދުމަށް ްެއނގިަވޑައިްމަޢުލޫމާތުތައް ްމަޖިލީހަކީއަށް ްރައްޔިުތންގެ ްމި ރައްޔިތުންގެްް،ުނގަތް

ނޑުގަް ްކޮ ްމަސްއޫްއިމަޖިލީހުގެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްޖަވާބުދާރީކުއެޅިަފިއވާ ްސަރުކާރު ްރައްޔިތުްނގެްްުރވުންލިއްަޔތަކީ ކަމެއް.

ްކޮމިޓީ ްއެބަްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞކޮށްްއޮވޭްއެއް ްކޮމިޓީްް،ވަކި ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމަްރަްއޔިތުންގެ ްކުރާ ސައްކަތަީކްއިން

ްޖަވާބުދާރީ ްކަންތައްަތއްްއެނގިަވޑައިުނގެން،މި،ްވުން.ްއެހެންވީމާކުރުްސަރުކާރު ްހުންްކަހަލަ ނަވަިއގެްންޣާފިލުވެަވޑަިއގެން

ްއެހެްނވީމާ ްވިދާޅުޭވ. ްއެބަ ްބަސްފުޅު ްބާވަތުެގ ްމި ްމަޖި، ނޑުމެންނަށްްަރއްޔިުތންގެ ްއަުޅގަ ްގޮންޖެހުންތައް ްއޮތް ލީހަށް

ްމި ްއެނގެމުްނ ްރަނގަޅަށް ްާޚއްޞަްނުހަނު ްވަކިން ްއަދި ްސުޕްރީދަނީ. ްކޯޓުންްކޮށް ނޑުމެންްް،މް ްއަުޅގަ ކުރިންވެސް

ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްފަދައިން ްދާްވާހަކަދެްއކި ްއަރަިއގަންނަމުން ްބޮޑަށްްބާރުތަކަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދިއުން

ްފަހުކުށްވެރިކުރަން ްވިދާުޅވަނީ ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްނުެވއޭ.ް. ްސާބިތެއް ްކުށެއް ްމަްއޗަށް ްބޭފުޅާގެ ްއެ ްމައްސަލައިަގއި މީގެ

ްސާބިތުވާް ްކުށެއް ްެނގުމަށް ްވޯޓެއް ްއިތުބާުރްނެތްކަމުގެ ްމައްޗަށް ްމީހެއްގެ ްނުޖެހޭ ްމަޖިލީހަކުން ކަށް.ްކުށެްއްރައްޔިތުންގެ

ްޙު ްތާނގަިއ، ްދައްކާކަށްއްޖަތެސާބިތުނުވާ ްމިންވަަރީކްް.ވެސްްއް ްބޭނުންވާ ްހަމައެކަނި ްވެސް. ްކުރާކަށް ްނޫންކަމެއް އެ

ްމިންވަ ްމި ްމިންވަރަކީ. ްޤާނޫނީ ްމީ ްވޯޓު. ްއިތުބާުރްނެތްކަމުގެ ްމިންވަރަކީ ްބޭނުންވާ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ރަށްްވޯޓު.

މްްްނވާްާބރުގެްބޭނުންކުރީމާްސުޕްރީލަޤުކޮށްްލިބިގެޠުމު،ްމިްމަޖިލީހަށްްލިބިގެންވާް،މަލުކޮށްއަޅުަގނޑުމެންްމަޖިލީހުންްޢަ
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މްްވަނީ.ްއެއީްސުޕްރީްއެްއިމިްމަޖިލީހުގެްނިންމުންތަކަށްްގޮންޖަހާފަނެވިްބާރުގެްެތރެއަށްްއަަރއިގަެނ،ްދެންްކޯޓުންްމި

ކަށް،ްޤާނޫނުއަސާސީެގްގޮތަކަށްްކަންތައްތަްއްކުރާްމްްކޯޓަކީްއެްބޭފުޅުންްހިތުހުރިކޯޓަށްްކުރެވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްސުޕްރީ

ްޢަ ްބޭރުން ްއެ ްނޫން. ްަބއެއް ްލިބިގެންވާ ްބާރު ްމެނ7ްްމަލުކުރުމުގެ ްކޮން ްރައްޔިތުން ްކޮންބަެއއްތޯ. ްއެއީ ޑޭެޓްއްމީހުން

ްެއއާ ްަބއެއްތޯ. ްމަްދީފައިވާ ްރައްޔިތުންެގ ްމެންޑޭޓުޚިާލފަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްފަރާތްޖިލީހަކީ ނުޑްދީފަިއވާ ްއަުޅގަ ކަުމގައި

ކުރުމުގައިްބަޔާންކުރޭްމިްޤާނޫނުއަސާސީްމާނައުޅޭްގޮތަކީްމިސާލަކަށްްޤާނޫނުއަާސސީގައިްއެބަްްވެގެންްމިދެކެނީ.ްއާދެ!ް

ްޑިމޮްކރަޓިކު،ްއެބަ ްމިނިވަން ްޤައުމުަތކުަގއިްޖެހެއޭ ްހުުޅވިގެްނވާ ،ް ްބަލަން.ްމާޑިމޮކްރަސީތަުކގައި ްގޮތްތަކަށް ނަކުރާ

ްކޯޓުަގއިސުޕްރީ ނޑިޔާރުންނަކީްްމް ްފަ ްިގނަ ންިތއްބެިވ ްޢިލްމެްއްއަުޅގަ ްމިފަދަ ްއެނޭގ ްވެްސްެއބަ ްއެންމެންނަށް ޑުމެން

ބަެއއްްެވސްްްސޮސަިއޓީގައިްއުޅުްއވިްވިތާކަށްްމިފަދަްއޯޕަންްޑިމޮކްރަޓިކުވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްޭބފުޅެއްްނޫން.ްނުއުނގެނިް

ްކިހިނެއް ްދެން ްއެް،ތޯނޫން. ްބޭފުޅުން. ްއެ ްކުރާނީ ްކީއްތޯ ްލައިެގން ްއަތަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރައްޔިތުންެގްމި ހެންވެގެން

ްތެެރއަށްް ްބާރުތަކުގެ ްޖުޑިްްމަޖިލީހުގެ ްއަަރއިގަންނަނީ. ްއިންޑިޕެންޑެންވެސް ްއަށްްޝަލް ްޖުޑިޝަރީ ްޭއ، ލިބިގެްނވާްްްސ

ްއާދެ!މިނިވަން ްހިންގަނީ. ްއެ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްޖަރީމާތަކެއް ްހުރިހާ ްމި ްވިދާޅުެވ، ކަންތައްތަކެްއްްމިްކަމޭ

ްރަްއޔިތުކުރެިވގެން ްބާރެއްްނުވާނެ. ްލިބޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްލިބިދޭންޖެހޭނެ. ްބާރު ްލިބިދޭންޖެހޭ ްމަޖިލީހަށް ންެގ

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބާރެއް. ްދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެއީ ްރައްޔިތުންްނޫން. ްއެންމެްއިން ްއެހެންވީމާ، ްބާރެއް. ްދީފައިާވ ނަށް

ް ްއަްނިޑމޮކްރަޓިކުއިންސްޓިޑިމޮކްރަޓިކު ްއެންމެ ްމައްޗަްށ ްމިްިޓއުަޝންގެ ްކުރަން ްކީއްތޯ އުޅެނީ.ްްއިންސްިޓޓިއުޝަުނން

ްކޮށްފަ ްހަނގުރާމަތައް ްދާޚިލީ ްޤައުމުތަކުަގއިވީަމއޭ ްކަންތައްތައް ްޑިމޮކްރަސީމިކަހަލަ ްމިހާރު ްވަނީ. ް،ގާއިުމކޮށްފަިއވާްއި

ްހަނގުރާމަ ްދާޚިލީ ްަޤއުމުތަކުްނ ްކަންަތއްތަކާްހާސިލުކޮށްފައިވާ ްބާވަތުގެ ްމި ްއެްވެސް ްކޮށްފައިވޭ. ފަދަްްމެރިކާުހރެ

ް ްޮގއްސަ ްމިހާހިސާބަށް ްސުޕްރީްވަނީޤައުމުތަކުން ްހަނގުރާަމކޮށްފަ. ްކޯުޓގެދާޚިލީ ްބައެއް ްފަދަ ްކޯޓު ނިޑޔާރުންްްމް ފަ

ކަންތައްަތއްްްއެް،އަށްްއަވަްސވެްްމަލުކުރުމުގެްަސބަބުންްދާޚިލީްހަނގުރާމައިްވެސްްެއކްިޓވިސްޓުްނގެްގޮުތަގއިްޢަރުގަްއޭ

ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއަޅުްކޮށްފައިވޭ. ްލިބިގަންނަންަކންތައްތަކުން ްއިބުރަތް ނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެްންގަ ްޤައުމަށް ްމި ޖެހޭނީ.

ްއެ ްނުގޮްސ ްހިސާބަށް ްހަނުގރާމައަކާ ްދާޚިލީ ްމިކަންތައްތައް ްގެަނއުމުަގއި ްވުމަްޑިމޮކްރަސީ ީކްކަންތައްަތއް

ްރަޙް ްލިބުނު ްއަނބުްއެހެންނަމަވެސްް.މަތެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަނެއްކާ ްއުޅެނީްމިކަން ްއެ ްކޯޓުން ްުސޕްރީމް ރާ

ްް..ދާޚިލީްހަނގުރާމަ.ް،އަހަރުްފަހަތަށްްޤައުމުްގެންގޮސ111ްްްކަންަތއްްއަުލންްއަނބުރާްްމިނިގުޅަިއގަނެ،ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިއްްް.ޝުކުރިއްޔާ ްދާއިާރގެ ްމާފުގައްދޫ ްއާދެ! ްާއދަމް. ްޒާހިރު ްމެންބަރު ކުރައްވާތި!ްޒަތްތެރި

ްމާފުކުރައްވާތި! ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު،ް، ޢިއްޒަތްތެރި
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ްފުރުޞަތު ްފަހުން ްއަދި ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަރު. ްއަުރވަނީްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފުރުޞަތު ްައޅުަގނޑު ްފުރަތަމަ އަރުވާނަން.

ްއަށް.ްްهللاމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްެތރި

ްް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްވަ .بسن هللا الرحون الرحين ްފަރާތްތަކަށް ްބަެއއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްތަފާތުްޝުކުރިއްޔާ ރަށް

ްވާަހކަ ްމެދު ްބިާލ ްމި ްދަގޮތްގޮތަށް ްމި ްއަޅުގަްދެކެވެމުންދާ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތެްއްނޑިަވުޅގަިއ ްކޮންމެ ނަޑކީ

ްއެއްް ްވިޔަސް ްވެސް ްޯވޓުއިރަކު ްކަންތައްތަކަށް ްދެންނެވި ްެވސްްިމ ްައކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަދި ްނޫން. ްމީހެއް ްހެދި ދީ

ްނޫން ްބައެއް ްމަސައްކަްތކުާރ ްވާއިމްތިޔާަޒކަށް ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްމެދު ްބިލާ ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަހކަދައްަކަވއި،.

ްއޮޅޭ ްގޮތްޮގތަށް ްތަފާތު ްމިްްރައްޔިތުންނަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭބޭފުޅުން ްވާހަކަެދއްެކވި ްވިދާުޅވެ ްބަސްފުޅުތަކެއް ފަދަ

ްގެންނަވައިް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލު ްބޭް،އިމްތިޔާުޒގެ ްފާސްކުރައްަވއިއިމްތިާޔޒު ްބިލު ްމި ްޢިްއޒަތްތެރިްހެއްދެްނުންވެގެން ވީ.

ްއެހެން ްނޯންނާނެ.ްނޫނަރައީސް ްޤައުމެްއގަިއ ްމި ްއިމްތިާޔޒެްއ ްނެތް ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ްހާލެއްަގއި ްއެްއެވސް ސް

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުއައްސަސާ. ްތަމްސީލުކޮށްދޭ ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި ްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހަކީ ްޤައުމުގެ ްމި އެއީ

ްއެބަ ްޙަޤީޤަތާްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑުްްޖެހޭ ްކޮެޅއްގަްއެއްގޮތަށް ްގެްނގޮސް ްެވސް ްވާހަކަތައް ޖައްސަން.ްްއިމެންގެ

ްރައީސް ްފެންނަނީްް.ޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެންނަށް ްތިންްއަުޅގަ ްބޭނުންކޮށްގެން ްގޮަވިއގެންްއިމްތިޔާޒު ހަތަރުްސެކިއުރިޓީން

ްބުނަމުންދާ ްވާހަަކ ްނުކުރާ ްއެކަން ްތިމަންނާމެން ްމީހުން ްބައްލަަވއލަްއުޅޭ ްމަޖިލީހުް!ްއވާތަން. ްމިހާރުމި ވެސްްގައި

ްބޭނުން ްބިލުގެ ްއިމްތިޔާުޒގެ ްއިމްތިޔާޒު ްނޫނީ ްެސކިއުރިީޓއާހިފައިގެން ްގޮސް ްއެހެނިހެންްޭބނުންވެގެން ވެްސްްއަދި

ނޫނީްމިްވާހަކަް.ްއަދިްއެހެންްޕާޓީތަކެއްތޯ.ްތޯއެމް.ޑީ.ޕީްގާޑުންްލަިއގެންްއުެޅނީތައްްހޯދަިއގެންްފަހަތުގައިްބޮޑީްވަސީލަތް

ނޑުްމިގޮތަށްްދައްކަވާ އަުޅަގނޑުމެންގެްރާއްޖޭަގއިްމިއަދުްް،ވެސްްޤަބޫލުކުރަންްބޭފުޅުންތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއަުޅގަ

ޖެހޭްްވެްސްމިގޮތަށްްދެކެވޭއިރުްަދއްކާަލން.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްހުރިހާްފަރާތްތަކެއްގެްވާހަކަްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަ

ްބޭބޭފުޅުން ްމުއައްސަސާތަކުްއެިކއެކި ްމިނިަވން ްގޮުތގަނަށް ްވަޒީރުންގެ ްައދި ްއާއި ްގޮތުަގއިްްގަ ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްައދި ާއއި

ްބޭބޭފުޅުން ްއިމްތިާޔޒުތިއްބެވި ްކޮންކޮން ްލިބެނީ ްކޮންކޮންް،ތަކެއްތޯްނަށް ްކޮންްލިބެނީ ްއިނާޔަތްތަކެއްތޯ،ްލިބެނީ ކޮްންމާލީ

ްއަ ްކިހިނެއްއުޖޫރައެއްތޯ. ްހިނގައިދަނީ ްކަންކަން ްބަަލއިްދި ްރަީއސްފިކުުރކޮްވިސްަނއި،ްތޯ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަތުރުްށްލަން. .

ްޚަރަދަށާ ްހަ، ްގޮތްގޮތުން ްއެހެނިހެން ްފައިސާއަދި ްވަރަށް ްނެތް ްހައްދެއް ްބަިއވަރު.ްމަ ްމުއައްސަސާތައް ނަގަމުންދާ

ްއެންމެ ްއޮތުމަކީ ްކޮންމެހެން ްއިނާޔަތްތައް ްމާލީ ްޤަބޫލުކުރަްނ ްވެސް ްވެއްޖެްއޔާްްއަޅުަގނޑު ްނޫނީ ްނޫން. ރަނގަުޅގޮެތއް

ވަންޏާްހުރިހާްމުއައްސަސާތަަކކަށްްެއއްްުއސޫލުންްއެކަންްކުރީމާްއެހެީރްްދޭންްނުފެންނަްކަމަށްހެންްމާލީްއިނާޔަތްކޮންމެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމިނިވަްންމުއައްސަސ5ްްާރަނގަޅަށް. ްދުވަހު ްދުނިޔެްްއަހަރު ްމަަސްއކަތްކޮށްލާފައި އުމުރަށްްެއއްަގއި

ްމުސާރަްއެ ްލިްތަނުގެ ްއެަލވަންސްތައް ްގޮްބޭއާއި ްއެއީކީ ްދިޔައިމާ ްލާރިނަގަމުން ްހަދަިއގެން ްަގާވއިދެއް ނުދަްއާކްތަށް
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ްވާހަކަ ްޤައުމަށްްތިބެންވާވަުރގެ ްމި ްނޫން. ްދީނަށްް،ޓަަކއިްއެްއ ްމިޓަްނޫނީ ްއަދި ްނޫނީ ްފަާނވެގެްންްކައި ޤައުމު

ްވާ ްބިރުން ްބޭބޭފުޅުންހިނގައިދާނެތީވެ ްފާހަގަކޮށްލަްއވަންްްހަގަދައްކާ ްވާހަކަތައް ްމި ްހަްވެސް ނޑު ްއެދެން.ްއަޅުގަ މަ

ް ްރައީސް. ްޔަޤީނުންޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްޤައުމުްއަުޅަގނޑަށް ްމި ްކަމަކީ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއޮންނަންވެސް ްހަމަގައި ހަމަްވާނީ

މަލުކުެރވޭ.ްމިްޤައުމުގައިްއެންމެްބޮޑަށްްއިމްތިޔާޒުްލިބެންވާްަބޔަކީްމިްމެދުްއެއްްއުސޫލަކުންްޢަްއެންމެންނާއުސޫލެއް.ް

ް ްޤަުއމުގައިޤައުމުގެ ްމި ްރަްއޔިތުން.ްްރަްއޔިތުން. ްޤައުމުގެ ްމި ްެވސް ްބަަޔކީ ްލިބެންވީ ްރައްކާެތރިކަމެއް ްބޮޑު އެންމެ

ނޑިޔާރުްނނަށް ްފަ ްަބއިވަރު ްއެތައް ްސަޭތކަ ްމީހުންނަށްްް،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްތިބި ްމުއައްަސސާތަކުަގއި ްއެހެން ނޫނީ

ްދީފަ ްދީފަްްއި،އިމްތިޔާޒުަތއް ްއިނާޔަތްތައް ްސެކިއުރިޓީްއި،ނޫީނ ްަބިއަވރު ްއެތައް ްލާފަްަރްއކާތެރިކަންމަތީ ްއިެއއް

ްރައްޔިތުްބައިތިއްާބއިރު ްނިކަމެތި ްޤައުމުގެ ްފަސޭހަމި ްބަލާކަށް ްދާތަން ްކޮށާލަިއގެން ްމަގުަމތީގައި ްނޫން.ްްމީހާ އެއް

ްއެބަ ްްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރިހާ ްމި ްޖެހޭ ްތިލަކޮށް، ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ްވެސް ްރައްޔިވާހަކަތަކެއް ކިަޔއިދޭން.ްތުންނަށް

ްއިޚް ްއެބައަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހުރިއްޔާ ްރައްޔިތުްލާޞްތެިރކަމެއް ްކައިޖެހޭ ްބުނުމުގެްމީހާ ްވާހަކަ ްމި ރީ

ްވާހަކަހިތްވަރު ްދައްކާ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިްއޒަްތތެރި ްކުރާްލިބިގަންނަށް. ނޑުމެން ްައުޅގަ ކަންަތކާއިްްާއއި

ްރަ ްދެން ްފަސޭހައްޔިތުދިމާނުވީމާ ްވެސް ްްމީހާއަކަށް ްއެއާ ްނުވާނެ ނޑުްގޮްއިދޭތެޭރގައެއް ްއަުޅގަ ްނިންމާކަށް. ެތއް

ްރައްޔިތު ްހުރެ، ްގޮސް ްޮގވަިއގެން ްހުރެބޮޑީގާެޑއް ްކައިރީ ްްމީހާ ްނޫނޭ ްބޭުނމެއް ްބޮޑީގާޑެއް ްމިހިރީްތިމަންނާ ބުނާއިރު

ނޑު ްއަުޅގަ ްކީކޭތޯ ްމިސާލަކަށް.ްދެން ްބޮީޑގާޑު ްޖެހިގެން ްދަންނަވާީންކައިީރގައި ްކިޔަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްމި މެން

ްއަިދް ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްދިމާކުރަން ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްޢަމަލާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއާއި ްވާހަަކ ްދަްއކާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެއްކޮޅު ްޖެހެއޭ. ްވެސް ްއެނގެްނ ްއެބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްާވކަން ްޙަޤީޤަތެއް ްވާަހަކއިގެ ްދައްކާ ްންއަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެްން ްމުޅިން ްކަންކުރަނީ ް ްައޅުަގނޑުމެން ްއަނެއްޮކޅުން ްެއއް. ްވާހަަކ ްއެހެން ްމުޅިން ްަދއްކަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްބަޖެޓުންް ްދައުލަުތގެ ްއަދި ްއިނާޔަތްަތާކ ްއެިކއެކި ްަވށައިގެން ްިމއަދު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްަރއީްސ. ްިޢއްޒަތްތެރި ގޮތަކަށް.

ްޮގތުގައިް ނޑުްިމއަދުްދަްއކާލަންްއެަބްޖެހޭ.ްްއެތައްްަފއިސާތަެކއްްޭބކާރު ްއަުޅގަ ޚަރަދުކުރަމުންދާްމީހުންގެްވާހަކަްވެސް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްރާްއޖޭގެްބަޖެޓުގަިއްނެތްވަރުންްެއކިއެކިްފަރާްތޔަކަށްްއިނާޔަތްަތކާއިްއުޖޫރަތައްްދެމުންްއެަބް

ނޑުމެންނަށްްދަުއލަތުގެްއެަތއްްބަޔަކަށްްޕެންަޝނުގެ ގޮުތގައިްއެތައްްަބއިވަުރްލާރިތަކެއްްދެމުންްއެބަްދޭ.ްްދެވޭ.ްއަުޅގަ

ްއަދަދުތައްް ްބޮޑެތިސިންގާ ްރިޓަޔަރކޮށްަފިއ ްއިން ްވަޒީފާ ްުނވަތަ ްގޮުތގައި ްެޕންޝަނުގެ ްނުޙައްޤު ްތިބެ ވަޒީާފގައި

ނ ްއަުޅގަ ްެއއްގޮްތޮކށްލައި، ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްމި ްތިބި. ްއެބަ ްމިއަދު ްމީހުންތައް ްނަގަމުންދާ ޑުމެންނަށްްދުނިޔެއުމުރަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްހަމަޖައްސާލަންޖެހޭ ްމިކަން ްގޮުތަގއި ްޕެންޝަނެއް އަސާސީ

ްވާހަަކް ްއިންޞާފުވެރި ްދެއްކެނީކީ ްއެ ްމަތިންްހަނދާންނައްތާލީމާ ްއެންމެންގެ ްހުރިހާ ްައނެއް ްވާަހކަދައްކާަފއި އެއްަބއެްއގެ

ްހު ްމި ްދަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. ްމަގަކުްންއެއް ްއުސޫލަކަށްމްއެްއ ްހަމަައކަށް،ްެއއް ްއެއް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެްއޗެއް ރިހާ

ްހަދައިލާފައި،ްނޫނީް ްގޮތެއް ްއޮްނނަ ްޕެންޝަނެއް ްއަސާސީ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހުގައި
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ްއެ ްވެސް ްކަންތައްތަ ްއެހެނިހެން ްއިމްތިޔާޒުތަާކއި ްއޮންނަންވީ ްދެން ްހަމައަކުްންވެއްެޖއްޔާ ްއެއް ްުއސޫލަކުން، އް

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަިއގައި ްދަްއކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްަކމަށް ްރަނގަުޅވާނެ ގެންދެވުނީމާ

ނޑުމެންގެްޢަމަލުންްވެސްްމިކަންްއެބަްސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ.ްޝުކުރިްއާޔް ޙަޤީޤަތްްއެބަްސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ.ްއަދިްއަުޅގަ

ްތެރިްރައީސް.ޢިއްޒަތް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފިއވާްްަވގުތުްހަމަވީ.ްއަދިްމިް ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްމިްބަޙުސްގައިްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްކަ

ވަަޑިއގެންްނެތްްްބަހުސްގައިްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަްންއެދިަވޑަިއގަންަނވާްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރަކުްވެްސްމިްވަގުުތްމާލަމުގައި

ްވެްސްަވޑަިއގެްން ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުްއވި ްބިލު ްމި ްބަލާއިރު ްބުނަން ްފަހުބަސް ްބިލުގެ ްވެސް.ްއަިދްމި ްޕާޓީއަކުން އެހެން

ްއެހުުމެގް ްވޯޓަށް ްމިއަުދގެ ްހަމަވީ. ްމި ްވަގުުތ ްބަހުސްގެ ްއިބްތިދާޢީ ްބިލުގެ ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއެހެންވީާމ، ްނެތް. މާލަކު

ްބިލު ްމި ްދިޔައިުރްްވަގުުތަގއި ްމަސަްއކަތް ްދުވަހުގެ ްއޮންނާނެ.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބަށް ްއެހުން ްވޯޓަށް ްފެނޭތޯ ބަލައިގަތުމަށް

12ްވަނަްނަންބަުރްފިޔަަވއިްއެހެންްނަންބަރުތަުކގައިްހުރިްމަަސއްކަތްަތއްްމިްވަނީްނިމިފަ.ްއެޖެންޑާެގ12ްްއެޖެންޑާގެް

ްކަ ްހުރި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްވަީނ ްމި ްނަންބަރުގަިއ ްވެްސްވަނަ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްއެކަަމކީ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ންކަމަށް

ް ްދެނ1:31ްްްއަޅުަގނޑުމެން ނޑާލަނީ. ްމެދުކަ ްމި ްޖަލްސާ ްމިހާހިސާބުން ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްކުރާ ާވއިުރ

ްަގއި.1:25ްޖަލްސާްފަށާނީް

ް

ް]އަށ13:25ްްްއިްނ12:18ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަސައްކަތްަތއް،ްް`. ްެއޖެންޑާގަިއވާ ނޑާލީ ްމެދުކަ ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްކުރީގެ ްމިއަދު ނޑުމެން އަުޅގަ

ް ްޖަހަންޖެހޭ ްވޯޓަށް ްހިސާބުން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނިމިގެން. ްކަންތަްއތައް ްފިަޔވައި ްރަނގަބީލ5ްްުވޯޓުނެގުން މިނެޓުގެ

ްުތޮކޅަކަށްފަހު(ްޖައްސަަވއިދެްއވުމަށްްއަމީންޢާްއމުްއަރިހުންްއެދެން.ް)ވަގު

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއެޖެންޑ1:31ާ ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދަށުން ްއުސޫލުގެ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްޢާްއމުކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ،12ްްއައިޓަމުްަގއި

ްމިއަ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ްއެޖެންާޑްވޯޓަށް ްެއއީ ްއޮތީ. ްދަންނަވަން ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްކަމެއް ްެދ ދު

ް 12.1ްްއައިޓަމު ްއައިޓަމު ްއެޖެންާޑ ްވެްސ12.2ްއަދި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމައްސަލަ. ްދެ ްއޮްތ ްމި ަގއި

ްވޯޓަ ނޑު ްައޅުގަ ް)ވަގުުތކޮޅަށްފަހު( ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްޗެުކކޮށްލެްއވުމަްށ ްމިހާރުްކާޑުކޮޅުަތއް ށް

ދަންނަވާނަން.ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްމެދުް ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްހުއްޓުވުމުގެ ްފުރައްސާރަުކރުން ްޖިންސީ ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ްއާދަމް ރޮޒައިނާ

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށް.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

63ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

57ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްދެްއވާ:ވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނު
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުން،ްސަރުކާރުެގ57ް.ްޖުމްލ29ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ57ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްފުރައްސާރަކު ްޖިންސާ ްހުށަހަޅާފައިާވ ްއާދަމް ްޮރޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްތުލުސްދޫ ރުްންފަރާތުން

ްފޮނުވުމަްށް ްކޮމިޓީއަކަށް ްވަގުތީ ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްމި ްފާސްވެއްޖެ. ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ހުއްޓުވުމުގެ

ްއެހެްނވީމާ،ް ްއޮތީ. ްއަންގަވާަފއި ްއަޅުަގނޑަށް ްދިޔައިރު، ްބަހުސްކުރެވެމުން ްމަޖިލީހުގައި ްކަމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

އަުޅަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްްވޯޓަށްްދަންނަވާނަންްވަގުީތްކޮމިޓީައކަށްްފޮނުވަން.ްްއަޅުަގނޑުްއެްފުރުޞަތުްއަުރވާނަން.

ްމެންބަރުް ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްހުށަހަޅުއްވައި، ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ްތާއީުދކުރެްއވުން.ްއެހެންވީމާهللاްޢަބްދު ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ްދަންނަވާނަން.ްތުލުސްދޫް،ްޢަބްދުއްރަޙީމު ްވޯަޓށް ނޑު އަުޅގަ
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ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްަވއި،ްނޮިޅވަރަމު ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްފޮނުް ްކޮމިޓީއަކަށް ްަވުގތީ ްބިލު ްހުއްޓުވުމުެގ ްފުރައްސާރަުކރުން ްޖިންސީ ްވަނީ ްތާއީދުކުރަްއވާފައި ވުމަށް.ްނަޝީދު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްނަޝީދުްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

63ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 55ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 28ް.ްފާްސވުމަށް ްބިލުެގް.ްއެހ55ެ.ްޖުމްލަ ްމި ންކަމުން

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކު ްފާސްވުމާ ްގޮތަށް ްމި ްފާސްވެއްޖެ. ްފޮނުއްވަން ްކޮމިޓީއަކަްށ ްަވގުތީ ަވަނ116ްްމަސައްކަތް

ްގޮތުންް ްބުނާ ްމާއްާދގައި ްއެ ްފުރަތަމަ ްޢަމަލުކުރަމުްނގެންދާނަން.ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްަމތިން ްގޮތުގެ ް)ނ(ގަިއވާ މާއްދާގެ

ނަޑއަޅަންޖެހޭނީ ްއަޅުަގނުޑްްކަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއަދަުދ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއަދަދު. ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނޭ ކޮމިޓީގަިއ

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމައްޗަންޮގޅީ ްމެންބަރުންނަށް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ފުރުޞަތުއަރުވަން

ްރަޝީދު.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްންޮގޅީްމައްޗަ

ް ްހަދާފަިއ ްއަދަދަކަށް ްއޮނަހިރި ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮމިޓީައކަށ7ްްްޝުކުރިއްާޔ މެންބަރުންގެ

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހަމަ ްއޮންނާނެ ްވެސް ނޑުމެންެގްތެރޭގައި ްއެއް.ްއެހެންވީާމ،7ްްހަދަން.ްއެއީ،ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީ މެންބަރުްނގެ
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ްއާދެ!މެންބަރ7ްު ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްއެއް ްކޮމިޓީ ްްށްްއ7ްަްންގެ ްރަނގަުޅ11ްްވުރެ އެންމެ

ް ނޑަްށްފެންނަނީ ްއަޅުގަ ްފެންނަނާތީ ްދެންނެވ11ްިކަމަށް ްެއްއްއުފެއްދުމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްެއްވާހަކަ،ްކުީރަގއި ްކޮމިޓީ ގެ

ނޑަްށްފެންނަނީ.ްޝުކުރިއްޔ11ްްާމެްނބަރުންނެއްްނޫން.7ްްއެތިްބާތިލުކުރަްއވަިއ،ް ްމެންބަރުންގެްކޮމިޓީައކަށްްއަުޅގަ

ް

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތާއީދު.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށް ްދަންނަވާނަން. ްވޯަޓކަށް ްައޅުަގނޑު ްއެުކ، ްނެތުމާ ްހުށަހެުޅމެއް ްއެހެން ްހުށަހެޅި،ްޝުކުރިއްާޔ. ފަހު(

ްހުށަހަޅުއްވައި،ްމަތިވެިރް ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްވަނީ،ްމައްޗަްނގޮޅީ ތާއީދުލިބިފައި

ް ްވަނީ ްާތއީދުުކރައްވާަފއި ްމުޙައްމަދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްބިުލގ11ްްެދާއިރާ ްމި ްކޮމިީޓއަކަށް މެންބަުރންގެ

ްފޮ ްގޮތަކަްށްމަސައްކަތް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްކޮމިޓީއަކަށް. ްަވުގތީ ނުްއވުމަށް،

ްވޯޓުްދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދުްމެންބަރު:ްތާއީދުކުރެްއވި

ް

64ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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.ްއެހެންކަމުން،ްމިްބިލުެގ52ް.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ52ްުްވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދު

ް ްއަދަދަކީ ްކޮމިޓީގެ ްަވގުީތ ްފާސްކުރައްވާަފއިވާ ްމަޖިލީހުން ްމަޖިލީހުނ11ްްްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްކަމަށް މެންބަރުން

ަގއިްދެންްބުނެފައިްއޮންނަނީްމިްވަނަްމާއްާދގެް)ނ(116ްފާސްވެއްޖެ.ްމިްގޮތަށްްފާސްުވމާްއެކުްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް

ްނަންތަްއް ްމެންބަރުންގެ ްއެހެންީވމާ، ްކަމަށް. ްފާްސކުރަންޖެހޭނެ ްނަންތައް ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ކޮމިޓީގަިއ

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްތުލުސްދޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމް. ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫް

މެންބަރުންގެްކޮމިޓީގައިްތިބުމަށްްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާލަން،ްބިލެތްދޫްދާއިރާގ11ްްެޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިް

ްއިބްރާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްޙަމްޒާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދިއްޫދްޢިއްޒަތްތެރި ްރަޝީދު. ހީމް

ދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްތިނަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމު.ްހަނިމާދޫް

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްމުޖްތާޒު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ް ްމެންބަރުްރަފީޤު ްދާއިރާގެ ްއަބޫބަކުރު.ްތުލުސްދޫ ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ޙަސަން.ްމާވަށު

އަޅުަގނުޑ،ްރޮަޒއިނާްއާދަމް.ްމަޑުއްވަީރްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްވިސާމުްޢަލީ.ްުދވާފަރުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް.މެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރު.ްއަދިް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުހުޅުހެންވޭ

ނޑުްތާއީދުކުާރްވާހަކަްދަންނަވާލަން. ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްކޮިމޓީްއަށްްއަުޅގަ

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ބަރުްއަޙްދާއިާރގެްމެންްކުޑަހުވަދޫ

ް ްމި 7ްްއާދެ! ްވެސް، ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްކޮިމޓީ 11ްްމެންބަރުެގ ްކޮމިޓީ. ްއަށ11ްްްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ

ް ްހުށަހަޅަން. ްނަންތަކެއް ްހަމަ ްވެސް ްމ7ްްިއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނާފައި ްކަމަށް މެންބަރު

ްމުހިއްމުްމަޖިލީހު ްކޮންމެހެން ްހިމެނިވަޑަިއަގތުމަކީ ްކޮމިޓީގައި ްމި ްބޭފުޅުން ްއަންހެން ްހުރިހާ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގައި

ްލިސްެޓއްް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްވެގެން. ްަދންނަވާލަން ްވާހަކަ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްދެކޭީތވެ ްކަމުަގއި ކަމެއް

ްތައްޔާރުކޮށްލާފައިްހުށަހަޅާލަން.

ް

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ
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މިހާރުްހުށަހެޅުއްވޭނެްއިނގޭތޯ.ްމިހާރުްމިްއޮތްްމަރުޙަލާްައީކްނަންްހުށަހެޅުމުގެްމަރުޙަލާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނަންް

ްހުށަހަޅުއްވަންްބޭނުންފުޅިއްޔާްއަޅުަގނޑުްއެްފުރުޞަތުއަުރަވން.

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްނޑަށްްލިސްޓުްަފއިނަލްޮކށްލަންްކުޑަކުޑަްވަގުުތކޮެޅއް.ްއަޅުގަް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެދުނީް ްފުރުޞަތަކަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބުނީ. ްފުރުޞަތެއް ްމި ްގިނައިރުން ްވަރަށް ްައޅުަގނޑަށް ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަ ްއިނދެގެްންއަޅުަގނޑުމެން ްބެންޗުގައި ްއުފައްދާފައި ްކޯޓު ްހުޅުމާލެ ްމުޙައްމަދު ްއާދަމް ްކިޔަން، ްއެބަ ްއިން ްގިނަ ށް

ްބެލިްވާހަކަ.ްމިްބިލުްހުށަހެޅީްރޮޒައިނާ.ްކޮމިޓީްހުށަހެޅީްރޮަޒއިނާ.ްޭއގައިްއިންނަނީްރޮޒަިއނާ.ްކިހިނެއްތޯްވާނީ؟

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްފުރުޞަތުްްނަން ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމަށް ްަނން ްއެހެންވީމާ، މީ.

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްެމންބަރު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްަމޑަވެލީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.ްްކުޑަުހވަދޫ

ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު.

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްޒިމުމުޙައްމަދުްނާދާއިާރގެްމެންބަރުްްމަޑަވެލީ

ވިދާޅުވުމަީކ4ްްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްދެންމެގައިްމަޖިލީހުގެްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާްއަންެހންކަނބަލުންް

ް ްތިއްބަވާ ްކުށްބަހެއް.ްމަޖިލީހުގައި ްކުށްްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެްކަމަށ5ްްްއެއީ އަންހެންކަނބަލުން.ްއެހެންވީމާ،ްއެްއިމްލާ

ްނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.އަޅުގަް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްލިސްޓުްތައްޔާުރވެއްޖެްނަމަ،ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.
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ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްނާޒިމު.ްޝުކުރިއް ްމެންބަރު ްާދއިރާެގްިޢއްޒަތްތެރި ްދިްއގަރު ްަނންތަކަކީ ްހުށަހަޅާލާ ނޑު ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްޒުބައިރު.ްފަރެސްމާތޮޑާް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢާދިލް.ްދުވާފަރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްމަރަދޫ އަދި

ްމުއްޠަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެ ްނަޝީދު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ލިބު.ްނޮޅިވަރަމު

ްދާއިރާގެް ްދެކުނު ްވިސާމު.ްގަލޮޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްރޮޒައިނާ.ްމަޑުއްވަރީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ްއީވާ. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރި ްމަހިބަދޫ ްމާފުކުރައްވާތި! ްރުޤިއްޔާ. ރު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރުޤިއްޔާ.ްމަހިބަދޫްދާއިރާ.ްދެންްކުށެއްްކިޔުނަސްްއެާހވަރުާވކަށްނުާވނެްއިނގޭތޯ.ްމަހިބަދޫ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްމަސައްކަތް...

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްްޑަހުވަދޫކު

ްމާރިޔާ.ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދި ްރުޤިއްޔާ. ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަހިަބދޫ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްއުތުރު ްމައްޗަންޮގޅީ ްދަންަނާވލީ. ްނޭނގޭތީވެ ްތަފްސީލުކޮށް ްާދއިރާ ްސީދާ މެންބަރުްްއަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުންްެވއްެޖްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްހީކުރަން.ްކޮންމެވެސްްބޭފުޅަކުްާތއީދުކުަރއްވާނެްކަމަށް.11ްމާރިޔާ.ް

ް

ްދާއިރާްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ނޮޅިވަރަމުް

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްރޮޒަިއނާ، ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުްއވިްްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދަމް ރޮޒައިނާ

ްލިސްޓަށްްތާއީދުކުރާތީްއެހެންްކޮމިޓީްއެްއަގއިްހިމެނަންްތަނާޒުލްވާްވާހަކަްދަންނަވަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

11ްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރަށްްއަޙްމަދުްއާމިރަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރަވން.ްދެންމެ،ްހުށަހެޅުއްވީ

ްނަންްކޮމިޓީްއަށްްފާސްކޮށްފައިްއޮތީ.11ްނަން.ް

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު
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ްވަޙީދުގެް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްާދއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަދަލުގައި ްނަޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ!

ްނަންްހުށަހަޅަން.

ް

ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްނަންްޮއންނަންޖެހޭ.11ްނަން.11ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްލިސްުޓަގއިްއަިދވެސްްމިްވަނީް

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ޑާްހެދި،ްގަލޮޅުްއުތުރުްނަންްކީންްިއނގޭތޯްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްތަނުގައިްއެްވަގުތުްއަޑުަފއްަގނ11ްއަޅުަގނޑުް

ްޢަބްދު ްީއވާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއަުޑްهللاދާއިރާގެ ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްކީްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްނަން ގެ

ްއިިވވަަޑއިނުގަންަނވާތީްކަންޭނނގެ.ްދެން،ްލިޔުމަކުންްައޅުަގނޑުްމިްލިސްޓުްހުށަހަޅައިްެވސްްފާނަންްރިޔާސަތަށް.

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްދަންނަވަނީް ްވޯޓަްށ ްިލސްޓަށް ްައޅުަގނޑު ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްިރޔާސަތަށް. ްފޮނުްއވާަލދެއްވާ ލިޔުްއވައިަލއްވާަފއި

ްހުށަހެޅި،ް ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަްށ ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްަތރުތީބުން. ްތާއީދުލިބިފައިާވ ހުށަހެޅި،

ްއެންމެ ްތަރުތީބުން. ްޢިއްޒަތްތެިރްްތާއީދުލިބިފައިވާ ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްދަންނަވަނީ، ްމި ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ފުރަތަމަ

ްމަނިކުް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންޭވރު ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ މެންބަރު

ްހު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްލިސްޓަްށްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ، ށަހަޅުއްވާަފއިވާ

ްއަޅުަގނޑުް ްނަމަ ްިއންނެވި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީުދކުރަްއވާ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްއެއް ތާއީދުލިބިފަ

ްލިސްުޓގަިއް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.

ްނަން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްކުޑަހުވަދޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.11ްއަދިވެސްްއޮތީް

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްއެގޮ ްއަދަދު ްހިސާބުގެ ްއޮތްިއރު ްތަރުތީބުކޮށްލާފައި ްލިސްޓު ްމި ްައޅުަގނޑު ްމާފުކުކުރައްވާތި! ްބޮޑަށް ްވަރަށް ތަށްްއާދެ!

ްޒާހިރުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ނުޑްހުށަހަޅަން،ްގައްދޫ ްއަޅުގަ ްޮއތީ.ްމަދުވާްނަމަށް ްވެއްޓިފައި ޖެހިފައިްނަމެއް

ްއާދަމް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްިއއް ްއެކީަގއި ްލިސްޓު ްފުރިހަމަކޮށް ްއަލުން ްފުރިހަމަކޮށް، ްއެކީަގއި ްލިސްޓު ްއަލުން ްމެންބަރު ވާލަެދއްުވންްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން.ް

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްމެންބަުރް ްިޢއްޒަތްތެރި ްކިަޔއިލާނަން.ްދިއްގަުރްދާއިރާގެ ްެއއްފަހަރު ްއަދި ނޑު ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ރުްޢާދިލް.ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޒުބައިރު.ްއަޙްމަދުްނާޒިމު.ްއަދިްމަރަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަ

ްވަޙީދު.ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްއަދި ްމުއްޠަލިބު. ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

މެންބަރުްވިސާމު.ްގަޮލޅުްއުތުުރްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްރޮޒައިނާ.ްމަޑުްއަވރީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ްއުތުރުްهللا.ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު މަހިބަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރުޤިއްޔާ.ްމަްއޗަންގޮޅީ

ް ްާއދަމް. ްޒާހިރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމާރިޔާ.ްގައްދޫ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމ11ްަދާއިރާގެ ށްްހަމަވެއްޖެ

 އަޅުަގނޑުްއުއްމީދުކުރަން.ްޮކންމެވެސްްބޭފުޅަކުްމިކަމަށްްތާއީދުކޮށްދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

 ގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުްތަނާޒިުލވާް ނޑަށްްއެަފދަްކޮމިޓީްއެްއަގއިްއުޅުމަށްްަދތިވާތީްއަުޅގަ އަޅުަގނުޑގެްިޞއްޙީްޙާލަތުްހުރިްގޮތުންްއަުޅގަ

ްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްާޔ.ް

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްއަޅުަގނުޑް ްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމުގެްނަން ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތަނާޒިލުވެއްޖެ.ްމާމިނގިލީ ްއާދަމް އާދެ!ްޒާހިރު

ްހުށަހަޅަން.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުްތާއީދު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފުުރޞަތުއަރުވާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ކުރަްއވާ

ްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްްޝުކުރިއްާޔ. ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްތަރުތީބުން. ްތާއީދުލިބިފައިވާ ްހުށަހެޅި، ްދަންނަވާނީ ްވޯޓަށް ދެން

ްދާއިާރގެް ްހުޅުހެންވޭުރ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްއާދަމް ްރޮޒެއިނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތުލުސްދޫ ދަންނަވަނީ

ްިލސްޓު ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ްއެއީ، .

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްދިއްދޫ ްރަޝީދު. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްޙަމްޒާ. އަޙްމަދު

ރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްތިނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމު.ްހަނިމާދޫްދާއި

ްމާވަށުް ްޙަސަން. ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްމުޖުތާޒު. ްމުޙައްމަދު މެންބަރު

ްރޮޒައިނާް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްއަބޫބަކުރު. ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްމަ ްމުޙައްމަދުްއާދަމް. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢަލީ.ްދުވާފަރު ްވިސާމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ޑުއްވަރީ

ްފެނިވަޑައިގަންަނވާް ްމެންބަރުންނަށް ްއިބްރާހީމް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޤާސިމް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ޒުބައިރު.ްމާމިގިލީ

ްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

63ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 58ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 31ް.ްފާސްވުމަށް ްޖުމްލަ ްތުލުސްދ58ްޫ. ްއެހެންކަމުން .

ް ްހުޅުހެންވޭރު ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްއާދަމް ްރޮޒެއިނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމޫސާްދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ
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މަނިކުްހުށަހެޅުއްވިްލިސްޓުްފާސްވެއްޖެ.ްމިގޮތަށްްފާސްވުމާްއެކުްސަރުކާުރގެްފަރާތުންްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރް

ްދެންމެް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްހުއްުޓވުމުެގ ްފުރައްސާރަކުރުން ްޖިންސީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ މެންބަރު

ނ ްކަ ްއެޖެންާޑ11ްްަޑއެުޅއްވި ްދަނީ ްމި ްނިންމަން.ްއަޅުަގނޑު ްރިޔާސަތުން ްަކމަށް ްފޮނުިވއްޖެ ްއަށް ްކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ

ް ްއެހުން.12ްއައިޓަމު ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްގޮސްފަިއވާ ްހިސާބަށް ްިނންމާ ްވޯޓުން ްތެރެއިން ްމަަސއްކަުތގެ ްދުވަުހގެ .

ްރައްޔިތުންް ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްސަރވިްސްއަޅުަގނޑު ްިސވިލް ްވޯޓަކުން ްނެންެގވި ްޖަލްސާަގއި ްމަޖިލީހުގެ ގެ

ކޮމިޝަނުގެްމެންބަރުކަމުންްގ.ްކޮއްކިރިްމުޙައްމަދުްފަހުމީްޙަސަންްވަކިކުރަްއވާފަިއވަނިކޮްށ،ްއޭނާްސިވިލްްސަރވިްސް

ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމަށް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަާސސީއާ ްވަނީ ްވަކިކޮށްަފއި ްމެންބަރުކަމުން ްކޯޓުންްްކޮމިޝަނުގެ ސުޕްރީމް

ޙުކުމްކޮށްފައިްވާތީްެއްމައްަސލަްމިނިވަންްމުއައްަސސާތަުކެގްކަންތައްތަކާްބެހޭްކޮމިޓީްއިްންދިރާސާކުރަްއވަިއްނިންމެވިް

ްގޮތަކަްށް ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްގޮތަށްްފާސްކުރުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންްނިންމެވި ްކޮމީޓީ ްރިޕޯޓު ގޮތުގެ

ްމަށް.ްވޯޓުދެްއވު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

64ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

42ްްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްރަްއޔިތުންެގ58ް.ްޖުމްލ31ްަނުންވާްއަދަދުް.ްފާްސވުމަށްްބ58ްޭވޯޓުަގއިްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްމުޙައްމަދުް ްކޮއްކިރި ްގ. ްމެންބަރުކަމުން ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރިވސް ްސިވިލް ްވޯަޓކުން ްނެންެގވި ްޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ

ްވަކިކޮށްފަް ްކަމުން ްމެންބަރު ްކޮމިޝަުނގެ ްަސރވިސް ްިސވިލް ްއޭނާ ްވަކިކުރަްއވާަފއިވަނިކޮްށ، ްޙަސަން ްވަީންފަހުމީ އި

ްމިނިވަންް ްމައްސަލަ ްއެ ްވާީތ ްޙުކުމްކޮށްފައި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމަށް ްޚިލާފަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްގޮތަްށް ްނިންމެވި ްއިން ްކޮމީޓީ ްރިޕޯޓު ްގޮުތގެ ްނިންެމވި ްދިރާސާކުަރްއވައި ްއިން ްކޮމިޓީ ްެބހޭ ްކަންތަކާ މުއައްސަސާަތކުގެ
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ްއަުޅގަނ ްވޯުޓ ްއޮތް ްދެން ްޢަބްދުފާސްވެއްޖެ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްދަންނަވަނީ. ްމި މަޢުޞޫމުްهللاްޑު

ް ްަނންބަރު ްޤާނޫނު 2113/15ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޤާނޫނަށްް، ްބާރުތަުކގެ ްއިމްތިާޔޒުަތކާއި ްމަޖިލީހުގެ ަރއްޔިުތންގެ

ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްަމޖިލީހުން ްބިލު ްގޮތަކަްށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްވޯޓުދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމަޢުޞޫމުްهللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްް

64ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

18ްްްްްްކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކިްގޮތަ
ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި 54ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .28ް ްޖުްމލަ ްކެލ54ްާ. ްއެހެންކަމުން .

ްޢަބްދު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްهللا ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ 2113/15ްމަޢުޞޫމު އްޔިތުްންރަް،

ްފާސްވެއްޖެ.ް ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބާރުތަކުގެ ްއިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ

ްފޮނުވިއްޖެް ްބިލު ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްސަލާމަތު ްޤައުމީ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކު ްފާސްވުމާ މިގޮތަށް

ްނިމުނީ.12ްްިއޓަމުްކަމަށްްނިންމަން.ްއެޖެންޑާްއަ

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތް.ްމިްައއިަޓމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެްތ.،13ްްައއިޓަމުއެޖެންޑާް
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ްް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަގއި.9:11ވާްހޯމަްދުވަހުްހެނދުނ2113ްްުޭއޕްރީލ15ްްްނީްއެހެންކަމުންްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްއޮންނާ

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

____________ 


