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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 10ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްމެްނބަރުން.22ްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 15 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/12/19ްމިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.ް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް20 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ންގާްއެންގުން.ްމަޖިލީހުގައިްހިމެނޭްދާއިމީްކޮމިޓީތައްްއެކުލަަވއިލުމުގެްމަސަްއކަތްްރިޔާސަތުންްއަް-4އައިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްޕާޓީތަކުްން ްއެ ްވެސް ްޕާޓީތަކަކުން ްހުރިހާ ްނިންމާފަ. ްޮކށް ްވަނީ ްޖަލްާސގައި ްބޭއްވި ްފަހުން ްއެންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ނ ްކަ ްއެހެންވީމާ،ްކޮމިޓީތަކަށް ްދަންނަވާފަ. ްވާީނ ްފޮނުއްަވއިދެްއވުމަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނަންތައް ްމެންބަރުންގެ ޑައަުޅްއވާ

ްނަންތައްް ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ްކޮމިޓީގައި ްވެްސ ްވަގުުތގައި ްޖަލްސާގެ ްމިއަުދެގ ްައވަހަކަށް  25ވީހާވެސް

ްއިޢުލާންކޮ ްކޮމިޓީތައް ްމިައދު ްލިބިގެންދާނެ.ްފޮނުއްވައިެދްއވައިފިްއޔާ ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތު ށްުލމުގެ

ްްއެހެންކަމުންްއެކަމަށްްއެދިްަދންނަވަން.ް
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ް

ް.ްސުވާލު.5

ް30 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ްސުވާލު.ް-5ޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.6

ް35 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖުޑިޝަްލ2118/11ްްޤާނޫނުްނަންބަރުްް-6.1ގެްޭމޒުންްހުށަހަޅާްކަންތައްތައް.ްމަޖިލީހުގެްރަީއސްް-6ޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް ްޤާޫނނުގެ ްކޮމިޝަނުގެ 11ްްސަރވިސް ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްސަރވިސ4ްްްވަނަ ްޖުޑިޝަލް ްަދށުން ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ްމެންބަރުކަމަށް ްމެންބަރުގެްްކޮމިޝަންގެ ްހުންނެވި ްަކނަޑއަުޅއްވާަފއި ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްވާތީ ްހުސްވެފައި ްމެންބަރަކ11ްްުމަޤާމު ްމަޤާމަށް ްއެ ްމަީތން ްގޮތުގެ ްވާ ް)ހ(ގައި ްމާއްދާގެ  40ވަނަ

ް ްމަޖިލީހުގައި ްކަމުަގއި ްިމ ްމައްސަލަ. ނަޑއެޅުމުެގ ްފުރުޞަތ1ްުކަ ްިޢއްޒަތްތެިރްްގަިޑއިރުެގ ްއަރުވާނަން އަުޅަގނޑު

ް ްމިއަދު ްނަންތަކަށް ްތާއީދުކުެރވިފަިއާވ ްނަމަކަށް ްއެ ްހުށަހަޅުއްަވއި ްނަމެއް ްތަޅުމުން ްމަޖިލީހުގެ 1:31ްމެންބަރުންނަށް،

ް ްގެންދާނަން. ްކުރިއަށް ްއަޅުަގނޑު ްމަތީން ްއެގޮތުގެ ްއޮންނާނީ. ްއުސޫލު ްއެހުމުގައި ްވޯަޓށް ްދަންނަާވއިރު ްވޯޓަށް 1ްގައި

ްދާއިރާގެް ްހިންނަވަރު ްލިބިވަޑައިގަންަނވާނެ. ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުއްވުމަްށ ްނަންތައް ްވަގުުތަގއި ްބަހުސްގެ ގަިޑއިރުގެ

 45ްޢިއްޒަތަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާލިޙު.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްހިންނަވަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާލިޙު

ްޢިއް ްނޫން.ްޝުކުރިއްާޔ، ްކަެމއް ްކުރަންވީ ްބަހުސެއް ްބޮޑު ްމާ ްމިއީ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ޒަތްތެރި

ްއެކަްން ްނެތް.ްއެއީ ްަވގުތަކު ްމި ްމެންބަރަކު ްތަމްސީލުކުރާ ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނގެ ްކޮމިަޝންގައި ްސަރވިސް ޖުޑިޝަލް

ްފުރައި ނިޑ ްގޮ ްއެ ްައވަހަކަށް ްީވހާވެސް ްނޫން. ްގޮތެއް ްވެގެްނވާނެ ްޖުޑިޝަލްް، ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ  50ަރއްޔިތުްނގެ

ްސީދާް ްބަސް ްރައްޔިތުންގެ ްއެީއ ްކަެމއް. ްއެދޭ ްއަބަދުވެސް ްރައްޔިތުންގެ ްަތމްސީލުކުރުމަކީ ްކޮމިޝަނުަގއި ސަރވިސް

ްމެންބަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ްރައްޔިތުން ްބޭފުޅަކީ ްއެއް ްއިންނަވާނޭ ްތަނުގައި ްއެ ރެއްްބުނަން

ްސަރވިސްް ްޖުޑިޝަލް ްހުށަހަޅާނަން. ްނަމެއް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރުކޮށް ްބަުހސް ްއެހެންވީމާ، ްވާތީ. ކަމަށް
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ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ްގޮތުަގއި ްމެންބަރެއްގެ ނޑަައޅާ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރަކަށް ކޮމިޝަނުގެ

ނ ނޑުްހުށަހަޅަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާގެްނަންްކަ  55ްޑަެއޅުމަށްްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު

ްރައްޔިތުްނެގްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

އަށްްފޮނުވާްމެންބަރަކާްެބހޭްގޮތުންްމާްގިނަްބަހުސްތަކެއްްކުރާކަށްނުޖެހޭނެ.ްެއގޮތުންްްމަޖިލީހުގެްފަރާތުންްޖޭ.އެސް.ސީ

ްނަންފުޅަީކް ނުޑްހުށަހަޅާ ްބޭނުންކޮށްލީ.ްއަުޅގަ ްމި ްުފރުޞަތު ްމި ްބޭނުންވާތީވެ ްހުށަހަޅަން  60އަޅުަގނުޑްވެްސްނަންފުޅެއް

ނޑިތީމުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިންގެް ްނަންފުޅު.ްކަ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު

ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަޅުަގނޑުްބޭނުންވަނީްާޕލިމެންޓްރީްގުރޫޕުގެްލީޑަރުްިއބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާލިޙުް

 65ްކުރިއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ހުށަހެޅުއްވިްނަންފުޅު،ްައޅުަގނޑުްޙަމްާޒގެްނަންފުޅަށްްތާީއދުކުރުމަށް.ްޝު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޮނޅިވަރަމްް ްގޮުތގައި ްމެންަބރެއްގެ ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްުޖޑިޝަލް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްށަހަޅަން.ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުގެްނަންފުޅުްހު

ް70 

 ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްއަލިފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޝިޒު

ްމަޢުޞޫމުްހުށަހެޅުއްވިްނަންފުޅަށްްތާއީދުކުރަން.ްهللاްއަޅުަގނޑުްކެލާްދާއިރާގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

ްނަންތަކުގެްް.هللاްرسولްعلىްالموالسّ ްالةوالصّ ް،الحمدهللް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްހުށަހެޅި ްމިއަދު ނޑު  75އަުޅގަ

ނޑިތީމުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުް ތެރެއިންްަވއިކަރަޫދްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްާޢރިފުްހުށަހެޅުއްވިްކަ

ްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްމުޙައްމަދުްޙުސައިނަށްްތާއީދުުކރާްވާހަކަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު
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ްމެންބަރުެގް ްހުށަހަޅުއްވާ ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރީއސް.ްޖުޑިޝަލްްސަރވިސަްސްކޮމިޝަނަށް  80ޝުކުރިއްާޔ،ްިޢއްޒަތްތެރި

ނޑުްހުށަހަޅަންްމާވަށުްދާއިރާ ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު.ްތެރެއިންްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމޫސާ

ްއަޅުަގނޑުްއެްނަންފުޅަށްްތާީއދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ް

ް85 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދިވަަޑިއގެންފައެ ްފުރުޞަތަށް ްމެންބަރަކު ްނިންމާލަން.ްއިތުރު ްހިސާބުން ްމި ްއަިއޓަމު ްމި ްއެހެންކަމުން، ްނެތް. އް

ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ް

ް

 90ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްއަުޅަގނުޑްްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް ްާތއީދުލިބިފައިނުވާ ްނަންފުޅަކަށް ްިއވުނު ްއެ ްފަހުން އެންމެ

ްތަނުންް ްއެ ްވިދާޅުވީމަ ްނަންފުޅޭ ްއެ ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްވިދާޅުވީަމ،ްކުރެންދޫ ްނަންފުޅެއް ޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެ

 95ްކޮންްނަންފުޅެއްްކަމެއް...ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލައެއްްނޫްނ.ްްނިޒާމާްބެހޭ

ްއެޖެންް-6.2 ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއައިޓަމު ްޤާނ6.2ްޫޑާ ްއަށް. ްނަންބަރު ްސަރވިްސގ2117/5ްްެނު ްސިވިލް ދިވެހި

ް 2ްްޤާނޫނަށް ްޤާނޫނުގެ ްއިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ްސަރވިސ17ްްްވަނަ ްސިވިލް ްމަތީން ްގޮުތގެ ްވާ ް)ށ(ަގއި ްމާއްދާގެ  100ވަނަ

ްހޮވުުމެގްމައްސަލަ ްރައީަސކު ްވޯޓަށްްކޮމިޝަންގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމި ްހުށަހެޅުމުން ްނަމެއް ްތަޅުމުން .ްމަޖިލީހުގެ

ް ްާދއިާރގ1:31ްެދަންނަވާނީ ްފުުރޞަތު،ްަވއިކަރަދޫ ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަވގުތު.ްއަުޅަގނޑު ްމަޖިލީހުގަިއްވޯުޓްނަގާ ަގއި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު.ް

ް

 105 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢާރިފުވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް
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ނޑުް ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިްކަމުަގއިްވެސްްއަުޅަގނޑުްމާްދިުގްދެއްމުންތަެކއްްދައްމާކަށްްނެތިން.ްއަުޅގަ

ްކަމުގަިއވާް ްމެންބަރެއް ްކޮމިޝަންގެ ްއެ ްކަމުގަިއާވ،ްމިހާރު ްމެންބަރެއް ްކޮމިޝަންގެ ްއެ ްމިހާރުވެސް ްނަންފުޅަކީ ހުށަހަޅާ

ްޙަސަންްދީދީގެްނަންފުޅު.ްްއަޙްމަދު

ް

 110 ްވާހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުް

ްކޮމިޝަނަްށްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްސަރވިސް ްިސވިލް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްކުރަް ްރައީސްކަން ްކޮމިޝަްނގެ ްއެ ްވެސް ްކުީރގައި ްއެއީ ްހުށަހަޅަން. ްލަޠީފުގެްނަމެއް ްމުޙައްމަދު ްކިނބި ްމ. ްއވާފަިއވާ

ނޑުްހުށަހަޅަން.ް ްނަންފުޅުްއަޅުގަ

ް

 115 ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު

ްހުށަހެޅުްއިވް ްއެ ްނާޒިމު ްމުޙައްަމދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމަަޑވެލީ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ނުޑްތާއީދުކުރަން.ްްނަންފުޅު،ްޑރ. ްމުޙައްމަދުްލަޠީފު؛ްސިވިލްްސަރވިސްްކޮިމޝަންގެްރައީަސކަށްްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 120ްމިހާރުްމިްވަނީ؛ްފަރެސްްމާތޮޑާްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

 ްދެއްެކވުން:ވާހަކަްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

ނޑަށްްާސފުކޮށްލަން.ް ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިއީްަބހުސްތޯްނޫނީްހަމައެކަނިްނަންްހުށަހެޅުންތޯްއަޅުގަ

ް

 125 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަރުވާނަން.1ްް ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްދަށުން ްައއިޓަމުގެ ްއެޖެންޑާ ްމި ްފުރުޞަތު ަގޑިއިުރގެ

ްވެސްްޢިއްޒަތް ްފުރުޞަތު ްވިދާޅުވުމުގެ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްނަމަ ްބޭނުންފުޅުވާ ްވިދާޅުވާން ްއެއްެޗއް ްމެންބަރު ތެރި

މިނެޓުއިރުެގ3ްްގަޑިއިުރގެްބަހުސެއްަގއިްަވކިްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަތްނުވާްކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށ1ްްްއޮންނާނެ.ް

ްފުރުޞަތުްލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ.ް

ް130 

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮޑާްދާ
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ްعليكنްالمس  لاް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ، ްގޮތުަގިއް. ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު އަުޅގަ

ްކޮމިޝަ ްސަރވިސް ްސިިވލް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްކުރީ ްއުޅެނީ ްމި ްކުރަން ްއަނެއްާކވެސް ްމިއަދު ނަށްްއަޅުަގނޑުމެން

ްކުރީގެް ްކޯޓުގެ ްޮއތްްސުޕްރީމް ްއެބަ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްމަސައްކަތް.ްއަުޅގަ ްކުރި ްހަމަ ްކުރިއިރު ްޢައްޔަންކުރަން މީހުން

ްއުސޫުލެގް ްއެ ްއަލުން ްކޮމިޓީގެްމަސައްކަްތކޮށްފައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު ްއެްއގޮތަށްްނޫނީްނިންމުމާްއެއްގޮތަށް  135ރޫލިންއާ

ްކޮމި ްސަރވިސް ްސިވިލް ްބާރު.ްމަތީން ްވަިކކުރުމުެގ ްޙަސަން ްފަހުމީ ްމުޙައްމަދު ްުހންނެވި ްަރއީސަކަށް ޝަންގެ

ްކުރީް ްކުރެވޭނެ.ްއަނެްއކާ ްެއަކން ްތެރެއިން ްހަމަތަކުގެ ްއުޫސލާއި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކޮށްފިްނަމަ ްެއކަން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުްހަމަްމިްާވހަކަްމިތާނގައިްެދއްކިން.ްއެެހންނަމަވެސް،ްއެްދުވަ ނޑުމެންގެްތެރޭްރޫުހްދުވަހުްއަުޅގަ ހުްވެްސްއަުޅގަ

ްކޮމިޝަނަށްް ްެއ ްއަކީ ްނަތީޖާ ްދިަޔއީ. ްޢައްޔަންކޮށްަފއި ްމެންބަރަުކ ްކޮމިޝަނަށް ްސަރިވސް ްސިވިްލ ްގޮތުން ހުރި

ްަރއީސަކުް ްކޮމިޝަންގެ ްސަރިވސް ްސިވިލް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިއަދު ްއަނެްއކާ ްއޮތީ. ްއެ ްޢއްޔަންނުކުރެިވ  140މެންބަރަކު

ްޢައްޔަންކުާރއިރުަގއި ްޢިއްޒަތްތެިރް، ްއޮތީ. ްގޮތަށް ްއޮްތ ްމައްސަލަ ްއެ ްހަމަ ްޢަްއޔަންކުރާއިުރގައި ްބޭފުޅަކު ަރއީަސކަށް

ްމައްސަލަް ްއެ ްއަލުން ްކޮމިޓީން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއިލްތިމާަސކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމާެއކީ ރައީސް.

ްތެރެއި ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްުއސޫލާ، ްެއްދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ްއަލުން ްގޮތަށް ްޢަމަލުކުރެްއވި ްވެސް ްކުރީަގއި ން

ްޭއގެް ްގެންިދއުން. ްކުރިއަށް ްމަސަްއކަްތ ްވަކިކުރުުމގެ ްޙަސަން ްފަހުމީ ްމުޙައްމަދު ްހުންނެވި ްރައީްސކަމުަގއި ކޮމިޝަންގެ

ްހި ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ްއައިސް ްއަނެއްާކވެސް ްއެހެންނޫނީ ްމަސައްކަތްކުރުން. ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިްފަހުން  145ސާބުން

ް ްދަުއލަތުގެ ްނޭނގި ްގޮތެއް ްހަދާނެ ްދެން ްަތޅުލެިވ، ްަމސައްކަތް ްމި ްހުްއޓި، ްގޮތަށ3ްްްމަސައްކަތް ްމި ބާރު

ްނޫން.ް ްކަެމއް ްކޮށްގެްނވާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަްށ ްެއްއެވސް ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ މަސައްކަތްކުރުމަީކ

ްއިލްތިމާސަކީ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްނިންމުމާްްއެހެންކަމާއެީކގައި ްފުރަތަމަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްމަސައްކަތް ްމި އަޅުަގނޑުމެްނ

ްޙަސަންް ްފަހުމީ ްމުޙައްމަދު ްއަނެްއކާވެްސ ްތެރެއިން ްުއޫސލުގެ ްއޮތް ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްޓަަކއި ްޢަމަލުކުރުމަށް އެްއގޮތަށް

ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްކުރުމަށްފަހުގައި ްމަސައްކަތް ްއެ ްމަސަްއކަތްކުރުން. ްވަކިކުރުމުގެ ްމިްމަޤާމުން ްއަނެއްާކވެސް  150މެން

ްމަސައްކަތްްޢަމަލީްގޮތުންްކުުރމަށްްޓަކައި...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްަމޑަވެލީްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު.

ް155 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު.ްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްަމޑަވެލިްދާއިާރގެ
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް160 

 މަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

`ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްޤާނޫނުައސާސީަގއިވާްގޮތުންްދިވެހިާރްއޖޭގެްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންް

ްއެް ްއެއީ ްނިންމުމަކީ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްންނިންމާ ްވާހަަކއެްއްނޫން.ްމިހާރު ްބާރުފޯރުވޭނެ ްމަްއޗަށް ްއެ ްކޯޓަކުން ްއވެސް

ގެންދަވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފާހަގަްއެބަްކުަރއްވާްމިްިޢއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްކަމެއްްގޯސްކޮށްްކުރަްއވަިއގެންްއުޅޭް

ނޑުްފާހަގަކުރަން.ްވާހަކަ.ްއެހެްނވީމާ،ްެއއީްނިާޒމާްބެހޭްމައްސަލައެއްގެ  165ްގޮުތަގއިްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަެއއްްނޫްނ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަުކްދަްއކަވަމުންްގެންދަވާްވާހަކަފުޅަަކށްްޖަވާބުދެްއވުމަކަށްްނިޒާާމް

ނޑުްފަރެސްާމތޮޑާްދާއިރާގެްިޢއް ްޒަތްތެރިްެމންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްބެހޭްފުރުޞަތުްބޭނުމެއްްނުކުރެއްވޭނެ.ްއަުޅގަ

ް170 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިލްތިމާސްކުރަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމާެއކީަގިއ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކުރިމަތީގައި ްރަްއިޔތުންގެ ްައގު ްރަނަގޅުްްމުއައްސަސާަތކުގެ ްއަގު ްމުއައްސަސާތަކުގެ ްމި ްގޮތަށް ްެވްއޓިގެންނުދާނެ ވެސް

ނުޑްއެދެނީްިމްމަޖިލީހުގެް ގޮތަށްްހިފެހެއްޓުމަށްްޓަަކއި،ްއަޅުަގނޑަްށްފެންނަްެއއްެޗއްްއަޅުަގނުޑްމިްހުށަހަޅަނީ.ްއަުޅގަ

ްއަް ްމައްސަލަ ްމި ްކޮމިޓީން ްމަޖިލީހުގެ ްފޮނުވައިގެްނ، ްމަްއސަލަ ްއެ ްއަލުން ްއަށް ްދިރާސާކުރައްަވއިގެްނ،ްކޮމިޓީ  175ލުން

ްޙަސަންް ްފަޙުމީ ްމުޙައްމަދު ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮތަށް ްފެތޭ ްއުސޫލުތަކަްށ ްއޮތް ްަކނަޑައޅުއްވާަފއި ްެއ ްކޯޓުން ސުޕްރީމް

ްއުސޫުލެގް ްެއ ްހަމަ ްކުރުަމށްފަހުގައި ްެއކަން ްކަމެްއ. ްުކރެވޭނެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެީއ ްމަަސއްކަތްކުރަން. ވަކިކުރުުމގެ

ްއަލު ްޢަްއޔަންކޮށްފިްއާޔްމަތިން ްރައީސަކު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްޢައްޔަންކޮށް ްމެންބަރަކު ްކޮމިޝަނަށް ްއެ ން

ްބާރަކުންް ްކޮންމެ ްބާރުން، ްތިްނ ްދައުލަތުގެ ްއެހެންނޫނީ ްފުރިހަމަކުރެވިގެންދާނެ. ްޕްރޮސެސް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރު ްކަންަތއް ްއެ ްދެކިގެން ްގަދަކަމަށް ްއެންމެ ްބާރު ްނިޒާުމްތިމަންނަމެންގެ ްދުސްތޫރީ ްޤައުމުގެ ްމުޅި ްައކީ ްނަތީޖާ  180މުގެ

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްހެޔޮވާވަުރގެ ްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްދިއުން.ްެއަކން ްވެއްިޓގެން ްއަަދވަަޅކަށް ްޤައުމު ހަލާކުވެ،ްމުޅި

ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމިތާނގައިްތިއްބެވިްހެޮޔވިސްޭންސިޔާސީްލީޑަރުންްކުރައްަވިއގެންްވާނެްކަމެއްްނޫން.ްހިންނަވަރުްދާއިރާ

މެންބަރާއިްކެންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފަދަްސިޔާސީްހަރުދަނާްބޭފުޅުންްމިތާްތިއްބަވަިއގެންްމިފަދަްކަމެއްް

ްމިތާް ްލީޑަރުން ްސިޔާސީ ްފަދަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމުލަކު ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަިދ ްހެޔޮުނވާނެ. ކުރަްއވާކަށް

ްވަ ނުޑްތިއްބަަވއިގެްންމި ނޑުުފނޑުކޮށްަލއިގެންުނވާނެ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ ްުމއައްސަސާަތއްްފު ްޤައުުމގެ ްމި ްކަމެއް  185ުރގެ
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ްމުޙައްމަުދް ްއިބްރާހީމް ްދާިއރާގެ ްހިންނަވަރު ްއިބްރާހީމާއި ްޤާސިމް ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖޭ.ޕީގެ ްހަމަ އިލްތިމާސްކުރަނީ

ދުްތަސްމީނުްޢަލީްއާއިްމުލަކުްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޞާލިޙާއިްކެންދޫްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަ

ްހިމެނިވަަޑއިގެްންهللاްޢަބްދު ްވެސް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްމައްޗަށް، ްމި ްބައިވެރިެވަވޑަިއގެން ްއަބްދުލްޤައްޫޔމު ޔާމީން

ްމިކަން...ް

ް190 

 ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ް ްބޮޑުްޝުކުރިއްޔާ ްއުޭޅވަުރގެ ްނުކުޅަދާނަވެގެން ްދައުލަތަށް ްމި ްމީ ްމަްއސަލަ ްފަހުމީއެއްގެ ްމިހާރު ްރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަްނ ްައޅުަގނޑު ްމައްސަލައެއް. ްއޮތް ްވެފައި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގއި މައްސަލައަކަށް

ެއކީަގިއްއެިކްއަމުރުތަކާްެއއްޗެހިްނުުކމެ،ްއަނެްއްފަހަރަށްްފަހުމީްްއަނެއްާކވެްސްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުންްގޮތެއްްނިންމުމާ

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެކޭ. ްއެކަީށގެންާވ ްވެްސްވުން ްކަމަކީ ްނުކުމެދާނެ ްައމުރު ްބެހެްއޓުމަށް ްމަޤާމުގައި  195މި

ްައޅުަގނ ްވެސް ްފުރަތަމައިނުން ްފަހުމީ ްފަރާތުްންއިލްތިމާސްކުރަނީ ްރައީސްގެ ްވަކިކުރިްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުން ްމި ުޑމެން

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގޮތެއް ްޮއތް ްއިބާރާތްކުެރވިފައި ްސަދުވަހު ްިސވިލް ްއެއީ ރވިްސްސާފުކޮށްދެއްވަން.

ްއޮތްތޯ.ްއެހެންނޫނީްރައީްސކަމުންނާ،ްއަދިްސިވިލްްސަްކޮމިޝަންގެ ްވަކިުކރެވިފައި ްމެންބަރުކަމުން ްކޮމިޝަންގެ ރިވސް

ްމެން ްއުޅޭްހަމައެކަނި ްނެރެގެން ްކޯޓުން ްސުްޕރީމް ްއަނެްއކާވެްސ ްވާނަމަ، ްވަިކކުރުމަކަްށ ްއޮތް ްަވކިކޮށްފައި ބަރުކަމުން

ްކުރިއަށްް ްބަހުސައިގެން ނުޑމެން ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްެއކަށީގެްނވާ ްނުކުތުމަކީ ްމައްސަލަަތކެއް ްގުިޅގެން  200އަމުރަކާ

ް ްއިލްތިމާސްކުރަން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިން ްވަކިކުރެއްިވއިުރގައިްދިއުމުގެ ްފަހުމީ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްދުވަހު އެ

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިްއޔާ ްއަުޑއިްއވާލަދެްއވުން. ްމެންަބރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިާބރާތްކޮޅު ްއޮްތ އިބާރާތްކުރަްއވާފަިއ

ްރައީސް.ް

ް

 205 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިލްތިމާ ްކުރެްއވި ްިތޔަ ްރައީސަށް ނޑުްއާދެ!ްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްހޯުދމުގެ ްޔައުމިއްޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްގުިޅެގން ސާ

ްދަން ްސައަމީންޢާއްމަށް ްޖުޑިޝަލް ްކުރާނަން. ްބެހޭނަވަިއގެން ްކޮމިޝަނާ ްޖުޑިޝަލްްްރވިސް ްގޮތުން ްބުނާ ޤާނޫނު

ްރަސަ ްކޮމިޝަްނގެ ްސަރވިސް ްޖުޑިަޝލް ްހުންނެވޭނީ ްއެހެންވީމާީއސަކަށް ްމެންބަރަކަށް. ްކޮމިޝަްނެގ ،ްރވިސް

ްސަ ްަވކިޖުޑިޝަލް ްބޭފުޅަކު ްހުންނެވި ްއެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުކަމުން ްކޮމިަޝން ްކަމަށްްރވިސް ކޮށްފި

ްސަ ްިސވިލް ްރިޔާވަންޏާ؛ ްމިހިރަދަނީ ްއޮތީމަ ްމިއަދު ްކޮމިޝަން ްެދ ްމާފުކުރަްއވާތި! ްކޮމިޝަން، ްވެްސްރވިސް  210ސަތަށް

ްސަ ްސިވިލް ްމެންބަރަކަށްއޮޅެމުން. ްކޮމިޝަންގެ ްސަްރވިްސ ްހުންނެވޭނީ.ްސިވިލް ްރައީސަކަން ްކޮމިޝަްނގެ ރވިސް

މެންބަރުކަމުންްވަކިކުރުމަށްފަހުްމެންބަރުކަމުގައިްނުވަންޏަކާްކޮމިޝަންގެްރަީއސަކަށްްވެްސްނުހުންނެވޭނެ.ްއަދިްކޮންމެް
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ޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްގޮތަކަށްްފާސްކޮށްފައުްއޮތަސް.ްއެކަމަކުްއެްފާސްކުރިްފާސްކުރުމުގެްޔައުިމއްޔާްވެސްްހޯދާފައިްޢިއް

ްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު.މަޑަވެިލްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްއަތްޕުޅަށްްފޮނުވާނަން.ް

ް215 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްމަޑަވެލިްދާއި

ްވިސްރނޫނުގެްދަށުން،ްދިވެހިްސިވިލްްސަރވިސްގެްޤާދިވެހިްސިވިްލްސ2117/5ްަނަންބަރުް`ްއާދެ!ްޤާނޫނުް

ްސަ ްިސވިލް ްއަދި ްހެދި، ްކުެރވެމުންދާްކޮމިޝަނެއް ްމަސައްކަތްތަެކއް ްރަނގަޅު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްކޮމިޝަނުން ރވިސް

ްކަންަތއްތަެކއްް ްއެންމެްއެކަށީގެންނުވާ ްފަހަރުގައި ްތެރޭަގއިްވެސް ްއެްކޮމިޝަންގެ ްޤަބޫލުކުރަްނ.ްއަދި ްއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ްއެް ްކަމެއް. ްވެާދނެ ްެއއީ ްވެސް ްއިންސާނުންނަށްްހިނގުމަކީ ްވެސް ްބަަޔކަށް ްކޮންމެ ްވާތީ، ްާސނުންނަށް ްއިން  220އީ

ްއަަރއިގަންނަް ްކުށަށް ްއަދި ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްކޮށްފި ްކުށެއް ްއިންސާަނކު ްގޮަތކީ ްރަނގަޅު ްއެހެންނަމަވެސް ކުށްކުރެވޭނެ.

ްބަރީޢަެވ،ްއަ ްކުށުން ްއެ ްައވަހަށް ްހުންނަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްއިންސާާންއުފެދިފައި ްއެިދްގޮތަށް ްމާފަށް ްއެކަމަށް ދި

ްއެންމެންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮަތކީ. ްމުސްލިމުންގެ ްއެއީ ްރުޖޫޢަވާންޖެހެނީ. ްއަސްލަށް ްއަނެްއކާެވްސ ްތަޢުބާވެ، އަދި

ްަވގުުތް ްމި ްފަހަރުގައި ްއަދި ްއިހުސާސް. ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޖިލީހަކީ ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ޤަބޫލުކުރަން

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުންގެ ނިޑޭޑޓުންނަށް،ްކުރީަގއި ްކެ ްއެހެން ްކުރިމަތިލެއްވި ްތަނަށް ްއެ ްބޭފުޅުންނަށް ްތިްއބެވި  2119ް225ހުަގއި

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްހިތްޕުޅާހަމަނުޖެހިދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ނޑިޭޑޓުން ްކެ ްވާަދކުރި ްއަހަރު ވަނަ

ްގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮތް ްއިންތިޚާބުކޮށްަފއި ްއެްރައްޔިތުން ްއެކަން ްނަމަ ްވަނީ ްަކމަށް ްނިންމައިފި ްކަމެއް ްއިން ްެގ ްމި .

ްވާ ްވާ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖުޑިޝަލްްނިމުނީ. ްހަމައެކަނި ހަަކެއއް.

ްއެސަ ްތެދުވެގެން ްބޭފުޅުން ްއެ ްހިފައިގެން ްމާއްދާ ްެއްއ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ ްނޫން ްކޮމިޝަނަކުން އުޅެނީ.ްްރވިސް

 230ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމުޠުލަޤަށްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްއޮތްްާބރެއްްެއއީ،ްއެްއވެސްްަބޔަކަށްްއެކަންްނިުގޅައިުނގަނެވޭނެ.ް

މިއަދުްދިމާވެގެންްމިްއުޅޭްިހތާމަވެރިްހާދިސާްއަކީްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްދިވެހިރާއްޭޖގެްދުސްތޫރީްހަޔާތުގައިްޤައުެމއްް

ްހާ ްނިކަމެތި ްއަިދްއެންމެ ްނިންމައި ްމުޠުލަޤަށް ްކަމެއް ްވަކި ްމަޖިލީހުން ްމީ.ްރައްިޔތުންގެ ްކަމެއް ްދަރަޖައިގެ ްވެއްޓޭ ލަށް

ްހަމައަށޭ.ްއެންމެް ްކެްއޗާ ްާދނީ ްބިްނގާ ްެއޅި ްކަްއޗަށް ްއޮްނނާނެ ްތާިށވެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްހަރުބަހެއްަގއި އެކަމުަގއި

ްނުކުރެ ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްވެސް ްހަމައަށް ްވަގުތާ ްދޮގުންްފަހު ްއެ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްހަދައިފި ްދޮގެއް ްއަދި ވޭނޭ.

ްމިއަދުް ްމަންޒަރު. ްއެ ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދޮގުހަދަންޖެހޭނެ. ްހާްސ ްއޭގެ  235ސަލާމަތްނުވެގެން

ނަޑއެިޅގެންްރަނގަޅުްނިްނމުމެއްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުން،ްއަދިްކޮންމެްކަމެއްްކުިރަޔސްްރައްޔިތުންގެް މަޖިލީހަށްްމިްކަ

ްމީހެްއްކަމުަގއިް ްއުޅޭ ްަލއިގެން ްހުދުްޖަނިގޔާ ްުކލައިެގ،ްއަދި ްހުދު ްހުރިްސާފުްސީދާ ްކަެމއްްނުޮކށް ްއެއްެވސް ފެނުނީ

ްއެް ްކަމަށް. ްގެއްިލއްޖެ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއިތުބާރު ްމަްއަޗށް ްއޭނާެގ ްފެނުނީ ްމި ްމަޖިލީަހށް ވިޔަްސްރަްއޔިތުންގެ

ްއެ ްހިސާބުން. ްއެ ްކުރިކަމުެގްްނިމުނީ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިުތންގެ ްަމއްސަލަ ްއެ ްުނދެވޭނެ ްކޯޓަކަށް ްސުޕްރީމް ިނމުނީ.
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ްއޮތްތޯ.ްމިް ްކުށެއް ްުއޅޭކަމުގެ ްަލއިގެން ްޖަނގިޔާ ްހުދު ްތެޭރަގއި ްަމއްސަލަިއގެ ްއެ ްއޮތްތޯ.ްއަދި ްކުެށއް ްޖިނާޢީ  240ތެރޭގައި

ހަށްްކުށެއްްނެތްްހަމަްރަނގަޅަށްްހުރިްމީހަކަށްްވެްސްމައްސަލަތަކަކީްއެއީްބެލޭނެްަކމެއްްނޫން.ްމިްރައްޔިތުންގެްަމޖިލީ

ް ްތެރެއިން ްރަްއޔިތުްނގެ ްެގއްުލނީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިތުބާރު ްދިވެހިރާއްޭޖެގްރައްޔިތުންގެ ްމަްއޗަށް މެންބަރުނ77ްްްއޭނާގެ

ްރަ ްޢިއްަޒތްތެރި ްނިންމީމާ ްކަމެއް ްއަޣްލަބިއްަޔތުން ްޭއގެތެރެއިން ްބަހުސްޮކށް، ްއައިސް ްތަނަށް ްނިމުނީްމި ްއެ އީސް

ްފުަޅއްމަތިންް ްގޮސް ްހިފައިގެން ްމި ްނިމުނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެ ްފަހުބަސް ްއެންމެ ްނިންމުން.ްރައްިޔތުންގެ ރައްޔިތުންގެ

ްެއއީ.ް ްބަސްފުެޅއް ްވިދާޅުވާ ްތަކުރާރުކޮށް ްފަހުމީ ްިއމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ  245ފުންމާލައިގެން؛

ްފުންމާ ްމަތިން ްތެރެއަްށ،ްފުޅަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްބާރު ްމިކަމުެގ ްގޮެތއްަގއި ްނަހަލާލު ްއަިއސް ލައިގެން

ރައްޔިތުންގެްތެެރއަށްްސީދާްުފންމާލައިގެންްމިްއުޅެނީ.ްމިްަކމެއްްނުކުރެވޭނެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުްވަރަށްް

ްމައް ްެއއްެވސް ްދޭތެރޭގަިއ ްބޭފުޅަކާ ްެއ ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދުްހިތާމަކުރަން ްއެހެންނަމަވެސް ްޫނން. ްއޮީތކީ ސަލަެއއް

ްހިތާމަޔާް ްައކުރުން ްަކޅު ްތާރީުޚަގއި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްާހލަތަކީ ްދަރަޖަިއގެ ްދަށު ްެވއްޓުނު ްިމ ނިޑޔާރުގެ ްފަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ް ްއާދެ! ްކޯޓުެގ؛ ްސުޕްީރމް ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިްއެޔގައި ްުދވަހެއް. ްިލޔެވިދާނެ  250ސުޕްރީމްްއެީކގައި

ްކޯޓުްތެރޭަގިއް ްއެންމެްމަތީްމީހާްތިމަންނާއަކަށްްނޭނެގއޭ.ްމިތަނުންްފުޅަށްްމަތިންްފުންމާލައިގެްންއަިއސް،ްއެ ކޯޓުގެ

ނޑިޔާރުންެގްތެރެއިްން 7ްްފަ ްތިބެ ްެއްކުރީ.ްިޢއްޒަތްތެިރ4ްްީމހުން ްެއކަން ްވަދެ ްފުންމާލައިގެން ްމަތިން ްފުޅަށް މީހުން

ް ްތަފާތަކީ؟ ްކޮބައިތޯ ްއުޅުްއވާއިުރަގއިްރައީސް. ްމިހެން ްދަތުރުގައި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްސަިއކޮޓަީރެގް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްއެއްކޮްށގެން ްމީހުން ްކުޑަދަށަށް ްިނންމައިލެވިދާނެ. ްކަމެއް ްެވސް ކުޑަދަށުަގއި

ްމަޖިލީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްނިންމާލެވިދާނެ. ްކަެމއް ްވެސް ްއުސޫލާ،ްހިންގަންޖެހޭްތެރޭގައި ްކަންުކރާނެ ްއޮތް ްއެބަ  255ހުގައި

ގަާވއިދުތަާކއިްުއސޫލުތައްްއެަބްހުރި.ްއެްުއސޫލުންްބޭރުަގއިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއަޣްލަބިްއޔަުތންްކަމެއްްނިންމިޔަސްްއަދިް

ްޚިލާ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއަދި ްގަާވއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ. ްރައީސަށް ްކަމެއްްމަޖިލީހުގެ ފަށް

ްކޯާޓއިް ްސުޕްރީމް ްއެއީ ްބުނެވޭނީ ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ްއައިމާ ނިންމައިގެން

ްިދވެހިރާއްޭޖގެް ްތާށިވެފަ. ްބަާޣވާތެްއގަިއ ްއެހެރީ ްއޭާނ ްތާށިެވފައޭ. ްމިހިރީ ްތިމަންނާ ްދޭތެރޭގަިއ ްމަޖިލީހާ ރައްޔިތުންެގ

 260ކަންްަނހަލާލަށްްނެގީމާްދެންްހުންނަންޖެހޭނީްބަޣާވާތުގައިްތާިށވެފަ.ްއޭނާްއެްަދއްކަނީްރަނގަުޅްރައްޔިތުންްގެނައިްވެރި

ނޑިޔާރުްެއއީްސަްއޙަްނިންމުމެއްްނޫންްކަމަށްް ވާހަކަެއއްްނޫން.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްނިންމާްނިންމުމާ،ްއުއްތަމަްފަ

ނުޖެހޭނެ.ްމިްކަމުގެްޒިންމާނަގަންެޖހޭްމީހަކީްސީދާްބާޣީްވަޙީދު.ްބުނެފިްކަމަށްްވަނީްނަމަ،ްޭއެގތެރޭގައިްއޭނަްތާށިާވކަށް

ްމިް ްވަގުތުން ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްގޮވާލަން ްމަތީގަ.ްއަޅުަގނޑު ްވެރިކަމެއްގެ ްނަހަލާލު ްބަޣާވާތްކޮްށގެން ްއެހެރީ އޭނާ

ްމި ްފިަޔވަޅުެއޅުމާ، ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްކުރި ްއެކަން ްޖޭ.އެސް.ީސގައި ްބަލައި ްނަހަލާލުްްމައްސަލަ ްހުރި ބަޣާވާތުގައި

ް ްމީހާ 52ްްވެރިކަންކުިރ ނޑިޔާރުން ްފަ ްތިބި ްލަިއެގން ްޖަނިގޔާ ްހުދު ްތިބި ްޖޭ.އެސް.ީސަގއި ްބޭރުކުރުމާ، ް  58ް265ވޯޓުްނ

ނޑުްޮގވާލަން.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް  ވޯޓުންްމިްމަޖިލީހުންްބޭރުކުރުމަށްްއަޅުގަ
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ް

 ޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:މާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީ

ނޑުމެންްބަހުްސކުރަމުންްމިްالسالم عليكن ورحوت هللا و بركاته`.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް .ްއާދެ!ްމިއަދުްއަުޅގަ

 270ްދަނީްވަރަށްްޚައްސާސީްމައްސަލައަކަށް.ްދައުލަތުގެްބާރުތަުކެގްތެރޭގައިްޚިޔާލުތަފާތުވުންްހުރިްމައްސަލައަކާްބެހޭްގޮތުން

ް ްދައުލަުތގެ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނުޑ ްހަމަނުޖެހުނ3ްްްވާހަކަދަްއކަނީ. ްބޭނުމަކީ ްއޮުތމުގެ ްވަިކވެފަިއ ބާރު

އުފެއްދުމެއްްނޫން.ްއެއީްަދއުަލތުގެްއެންމެހައިްކަންތައްަތއްްސުލްޙަވެރިކަމާިއްއަމާންކަމާްެއކުްެއއްބަޔަުކްއަެނއްބަޔަކަށްް

ްނު ްހިންގުމަށްްމަސައްކަތްތައްްނިންމުމުގައި ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްއެންމެްފައިދާހުރި ްފޯރުވުމެއްްނެތިްރައްޔިތުންނަށް ފޫޒު

ްެއް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްިހގަމުންދާ ްކަންަތއްތައް ްޚިލާފަށް ްއެއާ ްސަބަބުން ްނިޒާމުގެ ްމި ްނިާޒމެއް. ްާޤއިމުކުރެވިަފިއވާ ޓަކައި

ްކު ްމިއަދު ްބޭނުމެްއްނެތް.ްއެހެންކަމުން ްޙަޤީޤަތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރްނިޒާމުގެ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްމައްސަލަ ްމި  275ރިމަތިވެފަިއވާ

ނޑަްށް ްކަމަށްްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅެއް ްވަރަށްްބުއްިދވެރި ްއެްެދއްެކވީ ގޮތުަގއިްފަރެސްމާތޮޑާްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ނޑުމެން ްައުޅގަ ްނޫނިއްޔާ ްހައްލުކޮށްގެން ްގޮތަކަށް ްކޮންމެވެސް ްމައްސަލަ ްމި ްެއއީ ްކަމަށްްްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްހުރި ބާރު

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވިސްނުމަީކ ްވެސް ްމެދު ްމައްސަލަތަކާ ްނިކުމެދާނެ ްދެން ްނިންމިޔަްސ ްކަމެއް ދައްކާފައި

ްސަވެ ްސިވިލް ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަން ްޤާބިލުްސް ްކަމަށް ްއެ ްނަންފުޅުތަކަކީ ްހުށަހެޅުނު ްރައީސްކަމަށް ްކޮމިޝަުނގެ ރވިސް

ް ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްެއްބޭފުޅުން. ްމަަސއްކަތްޕުާޅއި ްބޭފުޅެއްގެ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭފުޅެއް. ްޤާބިލު ްވަރަށް ްވެސް  280ލަޠީފަކީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ބޭފުޅެއްގެްޝަޚްިޞއްޔަތުްަރނގަޅަށްްދަންނަްބޭފުޅެއް.ްހަމަްއެފަދައިންްއަޙްމަދުްހަސަންްދީދީްއަކީްވެސް

ްބޭފުޅުން ްެއ ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭފުޅެއް. ްޤަބޫލުކުރާ ްކަމަށް ްޤާބިލު ްއެްްހަމަ ްކުރިން، ްޢައްޔަންކުރެއްވުުމގެ ްމަޤާމަށް އެ

ްހުރިޯތް ްމައްސަލަތަކެއް ްއިޖުރާޢީ ްއެހެނިހެން ްއަދި ްޤާނޫނީ ްނިކުމެދާނެ ްދެން ްޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްފަހު ްމިތަނުން މަޤާމަށް

ްބުއް ްއެންމެ ްިހތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްނިމުމަކީ ްކަންތައް ްމި ްގޮތަކަށް ްނުނިކުންނާނެ ްމައްސަލައެއް ްއެފަދަ ްގޮތްްބަލައި ދިވެރި

ްބާުރް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޓަަކއި، ްދެއްކުމަށް ްބާރުގަދަކަން ްއަނެއްަބޔަުކ ްވުރެ ްއެއްބަަޔކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާނެ.  285ކަމަށް

ްނުކުރަން.ް ްޤަބޫލެއް ްަކމަކަށެއް ްރަނގަޅުވާނެ ްއެހާ ްޭއެގްނަތީޖާ ްނިންމުމަކީ ްޓަަކިއްކަންތައްތައް ްދެއްކުމަށް ްކަމަށް އޮތް

ްސު ްއެންމެ ްހަމަ ނޑުމެންގެްއެކަން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަްށ ްނުނިކުންާނނެ ްމައްސަލަެއއް ްއިުތރު ްެއކަން ްގޮތަކަށް، ލްަޙވެރި

ްނަންފުޅުތަކަށްް ްއެ ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްނުނިކުންނާނެ ްމައްަސލައެއް ްަމޝްވަރާކުެރއްވުމަށްފަހު ްލީޑަރުން ްއިސް ސިޔާސީ

ނޑު މެންްމިއަދުްބާރުްއޮތްްކަމަށްްދެކިގެންްނިންމާތަނުންްވޯޓަށްްއަހަިއގެންްނިންމުމަކީްރަނގަޅުްގޮތެްއ.ްއެކަމަކުްައުޅގަ

ނަޑކަށްްނުފެނޭްބުއްދިވެރިް  290އަނެއްކާްއެހެންްމައްސަލަތަކެްއްނިކުމެދާނެކަމުގެްފުރުޞަތުްއޮތްްކަމަށްްވަންޏާްއެއީްއަުޅގަ

ް ްމިއަދު ްމަޝްވަރާކުަރއްަވިއ، ްބޭފުޅުން ްިއްސ ްސިޔާސީ ްމެދު ްމިކަމާ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަކަެށއް. ްވޯޓަށ1:30ްްކަމެއް ގައި

ްއިތުރުް ްދެން ްނިންމައިގެން ްަމއްސަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމގޮތަްށ ްވާހަކަފުޅުދަްއަކވައި ްމެުދ ްއެކަމާ ްހަމައަށް އެހުމާ

މައްސަލަެއއްްނުނިކުންނާނެްކަމަށްްޔަޤީންވާްކަމަށްްވަންޏާްވޯޓަށްްއަްއސަަވއިގެންްއެްކަްނތައްްނިންމުމަކީްހަމަްއެންމެް
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ްއެހެން ްކަމެއް. ްެއކަްންރަނގަޅު ްައޅުްއަވއިގެން ްފިަޔވަޅުަތކެއް ްއިތުރު ްގޮތަކަށް ްނުނިކުންނާނެ ްމައްސަލަ ނޫންނަމަ

ް ްހުށަހެޅުއްވި ްދަންނަަވން. ްވާހަކަ ްިއލްތިމާސްކުރާ ްއަޅުަގނޑު ނުޑ2ްްހަމަޖެއްސުމަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްދޭތެރޭގައި  295ނަންފުޅާ

ްނިންމާ ްވާހަކަޮކޅު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދަންަނވަމުން ްވާހަކަ ްއޮތް ްަވއްސަލާމްްއިތުބާރު ްޝުކުރިއްޔާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ލަން.

ްޢަލައިކުމް.

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަހުالسالم عليكن ްމިއަދު ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްސަ. ްސިވިލް ްެގންދަނީ ްމި  300ރވިސްްސްކުރަމުން

ްއިން ްރައީސަކު ްކޮމިޝަނަށް ްދަށުން ްަރއީސަުކްނެތިްޤާނޫނުގެ ްޮކމިޝަނުގައި ްއެ ްވާއިރު ްކަމަށް ތިޚާބުކުރުމުެގްމައްސަލަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްސަބަބަކީ ްޤަބޫލުނުކުރާ ްއެއީ ްޤަބޫލެއްނުކުަރން. ނޑު ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްއޮތް ްހުސްވެފައި ްމަޤާމު 145ްއެ

ްވަރަްށްސާފުކޮ ް)ނ(ގައި ްމާއްދާގެ ްސަވަނަ ްއޮޭވްސިވިލް ްއެބަ ްބުނެފައި ްކޮމިޝަނުގަށް ްއުޭޅްރވިސް ްމި ްދިމާެވގެން އި

މައްސަލައާްމެދުަގއިްޢަމަލުކުރުމުގެްކުރީަގއިްއަދިްއެްހިސާަބށްްގޮއްސިްކަމަށްްވަންޏާްކަްންވެގެންދާނެްގޮތް.ްއާދެ!ްމިް

ް ްޝަރީޢަުތން،ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމީ ްައކީ ްކަމުަގއ145ްްިމައްސަލަ ްމި ްނިންމުމެއް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްމާއްާދގަިއވާ  305ވަނަ

ންމުމުގަިއްޮއންނަނީްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްފަހުމީްވަކިކުިރްަވކިކުރުަމކީްބާތިލުްނިންމުމެކޭ.ްވަރަށްްއެބަްއޮތް.ްެއްނި

ްޤާނޫނަށް،ް ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްފަރާތެއް ްއެްއވެސް ްއޮުޅންއަރާ ްެއކަން ްތަނުގަ. ްއެ ްޮއތް ްއެބަ ްލިޔެފައި ސާފުބަހުން

ްކަނ ްބާރު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގޮންޖަހައި، ްކޯޓަށް ްވަރަްށްސުޕްރީމް ްކަންތައް ްކުރާ ްމި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ުޑވާލަން

ްކަމެްއް ްޚިޔާލުތަފާތުވާ ްކަމުގައި ްމި ްމީކީ. ްނޫން ްކަމެއް ްކުރެޭވނެ ްމީ ްކުށްވެރިކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއިބާރާތުން ހަރުކަށި

ް ްއަނެްއ ްއަދި ްރަީއސާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޖެހޭނީ ްމައްސަލަ ްމި ްވެރިނ2ްްއޮެވއްޖެްއޔާ ްއެުކަގިއްބާރުގެ  310ނާ

ސުލްޙަވެރިކަމާްެއކުަގއިްމަޝްވަރާކޮްށގެންްމިްކަންކަންްގެްނދަންޖެހޭނީ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްބާރުްއޮތީތީވެ،ްމީހަުކް

ްެއގޮތަކަްށް ްއެކަން ްޢައްޔަންކުުރމަކުން ްމީހަކު ްމައްޗަށް ްމަޤާމުގެ ްއެ ްވަކިނުކޮށް ްމީހާ ްއެ ްހުްއޓާ މަޤާމެއްގައި

ްއަޅުަގނޑު ްބޮޑެތިްނިމިގެންނުދާނެ. ްތިބި ްތަަޞއްރަފުފުދިފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްނޫން. ްކުޑަކުދިންނެއް ެމންނަކީ

ްއެުކގަިއް ްޒިންމާދާރުކަމާ ްކުރަންޖެޭހނީ ްކުރާއިުރަގއި ްަކންތައް ްކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަނުން ްއެހެންވީމާ،ްމި ފިރިހެނުން.

ް ްދުވަހު ްއެ ްޤަބޫލެއްުނކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްއިދިޮކޅުހަދަމުންްކުރަންޖެހޭނީ. ްމިކަމާ ްައޅުަގނުޑ  315ވެްސ

ްނޫނޭ.ްއާެދ!ް ްކަމެއް ްުކރެވޭނެ ްގެންދިޔައީ.ްމީ ްއިދިކޮޅުހަދަމުން ްމިކަމާ ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްުދވަހު ްކުރީ ގެންދިޔައީ.ްޭއގެ

ްއެނގޭ.ްއެހެންނަމަވެ ްެއބަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފަރާތް.ްއެކަން ްލިބިގެންވާ ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ސްްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްކުރަންޖެހޭް ްކޯޓަކުން ްޝަރުޢީ ްކޯޓަކުން،ްނޫންނަމަ ްޖިނާޢީ ްނޫން. ްބައެއް ްކުރާ ްތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ މީ

ޙުކުމެއްްކޯުޓގެްބޭރުން،ްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުގައިްއޮންނަްމިނިވަންްމުއައްސަާސއާްބެހޭްޮކމިޓީއަކުންްޙުކުމެއްްމީހެްއގެް

ް ްއަދި ްނުކުެރވޭނެ. ްެއީއްމައްޗަކަށް ްނިންމުމަށްފަހުގައި ްކަމެއް ްގޮތަށް ްވާ ްޙުކުމަކަށް ްއެ ްކޮށްފައި، ްޙުކުމެއް ްމީހުން  320އެ
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ްގޮތެްއް ްއޮތް ްހިނގާފައި ްެއކަން ްކޮމިޓީންްނިންމާފައި،ްއެއީ ްއެ ްކަމަށް ްމަްއަޗށްްސާބިތުކުރެވެނީ ްމީހެއްގެ ްކުށެއް ޖިނާޢީ

މަޖިލީހުންްއެކަންްކޮށްފިޭއްބުނިކަމުގަިއްވީނަމަވެސްްއެްކަމަށްްޤަބޫލުކޮށް،ްނޫންނަމަްއެކަންްދެޭކްބަޔަުކްރަްއޔިތުްނގެް

ްނޫނިއްޔާ.ް ްނިންމުމުން ްއެަކން ްކޯޓަކުން ްޝަރުޢީ ްނުބެލެވޭނެ ްސާބިތުީވކަމުަގއި ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްމަްއޗަށް މީހެއްގެ

ނުޑްެދންނެވިންްބާތިލު ނިންމުމެކޭ.ްްއެހެންވީމާ،ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްއެްނިންމިްނިންމުމަކީްއެްދުވަހުްވެސްްއަުޅގަ

ްމެޖޯރިޓީް ްމަޝްވަރާކުރަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްކަމުގައި ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއޮެވއްޖެްއޔާ ްކަެމްއ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  325މީގައި

ްިމް ްގޮތުން، ްބުނާ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޕާޓީތައް ްެއހެން ްިސޔާސީ ްތިބި ްމިތާ ްއަދި ްލީޑަރާ ްަމއިނޯރިޓީ ލީޑަރާއި

ްމަޝްވަރާތަް ްމެދުގައި ްކޮްންމީހުންގެ ްގެންދާނެ ްކުރިޔަށް ްކަމުގައި ްމި ްމަޝްވަރާތަެކއްކޮށްފައި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހިންގަން ކެއް

ްއެީއް ްއަމުރަކީ ްނެރުނު ްުދވަހު ްކުރީ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްއެހެންވީމާ، ްއެބަ. ނޑައަޅަންޖެހޭ ްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގޮތެއްތޯ

ްހުއްޓާްއަެނކަކު...ްޙަޤީޤަތުގައިްއެްފަރާތުންްކުރަންޖެހޭްކަމެއްްއެއީ.ްމީހަކުްމަޤާމެއްަގއި

ް330 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްުހޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް335 

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްވާހަކަ ްމިތަނުގައި ްޚިލާފަށް ްކަމަކަށް.ްޤާނޫނުއަސާސީާއ ްކަމެއް ްކުރެވިދާނެ ްރަީއސް، ްހިެއއްނުޭވ ްއަުޅަގނޑަށް ެދއްކުމަީކ

ް ްއެއީ ްބާބު؛ ްމަޖިލީހުގެ 71ްްރައްޔިތުންގެ ްޤާނޫނުއަާސސީެގ ްމާފުކުރައްވާތި! ްބާބުގެ؛ ް)ށ(ެގ71ްްވަނަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްނ5ި ްގޮތުން ްބެހޭ ްމަޤާމުތަކާ ްމުސްތަޤިއްލު ްކޮމިޝަންތަކާއި ްމުސްތަޤިއްލު ްބުނަނީ ްމި ްކަންތައްތަްއްަގއި ންމަންޖެހޭ

ްއުސޫލުްން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްއޮންނަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްބާރު ްނިންމުމުގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ  340ޤާނޫނުގަިއވާ

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްވިޔަްސ ްތަނަކަށް ްއެހެން ްވިޔަްސ، ްކޯޓަކަްށ ްކަމަކީ ްނިންމާފައިވާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްވަދެް ްތެރެއަށް ްވާްއިޚްތިޞާޞްގެ ްމި ްބެހިފައި ްބާރުތައް ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްަކންކަމެއް ްނިގުަޅއިގަެނވޭނެ ގަނެގެން

ްވާަހކަެއއްް ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްގޮތަށް ްގެއްލޭ ްހައިބަތު ްމިމަޖިލީހުެގ ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްތެެރއިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްނުދެއްކޭނެ.ް

ް345 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



14 

 

ނޑުްފުރުަޞތުްމިްއަރުވަނީްނޮިޅވަރަމްްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއާދެ!ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެް އްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށް.

ް

 350 ނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްތެރޭް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއުފާެވއްޖެ ްވަަރށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްސަލަތަެކްއްޝުކުރިއްާޔ ގަިއ

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ްޙަޤީޤަތުގައި ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާތީ. ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ހުރިކަން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްހައްުލކުުރމަށް ްމައްސަލަތައް ްމި ްހުރި. ްއެބަ ްމައްސަލަތަކެްއ ްއަދަދެްއެގ ްގިނަ ޖުޑިޝަރީގަިއ

ްކުރަން ްހައްލުކުރުމަށްްމަސައްކަތްތަެކއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިކަން ނޑިވަޅަކީ. ްދަ ްމި ނޑިވަެޅްއ ްދަ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ޖެހޭ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނޯންނާނެ. ްކޮމްޕްރޮމައިްޒުކރެވޭކަށް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ްއަޅުަގނޑު  355ޓަކައި

ްއިންޓަ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަދަުލގައި ްއޭގެ ްުނކުރެވޭނެ. ްމައްސަލަަތއްްކޮމްޕްރޮމައިޒެއް ްހުރި ޕްރިޓުކުުރމުގައި

ްކޮމްޕްރޮމައިްޒް ްާވހަކަފުޅުގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްހައްލުކުރަން. ްއެބަ ްޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮމްޕްރޮމައިްޒވާންޖެހޭނެް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤަބޫލެއްނުކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވޭ. ްއެބަ ްވާހަަކ ްހޯދާ ސޮލިއުޝަނެއް

ްކަންކަމަށްްްކަމަކަށް. ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްލިޔެވިފަ. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއެހެރީ ްކަންތައްތައް ްހުރި ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ

ް ްއެަބ ްއަންނަން ްހަމައަށްހައްލުތަކެއް ްމިއަދާ ްހުރިްްޖެހޭ. ްތެޭރގަިއ ްނިޒާމުތަކުގެ ްޝަރީޢަުތގެ ނޑުމެންގެ  360ައޅުގަ

ްއެހެ ްނާދޭ. ްތިލަވެގެނެއް ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ްގޮތަކަށްްމައްސަލަތައް ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ންނަމަވެސް

ބަލައިލީމަްވެްސްއަުޅަގނޑުެމނަށްްއެބަްފެނޭްސުޕްރީމްްކޯުޓގަިއްހަމަްޙަޤީޤަތުަގއިްވެސްްމާނަހުރިްމައްސަލަތަކެއްްއެބަް

ްރައް ްމިއަދު ްއެޑްރެްސކުރެވޭީނ ްއެކަމަކު ްެއބަ. ްއެޑްރެްސކުރެވެންޖެހޭ ްްމިއަދު ްމައްސަލަތަކަށް ްމި ްބަސްްހުރި. ޔިތުންގެ

ްައިއއްސަ.ް ްއޮތީ ްމި ްތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްމަރުޙަލާ ްބުނާެނ ްބަސް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބުނެިވގެން. އަޅުަގނޑުމެނަށް

 365އެހެންވީމާ،ްމިްހާލަތުްއަުޅަގނޑުމެންގެްަޤއުމަށްްމިއަދުްމެދުވެރިވެަފއިްވީނަަމވެސްްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްމިއީްހަަމް

ްމަރުޙަލާް ްމިްްއަންނަންޖެހޭނެ ްއައިމަ، ްމަރުޙަލާ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެން ްހަޔާތުގަ. ްޤައުުމގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ އެކޭ

ްޤާނޫނުހަދާް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަްއޗަށް ްޢިބްރަތްތަކުގެ ްއެ ްލިބިގެންދާނީ. ްޢިބުރަތްތަކެއް ނޑުމެނަށް ްއަޅުގަ ްއިން މަރުޙަލާ

ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްދަސްކުރާނެ. ްފިލާވަޅުތަކެއް ްވެސް ްވެްސްްމަޖިލީހުން ްއިން ްދާއިރާ ްޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަދުލުއިންޞާފު

ްކަންތައްތަެކއްް ްވެސް ްބާރުން ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެން ްހަމަ ްއަދި ްހާސިލުކުރާނެ. ފިލާވަޅުތަެކއް

ްމިއަދުް ްެއއީ ްއުފާކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއައީތީ ްތެރެއަްށ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާ ްމި  370ދަސްކުރާނެ.

ނޑުމެންނަށްްިބނާކުރަނިވިްގޮތެްއަގއިްއަޅުަގނޑުމެންގެްޖުޑިޝަީރަގއިްހުރިްއަ ޅުަގނޑުމެންނަށްްޢިލްމީްގޮެތއްަގއި،ްއަުޅގަ

ްމިއަދުް ްބަހުސްތައް ްކަންކަމުގެ ްއެ ްއަންނާތީވެ. ްތިލަވަމުން ްފެންމަތިވެ، ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ މައްސަލަތައް

ްކިޔަ ްޤާނޫނު ްއާއި ްޝަރީޢާ ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގޮުތގައި ްކަންތައްތަކެްއގެ ްބަހުސްކުރާނެ ްފެކަްލޓީތަކުަގއި ވައިދޭ
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ފެންނަންްހުންނާތީވެ.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑުްުއއްމީދުކުރަީންމިްޤާނޫނުއަސާސީްކޮމްޕްރޮމައިޒްކުރަންްަބއެއްްބޭބޭފުޅުންް

 375ންްނަގަހައްަޓންޖެހޭނެ.ްމެދުމިނުގެްހައްލެއްްމިްދައްކަވާްވާހަކަފުޅުަތއްްހުއްޓަވައިެލއްވުމަށް.ްޤާނޫނުއަާސސީްއަޅުަގނޑުމެ

ްނަގަހައްޓާނެ،ް ނޑުމެން ްކަމެްއްއަުޅގަ ްއޮތް ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއްބުނެފައި ްނުގެންނާނެ. ނޑުެމން ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީން

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެް ނޑުެމންްވާހަކަފުޅުދަްއަކވައިފިްއޔާްައޅުގަ ވެނީްމިްއެްދަމަހައްޓާނެ.ްއެްއުސޫލުްންއެްވިސްނުމުންްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްަމުގފަހިވެގެން ްއަށް ްދިމާ ްޑިމޮކްަރސީއަކާ ްފުރިހަމަ ްނިާޒމެއްަގއި ްަވކިވެަފއިާވ ބާރުތައް

ްފަސޭހަވެގެންދާނޭ.ް ްފަހިވެެގންދާނޭ، ްހޭނުމަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްތެެރއަށް ްސަގާފަތުގެ ްމި މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި

 380ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނު

ްރައީސަކުް ްނުވަތަ ްމެންބަރަކު ްއަނެއްާކވެސް ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްސިވިލް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވިސްނަންޖެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެދު ްވާހަަކއާ ްދައްކަމުންދާ ްމި ްމައްސަލަިއގަިއ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނަޑއެޅުމުަގއި ހޭ.ްކަ

 385ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްވަނީްގޮތެއްްނިންމާފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްސުޕްރީމްްކޯޓުންްނިންމިްނިންމުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް

ްހުއްދަް ްތިމަންނަގެ ްިވދާޅުވަނީ ނޑިޔާރު ްފަ ްުބނަނީ،ްއުއްތަމަ ްއެ ނޑިޔާރު ްދުވަހު.ްފަ ްފަުހން ްއެންމެ ްބަޔާންވެަފއި ވަނީ

ްބަޔަކު ްނޭނގި ްއަށް ްތިމަންނަ ްކޮމިޝަނާއިްްނެތި، ްސަރވިސް ްޖުިޑޝަލް ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑަށް ްައޅުގަ ްކުިރއްޔޭ. ކަމެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައިްަމޤާމުގައިްތިބިްބޭފުޅުންނަކީްިމހާރުްޣައިރުްޤާނޫނީްބައެއްކަްނ.ްރާއްޖޭގެްިނޒާމުްމިްއޮތީް

ްދަނީ ްމި ްނިގުޅިގެން ްބާރުތައް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްބޮއްސުންލާފަ. ްިޢއްޒަތްތެރިްމުޅިން ްކިބައިން ްރަްއިޔތުންގެ .

ްބާރުތައްް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްތަބާވާންޖެހޭނެ. ްނިންމުމަށް ްނިންމާ ްރައްޔިތުން ްފެިށގެންދަނީ. ްބާރުތައް  390ރައީސް،

ްއުފެދިއްޖެ ްުސވާލެއް ްމެދު ްއިންޓެގްރިީޓއާ ްނިންމީ ްމި ްމަޖިީލހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްަރއްޔިތުން. ްދީފައިވަނީ

ްވަިކކޮށްް ްއިން ްވަޒީފާ ްމީހަކު ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއަޅާފަ. ްަވނީ ްފިޔަވަޅު ްައޅަންޖެހޭ ްޓަކައި ްބޭރުކުރުމަށް ްމީހަކު ްއެ ނަމަ

ްސިވިލްް ްހަވާލުކުރަނީ. ްމަޖިލީުހން ްރަްއޔިތުންގެ ްމަސްއޫލިްއޔަތުތައް ްމަޖިލީހަކީ. ްަރްއޔިތުން ްނޫން ްތަނެއް ްދޭ ވަޒީފާ

ްރަީއސްކަމުަގއި ްކޮމިޝަނުގެ ްބޭފުޅަކަށްްްސަރވިސް ްނަމޫނާ ްއިސް ްއެންމެ ްޚިދުމަތްތަކުގައި ްހުރިހާ ްމި ްރާއްޖޭގެ ހުރެ،

ްކަމެއް،ް ްއެހެން ްނޫނީ ްކޮއްަޓިއގެން ްަބނޑު ްމައްސަލަިއގައި ްޖެހުނު ްޭއގައި ްއެެހންނަމަވެސް ްއޮެވ، ްކަމަށް  395ވާންޖެހޭނެ

ްބަހައްޓަ ްއެތާ ްމިއީ ްމިހާރު ްއެނގޭ ްއެބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްމައްސަލަެއްއގަިއ، ްއެހެންވީމާ،ްސުލޫކީ ްމީހެއްކަން. ންނުާވަވރު

ްކޮމިޝަންް ްސަރވިސް ްޖުިޑޝަލް ްވަދެފަ.ްއަދި ްވެސް ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްއޮންނަނީ ްމި ވަކިކުީރ.ްއެހެންވީމާ،ްޭއގެތެެރއަށް

ވެސްްވަދެފަ.ްމުޅިްނިޒާުމްމިްއޮތީްޮބއްސުންލާފަ.ްރަްއޔިުތންގެްބާރުތަްއްތަމްސީލުކުރަންްތިބިްފަރާތްތަކުންްއެްބުނަީން

ްާދްތިމަ ްއެ ްނިގުޅަމުން ްބާރުތައް ްރަްއޔިތުންެގ ްއަދި ްނިންމުތަކަކީ ްނިންމާފައިވާ ްމިހާރު ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ންނަމެން

ނޑިޔާރުްމިްހާލަތުަގއިްއެްއޗެއްްބުނަންޖެހޭ.ްމިްއޮތްް  400ކަންތައްތަކަީކްތިމަންނަމެންްތާއީދުކުރާްކަންަތއްތަކެޭކ.ްުއއްަތމަްފަ
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ްބަޣާ ްޮބޑު ްޤައުުމގެ ްދުވަހު،ްމި ްހަނުހުންނަވަމުންްހުރިހާ ްަފނޑިޔާރު ްއުއްތަމަ ްކޯްޓގެ ްވެްސްސުޕްރީމް ްހިންިގއިރު ވާެތއް

ްނެތް.ް ްމިހާރަކު ނޑިޔާރަކު ްފަ ްއުއްތަމަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއިސްނަގަން ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްމި ްއެއީ ްދަނީ. އެ

ނޑުމެންްހީކުރީްސިންާގއެްއްކަމަށް.ްއެހެންނަމަ ވެސްްއެީއްދަތްްނެތްްސިންގާއެއްްއެއީ.ްއޭނައަކީްުކޅޭކުޅޭްމީހެއް.ްައުޅގަ

ްހާޒިރުކޮށްް ްމަޖިލީހަށް. ްރަްއޔިުތންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހާޒިުރކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ނިޑާޔރު ްފަ ްކޯޓްެގ ސުޕްރީމް

ްބަޔަކު،ް ްއެހެން ްތިބި ްއެތާނގައި ްދުވަހު ްފަހުން ނޑައެިޅެގން ްކަ ްގޮތަކަށްތޯ، ްޮކން ްއޭނަ  405ސުވާލުކުރަންޖެހޭ.

ްބުނަ ްއެ ނޑިޔާުރްފަޑިޔާރުންތަކެއް ްފަ ްއުއްތަމަ ްނިންމާނީ؟ ްކިހިނެއްތޯ ްނިންމައިލާނީ. ްގޮތަށޭ ްބޭނުން ްތިމަންނަމެން ނީ

ްނިންމުންް ްނިންމާ ްނިންމުން،ްބެންޗުން ްވެްސްުކރަންޖެހޭނެ.ްނިންމާ ްސޮއި ނޑިޔާރު ްފަ ްބުނަންޖެހޭ.ްއުއްތަމަ ފަހުބަސް

ނުޑްވެްސްޖަހަންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެ މީހަކު؛ްަރްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރަީއސ4ްްްސްްސޮއިްވެސްްކުރަންޖެހޭނެ.ްތަްއގަ

ް ްއަުޅަގނޑުމެން ްހުންނަވަނިކޮށް ްމަޖިލިސް.ްނުނިންމޭނ4ްްެބޭރުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްވަދެލާފަިއްނިންމާލަންވީނޫންތޯ މީހަކު

ްހަ ްވެިރކަން ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްވެސް ްއަދި ްއެހެރީ. ްއަރަިއ ްބަޣާވާްތކޮށްގެން ްބަޣާވާްތކުރީ، ްޤައުުމގަިއ ްބަޔަުކްއެހެނެއް.  410މަ

ްކޯލިޝަން،ް ްއޮންނާނެ ްދުވާލު ްެއއްގޮްތ. ްޒޮމްބީންތަެކކޭ ްިމއީ ްވެރިކަްނކުރަނީ. ްއަރައި ްލޫޓްވާލަިއގެްނ ްތިއްބާ މީހުން

ނަޑކުްނޯންނާނެ،ްވަޒީުރންގެްކެބިނެޓުްއޮންނާނެ،ްބަެއއްްފަހަރުްނޯންނާނެ،ްތިމަންނަމެންްކޯލިޝަނުންްވަިކވިްއޭޔް ރޭގަ

ްދުވަސްދުވަ ްބައި ްއަނެއް ްމިއީްބުނާނެ. ްބުނާނެ. ްނުދިނޭ ްމިނިސްޓްރީއެއް ްކަމެއް، ްމިވެނި ްތިމަންނަމެނަށް ްބުނާނެ ހު

އަރަތެއްހެންްހީވަނީްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްމިއީްބަޣާވާތްކުރީމަްވާްގޮތް.ްރައްޔިތުންގެްވެިރކަންްނިގުޅަިއގަތީމަްވާްގޮތް.ް

ްމިހާރު.ްއަޅު ްހިނގަނީކީ ްޤައުމު ްތެރެައުކންްނޫން ްިނޒާމެްއގެ ްދޭތެރޭގަ.ްއެްއވެސް ްމިކަމާ ްއެަބްވިސްނަންޖެހޭ  415ަގނޑުމެން

ްއޮތްް ްފާރަލާން ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްއެއީ ްކޮމިޝަންަގއި ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްމިހާރު، ްތަނެއްތޯ ކޮން

ްއޮތީ.ް ްއެ ްނިންމާފައި ްއެ ްމިހާރު ްނިންމުން ްފަހު ްއެންމެ ްތަނުގެ ްއެ ްމީހަކު. ްއެްއވެސް ްނެތް ްއެތާނގައި ތަން.

ނޑިޔާުރްދިވެހިރާ ްފަ ްފޮނުވައިލާފަ.ްހައިކޯޓުެގްއިސް ްއަށް ްގެ ްއެހެރީ ްަފނޑިޔާރު ްަފނޑިޔާުރ،ްއިސް ްކޯުޓގެ ްަހއި އްޖޭގެ

ްއެއްލަނީ.ް ްބޮލާލައިޖަހައި ްނަގައި ްނިންމުން ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްނިންމުން، ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ކޮބައިތޯ؟

 420އަހަރަށްްއިންތިޚާބުކުާރ5ްްއަހަރުނ5ްްްލީހުގެްތެރެއިން.ްމިްމަޖިލީހަކީްރައްޔިތުންެގްބާރުތައްްފެިށގެންްއަންނަނީްމިްމަޖި

ނުޑކޮއްީޓްނުވަަތްއެހެންްބަދުއަޚްލާޤީްޢަމަލެއްް މަޖިލީހެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްިމްމަޖިލީހަށްްދީފައިވާްބާރުތަްއ؛ްމީހަކުްބަ

ްވާހަކަދަްއކަ ްޕާޓީތަކުން ްމެޖޯރިޓީ ްވަކިނުކުެރވޭ. ްއޭަނ ްވެސް ްހިންގީމަ ްވާހަކަދައްކަންްހިންގީ. ްނުޖެހޭނެ ްޕާޓީތަކުން ން،

ްވަކިަވކިް ްގުނަނީ. ްޖުމްލަކޮށް ްވޯޓު ްފަރުދުންލާ ްވަކިަވކި ްނިާޒމު ްމި ްވެސް ްރިާޔީސްނިޒާމެއްަގއި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިކުން ްނުދެމޭ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވޯޓެއް ްައހަންނެއް ްގޮއްސަ ްެއއްބައި ްދެބައިކުޅަ ްއަހަރުގެ ްވޯޓުލާފައި ނާށޭްފަރުދުން

 425ދަންޖައްސާނަމޭްނުނިކުމެ.ްނުބުނެވޭނެ.ްއަހަރުގެްމެދުތެރެިއންްނިކުމެްބަޔަކުްގޮސްްިނުކމެްދަންޖައްސަންްހަޅޭއްލަވަިއ،ް

ްމަޖިލީހުގައިް ްރައްޔިތުްނގެ ްތަނުަގއި ްމި ްދެން ްތަޅައި، ްެއްއޗެހި ްކެމެރާތަކާ ނޑޭރިގޭ ްބަ ްނެރެފަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމީހުން ްތިބި ްއިދިޮކޅަށް ްއުއްތަމަްތިބި، ްކޮަބއިތޯ ްކުިރއިރުަގއި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްއުފުާރފައި ްފެންފޯއްުރއްތައް ގޮސް
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ްދެނެހުރިންްރައީސްްނަޝީދުް ނޑު ްއަކީްުބޅަލެއް.ްެއއީްމީހެއްްނޫން.ްެއްއެވސްްމީހެއްްނޫން.ްއަުޅގަ ނޑިޔާރު؟ްއޭނަ ފަ

ްކޮަބއި ްެއއްޗެހި. ްއިތުބާރާ ްކުިރ ްމަސައްކަތް. ްކުރި ްނަންަގވަންެވގެން ްބަެއއްްއޭނަ ްއެަތއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު؟ ްއޭނަ ތޯ

ްއަހަރުމެންެގް ނޑިޔާރަކީ؟ ްފަ ްނަގަްނީވ ްކަލޭމެން ްކޮބައިތޯ ްމީެހއްތޯ؟ ްއިތުބާރުކުރެވޭ ްއަކީ ްމީނަ ްުސވާލުކުރިން  430ކައިރިން

ްއުއްތަަމް ްމަޝްވަރާކޮްށގެން ްމަްޝވަރާކުރިން. ްކައިރީ ްއެންމެން ްހުރިހާ ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުން ހުރިހާ

ނޑިޔާރުްފާިއޒުްލާފައިްއެެހނީ.ްކޮބައިތޯްއޭނަ؟ްނެތޭްމިްޤައުމުަގއިްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްަފނޑިޔާެރއް.ްބަޣާވާތްކުިރއިުރް ފަ

ނޑުްބުނަނީް އެްއޗެކޭްނުބުނެޭއްއޭނަ.ްއެންމެްފަހުންްދުވަހުްވެސްްބަޔާެންއްނެރެފައިްއޮންނަނީްޭގަގއިްިފލާ.ްމިއީްއަުޅގަ

އްޒަތްތެރިްރައީސް،ްކޮަބއިތޯްރވިސްްކޮމިޝަން.ްޢިޅަލެކޭ.ްދެންްއޮތީްޖުޑިޝަލްްސައޭނަްއަކީްދަތްނެއްްސިންާގއެޭކ،ްބު

 435ރވިސްްކޮމިަޝނުގައިްތިބިްމީހުން؟ްއެންމެްފަހުންްވެސްްނޭނގިްކިރުއިލޮއްޓެްއގައިްޖެހުނުހެންްޤާސިމްްޝަލްްސަޖުޑި

ް ްޤާނޫނެްއ، ްނޭނގޭ ްއަށް ްއޭަނ ްމީހެއް. ްއިން ްތަނުގައި ްެއ ްއޮތީ ްއެ ްވެސް ްެވްސްއިބްރާހީމް ނޑި ްގޮ ްއެ ަގވާއިެދއް.

ްގެއްލުނީްއޭނަްއަށް.ް

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

 440ރވިސްްކޮމިޝަނުެގްވިްސގެްޤާނޫނުގެްދަށުންްސިވިލްްސަރރަީއސް.ްއާދެ،ްދިވެހިްސިވިލްްސަްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހަށްްމި ްމި ްޓަކައި ްހޮވުމަށް ްެއއްެޗއްްރައީސަކު ނޑުްވެސް ްގޮތުްންއަޅުގަ ްގުޅޭ ްއުޅޭްމައްސަލައާ ްހުށަހެޅިގެން އަދު

ްއަިއއްަސއޭް ްމެދަށް ްހަތަރުއަނަގޅިއެްއގެ ްހަމަ ްއޮތީ ްމި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްމި ްމިހާރު ދަންނަވައިލާނަން.

ްުގޅި ްމިކަމާ ްނޫން. ްސާފެއް ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްކޮެޅއް ްާދންވީ ްދެންނެވޭނީ. ްސައަޅުަގނޑަށް ްިސވިލް ރިވސްްގެން

ްނެގިެނގުމާް ްެއ ްނަގާފަ. ްަވނީ ްތަނުން ްމި ްމައްސަލަ ްނެތްަކމުގެ ްއިތުބާރު ްބޭފުޅަކު ްހުްނނެވި ްމަޤާމުަގއި ކޮމިޝަނުގެ

ްގޮތުންް ްގުޭޅ ްއަމުރާ ްއެ ްައދި ްނެރެފަ. ްއަމުރެއް ްގުޅޭ ްެއަކމާ ްވަނީ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްގޮތުްނ ްުގޅޭ ްެއކަމާ  445ގުިޅގެން

ްމަޖިލީހު ްމި ްެއކަމާްއަޅުަގނޑުމެން ްޭބބޭފުޅުންްވިސްނަަވއި ްެއކި ްގޮްތގޮތަށް ްއެކި ްދެެކވި،ްތަފާތު ްވާހަކަތަެކއް ގަިއްވެސް

ްބަްނޑާރަް ްއަދި ްގޮެތއް ްވަކި ްމެދު ްވެްސްެއކަމާ ްސަރުކާރުން ްހަމައެާއއެކު ްއަދި ްސާފުގޮެތްއްނުނިމި. ްޙަޤީޤީ ްވަނީ މެދު

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްެއކު ްސާފުކަމާ ްސީދާ ްވެސް ްލަފަާޔްެއކު ްކަމުެގްސާުފްނައިބުގެ ްމި ްހަމައަށް ްރަްއޔިތުންނާ ްދިވެހި ށް

ނޑުމެންްމިްަދއްކަނީްމިްާބވަތުެގްކަންކަމާްގުޅޭްގޮތުްން ބަހެއްްނުވަތަްކުރަންވީްގޮތެްއްއެނގިަފއެއްްނެތް.ްދެންްއަުޅގަ

ްއަޅުް ްވާހަކަ. ްެތރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިތްހަމަނުޖެހިގެން ްއަމުރަށް ްނެރޭ ްކޯޓުން ނޑުްސުޕްރީމް  450ގަ

ްކަމެްއްނޫނޭްއެީއކީ.ްއެހެންްމިްދެންނެވިްކަމަކީްމިްމަޖިލީހުންް ދަންނަވާނީްމިްމަޖިލީހުންްއެހާްޒިންމާދާރުކޮށްްކުެރވޭ

ްއިންތިޒާރުކުރަމުންދިަޔީއް ްތިބެެގން ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަންދެކަްށ ނުޑ ްޭރގަ ްދުވަހުަގއި ްެއކުލަވާިލ ްކޯޓު ސުޕްރީމް

ްފުަރގަހު ްފަރުދާގެ ްހިސާބު ްދެންްނޭނގޭ ްތަން. ްދިޔަ ްެއކުލަަވއިލެިވގެން ްކޯުޓ ްސުޕްރީމް ްަބއިބަހަިއގެން ްޕާޓީތަކަށް ަގއި

ްބުނެދީފައިް ްސާފުބަހުން ްަވރަށް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްދައްކާކަށެއް. ްވާހަކަ ްމި ްނޫން ްރީއްެޗއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މިއަދު
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ްނޫން ްމަޖިލީހެއް ްވެސް ްތަމްސީލުކުރެވޭނެ ްޕާޓީ ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްއޮތް ްމެންބަރަކުްްއެބަ ްމަޖިލީހުގެ  455އިނގޭތޯ.ްރައްޔިތުންގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްއޮތީ ްމި ްސާފުބަހުން ްވަރަްށ ްގޮތް ްއަިދ75ްްޢަމަލުކުރަންވާނެ ްަބޔާންކޮށްފަ. ްމާްއދާގައި ވަނަ

ެގްހަމައެއާެއކުްެއކަމާްުގޅޭްގޮުތންްއެްމެންބަރަކުްކަންަތއްްުކރީމާްއެްމެންބަރަކަށްްލިބެންާވްއިމްތިޔާުޒްޤާނޫނުއަސާސީް

ްސާފުނުވ91ްްާ ްމި ްމިއަދު ްދަންަނވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްބަޔާންވެގެްނވޭ. ްބަހުން ްސާފު ްވަރަށް ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްމީަގިއް ްައޅުަގނޑުމެން ްއިށީނދެގެން ްއެއްތަެނއްަގއި ްބާރު ްތިން ްުނވަދެ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރެއަްށ ކަންތައްތަުކގެ

ްަރއް ްކަމުގައި ްމި ްހޯދައި، ްހައްލެްއ ްއަނެަކކާްސުލްޙަވެރި ްއެކަކު ްއެކު ްާސފުކަމާ ްހިތްތަުކަގއި ްރައްޔިތުންގެ  460ޔިތުންނަށް

ްވާނަމަް ްއެހެންނޫންކަމަށް ްނިންމަންޖެހޭ. ްއެބަ ްމިކަން ްގޮތަކަްށ ްރަނގަޅު ްނުއުފެދޭނެ ްހަސަދަވެރިކަން ދޭތެރޭގައި

ްއަް ްމިއަދު ްނޫން. ްަމސައްކަެތއް ްޒިންމާދާރު ްސައެކުެރވެނީކީ ްިސވިލް ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްކޮމިޝަުނގެްޅުގަ ރވިސް

ްއިހަށްުދވަހަކުް ްކުރެވިގެންދާއިުރގައި ްމިކަން ްމިއަދު ްދަށުން ްމަފްހޫމުގެ ްއެ ްއެއީ ްނުހުރެވޭނޭ. ްރައީސަކަށް މެންބަރަކަށް

ސުޕްރީމްްކޯޓުންްެއްއަމުުރްނެރެފައިްވަނީްއެްކޮމިޝަނަށްްމިްމަޖިލީހުންްމެންބަރަކުްައދިްހޮވުމުަގއިްއެްކޯޓުްންދެކޭް

ނޑުމެންްއިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭްކަމެކޭ.ްއެކަކުްއަނެކަކަށްްލިބިަފއިާވްްގޮތް.ްއެހެންވީާމ، ނޑުްދަންނަވާނީްމިއީްއަުޅގަ  465އަުޅގަ

ްހެޔޮް ްރަްއޔިތުންނަށް ްކުެރވެނީކީ ްއެ ްބުންޏަސް ްއެކަްންކުރާނަމޭ ްއިން ްޒަރީޢާ ްގޮންމުށުގެ ްތިމަންނަމެން ްބޭނުން ބާރުގެ

ްޢި ްދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްނޫން. ްކަމުަގިއްކަމެއް ްމި ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު ްެވސް ްރައީސަށް ްއޒަތްތެރި

ްސާފުވާނެް ްރައްޔިތުންނަށް ްކަމުގައި ްމި ްތިބެގެން ްއިށީނދެގެން ްތަނެއްަގއި ްއެއް ްބާރު ްތިން އިސްނަންަގވަިއގެން

ނޑުމެންނަށްްމިްލިބިފައިވާްބާރުގެްބޭނު ންްހެޔޮްގޮތުގައިްކޮންމެވެސްްސުލްޙަވެރިްގޮެތްއްހޯދައިދިނުމަށްފަހުްދެންްއަޅުގަ

 470ްހިފާށޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތުރުް

ްސާުފް ްވަރަްށ ްިމއީ ްމަްއސަލަިއގައި ްއަސާސީ ްމި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމައްސަލަެއްއގައިް ްސީރިއަސް ްވަރަށް ްެވސްްްމައްސަލަެއއްަގއި، ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

 475ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާްަބެއއްްމެންބަރުންްމީގައިްދިމާްިއދިކޮޅަށްްވާހަކަފުޅުަދއްަކވާކަމީްއަޅުަގނޑުްކަންބޮޑުވާްކަމެއް.ް

ްބޭފު ްއެ ްވަޑައިގަތީމާ ްބޭބޭފުޅުން ްއެ ްދެން ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ްުއއްމީދުކުރަން ްގޮތްތަްއްއަޅުަގނޑު ްމެދުގައި ޅުންނާ

ްދޫކޮށްލުމަށްފަހުގަިއް ނޑު ްައޅުގަ ްއެގޮތަށް ްމައްސަލަ ްއެ ްއާދެ، ްކަމަށް. ްނިންމަވާނެ ްފަހަރަކުން ްދެން ރައްޔިތުން

ްރަ ްދުވަހުަގއި ްުކރީ ްބޭނުންވަނީ ްސަދަންނަވާލަން ްސިވިލް ްމަޖިލީހުން ްމެންބަރަކުްްއޔިތުންގެ ްކޮމިޝަނަށް ރިވސް

ނޑުމެންްުސޕްރީމްްކޯޓުންްއެްނިންމަާވްނެންގުވުމަށްްއެްނިންެމވިް ނޑުްތާއިުދކުރަމޭ.ްސަބަބަކީްއަުޅގަ ނިންމުމަށްްއަޅުގަ

ްބޯލަބަންނުޖެހޭނެތީވެ.ް ްމީހުން ްހާޒިރުވެތިބި ްމިތަނަށް ްތަމްސީލުކުރުމަށް ްރައްޔިތުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިންމުންތަކަށް  480ބާތިލު

ްކަންތައްަތކަ ްހުންނަ ްިނންމަވާފައި ްޚިލާފަށް ްރައްޔިތުްންޤާނޫނުއަސާސީއާ ްނުޖެހޭނެތީވެ ްބޯލަބަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ށް
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ްސަްމަޖިލީހުން ްިސވިލް ްމެންބަރެއް ްދުވަހު ްމިއަދުްއެ ްދެން ްއުާފކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްނެންގެވީީތވެ ްކޮިމޝަނަށް ރިވސް

ނޑުނޑުމެްނގެްމަސަްއކަތަީކްސިވިލްްސައަޅުގަް މެންްރވިްސްކޮމިޝަަނށްްރައީސަުކްހޮވުން.ްއެްމަަސއްކަތްްވެސްްއަުޅގަ

ނޑުް ްހިތްހަމަޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްވަަރށް ްެވސް ްއަޅުަގނުޑްެއކަމާ ްނިންމަވާނެީތވެ ްވަިކްގޮެތއް ްމިއަދު ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން

ނޑުމެކޭ.ްހަމަްޖެްއަށްްއައިސްަފއިްމިްވަނީްޖުޑިއަބަދުވެސްްތަކުރާރުކޮށްްދަްނނަވަމުންްގެންދަންްމިްރާއް  485ޝަލްްހަޔާތްކެ

ްކޯ ްސުޕްރީމް ްވެސް ްޖުޑިްޙަޤީޤަތުގައި ްވަނީ ްއަިއއްސަ ްއަސާްސެގްޓަށް ްވާަހކަތަުކގެ ްދައްކާ ްމި ނޑުމޭ. ްހަޔާތްކެ ޝަލް

ްދަން ްފިލްމުތަކަށް ްބަރަަހނާ ްާޚއްޞަކޮށް ްވަކިން ްއަދި ްދަނީ. ްމި ްސާބިތުވަމުން ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ދެންްތެދުކަން

ްމިްދަނީ.ްޖުޑި ްފެންނަމުންްމިްދަނީނިކުންނަމުން ްޙަޤީަޤތްތައް ނޑުމުގެ ްހަޔާތްކެ ްމިްއޮތްްޝަލް ްމިހާރު .ްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެރާެއްއް ްޯކޓުތަކުން ްވާހަކަދަްއކަާވއިރުަގއި ްމެދުަގއި ްކޯޓާ ްސުޕްރީމް ްނިންމުންތަކާއި ްނިންމަވާ ްމި ްކޯޓުން ސުޕްރީމް

ްެއް ްހުރި ްއެބަ ްގޮތްތަކެްއ ްޢަމަލުކުރާނެ ްމެދު ްނިންމުންތަކާ ްނިންމަވާ ްއެ ްހެދިގެން ްމިސްޭޓކެއް ްނޫނިްއޔާ  490ހެދިއްޖެއްޔާ

ނޑިޔާ ްކޯފަ ްއެއީ ްހުރި. ްއެބަ ްގޮތްތަކެއް ްއެކައުންޓަބަްލކުާރނެ ްބޭފުޅުން ްެއ ްމެދުގަިއ ްޤާނޫނާއިްރުންނާ ްބެހޭ ޓުތަކާ

ްސަ ްބޭރުންްޖުޑިޝަލް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއެކަމަުކ ްޤާނޫނު. ްބެހޭ ނޑިޔާރުންނާ ްފަ ްޤާނޫނާ، ްބެހޭ ްކޮމިަޝނާ ރވިސް

ްގޭންގެް ްކުަޑކުަޑ ްކްރިމިނަލް ްނެއްޓި ްބޭރުްނ ްކޯެޓއްގެ ްބޭފުނެއްޓުނީމާ، ްއެ ްދެން ްއޮޕަރޭޓުާވންވީމާ، ްގޮތައް ޅުންާންއް

ްޖުޑި ްދެންނެިވ ްމި ްސަމެދުގައި ްބެޭހްަޝލް ްކޯޓުތަކާ ްމެދު ްބޭފުޅުންނާ ްެއ ްނުހިނގާނެ. ްޤާނޫނެއް ްކޮމިޝަނުގެ ރވިސް

 495ްޤާނޫނެއްްނުހިނގާނެ.ްއެްބޭފުޅުންނާްމެދުގައިްދެންވެސްްެއްހުންނަްއެްބާވަތުގެްޤާނޫނެއްްނުހިނގާނެ.ްހިނގަންޖެހޭނީް

ްދަޢުާވއެއްް ްކޮންމެވެސް ްހަލާކުކުރުމުގެ ްދައުލަތް ްމި ްހައްޔަުރކުރަްނޖެހޭނީ. ްހިފައި ްެގންގޮސް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތް. ރާއްޖޭގެ

ްހިނގަންޖެް ްމައްޗަށް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްތަޙުޤީޤު ްއޭގެ ްޖުޑިއުފުލައި، ްރާއްޖެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ނޑުެމއްްހޭނީ. ްހަޔާތްކެ ޝަލް

ްޤަ ްވަނީ.ްައޅުަގނަޑށް ްމި ްއިހައަިއއްސަ ްސަްބޫލުކުރެވެނީ ްސިވިލް ްަރއީްސްށްދުވަުހްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮމިޝަނުގެ ރވިސް

ްމަގެއް.ްބަރަހަނާް ްރީތި ްކޮއްަޓަވއިދެްއީވްހަމަ ްއެ ްއެގޮތަްށްެއްނިންމެވީ،ްެއްބޭފުޅުން ްބޭފުުޅން ވަކިކުިރްމައްސަަލްއެ

ނޑުަމކަށްްގެްނގޮސްފަިއާވއިރުްއެްޝަގޮތްތަކަށްްއުޅެ،ްމިްާރއްޖެްޖުޑިްފިލްމުކުޅެ،ްބްލެކްމޭލްކުެރވޭނެްހުރިހާ  500ލްްހަޔާްތކެ

ްކުރިންް ްމާ ްއަންނާނެކަން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްނެގުމަށް ްވޯެޓއް ްނެްތކަމުގެ ްއިތުބާރު ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްވެސް ބޭފުޅުން

ނޑުމެން ްވިސްނާަވޑަިއގަތީ.ްވިސްނާަވަޑއިގެންފައިްއެްބޭފުޅުންްއެްޮކއްޓަަވއިދެްއވީްމަެގއް.ްެއގޮތުްންއެްނިންމެވީްއަުޅގަ

ްތިމަންނަމެންް ްތަބާވާކަށްނުޖެހޭނޭ. ްއެގޮަތކަށް ްނޫނޭ. ްެއއްެޗއް ްއެްއވެސް ްނިންމުންތަކަކީ ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުން

ްެއް ްކުރަމުން ްބޭފުޅުން ްއެ ްސަްއލާ ްހާޒިރުވާންނުޖެހޭނޭ.ްއެ ްކުރިމަށްޗަށް ްމަޖިލީސް ްވެްސްއަދި ްފިލްމުކުޅެގެން ބަރަހަނާ

ްތިއްބަަވިއގެން. ްތަނުގައި ްއެ ްރަްއޔިތުންްްދަނީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމަމުން، ްނިންމުންތައް ްނުބައި  505އެފަދަ

ް ްކިޔާ ްކޯޓޭ ްސުްޕރީމް ްފާެޑއްގެ ްބާރުވެރިކަން ްަރއްޔިތުންެގ ްަމއްޗަށ7ްްއެްއގޮތަކަްށވެސް ނިޑޔާެރއްގެ ދޫކޮށްލާކަެށްއްްފަ

ްޖުޑި ްަމއްޗަށްހެޔޮނުވާނެ. ްކޯުޓގެ ްވާ ްމި ްައއިއްަސ ނޑުމަކަށް ްހަޔާްތކެ ްބާރުވެިރކަްންްޝަލް ްމި ނޑުމެންގެ އަުޅގަ

ދޫކޮށްލައިގެންުނވާނެ.ްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކީްވެސްްނިންމުން،ްއެންމެްފަހުގެްއާޚިރުްނިންމުންތައްްނިންމުމުގެްބާރުް
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ްނިންމުންތަ ްނޫން ްއެކަންޏެއް ްކޯޓު ްބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.ްެއހެންވީމާ،ްސުޕްރީމް ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްތަނެއްކަން އްްލިބިގެންވާ

ްގޮުތގަިއް ްނިންމުންތަކެއްެގ ްއާޚިުރ ްއެއީ ްއަދި ްނިންމުން، ްވެްސ ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްއޮންނަނީ. ްބާރު  510ނިންމުމުގެ

ްމަޖިލީހަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްތެރެއިން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބަޔާްނޮކށްފައިވޭ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްވެސް ްމެންބަރުން ްައޅުަގނޑުެމންްްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްމެދުގައި ބާުރވެރިކަާމ

ްނައްތާެލވެީން ްއެ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްހަނދާންނައްތައިލާ ްބާރުވެިރކަން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަނދާންނައްތާލައިގެންނުވާނެ.

ްރައްޔިތުންގެްބާުރވެރިކަން.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީގައިްބުނަނީްރައްޔިތުންގެްކިަބިއގައޭްމިްބާރުވެރިކަންްފެށެނީްވެސް.ްއަދި

ްކޯޓަްށް ްސުޕްރީމް ްވެސް ްާބރު ްނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ ްބެހި ްބާރުވެިރކަމާ ްރައްޔިތުންެގ ްއެހެންވީމާ، ްވެސް.  515އޮންނަނީ

ްައޅުގަް ްސަލިބިގެންނުވޭ. ްސިވިލް ްޖެހޭނެ ްމިއަދު ްރައީަސކުްނޑުމެްނ ްޢައްޔަންކޮްށ، ްމެންބަރަކު ްކޮމިޝަނަށް ރވިސް

ްޤާނޫނީ ްަޣއިރު ްކޯޓަކީ ްސުްޕރީމް ްނިންމަން. ްޢަމަލުނުކުެރވޭނެކަންްްޢައްޔަންކޮށް ްއެގޮތަށް ްކޯެޓއް. ްޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތުން

އަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްދައްކަންޖެހޭނެ.ްބައްލަވާ!ްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްއެތެރެއިންްބަޣާާވތެއްްކުރުމަށްްއަނެއްާކވެްސް

ްއެނގިަވޑަ ނޑިޔާރަށް ްފަ ްއުއްތަމަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްނޫންތޯ. ްއެނގިފަެއއް ްއޮތީ ްއެ ްވަގުތީްރޭވިކަން ްކުރީގެ އިުނގަތް

ްިމް ްހިންގަވާފައި ްޮއޕަރޭޝަނެއް ްގޭންގު ްކުޑަކުޑަ ްެއްބޭފުޅުން ްބައްލަަވއިގެން ނޑިޔާަރކަށް ްފަ ްއުއްތަމަ ްކޯޓުގެ  520ސުޕްރީމް

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ްމި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބައްލަވާ. ްއޮތީ، ްމި ްައއިސްފައޭ ނުޑމެއް ްހަޔާްތކެ ްމިވަުރގެ ވަނީ.

ްތަމްސީ ްމިްރައްޔިތުން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެދެނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންބޮޑުވަނީ. ްމި ްތިބެގެން ްގޮތުަގއި ްބަެއއްގެ ލުކުރާ

ްއެް ްބޯލަނބާކަށްނުޖެހޭނެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކޯޓަކަށް ްސުޕްރީމް ްނިންމާލުން. ްމިއަދު ްގެންގޮސް ްބާރަށް ްހަމަ މަސައްކަތް

ްޖު ްެއއީ ްހިނުދގަ. ްބޭރުވާ ްޙުދޫދުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްޤައުމަށްްޑިބޭފުޅުން ްމި ނޑުެމއް ްކެ ްަހޔާްތ ޝަލް

ްރައްޔިތުން.ްއެއީް ްތަނަކީ ްއޮތް ްކުރަން ްޑިސިޕްލިންކުރަން.ްއެކަން ްބޭފުޅުން ްއެ ްޖެހޭނެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ  525އައިސްަފއިވާީތވެ

ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ުވން:ތިމަރަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްވާހަކަދެއްކެް

ްއަދިް ްބަހުސްކުރަމުން، ްައޅުަގނުޑމެން ްމިއަދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

 17ް530ވާހަކަދަްއކަމުންްމިްދާްމައްަސލަްއަކީްިދވެހިްސިވިލްްސަރވިްސގެްޤާނޫނަށްްދެވަނަްއިްޞލާޙުގެނައުމުގެްޤާނޫުނގެް

ްސިވިލް ްމަތިން ްގޮުތގެ ް)ށ(ގަިއވާ ްމާއްދާގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްްވަނަ ްމައްސަލަ. ްހޮުވމުގެ ްރައީެސއް ސަރިވްސްކޮމިޝަނުގެ

ްއިތުުރް ްހުއްޓާ ްމަޤާމުަގއި ްއެ ްރައީަސކު ްކޮމިޝަނުެގ ްސަރިވސް ްސިވިލް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްދި ނޑުމެން ްކަމެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ ްކުރެވޭނެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހޮވުމަކީ ވެހިްރައްޔިތުންްރައީސަކު

ްަދއުލަތަކީް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްތިބީ ްމި ްޤަބޫލުކޮށްގެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެީކގައި ްތަޞްދީޤުކުރެްއވުމާ ްޤާނޫނުއަސާސީ މި

ްމިް ްބާރު. ްނިޒާމުގެ ްޝަރުޢީ ްއަދި ްބާރާ، ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްބާާރއި ްވެރިކަމުގެ ްދައުލަތެއް. ްވަކިކުެރވިފަިއވާ ްބާރު  535ތިން
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ކުރާްގޮތުަގއިްެއއްްބާރުްއަނެއްްބާރަށްްބާރުދެއްކުމަކީްނުވަތަްގަދަކަންްދެއްކުމަކީ،ްބާރުްހުރިްގޮތުންްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލު

ްައޅުަގނުޑް ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްހިމެނިގެންާވ ްކަމުަގއި ްއެ ްމަޞްލަޙަތު ްަޤއުމީ ްހާލެއްގައި ްއެްއވެްސ ްދެއްކުމަކީ މިންވަރު

ް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއަީކްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ްމަރުޙަލާ ްއައިސްަފއިވާ ްމި ްހަޔާތުގައި ްދުސްތޫރީ މި

ނޑުްވެސްްކުޑަުހވަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެް ވަރަށްްޚައްސާސްްއަދިްވަރަްށްސީރިޔަސްްމަރުޙަލާއެއް.ްއަުޅގަ

ްމި ްފަރާތުން؛ ްތިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަުރޙަލާގައި ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްވެސް ްައޅުަގނުޑ ްފަދައިން  540ޢިއްޒަތްތެރިްްވިދާޅުިވ

ްބަަޔކުް ްެވސް ްކޯޓުން ްސުްޕރީމް ްއަދި ްފަރާތުންނާ ްބާރުގެ ްވެިރކަންކުރުމުެގ ްފަާރތުންނާއި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

އިށީނދެގެންްމިްމައްސަލަްއަްށްހައްލެއްްގެންނަްނވެއްޖޭ.ްއެެހންނޫނިއްޔާމުްމިްމައްސަލަްޮކންމެްބަޔަކުްވެސްްއެްބަޔަުކް

ްބަ ްއެ ްގޮތުަގއި ްއެހެންނަމަވެސްްޤަބޫލުކުރާ ްދަނީ. ްމި ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްހައިސިއްޔަތުން ްޤާނޫނީ ްލިބިގެންވާ ޔަަކށް

ް ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްަރއީސް، 144ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއާިއ ް)ނ( ްމާްއދާގެ ްވަރަްށ145ްްވަނަ ް)ނ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްަގވާއިް ްއަދި ްިވޔަސް ްމައްސަލަަތކުަގއި ްޝަރުޢީ ްވޭ ްެއބަ ްބަޔާންކޮށްފައި ްއުފެދިފަިއާވްސަރީޙަކޮށް ްގުިޅގެން  545ދަކާ

ްިމގޮތަްށް ްކޯޓުކަމުގަ. ްުސޕްރީމް ްފަރާތަކީ ްއިްއވާ ްފަހުބަސް ްއެންމެ ްމައްސަލަތަުކަގއި ްއެ ްވިޔަސް މައްސަލަެއއްކަމުަގއި

ްސިވިލްް ްއަދި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް، ްނެރުއްވާފައި ްއަމުރެއް ްވަނީ ްމިހާރު ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްމައްސަލައިގައި ްމި ބަލާއިރު

ްކޮމި ްިޚޔާލުްސަރވިސް ްވެސް ްތެރޭގައި ްކޯޓު ްަކމަށް.ްހަމައެއާއެީކގައިްސުޕްީރމް ްވަކިނުވާ ްމަޤާމުން ްއެ ްރަީއސް ޝަުނގެ

ްސުޕްރީމްް ްވަނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެއްކިާބކޮށް ްތަފާތުވުން ްޚިޔާލު ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމިހާރު ްިވަޔސް ްއުޅުނުކަމުަގއި ތަފާތުވުން

ްވެްސްްކޯޓުންްމިހާރުްއިތުރުްއަމުރެްއްނެރުއްވާފަ.ްިމގޮތަށް  550ބަލާއިުރގައިްސުޕްރީމްްކޯޓުެގްއަމުރަީކްދިވެހިްސަރުކާރުން

ްދާންޖެހޭނެް ްޭމޒަށް ްަމޝްވަރާގެ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްހައްލެއް ްެއއަށް ްޤަބޫލުކޮށް ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒތްތެރި ްމި އަދި

ްސިޔާ ްމަޖިލީހަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްސިޔާީސްކަމެއް ްފޯރަމެއް. ސީ

ްތެޭރަގިއް ްތަފާތުވުމުގެ ްޚިޔާލު ްއެހެންނަމަވެސް ްހުންނާނެ. ްތަފާުތވުން ްޚިޔާލު ްތަެނއް. ްމަސަްއކަތްކުރާ ބަޔަކު

ްޤައުމީްްއަޅުަގނޑުމެންްނިސްބަތްވާްާޕޓީއެްއގެްމަޞްލަޙަތުްހިފެހެއްޓުމަށް ްނުވަތަ ްމަްޞލަޙަތު ްަރއްޔިތުންގެ ޓަކައި،

 555 ކީްެއއްވެސްްހާެލއްަގއިްރަްއޔިތުންްބޭނުންވާނެްގޮތްްނޫންކަމުަގއިްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްމަޞްލަޙަތުްއެއްކިބާކުރުމަް

ް

 ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިއަދުްމިްހުށަހެޅިފައިވާްމައްސަލައާްމެދުގައިްގޮެތއްްނިންމުމުގެްކުރިންްއަޅުގަ

ްމިންވަރަކަށްް ްދިފާޢުނުކުރި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުން، ދަންނަވާލަން

ްަރއީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ ްނުތިޭބނެ ްރާއްޖެއަކު ްމި ްބަޔަކު ްދިފާޢުކުރާނެ  560ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްބ187ްުޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގައި ްވަކިކުރުމަށްްވަނަ ްމީހުން ްމެންބަރުކަމުން ްކޮމިޝަުނގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ނަނީ

ްއެކަީށގެންނުާވް ްމަޤާމަށް ްމެންބަރުަކމުގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްިސވިލް ް)ހ(ަގއި ްާމްއދާގެ ްއެ ްއެއީ. ްމާއްދާ އޮންނަ
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އިްބަޔާންކޮށްފަިއވާްހާލަތެއްްކަމެއްްކުރިްކަމަށްްވާނަމަްމަޤާމުންްވަކިކުރެވޭނޭ.ް)ށ(ްގައިްމިްބުނަނީްމިްމާއްދާގެް)ހ(ގަ

ްަވކިކުރުމަށް،ް ްކޮމިޝަނުން ްމެންބަރަުކ ްެއ ްފެނިގެން ްކޮމިީޓއަކަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުްނގެ މެދުވެރިވެއްެޖކަން

ްެއް ްފާސްކުރުމުން ްއަްޣލަބިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ްބައިވެިރވި ްވޯޓުަގިއ ްހާޒިުރވެ ްޖަލްސާއެްއަގއި ްމަޖިލީހުގެ  565ރައްޔިތުންެގ

ނޑުމެްންްމެންބަރަކު ްއަޅުގަ ްބޭނުން ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަމިއާެއކުަގއި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަކިވީއޭ. މަޤާމުން

74ްފާސްކުރިްފާސްކުރުމުަގއިްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްަޔއުމިްއޔާްމިްއޮތީ.ްަޔއުމިްއޔާަގއިްމިްުބނަނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް

ް ްބަިއވެރިވީ. ްވޯޓުގައި ްފާސ38ްްމީހުން ްބައްލަވައިްވޯޓުން ްކޮމިޓީން ްއޮތީ ްމި ްވިދާޅުވެފައި ްމަނިކުފާނު ވެގެންދިަޔިއރު

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮތަށް ްސަރވިްސ187ްްނިންމަވާފައިވާ ްސިވިލް ްމާއްާދެގްދަށުން ވަނަ

 570ްއޖެ.ްމިގޮތަށްްފާސްވުމާްއެކުްކޮމިޝަނުގެްރައީސްްއަލްފާިޟލްްމުޙައްމަދުްފަހުމީްޙަސަންްމަޤާމުންްވަކިކުރުމަށްްފާސްވެ

ަވނަްމާއްދާގެް)ބ(ގަިއވާްގޮތުެގްމަތިންްމުޙައްމަދުްފަހުމީްޙަސަންްއެްމަޤާމުންްވަކިެވއްެޖ178ްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް

ނޑުްަކނަޑއަޅަްނ.ްއެޖެންާޑގެްއައިޓަމުް ައށްްދެންްމަނިކުފާނުްވަަޑިއގެންނެވީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.12ްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްޤާނޫ ްހިނދަކ88ްްުނުއަސާސީގެ ްނުވާހާ ްބަޔާންކޮށްފައި ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ް)ށ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމައްސަލަެއްއް ްކޯަޓކަށް ްއެްއވެސް ްޓަކައި ްބެލުމަށް ްަޞއްޙަކަން ްގޮތުގެ ްހިނގި ްކަމެއް ްއެްއެވސް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއިސްތިސްާނއެއް ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްބަލައިގަީތ؟ްހުށައެއްނޭޅޭނޭ. ްމައްސަލަ ްއެ ްކީްއެވގެންޯތ ްއެހެންވީމާ،  575ުނވޭ.

ްމައްސަލައިަގއި؛ް ްރައީސް.ްއާމިނަުތްޝަހުމާގެ ްއިްއޒަތްތެރި ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ބަލައެއްނުގަެނވޭނެ.ްހަމަމިއާެއކުަގއި

ްމެދު ްއެކަމާ ްދެން ްުގޅިގެން ްަކނަޑއެޅުމާ ްެއގޮތަށް ްމައްސަލަިއގަިއ ްޙަލީމިގެ ްޝަހުމާ ްގޮެތްއްްއާމިނަތު ޢަމަލުކުރައްވާނެ

ްހުންނަވަިއް ްމަޤާމުަގއި ްރަީއސްގެ ްކޮމިޝަުނގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްމަްޝަވރާކުރެްއވުމަށްފަހު، ްކޮމިޓީން ބެލުމުގައި

ނޑަެއޅިފަިއވާތީްސިވިްލް ކުރެްއވުމަށްްއެކަީށގެންނުވާްަކމެއްްމުޙައްމަދުްފަހުމީްޙަސަންްކުރަްއވާފަިއވާްކަމަށްްކޮމިީޓންްކަ

ްކޮމި ްލިބުުންސަރވިސް ނަޑއެުޅއްވުމަށް ްކަ ްގޮތެްއ ްއަމިއްލަފުޅަށް ްމެދު ްދެމިހުންނެުވމާ ްމަޤާމުގައި ްމެންބަރުގެ  580ޝަުނގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްަނމަ، ްއިސްތިޢުފާނުދެއްވައިފި ްމަޤާުމން ްފުރުޞަތުގައި ްއެ ްބޭނުންނުހިފުމާއެކުގައި 187ްފުރުޞަތުގެ

ްމަޤާމުން ްޙަސަން ްފަހުމީ ްމުޙައްމަދު ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްމިނިވަންްްވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ވަކިކުރެްއވުމަށް

ްތަރުތީބުންް ްރަނގަޅަށް ްހުރީ ްޕްރޮސެސްތައް ްމި ްހުށަހެޅީ. ްމައްސަލަ ްއެ ްފެނިގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ މުއައްސަސާަތކާ

ްރައްޔި ްދިފާޢުނުކޮށް، ްޤާނޫނުއަސާީސ ްޓަކައި ްބޭުނމަކަށް ްސިޔާސީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންކަމަށްާވއިރު ތުންގެްގޮއްަސ.

ްލިބެނީް ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުރީމާ ްކަންކަން ްމި ްސުވާލުއުަފއްދައި، ްމެދުގައި ްޞައްޙަކަމާ ްނިންމުމުގެ  585މަޖިލީހުގެ

ނަޑއެޅެްނ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްހަމަެއއާެއކުަގއިްޤާނޫނުއަާސސީެގް ވަނަްާމއްދާގެް)ށ(ަގިއ141ްްނުބައިްމަގުތަެކއްްކަ

ްއެންމެ ްކޯޓުެގ ްސުޕްރީމް ްބުނަނީ ްކޯޓޭ.ްްމި ްސުޕްރީމް ްފަރާތަކީ ްިއސް ްއެންމެ ްނިޒާމުގެ ްޝަރްޢީ ްފަރާތަކީ؛ ިއސް

ނޑިޔާރަށްްނޭނިގްބަޔާނެއްްނެުރއްވީމާްދެންް ނޑިޔާޭރ.ްއުއްތަމަްފަ ސުޕްރީމްްކޯޓުގެްއެންމެްއިްސްފަރާތަކީްުއއްތަމަްފަ

ްސުޕްރީ ްހަމަމިއާއެުކގައި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ ްިމ ްބަލައިލަން ްސުޕްރީމްްއަޅުަގނޑުމެން ްަގވާއިދަށް. ްކޯޓުގެ މް
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ް ްަގާވއިދުގެ 25ްްކޯޓުގެ ްުނވަތަ ްމާއްދާގައި ނޑިޔާުރ24ްްވަނަ ްފަ ްުއއްތަމަ ްސިއްކަ. ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް ްމާއްދާގައި  590ވަނަ

ްއޮންނަންވާނޭ.ް ްވަިކްސިއްކަެއއް ްކޯޓުގެ ްތައްޔާރުކުރެވިފަިއވާްސުޕްރީމް ްބޭނުންކުރުމަށް ްކޯޓުަގއި ްމަތީން ްގޮެތއްގެ އަންގާ

ްސި ްމި ްދަށުަގއޭ. ްބެލުމުގެ ްރަޖިސްޓްރާގެ ްވާނީ ްއޮންނަން ނޑިޔާުރގ25ްްެއްކަ ްފަ ްއުއްތަމަ ްުބނަނީ ްމާއްާދގައި ވަނަ

އެންގުމަކަށްްމެނުވީްލިޔުމުންްރަޖިސްޓްރާްއަށްްދީފައިވާްހުްއދައެއްްނެތިްކޯޓުގެްއެްއވެސްްލިޔުމެއްަގއިްކޯުޓގެްސިްއކަް

ނަޑއެ ްކަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއްޖަހައިގެންނުވާނޭ. ްބުނެޭވވަރަށް ނޑިޔާރަށް ްފަ ްއުއްތަމަ ްމަނިކުފާނު، ްއެ ިޅގެން

ް ްވަނީ. ްކުރައްވާފައި ްމިކަން ްޚިލާފަށޭ ްއުސޫލުަތކާ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްކޯޓުގައި ްމި ްވިދާޅުވީ ްއެ ނިޑޔާރަުކ4ްްމަނިކުފާނު  595ފަ

ްމަޖުބޫުރކުރަ ްއަށް ްރަޖިސްޓްރާ ްމަޖުބޫރުކުރަްއވަިއގެްނ، ްބޭނުންުކރައްަވއި ްިސއްކަ ްއެ ްސިްއކަްވެގެން ްއެ ްއވަިއގެން

ބޭނުންކުރެއްވީމާ،ްެއއީްަޣއިރުްޤާނޫނީްޢަމަލުތަކެއްްސުޕްރީމްްކޯޓުެގްތެރޭަގއިްއެހެރީްހިނާގފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްެއއްޗެހިް

ްިދވެހިރާއްޖޭގެް ްއެހެންވީމާ، ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަަމކުނުދާނެ ްވާހަކަދެްއކީމަ ްމިތާނގައި ްދިފާޢުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ްމިާއއެުކގަިއްްސުޕްރީމް ްއަނެއްާކ ްއޮތީ. ްެއ ްަކނަޑއަޅާފަިއ ްގޮެތއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބޭނުންކުރުމާ ްިސްއކަ ްއެ ކޯޓުަގއި

ނޑިޔާރުްނގެ ނޑަެއޅިގެްނ،ްޖުޑިްއަޅުަގނޑުމެންްބަލަމާހިނގާްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުއަާސސީްާއއިްފަ  600ޝަލްްޤާނޫނުގަިއްކަ

ނޑަެއިޅގެ ްކަ ްއޮްތ ްއެބަ ްޤާޫނނުގައި ްކޮމިޝަންގެ ްކަމަށްްސަރވިސް ްމަޞްލަޙަތު ްޒާތީ ްމީހެްއގެ ްއެ ްބަޔާންކޮށްަފއި ން

ްއިންނައިރު،ް ްއެތާ ްގަދަކަމުން ްމަޤާމުގައި ްއެ ްޙަސަން، ްފަހުމީ ްއިންެނވި ްމަޤާމުގައި ްޖޭ.އެސް.ސީގެ ްކިހިނެއްތޯ. ބަލާނީ

ނިޑޔާރުްކަމުަގިއވާްއޮިރޔާންްފިލްމުކުޅެގެންްުއޅޭްޢަލީްޙަމީދުް މައްސަލަްބަލަމުންދާްއޭނާްއަކީްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްެއއްްފަ

ްކޮަބއިޯތް ްވަނީ؟ ްމި ްކަަމކަށްތޯ ްކޮން ްދެން ްވޯޓުދިނީމަ ްޓަކަިއ ްނިންމުމަށް ްމައްސަލަ ްއޭނަެގ ްޙަމީދު ްޢަލީ ބޭފުޅެއް.

ް ްފުށުއެރުން؟ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ ްބައިވެރިެއއްނުެވވޭނެ.ްދެނ3ްްްމަޞްލަޙަތު ްޙަމީދަކަށް ްތިބޭނެ.ްޢަލީ ނޑިޔާރުްންއެތާ  605ފަ

ްޖޭ.އެްސ.ސީ ްމިްއިންނެވީ ްނިޒާމު ްޝަރްޢީ ްތެރެއަށް. ްހަލާކުގެ ްދަނީ ްމި ްޤައުމު ްމި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ގެ

ނިޑޔާރުްއެްވިދާުޅވީްތިމަންނަް ދަނީްއެްމީހުންްބޭނުންވާްގޮަތކަށްްޓަަކއިްމުޅިްކަންތައްަތއްްހަލާކުކުރަމުން.ްއުއްތަމަްފަ

ްހުރިކަ ްއެތާނގައި ްކުރައްވަިއފިއޭ.ްދެން ްމިކަން ްނޭނގި ނޑިޔާުރެގްއަށް ްފަ ްުއއްތަމަ ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ން

ްއޭރުެގް ްފޮނުވަިއގެން ްސިޓީ ްއަމިއްލަފުޅަްށ ްޓަކައި ްހުރުމަށް ްމަޤާމުަގއި ްއެ ްއޭނާ ްމީހަކު. ްދަހިވެތިވެފައިވާ މަޤާމަށް

 610ްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްިއންޒާރުދީގެންްެއްކަންކަންްކުިރކަންްެއއީްފެންނަންްއޮތްްޙަީޤޤަތެއް.ްޢި

ްއަްށްލަިއގެްން ްމުށުތެރެ ްޓަކަިއްޤާނޫނުއަސާީސްނަަގއި ްބޭނުމަަކށް ްމީހުންްިސޔާސީ ްޕާޓީަތކުގެ އަޅުަގނޑުމެންްިސޔާސީ

ްކޯޓުެގް ްހަލާކުކޮށްލަނީްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހާއިްސުޕްރީމް ްމުޅިްދުސްތޫީރްނިާޒމު ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްކުރީމާ ްމިގޮތަށް މިކަން

ްފަރާތްތަކެް ްފަހުމީްވަކި ްމުޙައްމަދު ްދަނީ ްމި ްހަލާކުވެގެްނ ްނިޒާމު ްުދސްތޫރީ ްަޤއުމުގެ ްމުޅި ްޓަކައި. ްބޭނުމަކަްށ އްގެ

ްލިބެނީ؟ް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްކޯްއޗެއްތޯ ްޓަކައި. ްދިފާޢުކުރުމަށް ްމައްސަލަ ްޙަމީދުގެ ްޢަލީ ޙަސަނާއި

ްގެއްިލގެންދަ ްއިތުބާރު ްއޮތް ްމެދުގައި ްނިޒާމާ ްއިތުބާރުްޢަދްލުއިންޞާފުގެ ްއޮތް ްމެދު ްމަޖިލީހާ ްރައްޔިތުްނގެ  615ނީ.
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ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްގެްގޮތުަގއިްހުރެ...

ް

 ހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާ

 620ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމައްސަލަްއަކީްފަހުމީގެްމައްސަލަެއއްްނޫން.ްއަދިްމައްސަލަްއަކީްހައިކޯުޓގެްނުވަަތް

ސުޕްރީމްްކޯޓުގެްނުވަތަްޖުީޑޝަރީގެްމައްސަލަްެއއްްވެްސްނޫން.ްޙަޤީޤަތުގައިްއަމާުޒެވެގންްމިްއަންނަނީްމިްރާއްޖޭގެް

އުފުިލެގންއުޅޭްމައްސަަލއެއް.ްއެންމެްބޮޑަށްްމިކަންްބާރުވެރިެވގެންްމިްދަނީްމިއަދުްމިްރާއްޖޭގައިްްވެރިކަމާްބެހޭްގޮތުން

ްރަނގަުޅް ްވަރަށް ްވެސް ްފަރާތްތަަކށް ްސިޔާސީ ްއިދިކޮޅު ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްބައެއް ްިތބި ްމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ

ްކާމިޔާ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއިންތިޚާބު ްެއއްބުުރން ްއެނގޭ ްަރއްޔިތުންެގްޙަޤީޤަތަކަށް ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ބުކުރާކަން.

ްދިވެހިާރއްޖޭގެް ްތެރެއަްށ ްސިސްޓަުމގެ ްކޯޓު ްނުވަަތ ްތެެރއަށް ްކޯޓުެގ ްސުޕްރީމް ްއަދި ނޑުވާަލއި، ްކަ ްބާރު  625މަޖިލީހުގެ

އެްތަނުންްކޯޓުްްއިންތިޚާބާްބެހޭްގޮތުންްމަސަްއކަތްކުރަންްއޮތްްއިލެކްޝަންްޮކމިޝަންގެްމައްސަލަްވެއްދުމަްށްފަހުގައި،

ްގުިޅގެންް ްެއކަމާ ްއެހެންވީމާ، ްކުރެވެމުން. ްދަނީ ްމަސައްަކތްތައް ްބާތިލުކުރުމުގެ ްއިންތިާޚބު ްނެރެގެން އަމުރެއް

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ނޑު ްއަުޅގަ ްީމ. ްކަމެއް ްހިނގަމުންދާ ްަދށުން ްޭރވުމެްއގެ ްނުރައްކާތެރި ްނުބަިއ، ްވަރަށް ހިނގަމުންދާ

ް ްއިލްތިމާސްކޮްށ ްއެްރައްޔިތުންނަށް ްދައްކަމުން ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްމިއަދު ްތިބުމަށް. ްވިސްނައި ްކަމަށް ްމި ގޮވާލަން

ްއިންތިޚާބުްނުބާްއވަިއް ްއަމުރެއްްނެރެަލއިގެން ްވެއްދުމަށްްފަހުގައިްުކއްލި ްކޯޓުގެްތެެރއަށް  630ގެންދާްވާހަކަަތކަކީްސުޕްރީމް

ްކު ްމިގޮތަށް ްވެސް ްކަމަކީ ްހުރިހާ ްލަސްކުރުން.ްމި ްއިންތިޚާބު ްައއުމުެގްމި ްބަޣާވާތް ްރާއްޖެއަށް ްޑްރާމާ.ްމި ޅަމުންގެންދާ

ނޑުވައިލީމާް ްކަ ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްެއއީ ްއައި. ްދައްކަމުން ްމިގޮތަށް ްވާހަކަތައް ްމި ްހަމަ ްވެސް ކުރީަގއި

ހާއްެވސްްބޭނުންްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމިްބުނާްުކއްލިްނުރަްއކަލުގެްހާލަތުްއިުޢލާންކުރުމަށްްފަހުގައިްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީ

ނޑުމެންނަށްްފެންނަން.ް ގޮތަކަށްްުކޅެވިދާނެ.ްނުކުރާނެްކަމެއްްކަމަށްްބަލަިއގެންނުވާނެ.ްމިޞްރުްއޮތީްމިސާލަކަށްްައޅުގަ

ްސަމާލުެވވަަޑިއގެްން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރަްއޔިތުން ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްހަމަ  635އަޅުަގނޑު

ވަނަްމާއްާދަގއިްއިލެްކޝަންްކޮމިޝަނަށ171ްްްހިވަަޑއިގަްނނަވާްމިްކަމަށް.ްެއއީ،ްޤާނޫުނއަސާީސގެްތިއްބަވަންްއެބަްޖެ

ދީފައިވާްބާރުތައްްިދވެހިރާއްޭޖގެްއިންތިޚާބަށްްކުރިމަތިލާފަިއްތިބިްއެންމެނަށްްއެބަްއެނގޭ.ްމިއަދުްވަރަށްްފާޅުްބޮޑުކޮށްް

ްމިހާ ްހުންނެވީ ްގޮތުގައި ްމެންބަރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރިްމި ްދާއިރާގެ ްމުލަކު ްވާ ްކަމަށް ްކެންޑިޑޭެޓއް ްިރާޔސީ ރުގެ

ްަވއްދާށޭ.ްެވއްދުމަށްް ްމައްސަލަ ްކޯޓަށް ްގެންދަނީ ްމި ްތިަމންނަ ްދަނީ ްއެ ްވިދާޅުވަމުން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްޔާމީން މެންބަރު

ްފަ ްއެފް.އޭ ްހަމައެއާެއކީަގއި ްތަޅުއަުޅަވއިލާށޭ. ްހިފަހައްޓާލައި، ްއިންތިޚާބު ްފުލުހުންގެްފަހުގައި ްމުޅި ްމީހަކު، ްކިޔާ  640ާޔޒު

ްނުބުނޭ.ް ްއެްއޗެްއ ްއެްއވެސް ްއަދި ްަސއިލެންޓު. ްއެމް.ޑީ.އެފް ްގެންދަނީ. ްއެ ްވާހަކަދަްއކަމުން ްނުކުމެ ދިފާޢުގައި

ްސިަފއިންް ްތިބި ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްއަޅާަލއިގެްނ ްެވލިކޮޅެއް ްތިލަފަޅަށް ްހުރޭ ްއެބަ ްނާޒިުމ ްބާޣީ އެހެންނަމަވެސް
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ްނޫން.ްްހައްލާލައިގެން ްނުފެންނަނީކީ ްކަންތައްތައް ްވަމުންދާ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުަރން. ކަންކަން

ްއޮތިްއޔާްިހފައިގެންްތަްއޔާރަށްްތިބުމަށް.ް ްހެޔޮވަރުްެއްއޗެއް އަޅުަގނޑުްިދވެހިރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންނަށްްގޮވާލަްނ،ްއަތަށް

ްބާްއވަން ްެކނިޑ، ްބާރު ްޤާނޫނުއަާސީސގެ ްހާލަތުގައި ްމި ްކޯެޓއްެގ ްހަމަެއކަނި ްނުބާްއަވއި، ްއިންތިޚާބު ްދުވަހަށް  4ް645ޖެހޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން ްކަމަކަށް ްކުރާ ްފުލުހުން ްތިންހަތަރު ްަބޔަާކއި ްޕާޓީެއއްގެ ްިސޔާސީ ްނުވަތަ ނޑިޔާރުންނާ، ފަ

ްއިން ްބާއްަވއި، ްއިންތިޚާބު ްތާރީޚުގައި ްއޮތް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްމަރާލިޔަސް ްނުތިބެވޭނެ. ްނެގޭްބަލަހައްޓައިގެން ތިޚާބުން

ްމަރުވެދިއުމަކީ.ް ްނޫން ްއެއް ްނުދޭނެ.ްމައްސަލަ ްފުރުޞަތެއް ްކުާރކަށް ްވެިރކަމެއް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްގޮަތކަށް ްނޫން ވެރިކަމެއް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށް ްގެންދަނީ. ްމި ްވާހަކަދަްއކަމުން ްއެކި ްަވއްތަރުެގ ްއެކި ްޓަކައި ްޤާއިމުކުުރމަށް ްއެކަން ްއުސޫލު އެ

ނޑުްހަމަްކުރިންވެސްްދެންނެވިްގޮތަށް.ްއެްނޭނގިގެނެއްްނޫންްމިްއުޅެ  650ނީްމިްރާއްޖޭގައިްމިްދައްކަމުންާދްވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ްދަރިޔަކަްށް ްޢަބްދުއްސައްތާުރގެ ްއަންބަރީ ްބޭފުޅުން، ްއެ ްތަނުގަިއ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކީގައި ްރުހުމާ ބޭފުޅުންގެ

ނޑުމެންނަށްްއިހަށްދުވަހުްވޯޓުދިނީ.ްޭއގައިްއެްއކޮޅަށް.ްޔާމީންްމިްތަނަކަްށްވަ ަޑއެއްުނގަންނަވާ.ްމިްކުޅޭްކުޅިވަރުްއަުޅގަ

ްކޯުޓންް ްސުޕްރީމް ްހޮވަްނވީމާ ްތަނުަގއި ްމި ްރައީަސކު ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްެވސް ްމިއަދު ނޭނގެނީތޯ.ްދެން

ްަބޔާނު ްނެރޭ ްޓަކައި ްހިފަހެއްޓުމަށް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްނެރުުމގައި ްބަޔާނެއް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްނެރުނީ. ަގިއްބަޔާނެއް

ްނޭ ްގޮތެއް ްވީ ްއެަކން ނޑިޔާަރކަށް ްފަ ްވީއުއްތަމަ ްއިމާރާތަކަށް ްކޯުޓ ނިޑޔާުރްްނގެ. ްފަ ްއުއްތަމަ ްޭނނގެ.  655ގޮތެއް

ްހިނގަނީ.ް ްމި ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްމި ްމީޑިާޔގައި ްނުދައްކާ. ްވާހަކަެއއް ްގުޅުމުގެ ްކަމަކާ ްމި ްމަޖިލީހަކާ ރައްޔިތުންގެ

ްކުޅެ ްދިމާކޮށް ްއިންތިޚާބާ ްމި ްމިއީ ްމިްއެހެންވީމާ، ްއެކީގައި ްޔަޤީންކަމާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޑްރާމާއެއް. ްވަރުގަދަ މުންދާ

ދަންނަވަނީްމިްނޫންްގޮތަކަށްްމިްކަމެއްްނުދާނެ.ްމާދަމާއަކުްނޫނީްއަނެއްދުވަހުްކޯޓަށްްމައްސަލަްވެއްދުމަށްްފަހުގައިްމިް

ްކު ްކުޅެންއުޭޅ ްމީހުން ްބަަޔކު ްދެން ްފަހުގައި ްހުއްުޓާވލުމަށް ްއިންތިޚާބު ްފަހަރުްރާއްޖޭގެ ްމި ްކުޅެން. ިޅވަރެއް

ްމިް ްޚާއްަޞކޮށް ްރަްއޔިތުންނަށް، ްހުރިހާ ްތިބި ްރާއްޖޭަގއި ްމުިޅ ްގޮތަށް. ްކުޅެލާ ްކުޅިވަރު ްމިތިބީ ްވެސް  660އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑްމިްގޮވާލަނީްރައްޔިތުންެގް އިންތިޚާބުަގއިްމިނިވަންކަމާްއެކީަގއިްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްޯވޓުދޭންްތިބިްއެންމެންނަށްްއަޅުގަ

ްއެބަްމަޖިލީ ްމީހުން ްބަޔަކު ްނުުކންނަން ްތަޅަށް ްތިބޭށޭ. ްަތއްޔާުރވެ ްތިބޭށޭ. ްތައްޔާުރވެ ްހުރެގެން ްމަގާމުގައި ްމި ހުގެ

ްކަމެްއް ްކުރަންޖެހިއްޖެ ްރައްިޔތަކަށް ްކޮންމެ ްހިމާޔަތުގައި ްޤާނޫނުއަާސސީެގ ްޤައުމާއި ްދިފާޢާއި ްއަމިއްލަ ތައްޔާުރވެއޭ.

މީްވެސްްމިްތަނުންްނިކުމެގެންްހިނގައިދާނެ.ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްވެސްްމިްޖެހޭނީްކުރަން.ްއެހެންްނޫންނަމަްމިއަދުްފަހު

ްބާރުް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްތިބެގެްނ ްފްލޯގައި ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ްއަދި ްނުނެރޭނެ.  665ބަޔާނެއް

ްވަަޑއިގަންަނވަން ްއިސްތިޢުފާދީފައި ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމިތަނުން ްބުނާއިރުގައި ްތަނުގަިއްނެތްކަމަށް ްމި ވީނޫންތޯ.ްކީއްކުރަންތޯ

ްދެންޏާްދޭހާް ްވޯޓުދޭ.ްތަނުން ްތަނުގައި ްމި ްގޮަތކަށް ްފައިދާވާ ްއަށް ްތިމާ ްއަތުވެއްެޖއްޔާ ްލާން ްބުނަނީ.ްވޯޓެއް ބާރުްނެތޭ

ދޭ.ްރުފިާޔގެްހެދިކާްކޮންމެްމީހަކުްކައިލާ.ްގަިޑއަކަށްްމިތަނަކަށްްނުެވއްއ21ްާމުސާރަްއެއްްނަާގ.ްސަިއކޮޓަިރްއަށްްވަދެް

ްއެނގޭ.ް ްކޮބައިކަން ްކުރުމުެގްބޭނުމަކީ ްކަން ްމި ްަދއްަކއިގެން ްތިެބގެން ްއަމިއްަލްއަށް ްވާހަކަ ްމަޖިލީހުގެ އެހެންވީމާ،ްމި
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ްދޭތެރޭގަިއް ްރައްޔިތުންނާ ްމިައދު ްއޮތީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްވެރިންނަށް ްސިޔާސީ ްތިބި ްރާއްޖޭގައި  670ދަންނަވަންތޯ،ްމި

ްގޮަތކަ ްނުބަިއ ްހަމައެކަިންއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއަހަރު ްމި ްފުޅާ. ްވަރަްށ ްހޭލުންތެރިކަން ްަރއްިޔތުންގެ ްނުވިސްަނވަްއޗޭ. ށް

ް ްހިމެނޭ ްބޮޑުްއާބާދީއެއް ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ްތިބި ްކިަޔވަިއގެން ްއާބާީދގެ ްވޯޓުާލ.31ްްޒުވާން ްގިނަްޒުވާނުން ހާހަށްްވުރެ

ް ްއޮތް ްކުރީަގއި ްރާއްޭޖގެ ްމި ްުޒވާނުންނަކީ ްސަގާފަތުގ31ްެއެ ްއަުޅވެތިކަމުަގއިްްއަހަުރގެ ްގެންގޮސް ްރާްއޖެ ްމި ތެެރއަށް

ްއެހެްން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޓޫރިޒަމާއި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ްެއކީަގއި ްއާދޭހާ ނޑު ްައޅުގަ ްނޫން. ްަބއެއް ްއުޅޭ އުޅެން

ްމިް ްއަޑުއަަހއިގެން ްވާހަކަ ްމީހެއްގެ ްދެތިންހަތަރު ްޓަކައި ނޑުކޮށްލުމަށް ނޑުފު ްފު ްކަންކަން ްމި  675ވިޔަފާރިތަާކ،

ްކޯޓަށްްމަ ްސުޕްރީމް ްދެން ްއެކަން. ްނިމުނީ ްއެ ްނިންމީމާ ްނިންމުމެއް ްނިމޭ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުްނގެ ސައްކަތްނުކުރާށޭ.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްރަނގަޅަށް ްަވރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމަސައްކަތްުކރާނީ. ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްތެރެއިން ްބާރުތަކުގެ ލިބިދޭ

ްދަންނަ ްަނގާފައި ްނުުކތާއެއް ްިނޒާމީ ްވެސް ްބާރެއްެގްކުރީަގއި ްލިބޭ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ަވއިފިން،

ްއަދިް ްވިސްނައިލާތި! ްހަމަ ްއަިދ ްގޮެތއް. ްއެއަށް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްދެން ްބޭނުންކުރީމާ ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތެރެއިން

ްައަވހަށް؛ްމިހާރުްއެްއަްނގަނީްިއލެކްޝަންްކޮމިޝަންްކަމަކުުނދެއޭ.ްއެތާނގަ  680އިްތިބިްމީހުންްމިތަނަށްްވައްދާނެްވަރަށް

ްެއް ްމަސަްއކަތްކުރަމުން ްކުުރމުގެ ްއެކަން ްޓަަކއި ނޑުވާލުމަށް ްކަ ްބާރު ްޤާނޫނީ ްެއްމީހުންގެ ްަވކިނުކޮށްފިްއޔާ ވަކިކުރާށޭ.

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްވަރަށް ްމިއީ ްމިއަދަކީ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްއެހެންވީމާ، ގެންދަނީ.

ްދު ްތިބެންެވއްެޖްވިސްނަންޖެހިއްޖެ ްވިސްަނއި ްވަަރށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްުމއްދަތަކީ ްއޮތް ްިމ ްކުރިއަށް ްައދި ވަހެްއ.

 މުއްދަތެއްްކަމުަގއިްދަންނަވަން.ްމިްރާއްޖެްނާމާންްކަމުގެްތެރެއަށްްގެންދާކަށް...

ް685 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަ ްހަމަވީ. ްަވގުތު ްަކނޑަެއޅިފަިއވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށްްއާދެ! ްއެދިވަަޑިއގެން ތަށް

ްއެޖެންޑާް ްއެހެންވީމާ، ްިނމުނީ. ްފުރުޞަތުއަުރވައި ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޕާޓީތަކުގެ ްެއހެން ްިތއްބެވި ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

ްާތއީދުލިބިފަ.ްއެީއްެއްނަން ްހުަށހެޅި،ްެއްނަންތަކަށް ްވަނީްނަންތަެކއް ްމި ްމިްހިސާބުްންނިމުނުއިރު ފުޅުތަކަށްްއައިޓަމު

 690ްގައިްއޮންނާނެ.1:31ްވޯޓަށްްދެންނެވުންް

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.7

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްްމަޖިލީހަށްް-7އައިޓަމު ްޤަރާރު. ްބިލާއި ްމެންބަރުްް-7.1ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ  695ވިލުފުށީ

ްހު ްރަޝީދު ްބާރުްރިޔާޟު ްފުލުހުންގެ ްިސފައިންނާއި ްވެރިކަެމއްަގއި ްޕާޓީގެ ްޑިމޮކްރަިޓކު ްމޯލްޑިިވއަން ށަހަޅުއްާވފައިވާ
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ްވެިރކަމެްއގައިް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމުއަްއސަާސ ްދެ ްއެ ްބަދަުލގެނެސް، ނޑަށް ްއޮނިގަ ްމުައްއސަސާގެ ްދެ ްއެ ނުޑވާލަިއ، ކަ

ނޑަައޅައި،ްއެމް.ީޑ.ޕީންްމެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނުމަށްްތައްޔާރުކުރިްރިޕޯޓުްކަމަށްްބުނާްރިޕޯެޓއްްްހިނގާނެްގޮތްްކަމަށްްކަ

ްޤައުމުް ނޑި،ްދިވެހި ްކެ ްބާރު ްބާރުތަކުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސަލާމަތީ ްނަމަ ްތަންފީޛުވެއްޖެ ލީކުވެފަިއާވއިރު،ްއެްސިާޔަސތު

ްތަޙްޤީ ްބަަލއި ްމައްސަލަ ްއިހުސާސްުކރެވޭތީ،ްމި ްބިރުވެރިކަން ްިދުއމުގެ ްއަތްަމއްޗަށް ްސަރުކާރަށްްބޭރުބައެްއގެ  700ޤުކުރުމަށް

ގޮވާަލއިްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަްޤަރާރުގެްފުރަތަމަްކިޔުންްއިްއވުން.ްމިްއައިޓަމުެގްފުރަތަމަްކިޔުންްއިއްިވއްެޖް

ްކަމަށްްނިންމަން.ް

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.8

ް705 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައއިޓަމުްންއެޖެ ްތަޢާރުކުރެވިފަިއވާ،8ްޑާ ްދަށުންްމަސައްކަެތްއްްކުރިން ްައއިޓަމުގެ ްކުށެއްްއިޞްލާުޙކުރުން.ްމި ބިލެްއގެ

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިހަވަންދޫ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްهللاްނެތް. ްމައްސަލައެއް. ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްންބަރު.ްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެ

ް710 

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްހުށަހެޅޭް ްމަޖިލީހަށް ްހުށަހެޅީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިާޒމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ް ްގޮާތއި ްގަާވއިދުަގއިބުނާ ްޮގތުން ްބެހޭ ްބިލުތަކާ ްގޮާތްލިޔުންތަކާއި ްއޮތް ްލިޔުމުަގއި ްލިޔެިކޔުމުަގއި،ްމި ްީމގެ  715އަޅުަގނޑަށް

ތަފާތެއްްފެނޭ.ްމިއީްޚިޔާލަށްްއަންނަްވާހަކަްެއއްްމިްއަންނަނީ.ްތުހުމަތެއްގެްގޮތުަގއިްނޫނީްވެއްޖެްއޔާްލީކުވީްއެްއޗެޭކ،ް

ނޑަކަށްްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވްްއެްއވެސްްއަސްެލއްްއޭަގއިްނެތްްވާހަކަތަކެއްްއޮތްްލިޔުމެއްްމިްހުށަހެޅެނީ.ްއެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ްސަމާލުކަމަށްް ްއެހެންވީާމ،ްރިޔާސަތުގެ ްކަމަކަށް. ްއެއްެޗއް ްބަހުސްކުރެވޭނެ ްމަޖިލީހުގައި ްބަލައިގަނެގެން ްމަޖިލީހަށް އެއީ

ްއޮްތް ްެއއް ްވާހަކަ ްމިވެނި ްލީކުވެއްޖޭ ްމިހެން ްމިކަމަށް ްދެންނެވިހެން ްމި ްހަމައެކަނި ްެއީއ ްގެަނއީ. ްމި އަޅުަގނޑު

ްބުނެފައިްސިޔާސަ ްކަމަށް ްެއއް ްވާހަކަ ްގޯސް ްއެއީ ްކޮށްފަ. ްވެސް ްދޮުގ ްއޮތީ ްމިކަން ްވެސް ްއެމް.ޑީ.ީޕން ްބުނެ،  720ތެކޭ

ނޑަށްްީހވަނީްއޭަނެގްޚިޔާލެްއގެްމަްއޗަށްްއަންނަް އޮތްއިުރގައިްއެމް.ޑީ.ީޕގެްއެްަބޔާނަށްްވެސްްވިސްނާލުމެއްްެނތިްއަުޅގަ

ްމައްސަލައެް ްއް ްބަހުސްްެއއީ ްގެނެސްގެން ްމަޖިލީހުެގްމަޖިލީހަށް ނޑު ްނޫންހެން.ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ ްަމއްސަލަެއއް ކުރެވޭނެ

ނޑުްއެކަންްގެނަ ްއީ.ްުޝކުިރއްޔާ.ރިޔާސަތުގެްސަމާލުކަމަށްްައުޅގަ
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ް

 725ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްކަ ްފުރިހަމަވާ ްމި ްތެޭރަގއި ްޝަރުތުތަކުގެ ްހުރި ްހުށަހެޅުމަށް ްބިލު ްޤަރާރާއި ްަގވާއިުދގަިއ ްމަޖިލީހުގެ މަށްްއާދެ!

ްއަޅުަގނޑަށްްކައުންސެލްްޖެނެރަލްްލަފާދެއްވާފަިއވާތީ،ްައޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތުްއެރުވީ.ް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.9

ް730 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތިާދޢީްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްއިބް،9ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.11

ް735 

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ް ްައއިޓަމު ް،11ްއެޖެންޑާ ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްނެތް. ްމަސައްކަެތއް ްދަށުން ްައިއޓަމުގެ ްމި ްމަސައްކަތް. ްހުރި 11ްނުިނމި

ްއަށްްދިޔުމުގެްކުރިންްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްހުޅުހެންވޭުރްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

 740ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާ

ްުނވެގެންް ްޚަބަރެއް ްެއއްވެްސ ްބިުލގެ ްޕެރޯލްގެ ްަޖލުތަކާއި ްނިންމާފައިވާ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ޤައުމީ

ްނިންމާފަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްބިލުގައި ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަކާއި ްނެގީ. ްމި ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމީ ްނިންމުމަށްްއަޅުަގނޑު ްއޮތް އި

 745ބަލާއިރުްއެްބިލުްމިހާރުްމަޖިލީހުގެްފްލޯްއަށްްައއިސްްބަހުްސކުރެވި،ްފާްސކުރެވޭހާްުދވަސްްވެއްޖެ.ްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީންް

ްތިބި،ް ްވޯޓުނުދެވިފަިއ ްޖަލުަތކުަގއި ްދެންނެވީ ްމި ްމަޖިލީހުގައި، ްވެްސ ްވަގުުތ ްމި ްދެން ްނިންމާފަ. ްވަނީ ްބިލު އެ

ނޑުްދަންނަވަން،ްއެްބިުލްއައި.ޑީކާޑުްނެހެދިފަ އިްތިބިްވަރަށްްގިނަްމީހުންތަކާްއެބަްތިބި.ްއެކަންްފާހަގަކުރަމުންްއަޅުގަ

ނޑަށްްލިބުމަށް.ް ްއޮތްްހިސާބެއްގެްމަޢުލޫމާތުްައޅުގަ

ް
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 750ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރި ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލައެްއގައި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްގޮތުން ްުބނާ ްގަާވއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްއެްއާދެ! ްސުވާލުކުރުމަކަށް ާޔސަތާ

ްފުރުޞަތެއްްނޯވޭ.ް

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންތައް.11

ް755 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްއައިޓަމު 11ްންޑާ ްމައްސަލައެްއްްކޮިމޓީތަކުން، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްކަންކަން. ހުށަހަޅާ

ްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.ްްމައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރި

ް

 760ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދު

ް ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންގ3ްްެޝުކުރިއްާޔ ްއޮތީ ްމި ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްގަާވއިދާ ްރައީސްެގްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްހިފެހެއްޓުމަކީ ްޤަދަރު ްހުރުމަތާއި ްމަޖިލީހުގެ ްއެ އި

ްގަަދކަމަށްް ްއަރަިއ، ްވެިރކަމަށް ްމިހާރު ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމަށް.  765މަސްއޫލިއްޔަެތއް

ްމަޖިލީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްވާނީ ްފޮނުވާފައި ްވަޙީަދށް ްސަރވިްސްއަރާަވޑަިއގެންހުންނެވި ްސިވިލް ްނިންމުމެއް، ހުގެ

ް ްވަނީ ވޯޓުން.ްއޭނާްމަޖިލީހުގެްނިންމުމަށް؛52ްްކޮމިޝަނަށްްމެންބަރަކުްޢައްަޔންކޮށް،ްމިްމަޖިލީހުންްއެްާފސްކޮށްފައި

ްކަމަށްް ްކަެމއް ްވާ ްދެމެދުގައި ްކޯޓާ ްސުޕްރީމް ްމަޖިލީހާއި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއަމުރު ްނެރުނު ްކޯޓުން ސުޕްރީމް

ްެއއަްށްވިދާ ްކަމެއްަގއި ްނުދޭ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްރޯލެއް ްއެްއވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއޮތް ްހެދިފައި ޅުެވ،ްައޅުަގނޑުމެން

ްބެހޭް ްއެކަމާ ްމަޖިލީހުން ްހުރީމަ ްމީހާ ްހުންނަ ްއެ ްިކޔަިއގެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭ ްތަބާވެ، ްއަމުރަށް ްޤާނޫނީ  770ޣައިރު

ްކަމުގަ ްއެ ްިނންމައި ްގޮތެއް ްބަހުސްކޮށް ްއެްގޮތުން ްޤަދަރަށް ްއެ ނޑުމެްނެގްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުގަ ްކަމެްއްކޮށްދިނުމަށް ްއެ އި

ްއެކަމާް ްހުންނާތީ، ްމީހާ ްހުންނަ ްކިަޔިއގެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ްތަބާނުވެ ްއަމުރަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެ އަރަިއގަނެ،

ްއެނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފިަޔވަެޅްއ ްގަސްތުކުރަްއވާ ްއަުޅއްަވން ްމަނިކުފާނު ްހައްަދވައިެދއްވުްންދޭތެރޭގައި ްގޮތެއް ގޭެނ

ްއެދެން.ް

ް775 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްސަރިވްސް ްސިވިލް ްެގންދަނީ. ްމި ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ މަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލީހު ްކަމަށް ްއެޖެންޑާކުރާނެ ްމިއަުދ ްމަސައްކަތް ްޢައްަޔންކުރުމުގެ ްރައީސަކު ްނިންމުމާްކޮމިޝަނަށް ްނިންމާފައިވާ ން

ްވަީން ްނިންމެވުން ްނިންމެވި ްކުރީދުވަހު ްމަޖިލީހުން ްގެންދާަނން. ްކުރިއަްށ ްމަސައްކަތް ްެއ ނުޑ ްއަުޅގަ އެްއގޮތަށް

ްނެރުއްވާަފިއާވް ްކޯޓުން ްުސޕްރީމް ްދަންނަވާފަ.ްއަދި ްގޮތުެގްމަތީން ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްއަށް  780ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްސު ްއެއީ ްލިބިފައިވޭ.ްއަމުރު ްމަޖިލީހަށް ްކޮޕީ ްސިީޓއެްއެގ ްއޮތް ްޮފނުއްވާފައި ނޑިޔާރު ްފަ ްުއއްތަމަ ްކޯުޓގެ ޕްރީމް

ްވަނީްސުޕްރީމްް ްެނރުއްވާަފއި ްނެރުއްވާަފއިާވްއަމުރު ްޯކޓުން ްވަނީްސުޕްރީމް ްސިީޓގަިއްވިދާޅުވެަފއި ްއެ އެހެންނަމަވެސް

ްޚިލާފަށޭ.ްއެހެންވީް ްޕްޮރސީޖަރތަކާ ްަކނަޑއެޅިފަިއވާ ްފޮނުވިްކޯޓުަގއި ްއަށް ްފޮުނވި،ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑު މާ،ްއަުޅގަ

ސިޓީގެްޖަވާބުްއަދިްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްނުދެއްވާ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްދާންދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްްމެންބަރުް

 785ްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަ

ނޑުގެްއޮތީމަ.ް ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަަލއެްއްމިްނެގީްވަރަްށްބޮޑުްކަންބޮުޑވުމެއްްއަުޅގަ  790ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްިސޔާީސް ްބޮޑުސިްނގާ ްކަމެއް ްނޫން ްޙަޤީޤަެތއް ްަކމެއް،ްއެއީ ްުއޅޭ ްލީުކެވގެން ްމީޑިޔާަގއި ްކަމެްއ؛ްސޯޝަލް މިސާލަކަށް

ްބަދުނާމުކުރުމަ ްއެއް ްބަހުްސކުރެވެންޏާްޕާޓީ ްގެނެސް ްސިފަިއަގއި ްޤަރާރެއްގެ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްޓަކައި ްށ

ްއެިކއެިކް ްވާހަކަަދއްަކއި، ްބަދުނާމުގެ ްއެކިެއކި ްމީހުންގެ ްއެިކއެިކ ްއޮތްތާނގައި ްކުރިއަށް ްދެން ްނޭނގޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ހުގެްފްލޯްއަށްްހުށަހެޅިގެންްވާހަކަދެްއކެވިދާނެ.ްސިޔާސީްޕާޓީގެްއަސްލާްެއއްޮގތްްނޫންްގޮތަކަށްްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީ

ްރަްއޔިތުންެގް ްވާހަކައަކަށް ްތޯތޯ ްހަމަ ްހަމަ ްލީކުކޮށްލަިއގެން ްމީޑިޔާަގއި ްސޯޝަލް ްނުވަތަ ްޓުވިޓަރގައި ްހަމަ  795މިސާލަކަށް

ްސިޔާ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމައްސަލައެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެީއ ްވާހަކަދެއްކެންޏާ ް ްހުށަހެޅިގެން ްޤަރާރު ސަަތކަކީްމަޖިލީހަށް

ްއެްއޗެްއ،ް ްނުއުފަންނަ ްއެއްެޗއް، ްނުނެރޭ ްއެހެންވީމާ، ްއެއްެޗއް. ްނެރޭ ްކުލައިން ްޗާޕުކޮްށގެން ލިޔެކިޔުމުން

ްވަންހަނާވެގެްނވާްެއްއޗެްއ،ްނުކުރާްކަމަކަށްްމިްމަޖިލީހުގައިްބަހުސްކުރެވެންޏާ...

ް

 800ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަްއސަލައިަގއި ްމި ްމެންބަރު ްލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެ.ްްޢިއްޒަތްތެރި ްފުުރޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ބަހުސްކުެރްއވުމަށް

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްއަޅުގ11ްްަޑާ ްއަްށ ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްެއީއ ްދަނީ. ްމި 11.1ްނޑު ްދިވެހ2113ްްި. ްއަހަރު ވަނަ

ް ްހިމެނޭ ްލޯނުތަުކގައި ްާފސްކުރަްއވާފަިއވާ ްނެންގެވުމަށް ްނ5ްިސަރުކާރުން ްނަރުދަމާ ްބޭނުންާވްްރަށެއް ްޤާއިމުކުރުމަށް ޒާމު
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ްހދ.15ްްގާތްަގނޑަކަްށް ްތަފްސީލުގައި ްބެހޭ ްމަޝްރޫޢާ ްލޯނުގެ ްދީނާރު ްއިްސލާމިކު ްޖެހޭ ްޑޮލަރަށް ްޔޫ.އެސް މިލިއަން

 805ހަނިމާދޫގެްނަރުދަމާގެްނިޒާމުްހިމެނިފައިވަނިކޮށްްެއްމަޝްޫރޢުންްއެްރަށްްއުނިކުރަްއަވއި،ްއެްރަުށގެްބަދަލުަގއިްހދ.ް

ްރިޕޯޓު.ްމިްނޮޅިވަރަން ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިޓީން ްމާލިްއޔަތު ްމައްސަލަ ްވާތީ،ްއެ ްހިމަނުއްވާފައި ފަރު

ް ްހުށަހެޅުްއުވމަށް 14ްްރިޕޯޓަށްްއިޞްލާޙު ްއެްއވެސ2113ްްޯއގަސްޓު ްރިޕޯޓަށް ްަވނީ.ްމި ްފޮނުވިފައި ަގިއްމެންބަރުންނަށް

ްމަޖިލީހަ ްރިޕޯޓު ްމި ްުނވޭ. ްލިބިަފއެއް ްމުޤައްރިރު،ްދިްއގަުރްއިޞްލާޙެއް ްޮކމިޓީގެ ްމާލިއްޔަުތ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް ށް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޒިމަށްްއަޅުަގނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް810 

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިާރގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްނާޒިމުއްގަރުްދާދި

ްއަ ްަރީއސް.ްއާދެ!ްމިއަދު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހިމެނިފައިވާްޝުކުރިއްޔާ ްބަޖެޓުަގއި ްމިްއަހަރުގެ ްރިޕޯޓަކީ ްހުށަހަޅާ ނުޑްމި ުޅގަ

5ްް ްބޭނުންވާ ްޤާއިމުކުރުމަށް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާ ްމަޝްރޫޢުަގއ15ްްިރަށެްއގަިއ ްދީނާރުގެ ްއިސްލާިމކު ްޑޮލަރުގެ މިލިއަން

ް ްހިމެނ5ްްޭހިމެނިފައިވާ ްތެރޭަގއި ްކަމަށްވާްހދ.ްހަނިމާދޫގެްމަޝްރޫޢު،ްއެްމ1ްަރަށުގެ ޝްރޫޢުންްއުނިކޮށް،ްެއްރަށް

 815ރަށުގެްބަދަލުގައިްހދ.ްނޮޅިަވރަންފަރުްހިމަނުއްވާފައިވާތީްެއްމައްސަލަްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްަވއިްނިންމެވިް

ް ްއާދެ! ްރިޕޯޓު. ްބަޖެުޓ2113ްްގޮތުގެ ްލޯނުތައް، ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްފާސްކުރެވިފަިއވާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްލޯ ްއެ ްދެއްވާފަ.ްފާސްކުރުމަށްފަހު ްތަޅުމުން ްަމޖިލީހުގެ ްވަނީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްހުއްދަ ްޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ނުތައް

ް ްމަޖިލީހުން ްގެންނަންޖެހުނީ ްމި ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަަލ ްމި ްފާސްކުރ2113ްްިއަޅުަގނޑުމެން ްއަހަރު ވަނަ

ްބަދަލުގެނައުމާ ްފަރާތުން ްހިންގާ ްެވރިކަން ްގޮތަށް ްފާސްކުރި ްމިްްބަޖެޓުގައި ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެރިކަން ްއާދެ! ުގޅިގެން.

ްބޭފުޅުންނަށްް ްތި ްވެސް ްބޯމިނުން ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްހުރި. ްއެބަ ްމައްސަލަތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްނުކުތް ްމީގެން  820ބަދަލުގެނައިމަ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްލިެޔކިޔުންތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްދިރާސާކުރެިވ، ްބެލި، ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމީ ްންއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްކަމަކީް ްކުރެްއވި ްސަރުކާރުން ްމީަގއި ްއަކީ، ްމައްސަލަ ްމައިަގނޑު ްދިމާވި ްމީގައި ްއާދެ! ްމައްސަލަެއއްކަން. ބަލާފައިވާ

ހަނިމާދޫްހިމެނިފައިވަނިކޮށް،ްހަނިމާދޫްއުނިކުރެއްވީްމިްަމޝްރޫޢުން.ްއުނިކުރަްއވާފަިއ،ްއޭގެްބަދަުލގައިްނޮިޅވަރަންފަރުް

ްމީކީް ްއާދެ! ްހިމެނުއްވީ. ްސަރުކާރަށްްްމީގައި ްފާސްކޮށްފައި ްބަޖެޓު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ކުޑަ

ްފައިސާް ްފާސްކުރެވޭ ްަކމަކަށް ްވަކި ްގޮތުން ްބަޔާންކުރާ ްޤާނޫނު ްމާލިއްޔަތު ްުކރަން. ްކަމެއް ްވަކި  825ހުއްދަދިނީ

ްސިީޓތަކު ްހުރި ްބަދަލުކުރެވިފައި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަަކށް. ްއެ ްބޭފުޅުންނަށްްބޭނުންކުރަންވާނީ ްތި ން

ްމިް ްވަނީ ްމައްސަލަ ްމި ްނެތި ްއެންގުމެއް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްގޮތް.ްސަުރކާުރން ްމިކަްންހިނގައިދިޔަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ލޯނުްނަގައި،ްބޭންކަށްްހުށަހަޅައިގެންްއެްބޭންކުްތެރެއިންްވެސްްމިްމަޝްރޫޢުގައިްހިމެނިފައިވާްރަށްްބަދަލުކޮށްފަ.ްމިް

ްކަމެއްކޮށް ްގޮތުންްްހުރިހާ ްބެހޭ ްމިކަމާ ްބަދަލުކޮށްފަ.ްދެން ްރަށް ްއޮތީ ްމި ްފޮނުވީ.ްފޮނުވިިއރު ްމަޖިލީހަށް ނިންމުމަށްފަހު

 830އަޅުަގނޑުމެންްސަުރކާރާްސުާވލުކުރީމަ،ްއެނާރޖީްމިނިސްްޓރީއާްުސވާލުކުރެްއވީމަްވިދާޅުަވނީްހައުސިންްމިނިސްޓްރީންް
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ްްޕރޮޖެކްޓެއްެގްތެރެއިން،ްސީ ްހައުސިން ްވިދާޅުވަީނއޭ ްރަށުގެ؛ްހަނިމާދޫެގްމި ްމި ްތެެރއިން ްކޮންޕޯނަންޓެްއގެ .ެއސް.އާރު

ްދެންް ްހިމެނީއޭ. ްޮނޅިވަރަންފަރު ްއުނިކޮށްފަިއ ްއުނިކުީރއޭ. ްހަނިމާދޫ ްއެހެންވީމާ، ްހަމަޖެހިފައޭ. ްވަނީ ްނިޒާމު ނަރުދަމާގެ

ް ްކަެމއްތޯ؟ްހައުިސން ްކިހިނެއްވީ ްމީ ްމިނިސްޓްރީއާ ްސުވާލުކުީރްހައުސިން ްމި ްވިދާޅުވަނީްއަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީން

ްއެހެންވީމާ،ް ްތެެރއިން. ްމަޝްރޫޢެއްގެ ްހައުސިން ްހަމަޖެހުނީއޭ ްމަސައްކަްތ ްނަރުދަމާގެ ްރަށުގަިއ ްއެ ތިމަންނަމެންނަށް

 835އުނިކުރީއޭ.ްއުިނކޮށްފައިްނޮިޅަވރަންފަރަށްްއެްފުރުޞަތުްދިނީއޭ.ްދެންްައޅުަގނޑުމެންްބޭުނންވީްމިްކަުމގެްޔަޤީންކަން.ް

އިްނަރުދަމާްއެޅުމަށްްމިްވަނީްހަނިމާދޫގަް.ޑުމެންްއެބަްޔަީޤންކުރަންޖެހޭްހަނިމާދޫގައިްނަރުދަމާްއެޅޭނެކަންއެއީްއަުޅގަނ

މިްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފަ.ްހައުސިންްމިނިސްޓަރުްލިޔުމުންނާްއަދިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްއަށްްވަޑަިއގެންްއަނގަބަހުންްއެް

ްއެބަްޮއތް.ްވިދާުޅވެފަ ްއަވަހަށްްފެޭށނެްކަމަށް.ްއާދެ!ްއެހެންވީމާ،ްޔަޤީންކަންްދެްއވާފައި ްވަރަށް ްވަނީްެއްމަސައްކަތް އި

ވަނަްސަފްާހގަިއ5ްްއުސޫލެްއގެްގޮތުންްމީްމައްަސލައެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްމީގައިްމައްސަލަްމިްއަންނަނީްމީގައިް

ްސަ ްފެންނަނީ. ްމި ްމައްސަލަ ްހިމެނޭ ްީމގައި ްތާވަލުން ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްބަދަލެއް ްމިފަދަ  840ރުކާރުން

ްގެއްލުންތަކަށްް ްވާނެ ްގޮތުން ްމާލީ ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްސަބަބުން ްއެކަމުގެ ްބަދަލުގެނައިއިރު މަޝްރޫޢަށް

ް ްނަންބަރު ްސަފުހާ ް ްފެނިވަޑައިގަންނަާވނެ، ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްމީގ5ްްެރިޢާޔަތްކޮށްފައެއްުނވޭ. ްތާވަލުން ްވާ ްމި ގައި

ްއޮތް ްހަމަޖެހިފައި ްްކުރީަގއި ްގޮތުން ްއޮތް ްފާސްކުރިއިރު ްމަޖިލީހުން ްކޮންެސސެޝަނަލ11ްްްޮގތުން ްޑޮލަރަކީ މިިލއަން

މިލިައންްޑޮލަރަކީްނަންްކޮންސެސެޝަނަލްްލޯނުގެްގޮތުަގއިްލިބ5ްްޭލޯނުގެްގޮުތގައިްފަިއސާގެްގޮުތގައިްލިބޭްެއއްެޗއް.ް

ްބަދަ ްމީތި ްވަނީ ްމި ްބޭންކުން ްގެނަިއއިރުަގއި ްބަދަލު ްގެަނއި ްމި ްވަނީްފައިސާ. ްމި ްމިހާރު ްބޭންކުން  845ލުކޮށްފަ.

ް ްގޮތުަގއި ްލޯނުގެ 7ްްކޮންސެސެޝަނަލް ްގޮތަށް. ްޑޮަލރުގެ ްދެނ8ްްީމިލިއަން ްމި ްމިހާރު ްޑޮލަރު މިިލއަން

ް ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްައކީ ްނަތީޖާ ްމީގެ ްކޮބައިތޯ؟ ްައކީ ްނަތީޖާ ްމީގެ ްގޮތުގަ. ްލޯނުެގ ަލއްކ3ްްަނޮންކޮންސެސެޝަނަލް

ޓްެރސްޓުްޕޭމަންޓުގެްގޮތުގަ.ްދެަވނަްނަތީޖާްއަކީްމީްއިސްލާމިކުްދީނާރުގެްލޯނެއްްކަމުންްމިްޑޮލަރުްގެއްލުްނވުން،ްއިން

ްފައިސާގެް ްދައްކަންޖެހޭ ްސަބަބުން. ްބަދަލެއްގެ ްއަންނަ ްޑޮލަަރށް ްޔޫ.އެސް ްޑޮލަރާ. ްޔޫ.އެސް ްވަނީ ްމި ްގުޅުވާފައި ލޯނު

ްމިފަދަ ްދައުލަތަށް ްއެހެންވީމާ، ްހިނގައިާދނެ. ްއިތުރުެވގެން ްމިކަންްްއަދަދު ްއޮއްވާ ްމިކަން ްގޮަތކަށް ްވާކަހަލަ  850ގެއްލުމެއް

ނޑުމެންްސުވާުލކުީރމު،ްކީްއވެތޯްަހއުސިންްޕްރޮެޖކްޓުެގްދަށުންްލިބުނުްލޯނު،ް ްވަނީްކުަރއްާވފަ.ްއަުޅގަ ސަރުކާރުންްމި

ޢާްކުޅެންޖެހުނީ؟ްއެްފައިސާްބޭނުންކޮްށގެންްނޮޅިވަރަންފަރުަގއިްމިްނަރުދަމާްނިޒާމުްޤާއިމުނުކުރީ.ްކީްއވެތޯްމިްމަޝްރޫ

ްެއކަންް ްނޮޅިރަންފަރުގައި ްަދށުން ްމަޝްރޫޢުގެ ްހައުސިން ްގެންނަންޖެހުނީ ްއުނިކޮށްފަިއްނޮޅިވަރަންފަރު ްހަނިމާދޫ ކީްއވެތޯ

ކުރެވެންްޮއްއވާ؟ްޭއގެްޖަވާބަީކްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްޖަވާބެއްްނޫން.ްޖަވާަބކީްމިހާރުވެސްްއެްކޮންޓްެރކްޓަުރް

ނޑުމެންނަށްްްހަނިމާދޫގައި ްއަޅުގަ ްމީ ްކަމަށް. ްދިނީ ްފުރުޞަތު ްއެ ްކޮންޓްރެކްޓަރަްށ ްއެ  855މަސައްކަތްކުރަުމންދާތީ

ްމިް ްވެސް ްރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ްސަބަބުތަކަށް ްހުރިހާ ްދެންނެވި ްމި ްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް ްާއގިއުމަންޓެއް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ

ްެއކަން ްސަރުކާރުން ްވަނީ ްމި ްނިންމާފައި ްފަރާތުން ްިވޔަސް،ްއަިދްްްކޮމިޓީގެ ްކަމަށް ްއޮތް ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ގެންދަވާފައި
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ދައުލަތަށްްއެްތިންްަލއްކަްޮޑލަރުްގެއްލުްނވީްކަމަށްްވިަޔްސްމިްމަޝްރޫޢުްމިގޮތަށްްކުރިައށްްގެންދިއުމަށްްހުއްދަދޭން.ް

ް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްއޮތް ްމި ްގޮއްސަ ްމިކަން ްމިހާރު ްކޮބައިތޯ؟ްއާދެ!ްަސބަބަކީ ްއެްއވެްސްސަބަބަކީ ްކަމުގައި މި

ްވެސް،ް ްމަޝްރޫޢަށް ްރަށުގެ ްހަތަރު ްއަނެްއ ްހިމެނޭ ްތެޭރގަިއ ްމަޝްރޫޢު ްމި ްނަމަ، ްކުރިމަތިކޮށްިފ ްހުރަހެއް  860ކަހަލަ

ްހެދިް ްކަންތަކާ ްކުރެއްވި ްމި ްފަރާތުން ްސަރުކާުރގެ ްެއއްކޮށް ްއެހެންކަމަށްވުމާ ްހުރަސްއެޅޭ. ްއެބަ ްވެސް މަސައްކަތަށް

ްނެގުް ްލޯނު ްމި ްދަށުންްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޝްރޫޢުގެ ްމި ްޤާއިމުކުެރެވން ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްދެން ްނަމަ ްހުއްދަނުދީފި މުގެ

ްވެސްް ްނޮޅިވަރަންފަރުގައި ްހަމައެާއއެްއޮކށް ްއަދި ްހުރަސްއެޅޭ. ްޢާއިމުކުރުމަށް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްރަށުގެ ްހަތަރު އޮތް

ްާޤއިމެއްުނކުރެވޭނެ.ްއެހެންކަމަށްވުމާެއއްޮކށް ްނިޒާމެއް ްކަމަްށްްނަރުދަމާގެ ްެއޅޭނެ ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްެވސް ހަނިމާދޫގައި

ްމަސައްކަްތް ްއެ ްޓަކައި، ްނޭޅިދާނެކަމަށް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްރަށުގައި ްހަތަރު ްއަނެއް ްހިމެނޭ ްމަޝްރޫޢުގައި ްއަދި  865ވުމާ،

ްވޭ ްތ. ްއާއި ްތުުލސްދޫ ްކ. ްނައިފަާރއި ްޅ. ްހިންމަފުއްޓާއި ްއަޮތޅު ްމާލެ ްއެއީ ްޓަަކއި، ްކަމަށް މަންޫޑެގްނުކުރެވިދާނެ

މަޝްރޫޢަށްްއެޅިދާނެްހުރަހަކަށްްޓަކައި،ްމިްކޮމިޓީގެްފަރާތުންްމިްނިންމީްމިްހުއްދަްމިްފަހަރުްދޭން.ްއެހެންނަމަވެސްް

ްނިންމުންތަކަްށް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެރިކަން ްފަރާތުން، ްސަރުާކރުގެ ްފަރާތުން، ދައުލަތުގެ

ްނޭނގި ްމަޖިލީހަށް ްއިޙްތިރާމުނުކޮށް ްމިކަހަލަް، ްބޭނުންކޮށްފައި ްގޮތުަގއި ްތަނެއްގެ ްއަންގައިލާ ްހަމައެކަނި މަޖިލީހަކީ

ްރިޕޯުޓގެް ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްަމްއސަލައެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑު ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެއީ ްަވންޏާ ްކަމަށް  870ކަންތައްތައްްނިންމާ

ްކަން ްމިގޮތަށް ްފަހުން ްމީގެ ްސަަބބުންްސަރުކާރުން ްދިރާސާގެ ްއެންެމްސަބަބުން،ްމި ްކަމަށް.ްއަދި ްނުކުަރއްވާނެ ތައްަތއް

ްގެއްލުންތަކަްށް ްވާނެ ްދައުލަތަށް ްގޮތުން ްމާލީ ްމައްސަލަތަކަށާ،ްއަދި ްދިމާވެދާނެ ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ ފުރަތަމައިނުންވެސް

ްހަ ްއޮތީ ްމި ްނިންމަވާފައި ްނިންމުން ްމި ްކަމަށް. ްނުނިންމަވާނެ ްނިންމުމެއް ްމިކަހަލަ ްނޫނީ މައެކަނިްރިޢާޔަތްކުރަްއވާފައި

ްބެހޭް ްމިކަމާ ްބިނާކޮށް.ްއަޅުަގނޑުދެން ްމަްއޗަށް ްސިޓީއެްއގެ ްފޮނުވި ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއެނާޖީ ްމިނިސްޓްރީން ހައުސިން

ްފިނޭންސްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަގުުތ ްފަހު ްއެންމެ ްމިކަން ްއެނގުނީ ްމި ްބެލިބެލުމުން ްލިޔެިކޔުންތަެކއް ްހުރިހާ  875ގޮތުން

ނޑުމެ ްައޅުގަ ްސާފުކުރީމަ ނޑުމެންނަށްްމިނިސްޓްރީން ްއަުޅގަ ްޮބނޑީަގއި ްބަދަލުެވގެންދިޔަ ްއެނގުީނ،ްމިގޮތަށް ްމި ންނަށް

ްލައްކަް ްތިން ްގޮތުަގއި ްޕޭމަންޓުގެ ްއިންޓްރެސްޓް ްއަދި ްލިބިފައިވާކަމާ، ްބުރަކޮށް ްމާ ްލޯނެއް ްއޮތް ްލިބެން ްލުއިކޮށް މާ

ް ްމި ްެވސް ްމަޖިލީހުގައި ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްގެއްލުްނެވގެންދާނެކަން. ްމިްޑޮލަރު ްހުށަހަޅާފައި ނޑުމެން ްައޅުގަ އެދެނީ

ްގޮތަްށް ްއޮތް ްވާން ްފައިދާއެއް ްނުބަލައި ްބަލަންވާވަރަށް ްސަރުކާރުން ްސަބަބަކީ ްފާސްކޮށްދިނުމަށް. ްރިޕޯޓް ްމި ްގޮތަށް ވާ

ްމިް ްމިހާރު ްއަދާކުރުމުަގއި ްޒިންާމ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވީނަމަވެސް ްޢަމަލުޮކށްފައި ްގޮތަށް ްވާ  880ގެއްލުމެއް

މަޝްރޫޢުގައިްފައިދާްލިބެންްއޮތްްހަތަރުްރަށަށްްގެއްލުންުނވާނެްގޮަތކަށްްމިްކަންތައްްިނންމުމަށްްޓަކައި،ްޝުކުިރއްޔާް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްެމންބަރުންނަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއެއްް ްކޮމިޓީގެ ްމުޤައްރިރަާށއި ްބަހުސަްށްޝުކުރިއްާޔ.ްއަޅުަގނުޑްކޮމިީޓގެ  885ަގޑިއިުރގެ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދާންދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްހުުޅވާލަން. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްމުޙައްމަދުްރިޔާޟަށް.ް

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ްމާލި ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްބަނދަރެއްް`ްޝުކުރިއްޔާ ްހަނިމާދޫގެ ްރިޕޯޓުގައި ްހުށަހެޅި ްކޮމިޓީން  890އްޔަތު

ްނަރުދަމާ.ް ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުޅެނީ. ްމި ްދިމާވެގެން ްމައްސަަލއެްއ ްއޮްތ ްބަަދލުކޮށްފައި ްބަދަލުކުރީ. ނޮޅިވަރަމަށް

ްއެ ްބޮޑުކަމެއް. ްނޫން، ްކަމެއް ްކުޑަ ްމީ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްނަރުދަމާގެ ްމި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ހެންނަމަވެސްްއާދެ!

ްމިހާރުް ްއެހެންވީާމ، ްއާދެ! ްކަމެކޭ. ްުކޑަުކޑަ ްކަމަކީ ްކުރި ްމި ްަބޔަކު ްތިބި ްކޮށްފައި ްބަޣާވާެތއް ްހިތަްށއަރާ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްމިހާރުް ނޑަށްްފެންނަްގޮތަކީްައުޅގަ ކަންކަންްވަމުންދާްގޮތަށްްވިްސނައިްފިކުރުްހިންގާއިުރގައިްައޅުގަ

ްހުއްޓިފަ ްމިްސަރުކާރުން ްމިއަދު ްބަލަން. ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްކުރިއަށްގެންދާ ްމިހާރު ްއަދި ްޕްރޮޖެކްޓުތަކާ، ްހުރިހާ ްހުރި  895އި

ްޮސއިކުރާް ްބަނދަރުގައި ްއަަދދެއްގެ ްގިނަ ްލައްވައި ްމީހުން ްއެމް.ޓީ.ސީ.ީސ ްވަޙީދު ްބާޣީ ްދިމާކޮށް ްއިންތިޚާބާ ފެންނަނީ

ް ްމީގެ ްމަސަްއކ6ްަތަން. ްބަނދަުރގެ ްސޮިއކުރި ްކުރިން ްފެިށްމަސްދުވަްސ ްކުރިން ްމަސްދުވަސް ްތިން ްނުފެށޭ. ތެްއ

ްމިް ްޓަކައި ްސޮިއކޮށްފި.ްއެހެންވީމާ،ްއިންތިޚާބަށް ްބަނދަރުތަކެްއގައި ްެވސް ްނުުކރޭ.ްއިއްެޔގައި ްމަސައްކަތެއް ބަނދަރުގެ

ނޑުްިހތަށްއަރަނީްމިްބައިް މީހުންނާްކުރެވޭްމަަސއްކަަތކީްައޅުަގނޑުމެންްފުންކޮށްްވިސްަނއިްަބލަންޖެހޭްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްސީދާް ްމީ ްވަޙީދަކީ ްބާޣީ ްބަާޣވާތްކުިރިއރު ްބާވައޭ. ްނޭނގޭ ްައސްލު ްއަސްލު ްބައިމީހުންގެ ްމި ްބަޣާވާތްކުިރއިރު  900އެްއކޮށް

ްއާެދ،ް ްާބަވއޭ. ްނޭނގޭ ްަބެއއްކަން ްކޮން ްއަޢުވާނުންނަކީ ްފަހުލަވާނުންނަކީ، ްއުޅެނީ ްމި ްއެްއޮކށް ްމީނާއާ ްއަދި ކާކުކަން.

ްޤަ ްހިސާބަށް ްކަންބޮޑުވާ ްގާތްްމިއަދު ްވަރަށް ްދިމާވި ނޑާ ްއަޅުގަ ްމިދާކަށްދުވަހު ްދާދި ްހިނގަްއޖެ. ްކަންތައްަތއް އުމުގެ

ރައްޓެއްެސއް.ްއާަދއިގެްގޮތުަކށްްވަޑާންކުރާްމީހެއް.ްޖީބުންްނަގާފައިްދެއްކީްއަސުރުްނަމާދުންްފައިބައިގެންްއަންނަމުންް

ްބައު ްބަލައިލިއިރުަގިއ ްރުފިޔާ. ްހާސް ްެއގާރަ ްލައްކަ ްެއއް ްހާލަތުްޗެެކއް. ްޤައުމުގެ ްހިސާބަށް ްމި ްއެމް.އެމް.ޭއގެ. ންސް،

 905ދިޔައިމަްމީްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްމިްމަޖިލީހުންްފުންކޮށްްވިސްނަންޖެހޭްކަމެއް.ްރައްޔިތުންގެްވޯޓުންްއިންތިޚާބުކޮށްަފިއް

ްކޯ ްސުޕްރީމް ްމުޅި ްއަނެއްކާ ްގޮސް ްދަމުން ްކަންކަން ްދެން ްއެއަށްފަހު ްބަޣާވާްތކުރީ. ްވެރިކަމެއް ްއެއްކޮށްްއޮތް ޓު

ްވިސްނަންޖެހޭ.ް ްފުންކޮށް ްއެބަ ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުން، ްޤައުމުގެ ްމި ްދިޔައިމަ ްހިސާބަށް ްމި ބަޣާވާތްކޮށްފި.

އަޅުަގނޑުމެންްބަސްނުބުނެ،ްބިރުވެރިކަމެްއގެްތެރޭަގއިްފަަހތަށްްއެޅިްފަޔެްއގެްސަބަބުންްމިއަދުްޤައުމުްހާލަތުްމިްއޮތީް

ްގޯްސވެ ްބޮޑަށް ްއާދެ!ްވަރަށް ްތެުދވަން. ްއެއްކޮށް ްމަޖިލިސް ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްޓަކައި ްސަބަބުތަކަށް ްމި ްއެެހންވީމާ، ފަ.

ް ްއައި ްހިސާބަށް ްމި ްތެރޭަގއި ްދުވަސްޮކޅެްއގެ ްމަދު ްއެ ްނިގުޅަިއގެން ްވެިރަކން ްވެިރކަމުން،  910އަހަރެއްހ2ްްާއެމް.ޑީ.ޕީ

ްފަށާފައި ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްކަްނކޮޅުތަުކގައި ްރާއްޖޭގެ ްޚުދުްްދުވަސްތެރޭަގއި ްހުއްޓިފަ. ްވަނީ ްމަސަްއކަތް ްތަރައްޤީގެ އޮތް
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ްދޮށީް ްއިއްޔެ ްމަހު ްމި ްދާދި؛ ްއަދި ްހުއްޓިފަ. ްވަނީ ްބަނދަރުތައް ްމިސްކިާތއި ްވެސް ްދާއިާރަގއި ްކުޑަ ްމި އަޅުަގނޑު

ްޤާސިމުެގް ްަގއިމު، ްތަރައްޤީ ްފޭބިއިރުގަިއ ްފެންފުށިން ްައޅުަގނުޑ ްހިފައިގެންދިޔަީއ. ްފައިސާ ްމީހުންެގ އުމުރުގެ

ްފަހަުރްލޯ ްމި ްދެން ްެއއީ ްޖެއްސީަމްބުނީ ްމަްއސަލަ ްފަިއބަނީ.ްއެ ްމީހުން ްބޭންކު ްޖަހައިގެން ްދިދަ ްާޤސިމުގެ ންޗެްއގައި

ްމިއަދުް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްގޮތް. ްއޮތް ްގާަލތު ްަޤއުމުގެ ްިމއީ ްަނގާނީއޭ. ްދިދަ ްދެން  915ނޭނގުނީއޭ.

ްރީނދޫ ްާރއްޖެ ްމުޅި ްކަމަކީ ްއެއް ްއެނގޭ ްޖެހިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެްއކޮޅަށް ްއެއްކޮށް ްބައްުރ ްމި ްބައްރު، ގެ

ްނޫންތޯް ްއިހަށްދުވަހު ްދާދި ްފަށައިފިަކން. ްގޯސްކުރަން ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަން ްޤަބޫލުކޮށް، ްބަލި ްބަަޔކު ބަރުވެއްޖެކަން.

ްގޯްސވެއް ްވެސް ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަން ްމިހާރު ްއެކަމަކު ްނެތޭ. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބޭއްވީ. ްއިލެްކޝަނެއް ޖެ.ްބޮޑުސިންގާ

ްއުއްތަަމް ްވިސްނަން. ްއުޅެނީ ްމި ްކީްއކުރަންކަން ްފުންކޮށް، ްވިދާުޅވިހެން ްއެ ްމަނިކު ްމޫސާ ްޖެހޭ ްއެބަ އެހެންވީމާ،

ްޢަބްދު ްނެރުނީ. ްައމުރު ްނޭނގިޭއ ްއަށް ްތިމަންނާ ްވިދާުޅވަނީ ްއެ ނޑިޔާރު ްފަ ްއަްށްهللا ްީޓވީ ްރާއްޖެ  920ސަޢީދު

ްިޚލާ ްޤާނޫނުައސާސީއާ ނޑިޔާރު ްފަ ްުއއްތަމަ ްމިްއިންޓަރިވއުދެނީ ްއަހާބަލާށޭ. ްކައިރިން ްއޭނާ ްކަލޭމެން ްއެހެރީ. ފުވެފައޭ

ްކަހަލަް ްބަލަންނުކުރޭ ްފަނޑިޔާރުން ްތިބި ްދެން ްމައްސަލަެއއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްދިޔައިމަ ްހާލަތު ްޤައުމުގެ ހިސާބަށް

ްރާއްޖޭ ްމި ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްދުވަނީ. ްއެނބުރި ްހަމަ ްމަހުޖަނު ްޤާސިމް ްދިފާޢުކުރަން ްއޭނާ ްރަްއޔިތުންްފިލްމުކުޅެނީ. ގެ

ްޕްރައިވެޓްް ްދަށުން، ްސީ.އެސް.އާރުގެ ްބަދަލުވެގެންދިަޔއިުރގައި ްވެިރކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ވިސްނަންޖެހޭ

ްހިންގަންފަށާފަ.ް ްޕްޮރގްރާމުތަކެއް ްވާނީ ްފެންއަޅަން ްއާއި ްނަރުދަާމ ްރަށްރަށުގައި ްއެކި ްރާއްޖޭެގ ްދަށުން  925ޕާޓްނަޝިޕްގެ

ްތިންހަތަރުް ްދީފައި ްމިްްފަޅުރަށެއް ްނެތީމަ، ްފައިސާ ްމިއަދު ްއޮތްއޮތުން ްގޮތަށް ްއެޅޭ ްެފން ްއާިއ ްނަރުދަމާ ރަށެއްެގ

ްމީހުންް ްތިބި ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްޮގއްސަ. ްހުއްޓުމަކަށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްވަނީ ކަންތައްތައް

ްބަ ްއަށް ްަނރުދަމާ ްރަށެްއގެ ްއެހެން ްފެން ްރަެށއްގެ ްނުވަތަ ްނަރުދަމާ ްކަމެއް.ްރަށެއްގެ ްކުޑަ ްނިސްބަތުން ްމިއީ ދަލުކުރުން

ްބަޣާވާްތކުިރް ްގޮްތގޮތުން ްއެިކ ްފުލުހުންނަށް ްސިފައިންނާއި ްފައިާސ ްދައުލަުތގެ ްެއހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްކުޑަ ނިސްބަތުން

ްބިޑިއަޅު ްފަހަތަށް ްއޮފިަސރުން ްޚިދުމަތްތެރި ްއިދާރާގެ ްފުލުހުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަދަލުކުރަމުންދަނީ.  930ަވއި،ްމީހުންނަށް

ކަރުަގއިްވަޅިްޖައްަސިއގެންްެގންގޮސްްލޯންޗުލޯންޗަށްްއެުރިވްބަޔަކު،ްދެންްކޮށްފައިްނުކުރާނެްކަމެއްްއަޅުަގނޑަށްްހަމަް

ް ްހިއްކަމުންދިޔައީ ްތަންތަން ްއަޅުަގނޑުެމން ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްނޭނގެ. ދުވަހުން.5ްްދުވަހުން،4ްްއެްއގޮތަކަްށވެސް

މަހުން.6ްްމަހުން.ްކޮންވެންޝަންްސެންޓަރުްއެޅ6ްްީމަހުން.ްއެއަރޕޯޓުްއެޅ4ްްީން،ްމަހ3ްުބަނދަރުްހަދަމުންދިޔައީް

ްރައީސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޕާީޓެއއް. ްމަސަްއކަތްކުރާ ްސްީޕޑުަގއި ްައވަސް ްޕާޓީއެއް. ްތަަރއްޤީުކރާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ް ްއެއްބުރުން ްތަފާތަކުން. ްބޮޑު ްނިންމާނީ ްއިންތިޚާބު ްރާއްޖެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ1ްް،4އަޅުަގނޑުމެން ްދެން .935 

ްފަހަތަށް.ްޤާސިމުް ްއެންމެ ްއަންނާނީ ްބާޣީްވަޙީދު ްވާނެހެންްހީވަނ3ްްީތަރުތީބުކޮށްލާއިރު ްގޮެތއް އަށް.ްދެންްކޮންމެވެސް

ްއެްމީހުންނަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް
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 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްިޢއްޒަ ްރަނގަުޅްޝުކުރިއްާޔ، ްއެންމެ ްަލވަ ްކިޔޭ ްމި ްމިއަދު ްމީހުންނަށް ްބަާޣާވތްކުރި ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްަރއީސް.  940ތްތެރި

ކަމަކަށްްައޅުަގނަޑކަށްްނުފެނޭ.ްމިއަދުްބަޣާވާްތކުރުމަށްފަހުަގއިްއެކިްމީހުންްއެކިްގޮތަށްްަބއިބަިއވެގެްނގޮސްްަދއުލަތުެގް

ްކިޔަ ްޕްރޮޖެކްޓެކޭ ްމިެވނި ްގޮތްހަދަނީއޭ، ްއަށް ްމެންބަރުންްލާރި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެސް ްމިއަދު ްާވހަކަދައްާކއިރު ިއގެން

މާލިއްޔަތުްކޮމިީޓގައިްތިެބގެން،ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްމެންބަރުންްދަްއކާްވާހަކަަތކުެގްސަބަބުންްމިފަދަްރިޕޯޓުތައްްމިްތަނަށްްމިް

ނޑުްހަމަްވަރަށްްތަކުރާރުކޮށްްއަންނަނީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްނިންމަންޖެހޭނެްއެއްްނިންމުމެ އްްއަޅުގަ

 945ދަންނަވައިލާނަން.ްމިްރާއްޖޭަގއިްފެނާއިްނަރުދަމާއާ،ްއަދިްރައްޔިތުންނަށްްލިބެންޖެހޭްއަސާސީްޚިދުމަތްތައްްދިނުމުގަިއް

ްިމއަދު ްކަހަަލްދުވަހަކަށް ްވާހަކަދެެކވޭ ްޤަބޫުލކުރެިވގެން ްފުރަތަމަ ްބަާޣވާތަކުްންަވއްޓާލިކަން ްސަރުކާރު ްވަނީްްގެނައި މި

ނޑުމެންގެްިސޔާސަތަކީް ރަށެއްްވެްސްނޫން.ްމުޅިްރާއްޖޭަގއިްނަރުދަާމ5ްްރަެށއްްނޫން.4ްްއިދިކޮޅުްފަރާތްތަކުން.ްއަުޅގަ

ް ްވަރަށް. ްއެ ްނިންމީ ްެވސް ްނިންމަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއވަރަށް. ްކުރީ ްވެސް ްބަެޖޓު ްއަޅުަގނޑުމެން 5ްއެޅުން.

ްސަ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްތެޭރގައި ްއެިޅ،ްބަނދަރުްއަހަރުދުވަސް ްނަރުދަމާ ްރަށެއްަގއި ްހުރިހާ ްނަމަ ްބަޣާާވތްނުކުރި ުރކާރަށް

ް ްބަޣާވާތްކުރުމަށްފަހު ްއެހެންނަމަވެސް ްހުންނާނީ. ްކުެރވިފައި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްލެވި، ްހޮޅި ްފެން ްއަދި  950ރަށަކަްށ4ްްހެދި

ްހެދީ ްގޮތަށް ްބަރީޢަވާ ްރަށްރަްށ ްބަެއއް ްެވސް ްޭއގެެތރެއިން ްއަެނއްކާ ްމިއީ.ްލިމިޓުކޮށްފައި ްނޫން ްކަެމއް ްބަލައިގަެނވޭ މަ

ް ްގޮތަކުްންމި ްނޫން،4ްްއެްއވެސް ްެދްނ5ްްރަށުގަިއްެއކަންޏެއް ްއަދި ްނޮިޅވަރަމާ ްނޮިޅވަރަންފަރާއި ްނޫން،ްހަމަ ަރށެއް

ްލެވެންޖެހޭނެ.ް ްހޮޅި ްފެން ްއެޅެންޖެހޭނެ. ްނަރުދަމާ ްބަނދަރުހެދެންޖެހޭނެ. ްތަނެއްގައި ްހުރިހާ ްހަނިމާދޫއާ ްރަށްރަށާ، ހުރި

ްމިހާްމަ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްއުެޅނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިފައިެގން ްސިޔާސަތެއް ްހުރިހާ ްމި ްހެދެންޖެހޭނެ. ގުތައް

ްބޭނުމަކަށްް ްއަމިއްލަ ްއޭނަގެ ްވަޙީދު ްނުވަތަ ްދިމާކުރުމަށް ްވަޙީދާ ްމީހުން ްއިދިކޮޅު ްސިޔާސީ ްދެން ްކައިރިވީމަ  955އިންތިޚާބާ

ްބަ ްމިގޮތަށް ްހޯދަން ްވޯޓު ްރަށަކުން ްަވކި ްބަނދަރުގެްޓަކައި ްފެންނަނީ ްމި ްމީެގން ްބަލައެއްނުގަނެވޭ. ްކުރުމުން ދަލުކުރެވޭ

ްފެނުގެްމައްސަލައެްއް ްމިްފެންނަނީ ްނޫން.ްމީގެން ްމައްސަލައެއް ްފާޚާނާހޮޅީގެ ްފެންނަނީ ްމި ްނޫން.ްމީގެން މައްސަލަެއއް

ރަމުންދާްމައްސަލަ.ްމިއީްއެންމެްނޫން.ްމީގެންްމިްފެންނަްމައްސަލަްއަކީްދައުލަތުގެްފަިއާސްނަހަމަްގޮތުގައިްބޭނުންކު

ްގޮތަކަްށް ްގޯސް ްވަރަށް ްގެންަދނީ ްމި ްފަިއސާ ްދައުލަތުގެ ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްނޫން. ްލާިރއެއް ްދެ ލާރިއެއް،

ްއެބަް ްރިޕޯޓުތައް ްޮކމިޓީތަކުން ްއެނގޭ. ްއެބަ ްބަރާބަރަށް ްކޮމިޓީތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްއެކަން  960ބޭނުންކުރަމުން.

ްކޮބައި ްގޮެތއްްނެރޭ. ްގޮތުން ްބެހޭ ްފިޔަވަޅާ ްއެ ްއަަޅއިފިްއޔާ ްފިޔަވަެޅއް ްފިޔަަވޅަކީ؟ ްއެޅި ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއަށް ތޯ

ްހިތަށްއަާރް ްކަމަށް ްބައެްއގެ ްަވކި ްބާރުގަދައީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްދޭ. ްއެބަ ްދިމާލަށް ްކޯޓާ ްސުޕްރީމް ނިންމުމަށް

ްމަ ްސިޔާސީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއްޔިތުްނގެްމަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި ްތިބޭއިުރގައި ްމަޖިލީހުަގއި ްމި ަސއްކަތްކުރުުމގައި

ްވާހަަކް ްދެންނެިވ ްުކރިންވެސް ްައޅުަގނޑު ްބޭނުމަކީ ްމި ްިމއަދުެގ ްަކނުޑވާލުމުގެ ްބާުރތައް ްމަސައްކަުތގެ މަޖިލީހުގެ

ް ްކުެރވޭ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްގަަދބާރުން ްޤައުމު ްމި ްކަމަށްްތަކުރާރުކުރާނަން.ްއިންތިޚާބެްއްބޭއްވިޔަނުދީ  965މަސައްކަެތއް.ްމި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންްވަަރށްްބޮޑަށްްވިސްނަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުްހަމަްއަނެއްާކެވސްްތަކުރާރުކޮށްްދަންނަވަނީް

ނަޑކަށްްދޮުޅއަހަރެއްހާްދުވަސްްތެޭރގައިްޯލކަލްްކައުންސިުލގެް ވަަރަކށްްއިންތިޚާބާއިްރައްޔިތުްނގ17ްްެވޭތުވެިދޔަްގާްތގަ

ްެނގުނު.ްމަޖިލީ ްފަރާތްތަކަށް ްިއދިކޮޅު ްފިަޔަވއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެއއްެޗއް ްހުރިހާ ްބާއްަވިއގެން ްއިްނތިޚާބު ނޑީެގ ްގޮ ްދެ ހުގެ

ް ްނުވަތަ ްތިންހަތަރު ނަޑކަށް ްގާްތގަ 7ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނެގުުނއިރުަގިއ ްޮގޑި ްޕީ.ޕީ.އެމަށ13ްްްވަރަކަށް ޮގނޑި

 970ހެްނވީމާ،ްމިފަހަރުްބަރާބަރު.ްހަމަްއެއްްވަނަ.ްހަމަްހުރިހާްކަމެއް.ްއެނެގިއިުރގައިްއިލެކްޝަނުންްުކރިްމަސައްކަތްްހަމަް

އެކަންްކުެރވެންނެތީތޯ.ްނޫނިްއޔާްޤާސިމްްއިބްރާހީމަށްްއަދިްޖުމްހޫރީްގުޅުމަށްްވެސްްނެތީތޯ؟ްޙަޤީޤަތަކީްމިްއިންތިޚާބާް

ްމީތިް ްނަޝީދު ްރައީސް ްުބރުން ްއެއް ްއެނގޭ ްމިހާތަނަށް ްސަބަބުން ްމަސައްކަތުގެ ްކޮްށގެންއުޭޅ ދިމާކޮށްކޮށްގެން

ނޑުމެންނަށްްމުޅިްރާއްޭޖގެްއާބާދީގެްކާމިޔާބުކުރަްއާވކަން.ްއަ އިންސައްަތއާްަހމައަށްްމިހާރުްވޯޓުނެގޭކަން.61ްްދިްައުޅގަ

ް ްަދންނަވަނީ.ްފެބްރުއަރީ ްމި ނޑު ްކަމެއް.ްއަުޅގަ ްޯގސް ްުނކުރަްއވާތި ްޓަކައި ްުހއްޓުވާުލމަށް ވަނ7ްްައެހެންވީމާ،ްއެކަން

 975ވަނަްދުވަހުްމާލޭގެްމަގުަމތިްއޮތްްގޮތްްފެންނާނެ.ްމ8ްްިމަ،ްވަނަްދުވަހުްބަޣާވާތްްގެަނއ7ްިދުވަހުްބަޣާވާތްްގެނައިމަ،ް

ްޤައުމުގަިއް ްމި ްލޯއޮހޮރުވުން ްފުރޭނެ. ްމަގުަތއް ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްކީްއކުރަންތޯ، ްމަގުމަތި ްމާލޭގެ ްކޮށްފިއްޔާ ްމިކަން ފަހަރު

ްެއއްގޮަތކަްށވެ ްޓަކަިއ ްކުރުމަށް ްއެކަްނ ްތެރެއަށްދާނެ. ްަހލާކެްއގެ ްޤައުމު ްމި ްމުޅި ްވާހަަކއެއްްހިނގާނެ. ްއެްއވެސް ސް

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްތިބީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްޕާޓީން، ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްނެތް. ްކަމެއް ްދައްކާެނ ްބޭފުޅަކު އެްއވެސް

ްދައުލަުތެގް ްވެސް، ްަމޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއަދި ްއިތުބާރުދީގެން. ްފުލް ްހަމަ ްކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް

ްވަކި ްމިކަންްކޮށްގެންނުވާނެ.ްްމުއައްސަސާަތކަށްްދީގެން.ްއޮްއވާ ްބަދަލުކުުރމަށް ްގޮަތށްްމުއައްސަސާތައް ްބޭނުންވާ  980ބަޔަކު

ްމަަސއްކަތްް ްބަޖެުޓގެ ްެއއްގޮތަށް ްނިންމުންތަކާ ްހުރި ްނިންމާފައި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްާރއްޖޭގެ ްއެދެން އަޅުަގނުޑ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހިރަ ްމިހާރު ްއަށް ްމާދަމާ ްއިން ްމާދަމާ ްވައްދާފަިއްނުކުރަންޏާ ްތަނަށް ްމި ްގެނެސް ްމީހާ ްކިޔާ އޭ

ްވެސްް ްދޭތެރެއިން ްމި ްުނެކރޭ. ްަވކިކުރާކަށް ްވަޒީަރކު ްނުކެރޭ. ްކުރާކަށް ްއެކަމެއް ްނަގަން. ްނެތްކަމަށް އިތުބާރު

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭްޫޓރިޒަމްްމިނިސްޓަރުްވަކިކުރަންއުޅުނީމަްޕީ.ޕީ.އެމަށްްވެގެންިދޔަްގޮތް.ްތްރީްފޭސްްކަރަންޓުް

ްއެކަމަކުް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބައިންދަން ްމީހަކު ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅާ ްއެ ްވެސް ްޤާސިމަށް ްހަމަ ްހީވަނީ. ްއުޅޭހެން  985އައިްސގެން

ްވަޙީުދްވެްސް ްޖެހޭ.ްއަދި ްެއބަ ްތަނުގަިއްކަަލގޮވަން ްމި ްކަންތަަކށް ްކުރާ ްނެތް.ްވަޙީދު ްާތއީދުކޮށްގެްންާވަކށް ވަޙީދަކަށް

ނޑުެމންްބަލައިގަންނަންޖެހޭްކަމެއްްްނިކަންްފުއްޕާފައިްއެބަްނިކުޭމްފަހަތުގައި މީހަކުްނެތަސް.ްެއހެންވީމާ،ްެއއީކީްއަުޅގަ

ނޑުމެންނޫން.ް ްމިްަޓކައިްްމާޔަތްކުރުމަށްހިްުމއައްސަސާަތކާްދައުލަުތގެްަދއުަލތާއިްމިްާއއިްފައިސާްްދަުއލަތުގެްމިްްއަުޅގަ

ްއަންނަނީ ްކަމެއްްްހުރިހާްމިްެވރިކަމުގެްއްޭޖގެރާްމިްފެށޭްަގއ11ިްޮނވެމްބަރްއަހަރުގެްމިްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާް.

 990ްތިްްއަހަރ31ްުްވޭުތވެދިޔަްބުިނއިރުަގއިްއަނެަކއްޗެކޭްނޮޅިވަރަމޭްއުސޫލުންްަލވަކިޔާްމިތާނގައިްމިއަދު.ްއްލުކުރެވޭނެހަ

ްގެރަެށއްްްއަނެއް.ްނޭޅީްފެންްނޮޅިވަރަމުގެ.ްނެހެދީްބަނދަރުްހަނިމާދޫްކީއްެވގެންތޯްީމހުންްތިބިްކުރަންްކަމެއްްހުރިހާ

ްނެހެދީްްމަގުތައްްކުޅުދުއްފުށީގެް ްވީމަްދުވަހަށްްދޮޅުމަސްްވާހަަކެއއްްކޮންްމިއަދުްދެން. ް؟ކުެރވޭނީްެއކަންްކާކަށްތޯ.



38 

 

.ްލުހާްއޮތްްއޮތީްމިްދާއިރާްހުޅުހެންވޭރުް.ްކުރީގަްލުހާްއޮތްްއޮތީްއެްހައްދުންމަތިްނިްސބަތްވާްއަޅުަގނޑުްކުރި.ްބަޖެޓު

ނޑެއްހާޓާމިނަލްްނެތް ްފައިބަންްއައިސްްމީހަކުްބޭރުންްސްވެްހިސާބުްގަ ްދަމައިގެންްދިދަްދުނިޔޭގެްމުޅިްއެކަމަކު.

 995ްކުިރއަށްްމަޝްރޫޢުތައްްމިްެއކީަގއިްްތަަރއްޤީއާްްއުޅެނީްމިްްއަޅުަގނޑުމެންްވޭތަ؟ްކަންަކންްވާަހކަދެއްކީމަްދެކޮޅަށް

ްއުފެއްދުމަށްްސަރުކާރެއްްއުފެދޭްޓަަކއިްގެންދިއުމަށް ްތިރާާމއެީކގައިޙްްލޯތްާބއިްރައްޔިތުންގެ. ްތިބީްއެްރަްއޔިތުން.

ްހުވަދުްްއޮތީ؟ްދައްކަންްމިތާްވާހަކައެއްތޯްކޮންްްދެން.ްބުރުންނޭްެއއް.ްއެކަްއޗެކޭްހަމަްްގޮަވނީްއެްޤައުމުްމުޅި.ްއުފަލުން

ްސާބުގައިހިްމިްމުޅިްއަނެްއކޮޅަށްްއެއްޮކޅުންްރާއްޖޭގެ.ްބުރުންނޭްއެއްްބުނަނީްކުޑަކުދިން.ްބުރުންނޭްއެކެްބުނަނީްއަތޮޅު

ނޑުމެންްކާފައިވާހަކަދައްްމި ްމިއަންނަނީްދަތުރުކޮށްގެންްއަުޅގަ ްކުެރވޭްްޓަކައިްހަލާކުކުރުމަށްްއިންތިޚާބުްމި.

ްއުޅެނީްތިްހައްތަހާެވސްްމަސައްކަތްތައް  1000ްފަރާތްތަކުންްްއިދިކޮޅުްނޫންތޯްދާންވީްހިފައިގެންްވެސްްމައްސަލަްތިޔަ.

ް...ރެންނެްައމުރެއްްކޯޓުންްަވއްދާފައިްގެންގޮސް

ް

ް:ވާހަކަދެްއކެވުންްްޞާލިޙުްމުޙައްމަދުްއިބްރާހީމްްމެންބަރުްދާއިރާގެްހިންނަވަރު

ނޑަށްް.ްރައީސްްޢިްއޒަތްތެރިްުޝކުރިއްޔާްްއާދެ، ްއެއީް.ްދަންނަވާލަންެވގެންްވާހަަކެއއްްުކޑަކުޑަްްހަމަްފާހަަގކުރެވޭްއަުޅގަ

ްއިނގޭތޯްްދަްނނަވާލަންެވގެންްވާހަކަްއެް،އޮތީމަްަކމެއްްކަންޮބޑުވާްއަޅުަގނޑުްކުިރންްފާސްކުރުމުގެްރިޕޯޓުްމި  1005ްމިް.

ނޑުމެންްބަޖެޓުްދައުލަތުގެްއަހަރުްވަނ2113ްަްއަހަރުްްމިްއޮތީްމިްރިޕޯޓުގައި ްހަނިމާދޫަގއިްްފާސްކުރިއިުރގައިްއަޅުގަ

ްއެދޭތީްްކާރުންސަރުްބަދަލުުކރުމަށްްރަށަކަށްްއެހެންް،ުލކޮށްބާތިްއޮތުންްއޮތްްފާސްކޮށްފައިްެއޅުމަށްްނަރުދަމާއެއްްްއޮތް

ްހުށަހަޅާފަްފާސްކުރުމަށްްއެކަން ނޑުްމީް. ނޑުމެންްްނޫންތޯްކަމެއްތޯްކުެރވިދާނެްގޮތުގައިްޤަބޫލުކުރާްއަޅުގަ ްއަޅުގަ

ްޖެހޭްއެބަްސުވާލުކޮށްލަން ްއަދިްްހުށަހަޅާއިރުްބަޖެޓުް،ބުނޭްސާފުކޮށްްވަރަށްްމާްއދާގައިްވަނ96ްަްޤާނޫނުއަސާސީގެ.

ނަޑއަޅާފައިްްކަމަކަށްްްވަކިްފާސްކުރާއިުރގައި  1010ްާމއްދާގެްވަނ96ްަ.ްކަމަށްްނުކުެރވޭނެްކަމަކަށްްއެހެންްޚަރަެދއްްްއޮތްްކަ

ްަދއުލަތަށްްއެއީ.ްމައްސަލަތައްްބަެއއްްއެހެންްވިދާޅުވިްހުށަހަޅުއްަވމުންްރިޕޯޓުްމުޤައްރިރުްކޮމިޓީގެް.ްއޮވޭްއެބަްގައި(ނ)

ްނޫންްްއެެއއް.ްވާހަކަްކަމުގެދަތިްްއެހެންްކުރިމަިތވެދާނެްއިހިންގުމުގަްްޕްރޮޖެކްޓުްމިްގެްއލުމާ،ްލިބޭނެްނެގުމުންްލޯނުްއެ

ްއަކީްމައްސަލަްއަޅުަގނުޑގެ ްއަްަގނުޑގެއަޅު. ްނޫންތޯްރަނގަޅުކަމެއްތޯްކުެރެވނީްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކީމައްސަލަ

ނޑުގެ.ްސުވާލުޮކށްލަންްޖެހޭްއެބަްއަޅުަގނޑު .ްއެޅުމަކުންްދަމާނަރުްނޮޅިވަަރމުގައިްނެތްްމައްސަލައެއްްެއްއވެސްްްއަޅުގަ

ނޑުމެންގެްްކަމަކަށްްކޮންމެްކުރާްއަށްްތަރައްޤީްރަށެްއގެްކޮންމެްާރއްޖޭގެ.ްވެސްްެއޅުމަކުންްހަނިމާދޫގައިްއަދި  1015ްއަުޅގަ

ްާތއީދުކުރާނެްޕީން.ޑީ.އެމް ްމިްްސަބަބުންްބަދަލުގެްގެންނަްމިްބަޖެޓަށްްައޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްެއހެންނަމަވެސް.

ނޑުްްކަމުަގއިްދޮރެއްްންކަހަލައެހެްވަރަށްްހުޅުވިގެންދަނީ ްދެކެންްައުޅގަ ްބަޖެޓުްއަހަރަކަށްްްދެންނެވީްމިްއެހެން.

ނަޑއެޅުމަށްފަހުގައި ްގެންނަންްްވަގުތަކުްއެްބަޖެޓަށްްސަރުކާރަކުންްއޮންނަްއޭރަކުްްސަރުކާރަކުްނ،ްއަެނއްާކވެސްްކަ

ނޑުްެއއީްެވއްޖެއްޔާްްފާސްކުރަންްްހުށަހަޅައިގެންްމަޖިލީހަށްްބަދަލެއްްފެންނަ ްކަމެއްްަކންބޮޑުވާްއަުޅގަ ްބަޖެެޓއްް.
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ނޑުްްއަށްްކޮމިޓީްމާލިއްޔަތުް،އެހެނެއްނޫން.ްނެތްްއޭރަުކންްބޭނުމެއްްފާސްކުރުމުގެ  1020ފްލޯްްމިްގޮތުގައިްޤަބޫލުކުރާްއަުޅގަ

.ްނިންމިދާނެްކަންތައްތައްްްނިންމަންޖެހޭްގޮތުންްބެހޭްޯލނާްއެްްވަންޏާްއޮތްކަމަށްްހުއްދަދީފައިްމަޖިލީހުންްއިން

ނަޑއަޅާފައިްކަމަކަށްްަވކިްބަޖެޓުަގއިްހެންވިޔަސްއެ ނޑަްކަމަށްްނިންމޭނެްކަމެއްްއޮތްްކަ ްހަމަްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީްށްއަޅުގަ

ނޑުްއެހެންވީމާ،.ްއިނގޭތޯްދަންނަވާލީްވާހަކަްއެ ްވެސްްްނުކުރުމަށްްގޮތަށްްމިްމިކަންްްވެސްްްއެުކގައިްްކަްނބޮޑުވުމާްއަުޅގަ

ްއުނަދގޫވޭްއަޅުަގނޑަށް ްމަޝްރޫޢެއްގެްއޮތްްޓަކައިްއަށްްްތަރައްޤީްރަށެއްގެްދައްކަނީްމިް،ދަންނަވަނީްމިްްއެެހން.

ްވާހަކަ  1025ްގެންނަްްމިްބަޖެޓަށްްވިސްނާަވަޑއިގެންްދޭތެރޭގައިްމިކަމާްރިޔާސަތުންްއެއްފަހަރުްއަިދެވސްްއެހެންނަމަވެސް.

ނުޑމެންްދޭތެރޭގައިްލާބަދަ ްވިސްނަންްފުންކޮށްްޖެހޭްއެބަްއަޅުގަ ނޑުްްއަނެއްާކވެސްްއެހެންނޫނިއްޔާ. ްއަުޅގަ

ްބަދަލުގެނައުމުގެްގޮތަކަށްްބޭނުންްްބަޖެޓުތަކަށްްއޮތްްކުރިއަށްްސަބަބުންްދޮރުގެްހުޅުވިގެްނދާްމިްްމިދެންނެވިހެން

ނޑުމެންނަށްްމިނިސްޓަރަށްްފިނޭންސްްފުރުޞަތު ްދަނީްމިްެދވިގެންްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުަގއިްމިްވާހަކަްމިްއެހެންވީމާ،.

ނޑުއަޅުްްފާހަގަކޮށްލަން ް .ބޭނުންވީްމިްގަ

ް1030 

ް:ވާހަކަދެއްެކވުންްްނަޝީދުްމުޙައްމަދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްނޮޅިވަރަމް

ްރައީސްްޢިއްޒަތްެތރިްޝުކުިރއްޔާްްއާދެ، ްބޭފުޅުންްްބައެއްްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމިްހިސްޓްރީްމައްސަަލއިގެްްމި.

ްދާއިާރގެްތަމްސީލުކުރާްއަޅުަގނޑުްސަބަބުންްމިކަމުގެްައދިްވާހަކަފުޅުަދއްަކވާތީވެްގޮތަށްްއޮޅޭްުކޑަކޮށްްވިދާޅުާވއިުރގައި

ްވާހަކަފުޅުތައްްްމެންބަރުންގެްޢިްއޒަތްތެރިްބައެއްްގޮތަށްްއަންނާނެްނިކަމެތިކަމެއްްފަރަށްނޮިޅވަރަންްކަމުަގއިވާްރަށެއް

ނޑުްހުރީމާ ްލާނަންދަންނަވައިްބޭފުޅުންނަށްްތިްތަފުޞީލުްމުޅިްމަްއސަލައިގެްމިްއަޅުގަ  1035ްބަޖެޓުްްއިޙަޤީޤަތުގަ.

ްނަންގަވާްްގޮތުަގއިްލޯނެއްްފައިސާްދީނާރަށްވާްއިސްލާމިކުް،ޑޮލަރަށްވާްމިލިއަނ15ްްްދައުލަުތންްފާސްކުރެވުނުއިުރަގއި

ނޑައަުޅްއވާފައިްގޮތަށް .ްޓަަކއިްއިމުކުރުމަށްޤާްކަންތަްއތައްްމިްބަނދަރާްއާއިްނަރުދަމާްރަށެްއގ5ްެްޮއތީްކަ

ްއިމުކުރާްޤާްމަޝްރޫޢުްމިްދަށުންްލޯނުގެްދެންނެވިްމިްވެސްްހަނިމާދޫގައިް.ހދްއިއޭރުގަްްގޮތަކީްވާްމިްއެހެންނަމަވެސް

ނޑައަުޅްއވާފައިްދައުލަތުންްގޮތަށް ްއޮތީްކަ ްއިމުކުރުުމގެޤާްނަރުދަމާްހަނިމާދޫަގއިްއުސޫަލކުންްއެހެންްއެހެންނަމަވެސް.

 1040ްވެސްްރައްޔިތުންނަށްްހަނިމާދޫްފައިސާްހުރިްއެލޮޭކޓުކޮށްފައިްއަށްްހަނިމާދޫްދިޔައިމާްތަނަވަސްެވގެންްފުރުޞަތު

ްމަޝްރޫޢުްމިްރަށެއްގައިްއެހެންްކޮންމެވެސްްހުރިްބައެްފައިސާްބާކީކުރެވުނުްެއކަމުންް،އިމުކުރެވިފައިޤާްނަރުދަމާ

ްމަޖިލީހުންްރައްޔިތުންގެްނަގަންްއޮތީްފައިސާްއެ.ްނެގިފަ.ްނަގާފަްއޯލްރެޑީްއޮތީްލޯނުްއެ.ްހުރިްއަާދކުރެވެންް،ކުރެވެން

ްދެްއވާފަްވެސްްހުއްދަ ްންޓުގެޕޭމަްއޮފްްސްބެލެންް،ބޮޑުވުމާްދަރަނިްއިލްިތޒާމުތަކަާކއިްދިމާވާނެްސަބަބުންްެއކަުމގެ.

ްހުރިްރިޢާޔަތްކުރެވިަފއިްކަންަކމަށްްއެް،ދިރާސާކުެރވިްކޮމިޓީގައިްްބަޖެޓުްކުރިންްކަްނތައްތަކަކީްްހުރިހާްމިްްމައްސަލަތަކާ،

ްކަންތައް ްއުޅެނީްމިްްނޫންްާވކަށްްްކަމެއްްއާ. ްނަގާްއެބަްލޯނުްމިްސްކޮންމެގޮތެއްިވޔަ.  1045ްއެކަމަށްްނަގާއިުރގައި.

ނަޑއެޅިފަިއވާ .ްހަމަޖެހިގެންދިޔައީްގޮތެއްްއެހެންްްރަނގަޅުްއެއަށްވުރެްއަށްްްހަނިމާދޫްްހިމެނޭްެތރޭގައިްރަށުގ5ްެްކަ
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ްއެކަްންއިމުުކރެވިގެންދާނެޤާްނިޒާމުްނަރުދަމާގެްރައްޔިތުންނަށްްހަނިމާދޫގެްބޭުރންްލޯނުގެްމިްއެހެންވީމާ، ްއެހެން .

ްރަްއޔިތުންް ްރަށްރަުށގެ ްއެ ްގެެނއްސަ، ްރަްއޔިތުން ްރަށްަރށުގެ ްއަދަެދއްެގ ްގިނަ ްވަަރށް ްމިހާރުވެސް ވާއިުރގަިއ

ްމީހުންް ްކުނބުރުދޫ ްއަދި ްެވްސ ްމީހުން ްަމއިވާދޫ ްވެސް، ްމީހުން ްފަރިދޫގެ ްނޮިޅަވރަންފަރަކީ. ްތަނެއް އާބާދުކޮށްފަިއވާ

 1050ޅިވަރަންފަުރގައިްއާބާދުކޮށްފައިްމިްވަނީ.ްއާބާދީްއާއިްތަަރއްޤީްެއއްފަްސކުރުމުގެްސިާޔސަތުގެްދަށުންްގެނެސްްެވސްްނޮ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްމެ. ްވެސް ްރަށެއް ްވަޒަްނވެރިެވގެންދާނޭ ްއަދިވެސް ްރަްއޔިތުން ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްރަށަކީ މި

ްއެ ްވެސް ްނޮޅިވަރަންފަރުަގއި ްވެސް ްމިއަދު ްވެްސްއަރާފޭބުމުގަިއ ްނަރުދަމާގަިއ ްހަަމއެހެން ްއަދި ްދަތިތަކެއް. ްހުރި ަބ

ދަތިތަކެއްްއެބަްހުރި.ްމިްރަށްްތަރައްޤީކުރުމަށްްޓަކައިްއެބަްޖެހޭްމިްރަށަށްްއިންސާފުވެރިްއިސްކަމެއްްދޭން.ްމިްރަށަށްް

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވަގުތު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއިސްކަްނ. ްދެންނެވި ްމި ްވެސް ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްލިބިފައިވާްދޭންޖެހޭ ނަށް

ްނޮިޅވަރަންފަރުގެް ްވެސް ނޑިަވޅެްއަގިއ ްދަ ްދާ ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބާކީެވގެން ްއެހީއެްއގެ ްއަދި  1055ލޯނެއްަގއި

ްމަޖިލީހުންްނޮޅިވަރަންފަރުގެް ްރަްއޔިތުންގެ ްމިއަުދްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްަފއިދާްނުލިބޭންވީބާަވއޭ.ްމިއީތޯއޭ ްއޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްމެދު ްއޭެގްރައްޔިތުންނާ ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްނިންމުމެއް ްއިންސާފުވެރި ްމީ ްނިންމެވުމަކީ. ނިންމަވާނެ

ްލިބެންޖެހޭް ްރައްޔިތުންނަށް ްހަނިމާދޫގެ ްއުނިުނވެ، ްއެްއޗެއް ްެއއްެވސް ްއަތުން ްރައްޔިތުންގެ ްހަނިމާދޫ ްމިއަދު ބަދަލުގައި

ްބާކީެވގެ ްލިބިފައިމެ ްމީހުްނނަށް ްއެ ްޙައްޤުތަކެއް ްނޮިޅވަރަންފަރަށްްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްފުރުޞަތެއް ްލިބޭ ން

ްދައްަކވާަފއިތޯއޭ؟ް ްޙުއްޖަތްތަކެއް ްކޮން ްވިދާޅުވާނީ ްބޭފުޅުން ްތި ްނޫންކަމުގައި ްކަމެއް ްއިންސާފުެވރި ްއެއީ  1060ހޯދައިދިނީމާ

ްަރއްޔިތު ްދިވެހި ްތިބީ ްެއ ްެވސް ްނޮިޅވަރަންފަރުަގއި ްކަމެއް. ްމި ްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ ްެއްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެހެންވީމާ، ން.

މީހުންނަށްްދޭންޖެހޭްއަސާސީްޚިދުމަތްތައްްއެބަްހުރި.ްވިސްނާވަަޑއިގެންަބއްލަވާ.ްމިއަދުްނޮޅިވަރަންފަރުަގއިްތިބިްއެހެންް

ްމީހުންް ްއެ ްއުޅުނު، ްަވަޒންވެރިވެ ްކުރިން ްމީހުން ްއެ ްމުދާތައް ްބަެއއް ްމީހުންގެ ްބަދަލުވެފަިއވާ ްރަށަށް ްއެ ރަށްރަށުން

ްއެބަްހުރި.ްމީގެްޝަުރޢީްބަދަލުދެއްވާނެްކަމަށްްރަީއސްްނަޝީދުގެްސަރުކާުރގައިްއުފަންވެްބޮޑެ ިތވެފަިއވާްރަށްަރށުގައި

 1065ވިދާޅުވެަފއިްމިއަދާްހަމައަށްްއަިއއިރުްއެްއވެސްްކަެމއްްނުިވ.ްރައީސްްވަޙީދުްވެސްްއެްުއއްމީދުތައްްދެއްވާަފއިްމިއަދާް

ްއެހެންވީ ްނުވި. ްަކމެއް ްެވސް ްއަިއއިރު ްލިބެންޖެހެނީްހަމައަށް ްނިކަމެތިކަން ްެއ ްކަމެއްގައި ްމިހުރިހާ ްައބަދު މާ،

ނޑައެޅޭް ްކަ ްބަޖެޓުން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްރައްޔތުން. ްދިވެހި ްވެސް ްއެއީ ްނޫން. ްރަްއިޔތުންނަކަށް ްދާއިރާގެ އަޅުަގނުޑގެ

ްިއސްކަމެއް ްއިންސާުފވެރި ްއޮންނަ ްެއކު ްއިންސާުފވެރިކަމާ ްހަމަހަމަކަމާއި ްދަށުން ްދާއިާރްްއުސޫލުތަެކއްގެ އަޅުަގނުޑގެ

އަށްްވެސްްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެނޫންްގޮތަކަށްްމިްމަޖިލީހުގައިްބޭނުންހާ؛ްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއިޝާރާެތއްްކޮށްލެްއް

 1070ްވީމަ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްބާކީ ްއަދިެވސް ްއަށް ްއޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްވާހ7ްައާދެ!ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްގެންދަވަްނ؛ްމިނެޓުގެ ްކުރިއަށް ކަފުޅު

ނޑ3ްްު ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭނުންފުޅުވާ ްގެންަދވަން ްކުރިއަށް ްއޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްވާހަކަފުޅު ްއެބަ ްފުރުޞަތު މިނެޓުގެ

ނޑުްމ11:11ްި ނުޑމެންގެްމަސަްއކަތްްފަށާފައިްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުަޞތުއަރުވާނަން.ްއަުޅގަ  1075ގަިއްއަލުންްއަުޅގަ

ްމިނެޓުގެްހުްސަވގުތުކޮެޅއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.ްަވއްސަލާްމޢަލައިކުމް.31ްްްހިސާބުން

ް

ްއަށް(11:12ްއިނ11:31ްްް)ހުސްވަގުުތކޮޅުް

ް

 1080 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެންޑާގަް ނޑުމެްނގެ ްފަށަނީ.ްއަޅުގަ ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ނުޑްޖަލްސާ ްއަުޅގަ ްއައިޓަަމީކްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްއޮތް އި

2113ްް ްހިމެނޭ ްލޯނުތަުކގައި ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްނެންެގވުމަށް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްއަހަރު ްނަރުދަާމ5ްްވަނަ ރަށެއްަގއި

ނަޑކަށްް މިިލއަންްޔޫ.ެއސްްޑޮލަރަށްްޖެހޭްިއްސލާމިކުްދީނާރުގެްމަޝްރޫޢުެގ15ްްނިޒާމުްޤާއިމުކުރުމަށްްބޭނުންާވްގާްތގަ

ްހަ ްހދ. ްެއްތަފްޞީލުގައި ްަވކިކުަރއްަވއި، ްރަށް ްެއ ްމަޝްރޫޢުން ްެއ ްހިމެނިފައިވަނިކޮްށ ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ނިމާދޫެގ

ްނިންމެިވް ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްމައްސަލަ ްއެ ްހިމަނުއްވާފައިވާތީ ްހދ.ނޮޅިވަަރންފަރު ްބަދަލުގައި  1085ރަށުގެ

ްޢިއްޒަތް ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ްރިޕޯޓު. ްފުރުޞަތުއަުރވަްންގޮތުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްމެންބަރުންނަށް؛ ެތރި

 ގެންދާނަން.ްއެގޮތުންްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްވިލުުފށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށް.

 

 ރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްމެންބަރުްދާއިރާގެވިލުފުށީް

ްރައީ ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއާދެ!ްޝުކުިރއްޔާ ްަބލައިލާއިރު ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިީޓގެ ްމާލިއްޔަތު ްިމއަދު ްއާދެ!  1090ސް.

އެބަްއެނގޭްއަދިްމާލިއްޔަތުްޮކމިޓީންްމިްރިޕޯޓުްތައްޔާރުކުރުމުގެްކުރީަގއިްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްވަނީްމިްމައްސަލައިަގިއް

ކީްތަރައްޤީްއަށްްުކރިއެރުންްލިބޭްކަންތައްތަކެްއްހައުސިންްމިނިސްޓަރާްވެސްްބައްދަލުކުރަްއވާފަ.ްއެހެންކަމުްންމިްކަމަ

ްއަނެްއްރަށަށްްބަދަލުކުރާއިުރގަިއްެއް ްއެްއވެސްްަމޝްރޫޢެއްްެއއްްރަށުން ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްއަދި ކަމަށްްއަުޅގަ

ް ްނޫން ްބަދަލުކުރަނީކީ ްތަނަކަށް ްއެހެން ްމަސައްކަތް ްހުންނަ ްކުރަން ްގޮަތކަށް، ްުނކުރެވޭ ްމިކަންްމަޝްރޫޢެއްގައި މި.

ްވެްސްއޮތީް ްމަސަްއކަތް ްނަރުދަމާއެޅުުމގެ ްހަނިމާދޫގައި ްހަނިމާދޫަގިއ، ްކަމަކީ ްއެނގޭ ްބެލިބެލުމުަގއި  1095އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިް ްކުރިން، ްފެށުމުގެ ްމަސައްކަތް ްއެ ްދަށުން ްލޯނުގެ ްނަާގ ްމި ްއަދި ްހަވާލުކޮށްފަ. ްކުންފުންޏަކާ ްއެހެން މިހާރު

ްކުރީަގއި ްައއުމުގެ ްވެްސްްއެޕްރޫްވވެގެން ްޔަޤީންކަން ްެފށޭނެކަމުގެ ްމަަސއްކަތް ްއެ ްރަށުގައި ްެއ ްފަރާތުން ްދެންނެވި މި

ްބަދަލުވެގެްން ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްދެއްާވފަ. ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްވަނީ ްމިނިސްޓަރު ހައުސިން

ްލަސްަތކެއްުނވެ ްމަަސއްކަތް ްމި ްވެސް ްރަށުގައި ްދެ ްމި ްވީނަަމވެސް ްވަނީްްއަިއކަމުަގއި ްމަޢުލޫމާތު ކުިރައށްދާނެކަމުގެ
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 1100އަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިފަ.ްއާދެ!ްމިއަދުްސަރުކާރުންްނަގަމުންދާްބައެއްްލޯނުތަކާްބެހޭްގޮތުންްބައެއްްކަންބޮުޑވުންތަކާިއް

ްއޮތް ްއެނގެން ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއެއީ ްކުރިމަތިވަުމންދާކަން ްއުނދަގޫތަެކއް ްދަތި ްވަރަށް ްކަންކަމުގައި ްމި

ްފަހަރުް ްއުޅެނީ.ްމި ްމި ްކުރިމަތިެވގެން ްދަތިތަކެއް ްގެންދިއުމުަގއި ްކުރިއަށް ްމިގޮތަށް ްމިކަން ްއެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތެއް.

ްނަގާް ްދައުލަތުން ްއަދި ްސަރުކާުރން ްޮއވޭ ްއެބަ ްޮގތުގައި ްރިކަމަންޑޭޝަނެއްގެ ްބަޖެޓު ްފާސްކުރިއިރުަގއި ބަޖެޓު

%ް ްަމތިވެގެންުނވާނ7ްެލޯނުތަކުގެ ްވުރެ ްދެންނެވިްްއަށް ްމި ްލޯނުތައް ްނަގާ ްސަރުކާރުން ްޖެހޭ ކަމަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްއެބަ

ްމިއަދުެގް ްބޭންކުތަކުން ްހުރި ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްދަށްކުރަން. ްރޭޓު ްއިންޓްެރސްޓް ްހަމައަށް  1105ޕަސެންޓޭޖާ

ްދަތިކަމެއް. ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްލިބުމަކީ ްލޯނު ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްބަލާއިރުަގއި ްތަުނގަިއްްރޭޓަށް ްއޮތް އެހެންީވމާ،ްކުރިއަށް

ްއަިދް ްކުރާނެ. ްއަސަރުތަކެއް ްސަބަބުން ްމީގެ ްްޕރޮޖެކްޓުތަކަށް ްބައެއް ްހުރި ްހިންގަން ްކަންކޮޅުަތކުަގއި ްރާއްޭޖގެ ވެސް

ްކަންަތއްތައްް ްގޮތުން ްބެހޭ ްލޯނުތަާކ ްަނގާ ްދައުލަތުން ްތެޭރަގއި ްމެންޓޭުޑގެ ްއޮންނަ ްހަވާުލވެަފއި ްކޮމިީޓއާ މާލިއްޔަތު

ްޕްރޮޖެކްޓުތައްްކު ްހުރި.ްއެއީްސަރުކާރުން ްއެބަ ްދަތިތައް ްމިްދެންނެވި ްއަށްްވެސް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްަޔތު ރަމުންދާއިރުްވެސް

ްބަޖެޓުަގިއް ްވެއްޖެްއޔާ ްަކމަށް ްނުލިބޭ ްލޯނު ްރޭްޓގައި ްމިދެންނެވި ްމަސައްކަތްކުިރޔަސް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ  1110ހިންގަން

ްކުރިއަް ްވެސް ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްހުރި ްޓަަކއިްޖަހާފައި ްގެންދިއުމަށް ްުކރިއަށް ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްނުގެންެދވޭނެ. ކަށް

%ް ްނެތް ްސަބަބެއް ްބިުރގަންނަންޖެހޭ ްބޭންކުތަކުން ްެއއީ ްަދއްކަން. ްވާހަކަތަކެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ްސަުރކާރާ ގ7ްެބޭންކުތަކާއި

ްވަރަށްް ްސަރުކާރާ ްމީހަކާއި ްއަމިއްަލ ްެއއީ ްދޫކުރާކަށެއް. ްލޯނު ްެވސް ްހުރި.ްްއިންޓްރެސްޓުަގއި ްއެބަ ްތަފާތެއް ބޮޑު

ްގޮތަށް،ް ްޒިންމާވާ ްސަރުކާރު ްދިވެހި ްމީ ްއޮތް.ްއަދި ްބޮޑަްށްއެބަ ްވަރަށް ްގެރެންޓީ ްލިބޭެނކަމުގެ ްފައިސާ އެހެންވީމާ،ްމި

ނޑުމެންްމަަސއްކަްތކުރަންޖެހޭނީްމިހުރިްލޯނުްނަގައިގެްން  1115ދައުލަތްްޒިންމާާވްގޮތަށްްަނާގްލޯނުތަކެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ސައްކަތްތައްްވެސްްނުހުއްޓިްކުރިއަށްްދެވޭނެްގޮަތކަށްްބޭންކުތަކާްމަޝްވަރާކޮށްގެްންވީހާވެސްްައވަހަކަށްްމިކަްންކުރާްމަ

ް ްހަމަ ްދައްކާއިުރ ްމިހެން ްވާހަކަ ްމި ްއަިދ ްހޯދުން. ްމަެގއް ްއޮތ22ްްްކުރެވޭނެ ްއެބަ ްކަންތައްަތއް ްބަނދަރުގެ ރަށެްއގެ

ްނަގަންޖެހޭ ްހަވާުލކޮށްެގން ްވާކަްންްއެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ ްނުފެށި ްމަސައްކަތް ްެއ ްވެްސ ްައއިއިރު ްހަމައަށް ްމިއަާދ ލޯނެއް.

ވެސް،ްއެްވެސްްހަމަްވަރަށްްބޮޑަށްްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވާްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަންްވެސްްވީާހވެސްްައވަހަކަށްްމިް

ްބެލުމަީކްބޭ ްވޭތޯ ްޮގތެއް ްފެށޭނެ ްނިމި،ްމަސައްކަތް ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްކަމުަގއިްމަޖިލީހުން ްކަމެއް  1120ނުންތެރި،ްމުހިއްމު

ްދަންނަވަން.

ް

 ނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑްހަމަްދައްކަމުންދިޔަް ނޑާިލއިރުަގއިްައުޅގަ އާދެ!ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްކުރިންްހުްސަވގުތުޮކޅަށްްމެދުކަ

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްނަގާްލޯނަކީްކުރިންްވެސްްމިްވާހަކަތައްްޚުލާސާކޮށްލާނަން.ްޚު  1125ލާސާްގޮތެއްަގއިްއަުޅގަ

ްއަދާކުރަންޖެހޭނެް ްއަށް ްމާލިްއޔާ ްދައުލަުތގެ ްއާިއ ްބުރަ ްއުފުލަންޖެހޭ ްަރއްޔިތުން ްސަބަބުން ލޯނުނެގުމުގެ
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ްދާއިާރއެއްް ްފުޅާ ްވަރަށް ްގޮތުްނ ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްހުިރހާ ްމި ްވެސްްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާ، ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ަގިއ

ްއިތުރުް ްފޯސީނުކުރާ ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުރިން ްސަބަބުން ްކަމުެގ ްމި ްކަންތައްތަކެކޭ. ްހުރި ްނިމިފައި މަޝްވަރާކުެރވި،

ކަމެއްްދައުލަތަކަށްްމެދުވެރިެއއްނުވާނެ.ްއަދިްހަމަްއެހެންްމިްލޯނުްނެގުމަށްފަހުގައިްމިްލޯނުންްނަރުދަމާއެޅުމަށްްޓަކައިް

ނޑަް ްެއއަށްވުެރްކަ ްއުނިކުރެވެނީ،ްހަނިމާދޫެގްރައްޔިތުންނަށް ްހަނިމާދޫ ްރަށް ްެއއް ްހިމެނޭ ްެތރޭގައި ްރަށްތަުކގެ  1130އެޅިފަިއވާ

ްއެކަުމެގް ްއަދި ްހަމަޖައްސަަވއިދެްއވާފައޭ. ްތެރެއިން ްަބޖެޓުގެ ްަދއުލަތުގެ ްގޮތެއް ްއެހެން ްހަމަ ްއެއްފަދަ ްއެއާ ރަނގަޅު،

ްއވެސްްކަހަލަްނިކަެމތިކަމެއްްނުލިބޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްލޯނުގެްއެމައުންޓުންްސަބަބުންްހަނިމާދޫްރައްޔިތުންނަކަށްްއެ

ްވަރަްށް ްތިބީ ްިމ ްރައްޔިތުން ްނޮޅިވަރަންފަުރެގ ްހޯދާއިރުގަިއ ްހޯދަންޖެހޭ. ްއެަބ ްގޮތްތަެކއް ްޔުޓިލަިއޒްކުރާނޭ ްަބއި ބާކީވާ

ނޭްމިްދަނީ.ްއެކަމުގެްސަބަބުންްތަފާތުްބަލިމަޑުކަންްބޮޑަށްްނަރުދަމާއަކަށްްބޭނުންވެފައޭ.ްއެރަށުގެްފެންްތަޣައްޔަރުވަމުން

 1135އެްރަށުަގއިްޢާއްމުވެދާނެކަުމެގްބިރުވެރިކަންްމިއަދުްމިްވަީންހީވެފައޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަދިްހަމަްއެހެން،ްއެތައްްރަށަކުންް

ްަތރައްޤީ ްގޮުތގައި ްރަށެްއގެ ްއުއްމީދީ ްވަޒަްނވެިރވާ ްއަިއސް ްއެކު ްއުއްމީދުތަކަާކ ްފޮނި ްއޮތްްރައްޔިތުން ްފުރުޞަތު ވުުމގެ

ްވަރަްށް ްއަދި ްރަށެއް. ްކޮްށފައިވާ ްއަތޮުޅވެރިކަން ްކުރިންވެސް ްމީގެ ްއެއީ ްފެންނަނީ. ްނޮޅިވަރަންފަރު ްގޮުތަގއި ރަށެއްގެ

ްފަޅަކާް ްރަނގަޅު ްބަނދަރަކާއި ްރަނގަޅު ްޤާއިމުކުރެވިދާނެ ްތިލަދުންމަތީގަިއ ްގޮުތަގއި ްހަބެއްގެ ްއިޤްތިޞާދީ ޕޮޓެންޝަލް

ްއެހެން ްހަމަ ްމިްއަދި ްއެހެންވީމާ، ްމިއީ. ްލޮކޭޝަނެކޭ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއޮތް ްއިންެވގެން ްއެއަރޕޯޓަކާ ްސްޓްރެޖިކަލީ މެ

ްލިބޭް ްމިހެން ްބަޖެޓުންނާ، ްދައުލަތުގެ ްއެއީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްގެންަނން ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަރައްޤީ ްޢުމްރާނީ ްބޭނުންވާ  1140ތަނަށް

ްދެއްަވއިގެ ްިއސްކަމެއް ްއިންސާފުވެރި ްޚާްއޞަ ްވެސް ްމިއަުދްލޯނުތައް ްއަދި ްރައްޔިތުންނަށް ްރަށުގެ ްއެ ން

ްކަމެކޭ.ް ްވަރަށްްމުހިއްމު ވަޒަްނވެރިވެަފއިާވްއެހެންްރަްށރަށުގެްރަްއޔިތުންނަށްްލުއިަފސޭހަވާނޭްގޮުތަގއިްހަމަޖެހުންްއެއީ

ްނިންމުމު ްނިންމަވައިދެްއވާ ްމި ްމިއަދު ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކުރަނީ ްއުްއމީދު ްއަޅުަގނޑު ގަިއްއެހެންވީމާ،

ްބޭފުޅުންެގް ްިތޔަ ްހައްުލކޮށްދެއްވުުމގައި ްމައްސަލަތައް ްމިާވ ްދިމާވެފައި ްމިއަދު ްަރއްޔިތުންަނށް ނޮޅިވަރަންފަރުގެ

ްރަށަަކްށް ްހުރިހާ ްއުއްމީދުކުރަީންރާއްޖޭގެ ްއަުޅަގނޑު ްއަދި ނުޑްޔަޤީންކުރަން. ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްލިިބގެންދާނެ  1145އެއްބާރުލުން

ްމައްސަަލތައް ްމިފަދަ ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔްްދިމާވެފައިވާ ްހައްުލެވެގންދިއުން. ްައވަހަކަށް ްީވހާވެސް ްކުރިމަެގްއގައި ަކއިރި

ްއަޅުަގނޑުމެންްޤައުމަށްްތަރަްއޤީްލިބިގެންދިއުން.ްޝުކުރިްއާޔްޢިއްޒަތޔްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްއާދެ ްރަީއސް. ްިމއަދުްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްހުރިހާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނެތް ްވެސް  1150!ްަޝއްެކއް

ްހުރިހާް ްބައެއްކަން. ްމަަކރުހަދާ ްޮއޅުވާލުާމއި ްވެސް ްކަމެއްގައި ްހުރިހާ ްބާޣީންނަކީ ްޙަޤީޤަތަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ އެނގޭ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްބައެްއކަން. ްދަޅަދައްކާ ްމަކަރުހަދައި ްޮއޅުވާލުމާިއ ްއިންތިޚާބުްކަންތައްތަެކއްަގއި ްފެންނަނީ ްމި ންނަށް

ްއަުޅވަންްުއޅޭްތަން.ްމިހާރުވެްސް ްއިްނތިޚާބީްއަނދުންްއަލުންްއަނބުރާްރައްޔިތުްނގެްލޮލުަގއި ކައިިރވެ،ްބޯމަިތވީވީހެން
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ތަފާތުްކުލަކުލައިެގ،ްނޫކުލަިއެގްއަނދުން،ްރަތްކުލައިގެްއަނދުންްއަދިްޕިންކުްކުލައިގެްައނދުންްއަޅުވާފައިްއެބަްހުރި.ް

ްއެނގޭހާްރަ ްއަނދުންކަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިންތިޚާބީ ްއަޅުަވނީ ްމި ްލޮލުގައި ްިތމަންމެންގެ ްއެނގޭ ްއެބަ  1155އްޔިތުންނަށް

ްުމވަްއޒަފުންނަްށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްޖުޑިޝަރީަގއި ްނުވަތަ ްބޭފުޅުންެގ ްމަސައްކަތްކުރާ ްޖުޑިޝަީރގަިއ ްެއއްަޗކީ ވެސް

ނިޑއިރެއްް ްހޭލާތިބެންްޖައްާސްވަގުތުަތއްްްއިތުރުކޮްށ،ްއެތަްއްގަ ނޑު ްކުރުވާ.ްރޭގަ ްއެބަ ްމަސައްކަތް ްވަގުުތގެ ްއިތުރު ގެ

ް ްރޭަގނޑު 11ްއެބަ. ،12ް ްބަިއވަރ1ް،2ްްު، ްކޯޓުން ްހުުޅވަިއގެްންސުޕްރީމް ްެއއްޗެހި ްކޯޓާ ްސުޕްރީމް ްވެސް ޖަހާއިރު

ްޖަްއސާ ްއެބަ ްމުސީބާތްތައް ްބޮޑުިސންގާ ްމުވައްޒަފުންނަށް ްިއދާރީ ްއެތާނގެ ްހެލްތުްކަންތައްތަްއކޮށް، ްހަމައެއާީކަގއި .

ނޑީގެްއެލަވަންސްްނުީދް  1160ދާއިރާަގއިްމަސަްއކަތްކުރަްއާވ،ްހެލްތުްދާއިރާގައިްމަަސއްކަްތކުރާްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްއިތުރުްގަ

ްއިހަށްދުވަހުް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތަކެއް. ްކިތަންމެ ްމިހެންޮގސް ްމަސައްކަތްކުުރވާ. ްއިތުުރ ނިޑއިރަކު ްގަ އެތައް

ްްހަނިމާދޫއަށް ްމީގެ ްައއީ. ްމި ް ްފައިބައިގެނ3ްްްގޮއްސަ ްޖެޓީން ްފުރަތަމަ ްދިޔައިރު ްއަށް ްހަނިމާދޫ ްކުރިްނ ުދވަސް

ްއަޅައިދިްން ްބާޣީ ްވަޙީދު ްއެ ްގަބަިއގެންދިޔައީ. ްހިސާބަށް ްކަކުލުހުޅާ ްގާތްަގނަޑކަށް ްފަިއ ްގަބަިއގަތީ. އެރިތަނާހެން

ްއޮތީް ްނުހިކޭ.ްތާރުއަޅާފައި ްދުަވހަކު ްއެރުނީމަ.ްއެ ްހަނިމާދޫްތާރުމަގަށް ްގޮސް ްގޮތަށް ްދިޔަ ްފެށިގެން ްއިން ްގެ .ްވަޙީދުގެ

ް ްހަމައެއާެއކީަގއި ްއޮތީ. ްއެ ްނިންމައިލާފައި ްތާރުއަަޅއި ްއެްއކޮށް ްައތިރިމައްޗަށް ްމުޅި ްދޭތެރޭަގއި  1165ރުްއ4511ްްއެއަރޕޯޓާ

ނާޑްތިރިކޮށްލާފައިްއެްތަުނގަިއްެވސްްއަނދުެނއްްއަޅުާވްބަހައްޓާފައިްމިހާރުްެއްއޮްތްޮގވަނީ ޯއ.ޕީ.ޕީްއަްށ،ްއާދޭްސްްކަ

ްއަނދުނެްއް ްވަެރްއގެ ްކޮންެމވެސް ްއަނެއްާކވެސް ްލަިއދޭށޭ. ނެޑއް ްވަށާފާރުގަ ްައަވހަށް ްއެތާނަގއި ދަންނަވަނީ

ްދަނީ.ްކީއްވެގެންޯތް ްމި ްކުަރމުން ްކަންތައްަތއް ްނެގެޓިްވކޮށް ްވަރަށް ްދޭތެރޭަގއި ްރައްޔިތުންނާ އަޅުަވއިެލވިދާނޭ.ްހަނިމާދޫ

ްއެއީ ްއޭތިްބަދަލުކުރަންވީ؟ ްމީގެން ްކީއްެވގެންތޯ ްއޮތް. ްމިއަދު ްހަނިމާދޫްްުސާވލަކީ އިްސތިސްނާކުރަންވީ.

ްއެއިސްތިސްނާ ްތެްކުރަްނވީ. ްސެޓަޕެްއގެ ްއެހެން ްގޮތަށް ްނޮޅުވަރަންދަންނަވާ ްގޮތަކުްނ ްއެހެން ްނަރުދަމާްފަރޭަގއި  1170ރުގެ

ް ްނާޅަންވީ؟ްމީ ްމިއަދުކީްއވެތޯ ްއަނދުން. ްއިންތިޚާބީ ްހައްތަހާވެސް ްމިްވެސްްހަމަ ްްމަްއސަލަްދިމާެވގެްނ ައކީްްއުޅޭ

ްކަރަން ްފެށިގެން ްހަވީުރްއސުރެން ްއިްއެޔގެ ްފީވަުކގައި ްށ. ްރަީއސް، ްހަވީުރއްސުރެްޢިއްޒަތްތެރި ްއިްއޔެ ްނެތް. ްޓެްއ

ްޕީ.ޕީ.އެމުްފެށިގެން ްނެތް. ްއެކަރަންޓެއް ް ްއެބަްން ްޖަނަރޭޓަރުތައް ްފޮނުވި ްހުރިްްރަށަށް ނޑުއޮޅިމަީތަގިއްް ްކަ ފީވަކު

ްމިތާށިވެފަ ްތަކުލީފެއްތޯ ްބޮޑު ްކަރަންޓުޖައްސަނީ.ްރާއްް.ްކޮންފަދަ ްރަށުންތޯ ްކިތައް ްމިްޖޭގައި ނޑިަފއި އޮތީ.ްކިތައްްްކެ

ްކަރަންުޓް ްމަރުކަޒަށްތޯ ްވާއިރުްބިލުްނުދެއްކިްމިްޞިއްޙީ ްހުރިހާްއޮންނަނީ.ްމިވަރު ްޙަޤީޤަުތގައި ްއެބަްްވެސް  1175ްރައްޔިތުން

ްމީގެ ްިވސްނަން. ްދޭތެރޭގައި ްމިކަންކަމާ ްްޖެހޭ ްމިތިީބ ްްމުއްލ3ްާއަީޑގައި 3ްްއިން. ްައނީޑގައިްްމުއްލ3ްާޕާީޓގެ އިން

ްހުރިހާ ްިމ ްަލއްވާ ްވަޙީދު ްޖަްއސަނީް،އުނދަގުލެއްްްތިބެގެން ްމި ްމީްްދުްއތުރާއެއް ްއެހެންވީމާ، ްރަްއޔިތުންނަށް.

ްމި ްއޮތީ ްހާލަތު ްމިއަދުގެ ްކަމެއް. ްއެބަްވިސްނަންޖެހޭ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމިކަމާްގޮތަށް. ފުންކޮށްްްދޭތެގައިްޖޭހޭ

ްހަނިމާދޫއާ ްވަކިްވިސްނަން. ްގޮަތކަށްްދޭތެރޭގައި ްދަޅަ، ްއެތާަގއި ްޮގސް ްވަޙީދު ްބަލާފައި ްނަޒަރަކުން ދައްކާަފިއްކަތި

ްއޭގެތެރެް ްހަނިމާދޫ ްނޮޅިވަރަންްއިންްއަނެއްާކ ްއަނެްއކާެވސް ްނޮޅިވަރަންފަރޭ. ްބުނެފާނެ ްަރއްޔިތުްންަކނަޑއިލާފައި  1180ފަރު
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ްއު ްބޮޑަށް ް ްކަންނޭތަންކޮޅެއް ްތިބޭނެ ްމިނފަލުން ްއަނދުން ްހައްތަހާވެސް ްހަމ ްމިވެސް ްއެްގެ. ހެންވީމާ،ްއަޅުވަނީ.

ނޑުމެންނަށްްމިްފެނިގެންދިޔައީްައކީްމިގޮތަށްްމިކަންްކުރާއިރުގައިްއިްއޔެަގއިްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަ ަގިއްމިްރާއްޖޭްއަުޅގަ

ްއިސްލާމިކު ްމިނިސްޓަރު؛ ްއިސްލާމިކު ްްހުރި ްއަދި ްމިނިސްޓަރަކަްށ ްމިރޭކާލީކިރިޔާ ްމައްޗަށް ްދުނިޔެ ްބުއްދި ްހަމަ .ް

ްއިސްާލމިކު ްއަދިކިރިޔާ. ްހުރިްއާދެވުނީ ްސްކޫލެއް ްކިތަންމެ ްނެތް ްއަމިއްލަްމުދައްރިސުން ްއޭނަ އަށްްްަކމަށް

ްއަދިކިއިޢުތިރާފު ްިއސްލާމިކުވަނީ. ްކޮަބއިތޯ ްޭރކާލީ. ްމަސްއޫލިއްޔަތު.ްރިޔާ ްައދާކުރަންޖެހޭ ްއޭާނ ްމަޤާމު.  1185ްިމނިސްޓަރުގެ

ކަންކަންްވާުނާވްްޖެހޭްމިްޤައުމުގެްރަްއޔިތުންްއެބަްމިް.ޖެހޭްފިކުރުްކުރަްނކުރަންްއެބަތްތެރިްރަީއސް،ްވިސްަނއިްޢިއްޒަ

ްއިސްލާމިކުވަރަ ްބަލަން. ްރަނގަޅަށް ްނެތްކަންްްށް ްމުދައްރިސުން ްޤުރުާއން ްސްކޫލުތަުކަގއި ްރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރަށް

މިްބުނަނީްތިމަންނަމެންގެްްމިާހރުާވވަރުެގްކަމެްއްމިއީ.ްންތަީރސްންްއަޖައިބުްއައިްއޔެަގއިްޭރކާލީމާްމިއީްވަރަްށްބޮޑުްދެ

ްހޫޖުމް ްކަންކަން ްމި ްކޯލިޝަނުން ްޕީ.ޕީއްލުހަރީ ްތިމަންނަމެންގެ ްބުނަނީ ްމި ްދެން ްމިކަންްކޮށްދޭނަމޭ. ްކޯލިޝަނުން .އެމް

 1190އްލުކޮށްދޭނަމޭ.ްހަލިޝަުނންްމިކަންްފާޓުފުޅާްކޯ.ޕީގެްމިްބުނަނީްތިމަންނަމެންގެްޑީ.އާރުކޮށްދޭނަމޭ.ްއަނެއްްބަަޔުކްއްލުހަ

ްަރއީސް ްއެމް.ީޑ.ޕީގެްް.ޢިއްޒަތްތެރި ްމެނިފެސްޓޯގައި، ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްކަންކަން. ްިމ ްމިގޮތަށް ްމިހުރީ ހައްތަާހވެސް

ް ްމ311ްާމެނިފެސްޓޯގައި ްއޮންނާނެ ްވާހަކަ ްތަމްރީންކުރާނެ ްމުދައްރިސުން ްއިޢުލާންްޤުުރއާން ްއެމް.ކުރިން ޑީ.ީޕްކޮށްފަ.

ްކަ ްމި ްއެނގޭ ްކުރިން ްމާ ްވިސްނައަށް ްމިއީ ްއެހެންވީާމ، ްހަމަެއއާެއކީަގއިްްއިންކަން. ްަކންތައްތައް. ިފކުރުކުރަންޖެހޭ

ްހދ. ްބެނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަްނ ްހަމަ ްޖޫންްއަޅުަގނޑު ްމިދިޔަ ްރައްޔިތުންނަށް ްރަށުެގްްހިރިމަރަދޫ ްއެ ްނިޔަލަށް މަހުގެ

ް ްގޮތުން ްޢަމަލީ ްމަސައްކަްތ ްބުނެފައިބަނދަރުގެ ްހުްފަށައިދޭނަމޭ ްއަރާަވޑަިއގެން ްވެރިކަމަށް ްމިހާރު ްބާީޣްއޮތީ.  1195ންނެވި

ް ްވަޙީދު ްއެމުޙައްމަދު ްއޮީތ ްމަނިކު ްރަްޙަސަްނ ްވަޢުުދވެފަރަުށ ްކުރިމަީތގަިއ ްރަްއޔިތުންްއޔިުތންގެ ްރަުށ ްއެ ައއިްސްް.

ްމަނިކާ ްޙަސަން ްވަޢުދުްވަޙީދު ްއޮތީ ްކަބައްދަލުކުރީމަ ްކޮށްދޭނެ ްެއކަން ްމިް؟ް.ްކޮބައިޯތްމިއަދުމަށްވެަފއޭ ްހަމަ އަދިވެސް

ްއަށްދޭނަ ްރައްޔިތުންް،ހެއްލިްމޭ ްތިބެންވީތޯ ްރަީއސްް؟ގެލިެގން ްިފކުރުކުރަންޖެޭހްް.ޢިއްޒަތްތެރި ްވިސްނައި މިއީ

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހއ.ްއަންނަނީްކަންތައްތައް. ްހިތަދޫއާތުްއިރާދަކުރެއްިވްއޔާ ްއަްއުޑއަތޮޅު ދޭތެރޭގައިްްރާކުނުން

ްމަންޒަރަކީްރީތިކޮ ްފެންނަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަފުސީލުކޮށްދެމުން. ްކަންތައްތައް ްމިވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ  1200ށް

ްއި ްއެއްބުރުން ްއ7ްަރާދަކުެރއްިވއްާޔ ްބާޣީ ްބަޣާވާތުގެ ްމި ްމުހުސެޕްޓެމްބަރުގައި ްޤައުމުްލުވެރިންެގ ްމި ސީބާތްތަކުން

ްއިރާދަކުރެްއވިްސަލާމަތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކުރާނެކަން. ްދަނީ ްިމ ްހަމަްއްޔާ ްއަދި ްރައްޔިތުންނަށާ ްދިވެހި އްބުރުން

ްމަންމައަކީއޭގެް ްކޮންމެ ްހުރި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެލަް،އިތުރުން ްދައުލަތުން ްމަންމައަކީ ްމަންމައަކަށްްކޮްނމެ ްލިބޭ ވަންސް

ްްން.ހަދަ ްމުްޢާއިއެ ްމިހުލާތަކުގެ ްމަސަްއކަތްކުރަމުން ްޓަކައި ްފުއްދައިދިނުމަށް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާްްދަނީ.ްތާދުތައް

ްެއކަން ްވަޢުދުްއަޅުަގނޑުމެން ްއަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޕާޓީއެއްްވެކުރާނެ. ްފުއްދާ ްވަޢުދު ްއެ ްހުރިާހްފަިއ، ްދިވެހިރާއްޖޭގެ  1205ކަން

ްސަލާމަތްވެ، ްމުސީބާތްތަކުން ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނާނެ. ްރައްޔިތުން

ްަރއްޔިތު ްފީވަކު ްތިބީ ްއެ ްނެތި.18ްން ްލކަރަންުޓ ްވީ ްމައްސަލަްަގޑިއިރު ްކަންޮބޑުވާންޖެޭހ ްާރއްޖޭގެްމިއީ ްމި ެއއް.



46 

 

ހަވާލުެވގެންތިބިްެއއްެވސްްމީހަކަށްްއެްރަށުްރަްއޔިތުންނަަކށްްޖަވާބުދާރީއެއްްުނެވވުނު.ްްވެރިކަމުަގއިްމަްސއޫލިއްޔަތުަތކާް

 ދުވަސްްކުީރގައި...މަސ6ްްްިސލުގެްމޭޒުމަތީގަ.ްމީގެްއުންޕީ.ޕީ.އެމުންްފޮނުވިްސިޓީތައްްމިއަދުްވެސްްއެހެރީްކަް

 1210 

 ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ّاجمعين`.ް ّوصحبه ّاله ّعلى ّو ّمحمد ّسيدنا ّعلى ّوالسالم ّالصالة ّالعالمين ّرب ّهلل  الم عليكن الس  .ްالحمد

ްއަުޅަގނޑުމެންނަ ްރައީސް. ްމަޝްރޫޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމިއަދު ްހިތާމަކުރަން.ްްޢުށް ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭތީ

ްމަޝްްންނަމަވެސްއެހެ ްމި ްފަރާތުން ްދޭ ްފަންޑު ްނޫން. ްސަރުކާރަުކންނެއް ްބަދަލުކުރީކީ ްމަޝްރޫޢު ރޫޢުްމި

ްފައިސާ ްއޮްދިނުމުގެބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ްބަދަލުކޮށްފައި ްކޮމިެއއްްއްމަރުޙަލާގައި ްމާލިއްަޔތު ްއެބަްެޗކަށް ްރިޕޯޓުން  1215ޓީގެ

ްސަ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތައެނގޭ. ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްށްްުރާކރުން ްސަ، ްނޫނީ ްތެެރއިންްއަދި ްނެގޯޝިއޭޝަން ްރުކާުރެގ

ްްބަދަލުވެގެން ްވާތީ، ްބައްދަުލވުމަކަށް ްމަޝްރޫޢުތަްފަރަކީންނޮިޅވަރަައއި ްވުމުންހިންްްއްތަރައްޤީގެ ްރަށަކަށް ހަމަްް،ގާ

ް ްތަރައްީޤ ްވެސް ްއަކީ ްޤާއިމުކުރެވިގެންްހަނިމާދޫ ްނިޒާމު ްނަރުދަމާ ްވެސް ްރަށުގެ ްދެ ްމި ްރަށެއް. ްހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް

ްއެ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސްދިއުމަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ނޑުމެންެގްް.ދޭ ްއަޅުގަ ްމިއަދު އެހެންނަމަވެސް،

ްވޭރަށްރަށު ްއުޅެނީ ްނެތިގެން ްކަރަންޓު ްން 3ްްތުވެދިޔަ ްތެރޭ ްދައުލައަހަރު ްބަޖެޓުން ްމިލ6ްިތުގެ ްރުފިޔާްއަހާސް  1220ން

ް ްއޮތުމުގެ ްއިޚްނަގާފައި ްފައިސާ ްއެ ްއެހެންނޫންނަމަ ްތަރައްޤީްލާޞްތެރިކަމާސަބަބުން. ްރައްޔިތުންގެ އަްށްްއެކީަގިއ

ްބޭފުރަދުޚަ ްއެ ްމިއަދު ްނަމަ ްަރށްރަށުގަކުރި ްތެދުވެވަަޑއިގެން ްނުޖެހޭނެ.ްްއިޅުން ްދައްކާކަެށއް ްާވހަކަ ްނެތް ކަރަންޓު

ްޢިއްޒަތްތެިރްރަށް ްހުންނާނެ. ްއެޅިފައި ްނަރުދަމާ ްހުންނާނެ. ްޚިދުމަތްތައް ްއެހެން ްރަށްރަށުގެ ްހުންނާނެ. ްކަރަންޓު ރަށުގެ

ތިމަންނަމެންްދިންްް،ހުރިްއަކީްވަިކްގޮަތކަށްްވާަހކަްބަްއޓަންކުރެޭވއިުރގަިއްތިމަންނަމެންނަށްްކުރެވިަފއިްރައީސް.ްހިތާމަ

ްބުނެދެެވންްކީޚިދުމަތަ ްްކޮބައިކަން ްރަށެއްގ42ްްަނެތުން. ްކޮން ްވާހަކަެދއްިކއިރު، ްއަޅާ ްމިސްކިތެއް  1225މިސްކިްތ42ްްއިތޯ

ްތުރާކުނުްއިންްައއްޑުްްހއ.ް؛އަތޮޅުންްްހަމައެހެންމެްއައްޑުް.ޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއެްބަލަންްއެބަްްއަޅާފައިްހުރީ

ްފެނިގެންދިޔައީް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަރައްޤީކުރިކަން ްއައްުޑއަތޮޅުް.އަތޮޅު ްކޮންވެންޝަން ްޤާއިމުކުިރ ސެންޓަރުްަގއި

ް ްޓަކައި ްއެންމެްރަދުުކރިވަރުޚަޤާއިމުކުރުމަށް ނޑުމެންނަށް ްްއަުޅގަ ްރިޕޯޓުން ްއޮޑިޓް ްހާމަވެގެންދިޔަ ްފަހުން ދިަޔީއްއެ

ް ްއިތުރައަމިލ811ްިހާމަވެގެން. ްބަޖެޓުގެ ްރުފިޔާ ްއެޚަްްށްން ްާރއްޖޭެގްްރަދުކޮށްފައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްެއީއ ދިަޔއީ.

ްހައަ ްފައިސާތައް ްމި ްފައިާސ. ްހުރި ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްޚިދުމަތްތައް ްމިލިހާްސާސީ ްއަސް ްނޫނީ ްރުފިޔާ  1230ްންއަބިލ7ްިްނ

ްމިހާރުރުފި ްބަޖެޓަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްއުފަލުގަ.ްއެްޔާ ްއުޅޭނީ ްދެން ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްވާނަމަ،ްމި ްކަމަށް ްލިބިއްޖެ ވެސް

ްބަ ްޚިދުމަތްތައް ްބޭނުންވާ ްބިރަކީްްރަށްްދެވޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްރާބަރައްޔިތުންނަށް ްއޮންނަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންވެސް

ްއަހަުރގެްވާހަކަަދއްކަމުނ31ްްއަކީްްދެންްނަގާނީްއޭގެްދެްގުނަ.ްމައްސަލަް،ންްހަވާލުކޮށްފިްނަމަމިްފަރާތްތަކަށްްވެރިކަ

ރަށްްޚިާޔނާތްތެރިވެ،ްޤައުމުްެއއްކޮްށްއަހަރުްތެރޭގައިްބަަޔކުްނުާވވ31ްައަހަރުްތެރޭގައ3ްްިއައިސްްވެރިކަންްލިބުނީމަް
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ްދިޔައި ްވާހަކަކާލަިއގެން ްއެ ްރަނގަުޅވާނީ ްދެން ްނުދެްއކޭނެ. ްވާހަަކއެއް ްއެ ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްދެން  1235ވެްސްްމަ

ް ްއެ ްކޮންމެހާނުދައްކަިއ، ްތިބީމާ. ްޤަބޫލުކޮށްގެްނ ްއޭތި ްރީއްޗަށް ްްލަުތގައި ްތެދުވެ ްޚިޔާނާާތިއްދުވަހަކު ފައިާސގެ

ްްސަރުކާރުން ްތިމާމެންގެ ްކަމެއް ްކޮށްެދުވނު ްވާހަކަދަްއކާއިުރަގއި ްުނކޮށްޭދ ްނެްތއިރ3ްުކަންތައް ްތެރޭގައި ަގއިްައހަރު

ްތަރައްީޤޮކށްދޭނަމޭ.ްތަރައްޤީ ްަދއްކަނީ ްބުނެގެންއަދިވެސް ްލޮލުަގިއްއަނދުންްކޮށްދޭނަމޭ ްރީނދޫކުލަރައްޔިތުްނގެ ްއަޅުަވއި

ްެފއްސާ ްއާއި ްވާހަކަދަްއކާ، ްކުަލިއެގ ްމިއެހެން ްއިސްތިސްނާކޮށްފަިއ ްރީނދޫކުލަ ްރީނދޫކުލައިންްއިުރ އަނދުންްް؛ދަނީ.

ްވެރިކަންްއަޅުވާަފއި ްމި ްމިހާރު ްވިދާުޅވީ ްވެސް ްިއްއޔެަގއި ްޮއޅުވާލަނީ. ްއަދިެވސް ްކިާހވަރަކަށްޯތ.  1240އިންތިޚާބުެގްްހުރީ

ްބަދަލުވާނޭ ްމިކުރިން ްޗިޕު. ްބޮލަށް ްރައްޔިތުންެގ ްގެްނގުގޮތަށް ްރަްއޔިތުން ްމިްޖަހަިއގެން ްނުކުމެ ްބަޔަކު ގޮތަށްްޅެމުްނދާ

ްރަނަގޅު ްވާހަކަނުދެއްކުން ްހިފަވާނެ. ްދުލުގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަނުދައްކަން. ްތިބޭނީ ނޑުމެން ކަމަށްްްދަމާްއިއަޅުގަ

ްމިް ްރިޕޯޓު ްމި ްބޭނުންވަނީ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުެމން ްވާަހކަދައްކަްނޖެހޭ. ްއެބަ ްފާސްްއޮތްްވެއްެޖއްޔާ ކޮށް،ްމިްގޮތަށް

ނުޑްްއެބަްގައިްވެސްްނަރުދަމާްއަޅަންއަދިްވީހާްއަވަހަކަށްްހަނިމާދޫް.އެޅެންށުގައިްވެސްްނަރުދަމާރަ ޖެހޭ.ްއެކަމާްއަޅުގަ

ްގޮވާލަން ްހަނިމާދޫ،ްސަރުކާރަށް ްައވަހަކަށް ްއެވީާހެވސް ްއަަޅއިދޭށޭ.ްާރްއޖޭގެ ްނަރުދަމާ ްެވސް ްރަށްރަްށްވެސްްަގއި  1245ހެން

ްބަޖެޓު ްނަރުދަމާމިހާރު ްހުރި ްއަހަރުްކޮށްފައި ްމި ްނިޒާމެއް ްނަރުދަމާ ްވެސް ްރަށުަގއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަށައިދޭށޭ. ތައް

ނަޑއަޅާފައި ނޑުްއުއްމީދުްކުރަނީްހުރިހާްކަެމއްްވީހާްައވަހަކަށް.ްއޮތީ.ްއަދިްކަ ް..އެަކމަކުްސޮއެއްުނކުރެވޭ.ްއަުޅގަ

ް

ްގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްޢިއްް ްމިޝުކުރިއްާޔ ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުްނގެ ްިމއަދު ްއާދެ! ްރަީއސް. ްކޮމިޓީެގްްޒަތްތެރި ްމާިލއްޔަތު  1250އުޅޭ

ނުޑްދަންނަވަންްއޮްރިޕޯޓާްގުޅޭ ށްްބަދަލުކުރުމަކީްއަދިްނޮިޅވަރަމަްފަރަށްތީްހަނިމާދޫގެްނަރުދަމާްނޮޅިވަރަންގޮތުންްއަުޅގަ

ްއެހެންނަ ްނޫނޭ. ްމައްސަަލއެއް ްެއއީ ްނަރުދަާމްބަދަލުކުރުމަކީ ްހަނިމާދޫގެ ްސުވާލަކީ ްއުފެދޭ ްހިތުގަިއ ްއަޅުަގނުޑ މަވެސް

ލާރިންްްއަޅަންްލިބުނުްލާރިްއެހެންްރަށަކަށްްބަދަލުކުރިއިރުަގއިްހަނިމާދޫގެްނަރުދަމާްއެހެންްލާރިއަކަށްްއަޅާއިުރަގއިްއެ

ްބަދަލު ްމި ްދެންމެގަކީްއވެގެންތޯ ްދެން ްނާޅަންވީ. ްނަރުދަމާ ްރަށުގައި ްިއއްވަމުންްްތުްމާލިއްޔަްއިކުރި ްރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ

 1255ދާްވާހަކަ.ްއެހެންކަމަށްވަންޏާްމިކަްންއްކަްޑޮލަރުްސަުރކާރަށްްެގއްލުންެވގެންލ3ްަމީގެްަސބަބުންްްމަނިކުފާނުްވިދާޅުިވ،

ނޑުގެްރަޢުަޔކީްމިކަންްމިް؛މިއީ ވިްއޔާްފާސްކުރަްންްނީކަމަށްްވަްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްްފާސްކުރާްއަުޅގަ

ްއެއަ ްހުށަހަޅަނީ ްބަދަލ3ްުލިބޭްްޅުަގނޑު ްމިކަން ްެގއްލުން ްދައްކަންލައްކަްޑޮލަރުގެ ްގޮތަށްްކުރިްބަޔަކުްސަރުކާރަށް ޖެހޭ

ްރައީސް ްޢިްއޒަތްެތރި ްފާސްކުރަން. ްމާް.މިކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަަލއެްއްްިމއީކީ ްއޮތް ްދައްކަން ްވާހަކަެއއް ގިނަ

ް ްސަރުކާރަށް ްިދވެހި ްދިްނޫން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައްޔިތުންނަށްްއޮތީ ްއެކުަލަވއިލާފައިާވްަސރުކާރު،ްިދވެހި ްަރްއޔިތުން ވެހި

ްބަޔަކުްޚިޔާނާތްތެރިވި ،ް ްބަޔަކު، ްޣައްދާރުވީ ްރައްޔިތުންނަށް ްބަޣާވާތަކުްންދިެވހި ްވެރިކަން ްރައްޔިތުްނގެ  1260ދިވެހި

ްޝައްެކއް ްެއއްެވސް ްއެއީކީ ްކޮށްފާނެ. ްކަމެވެސް ްކޮންމެ ްމިފަދަ ްބަޔަކު ްދިވެހިްކަްޮއތްްބަދަލުކޮށްލި ްމި ްނޫން. މެއް
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ްމަޖިލިސްރައްޔި ްޢިްއަޒތްތެރި ްމަޖިލީހަކީ ްމިް.ތުންގެ ްމިްއެހެންވީމާ، ްމަޖީލީހުން ްފާރަވެރިވާްޢިއްޒަތްތެރި ްންކަންތަކަށް

ްކަމަށްނެްނުވާެއއްވެސްްކަމެއްްފާސްކޮށްގެންްްހިްރައްޔިތުންނަށްްގެއްލުްނވާޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްދިވެްޖެހޭ.ްމިްއެބަ

ްދެކެ ްރިޕޯއަޅުަގނުޑ ްމި ްބުނާނީ. ްކަމަށްްްޓ ްިދވެހިްްގޮތުން ްެގއްލުމަކީ ްކޮންމެ ްސަރުކާރުންާވ ްދިވެހި ްއާދެ ވަންާޏ

ްއޮޑިޓަރ ްކުރިންވެސް ްގެއްލުެމއް.ްމީގެ ްރިޕޯޓުްރައްޔިތުންނަށްވާ ްހުރި ްނެރުއްވާފައި ްބަލާއިރުެޖނެރަލް ްާވްތަކަށް ްއެ  1265ަގއި

.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަްކޮންމެްތަްށްޮއންނަނީްރިޕޯޓުގައިްަބޔާންކޮށްފަްގޮްންްދައްކާްާވްފަރާތަކުގެއްލުމަާކއިްއެާވްއިހުމާލެްއް

ްޒިންމާްގެއްލުމެއްް ްަބޔަކު ްކުރާ ްެއކަން ްމަޖީލީހުންްފާސްކުރުމާްވާަގއި ނޑުްގޮތަށް ްއަޅުގަ ްއިޢުތިރާޟެްމެދު އްްނެތްްވެސް

ްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ް

ް

 1270ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.

ް

ް(މައްސަލަްނިޒާމީ)

ް

 1275ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްއަުޅގަް ްރަީއސް، ްޮއޅުމެއްޢިއްޒަތްތެރި ްުކޑަ ްހަމަ ްބައްޓަންގޮްައރާްނޑު ްވާހަކަަތއް ްބަެއއް ްައޅުަގނޑުްތަށް ކުރެވޭީތެވ،

ްް..ހަމަްއެކަންްރައީސްގެްސަމާލުކަމަށްްގެންނަންްބޭނުންވޭްނިާޒމީްމައްސަލައެްއގެްތެރެއިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަޢިއްޒަތް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު. ްވާހަކަތެރި ްއަުޑިއވޭ.ްއްކަވާ ްައޅުަގނޑަށް  1280ުފޅުތައް

ްނުޖެހޭ.ްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްަގނުޑގެްސަމާލުކަމަށްްއިުތރަށްްގެންނާކަށްއަޅު

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްެއންމެ ްރައީސް ްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްިޢއްޒަތްތެރި ްފާްފުރަތަމަްޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީްވެސް ހަގަކޮށްލަން

 96ް1285ން؛ްޤާނޫނުއަސާސީެގްއޮޭވްރަްއޔިތުންގެްމަީޖލީހުްރީޙަްއިބާރާތުންްފާހަގަކޮށްަފިއްއެބަޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަރަށްްޞަް

ސްކޮށްފައިާވްބަޖެޓުގެްމަޖިލީހުންްފާރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުންްހުއްދަލިބިެގންްމެނުވީްރަްއޔިތުންެގްްގައިްގެް)ނ(ވަނަްމާއްދާް

ނަޑއަޅާަފއިްވާނަމަްއެްމިންވަރަށްްވުރެްއިތުރަށްްޚަަރދުކޮށްގެންނުވާނޭ.ްއަދިްބަޖެޓުް ަގއިްވަކިްކަމަކަށްްޚަރަދުކުރުމަްށްކަ

ނެޑއްްުނދެކެންްޤާނޫނުޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީް.ކަމަކަށްްއެކަންޏޭްކުރަންވާނީްއެޚަރަދު ްއަސާސީަގއިްވާމާ،ްއަުޅގަ
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ނޑަައޅާފައިްްގޮތުގެ ްކަ ްޚަރަދުކުރަން ްއެމަތިން ްގޮެތއް ްކަމަކަށެއް.ްްނޫންްވާ ްއޮންނާނެ ްފުރުޞަތު ްބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތަކަށް

ް ްދިވެހި ްމިކަންކަން ްފަިއދާއެހެންނަމަވެސް ްކުރުމަށްރައްޔިރތުންނަށް ްކަމެއް ްމަސައްކަެތއްްްހުރި ްކުރަންޖެހޭ  1290ޓަަކއި

ނަމަވެސްްދަންނަވަންތޯްންދިއުަމކީްއެްނމެްރަނގަޅުްކަމަކަށްްވެދާނެ.ްއެހެންޓަކައިްއެްމަސަްއކަެތއްްކުިރއަށްްގެްކުރުމަށް

ްރަީއސް. ްބޭފުޅުންްޢިއްޒަތްތެރި ްިތްއބެވި ްކޮމިީޓގައި ްމާލިއްޔަތު ްނިންމެވިިއރު ްމިކަން ްކޮމިޓީން ްިމކަންްްމާލިއްަޔތު ވެސް

އެްަރއްޔިތުްނގެްް،ކަށްްލިބެންވާްަޙއްޤެއްްނުދީަރއްޔިތަްްގެްއެއްާރއްޖޭްހުއްދަދެްއވާކަމީްކޮަބިއބާވައޭްއިންސާފަކީ؟ްކުރަން

ވެސްްޙައްޤުަތއްްްތުންނަކީމާްރާއްޖޭގައިްތިބިްހުރިހާްރައްޔިޙައްޤުްނިގުޅަިއގަނެފައިްއަެންއްރައްޔިތަކަށްްއެްޙައްޤުްދިނީ

ް ްމީހުން. ްސަބަނުންބޭނުންވާ ްއަލިފާްނރޯވުމުގެ ްއިންޖީނެއް ްހުރި ްއިންޖީނުޭގގަިއ ްދިއްދޫ ްހާލަކީ  1295ދިއްޫދގެްްމިއަދުގެ

ްކަރަންޓު ްއެްސަރަހައްދުތަކުން ނޑެމުން ްހައްުލކުރުމަށްްކެ ްކުރަންޖެްދަނީ. ނޑުްޓަކައި ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްތައް ހޭ

ްފެއުއްމީދު ްައވަހަކަށް ްވީާހވެސް ްކުރަުމންކުރަން ްގެންދާނަކައިން ްކުންފުނިންްނެ ްނަމެއްގައި ްއެހެންީވމާ، ކަމަށް.

ްއޮންނަ ްނުކުެރވި ްވަްކަންތައްތައް ްއެކަމަށް ްރަްންޏާ ްއުއްމީދުމައްސަލަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖައްސާނެ. ްިމްއްޔިތުން ކުރަން

ްނިމަސައް ްކޮށް ްައވަހަަކށް ްވީާހވެސް ްރައީްސ.ްންމާނެކަތް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްްކަމަށް. ްހައިރާންވާ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ

ްވަޙީ ްހުންނެވި ްރައީސްކަމުަގިއ ްމިހާރު ްޙަސަންކަމަކީ ްެގއެއްްމަްދު ްދިރިއުޅުްއވާ ްގޮނިކު ްހަނިމާެގ ްހދ.  1300ދޫގައިްތުަގއި

ްބޭުފޅެއް ްުއޅުްއވާ ްްގެްރަށްވެހިެވގެން ްގޮތުަގއި ްހުންނައެ ްގެެއއް ްއެްމަނިކުާފނުގެ ްއެރަުށގަްކަމަްށޭވ ް ްއަދި .ް

ްތާރު ނުޑަގއި ްފައިހިސާބުގަ ްދާްަގއިއަަޅިއެގން ްތައްަލވަމުން ްްކަމަށްްތާރު ްއެްވެސް ްަރއްޔިތުން ްމިކަންްރަށު ބުނޭ.ްދެން

ްއޮތް ްއެމިގޮތަށް ްްމަނިކުފާނުްއިރު ްގޮުތގައި ްރަށެއްގެ ްދިރިއުޅުއްވާ ްއަދި ްޢާވެސް ްއޮެވ، ްރަށް ްއެްއެ ްގެންގޮސް ްއިލާ

ވޭ.ްްެވސްްކަމަށްްރަުށގެްމީހުންނާްއިނދެގެންްއުޅޭްއިލީްބޭުފޅުންްއެއަދިްޢާް،ްރަށުގައިްޗުްއޓީްހޭދަކޮށްްކަްނތައްތައްކޮށްް

ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްރައްޔިތުއެހެންވީމާ، ްހަނިމާދޫ ްހދ. ްއޯގާތެރިކަމާްނަށްންޫނންތޯ. ްވަޙީްމިހާ  1305ސަރުކާރުްންްގެދުއެުކގައި

ްރަނގަޅުްމިކަން ްަވރަށް ްކުރީާމ ްހަމިގޮތަށް ްއެނޫންތޯ. ްމިހާރު ްރައްޔިތުންނަށް ްހިނގަީންނިމާދޫ ްމިކަްނ ނގޭނެ

ވާްގޮުތގެްަބޔާންކޮށްފައިްްގައިވަނަްމާްއދ5ްާަގއިްަދއުލަތުގެްމާިލއްޔަތުްޤާނޫުނގ2116/3ްެްކިހިނެއްކަން.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ަގއިްފޮނުވ2112ްިނޮވެމްބަރ29ްްުވަނަްއަހަރުްިދވެހިްސަރުކާރަށްްލޯނެއްްނެުގމަށްްގެރެންޓީއާްއެުކަގއ2113ްްިްމަތީން

ވަނަްބައްދަުލވުމުަގއިްނިންމެވިްގޮުތގެްވާހަކަްީމގައިްބަޔާްނކޮށްފައިްއެބަްވޭ.22ްްސިޓީއާްމެދުގައިްމާލިްއޔަތުްޮކމިޓީންް

ް ްޔޫ.އ15ްްެއެއީ ްހިމެނިފައިވަނިކޮށް،ްމިލިއަން ްހަނިމާދޫ ްހދ. ްތަފުސީލުގައި ްބެހޭ ްމަޝްޫރޢާ ްލޯނުނަާގއިރު ްޑޮލަރުގެ  1310ސް

ް 23ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހދ.2113ްޭއޕްރީލް ްހިމެނޭ ްމަޝްރޫޢުގައި ްެއ ްސިޓީފުޅެްއގައި ްފޮނުވި ްމަޖިލީހަށް ގައި

ގޮތަށްްބަދަލުކުރެްއުވމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހަނިމާދޫގެްބަދަލުގައިްހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުްހިމަނުއްވާފަިއވާތީެވްއެކަންްއެް

އަމިއްލަްއަށްްދިރިއުުޅއްވޭްރަުށގައިްހިމެނެންްއޮތްްކަމެއްްދޫކޮށްލާފައިްއެކަންްނަގައިްއެހެްންރަށަކަށްްދޭންވީ.ްރާއްޖޭގެް

ް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ް ްވެސް ްހދ.ނޮޅިވަރަންފަރަށް ްހަމައެއާއެުކަގއި ްމުހިްއމު. ްވެސް ްރަށަކަށް ްއަދިްކޮންމެ މަސައްކަތެއް.

ްއަސާީސް ްަބޔަކަށް ްއެއް ްއެހެންނަމަެވސް ްމީ. ްމަަސއްކަތްތަެކއް ްމުހިއްމު ްކުރަން ްވެސް ްރަށްރަށަށް ްއެހެން  1315ރާއްޖޭގެ
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ްލިބުމާް ްއުއްމިދުަތއް ްއެ ްއާކޮށްދީަފއި ްއުއްމީދުތައް ްޚިދުމްތަކުގެ ްއެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްމަޙްރޫމުކޮށްފައި، ޚިދުމަތްތަކުން

ށްްނަަގއި،ްތިމާްބޭނުންވާްއެހެންްތަނަަކށްްބަދަލުކުރުމަކީްއެންމެްއިްނސާފުވެރިްގޮެތއްްނޫން.ްއަިދްހަމައަށްްކައިިރވަނިކޮ

އަމުދުންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްގޮުތގައިްތިބެ،ްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ްކަމ96ްަ ްވަކި ްބުނާފަދައިން ް)ށ(ގަިއ ްމާއްދާގެ ްކަމަކަްށްވަނަ ްނޫން ްއެ ްކަންތަްއތަކެއް ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ަކށް

 1320ބަދަލުކުރުމުގެްފުރުޞަތުްނެތްްހިނދު،ްމިްކަންްމިގޮތަށްްބަދަލުކޮށްްއެއްްރަުށގެްަރއްޔިތުްނނަށްްލިބެންވާްމާއްދީްފައިދާް

ްގެންދި ްޙައްޤެއް ްއަާސސީ ްރަށެްއގެ ްއަނެއް ްއުނިކޮށްފަިއ ްޙައްޤެއް ްައސާސީ ްރަްއޔިތުންގެ ްރަށުގެ ްއެންެމްއެ އުމަކީ

ްރަށެއްް ްަވކި ްމިއަދު ްބޭނުންވޭ. ްޚިދުމަތް ްއެބަ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްމިއަދު ްނޫން. ްގޮތެއް އިންސާފުވެރި

ްވެސްް ްއަށް ްހދ.ހަނިމާދޫ ްކަަމީކ ްކުރަންވީ ްވެސް ްއަދި ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްލަސްކުރުމުގެ ްރަށެއް ްަވކި އިސްފަސްކޮށް،

ްހދ.ނޮިޅަވރަމަށްފަރަ ްއަދި ްދެްއވަްނވީ.ްދެއްވަްނވީ. ްވެސް ްަރށްރަށަށް ްނޫން ްއެ ްވެސް ްދެން ްދެްއވަންީވ. ްވެސް ށް

ނޑުްއުފާކުރީމުްމީގައިްހުރިްފައިސާްހުރިހާްރަށަކަށްްބަހާލައިގެންްއެްރަށެއްަގއިްކުރެެވްން  1325ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްާޙލަ ްމި ްމިއަދު ްގޮތުން ްިސޔާސީ ްއެހެންވީމާ، ްނަމަ. ްުއޅުނު ްކުރަން ްމިންވަރަކަްށ ްވެިރކަމަށްްއޮތް ްާރއްޖޭެގ ތުގައި

ްހުންނަނީ.ް ްމި ްކަންކަން ްތެޭރގަިއްހިމެނޭ ްކަންަތއްތަުކގެ ްކުރަްއވާ ްަބއެއްްސިޔާީސްލީޑަރުން ްޓަަކއި އަރަިއވަަޑއިގަތުމަށް

ްބަހާލަިއް ްގޮތްތަށް ްދެންނެވި ްމި ްކަންަތއްތަްއ ްސިޔާސަތާ ްމާލީ ްދައުލަުތގެ ްބަޖެޓާއި ްދަޢުލަތުެގ ްިދވެހި އެހެންވީމާ،

ތައްްކުރެްއވުމަކީްާރްއޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްްވަރަށްްިހތިްތަޖުރިބާތަކެއްްކުެރވޭނެްަކމެއް.ްއެހެންކަމުންްައޅުަގނުޑްކަންތައް

ްވީނަމަވެސްް ްކަުމގައި ްއަހުލުެވރިއެއް ްރަށުގެ ްތި ްއެދެން،ްވަޙީދަކީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކިބައިން ްރައްޔިތުންެގ  1330އެދެން،ްހަނިމާދޫ

ްއެއްް ްއަކީ ްހުރީ ްމި ްޢަމަލުތައް ްދިވެިހްވަހީދުގެ ްނޫނޭ.ްއަދިެވސް ްޢަމަލުތަކެއް ްކަހަލަ ްޙައްޤުވާ ްވޯޓުދިުނމަށް ގޮތަކަްށވެސް

ް ްވިސްާނވަަޑއިގެްނ ްބޭުފޅުން ްތި ްސަރުކާރުންނޭ. ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ްކޮށްދޭނީ ްކަމެއް ްފައިދާހުރި 7ްރައްޔިތުންނަށް

ްރިްަރީއސް.ްސެޕްޓެމްބަރުގައިްމިކަންްނިްނމަވައިދެްއވާށޭ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެ

ް

 1335ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއިޅފައިވާްަވގުތުްވެސްްހަމަވީ.ް ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްމިހާހިސާބުންްމިްބަހުސްގަިއްއެމް.ީޑ.ޕީްއަްށްކަ

ްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުް ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްފުރުަޞތަކަށް ްވަގުތު ްކޮމިޓީްއެހެންވީމާ،ްމި ނޑު ގަ

ރިޕޯޓިގެްމިްމަރުޙަލާްމިްނިންމާލަނީ.ްމިއަދުގެްވޯޓަށްްއެހުމުގެްަވގުތުަގއިްމިްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެ.ް

ް ްނަންބަރު ްނެތް.ްއެޖެންޑާ ްކަމެއް ްއިތުރު ްގެންާދނެ ްކުިރއަށް ްއެޖެންޑާގައި ްޖަލްސާގެ ފިޔަވައި.12ްްއާދެ،ްމިހާހިސާބުން

ް ްނަންބަރު ްއެހެންވީމާ،ްމ12ްްިއެޖެންޑާ ްކަމެއް. ްކުރިއަށގެްނދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަގުެތއްަގއި ްވަކި ްއަޅުަގނޑުމެން  1340އަކީ

ނޑާލަނީ.ްދެންްޖަލްސާްފަށާނީް ްގައި.1:25ްހިސާބުންްމިްޖަލްސާްމިްމެދުކަ

ް
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ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(12:31ްއިނ11:25ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ްއަށް(13:11ްއިްނ12:31ްްް:)ހުސްވަގުުތކޮޅު

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް)  1345ްއަްށ(13:31ްއިނ13:11ްްްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 1350ްނަންބަރުޔަށްްގެންދާއިުރްމިްވަނީްއެޖެންޑާް`.ްއަުޅަގނޑުމެންްމިައދުްމަސައްކަތްްމިްހިސާބުންްފަށައިގެންްކުރިް

12ްް ްއެހުން. ްޯވޓަށް ްކަންކަމަށް ްއެހުމަށްހުރި ްވޯޓަށް ްއާެދވިފަ. ްމަސ12.1ްައަްށ ްވޯޓުްންުދވަހުެގ ްތެެރއިން އްކަުތގެ

ްގޮސްފަިއވާް ްހިސާބަށް ްިނންމާ ްވޯޓުން ްތެރެއިން ްމަަސއްކަުތގެ ްުދވަހުގެ ްކަންކަމަށް؛ ްގޮސްފަިއާވ ްހިސާބަށް ނިންމާ

ްހުރިް ްއަހަން ްވޯޓަށް ްމިއަދު ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްސަްކަންކަމަށް ްޖުޑިޝަލް ްތެރެއިން ްކޮމިޝަނަށްްކަންކަމުގެ ރވިސް

ްކަ ްޖަލްސާގަިއްމަޖިލީހުން ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލަިއގައި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޢައްޔަންކުރުމާ ްމެންބަރަކު ނޑައަޅުްއވާ

ްނަންފުޅުް ްއޭަނގެ ްޙުސައިން. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ނޑިތީމު ްކަ ްެއއީ ްނަން؛ ްެއއް  1355ހުށަހެޅިފައިވާ

ްކަ ްއެހެންނަމަވެސް ްތާއީދުލިބިފައިވޭ. ްސިީޓއެއްްހުށަހެޅި، ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ނޑިތީމު

ްޤާނޫ ްވަނީ ްވިދާުޅވެފައި ްލިބިފަިއވޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްނަންބަރު ްޤާނޫނުެގްސަްޖުޑިޝަލ2118/11ްްނު ްކޮމިޝަނުގެ ރވިސް

ް)ހ(11ް ްމާއްާދގެ ްވަނަ ްދަށުންްޖުޑ4ްިގެ ރައްޔިތުންގެްްރވިސްްކޮމިޝަނުެގްމެންބަރުކަމަށްްޝަލްްސަވަނަްނަންބަރުގެ

ް ްޤާނޫނުެގ ްއެ ްހުސްެވފައިވާތީ، ްމަޤާމު ްމެންބަރުގެ ްހުންނެވި ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްކަ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ 11ްމަޖިލީހުގެ

ްއެްއވެްސް ްއަޅުަގނޑަށް ްަވނީ ްހުށަހެޅިފައި ްނަން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމަޤާމަށް ްއެ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްަގއިާވ ް)ހ( ްމާއްދާެގ  1360ވަނަ

ްކަް ްނުލާ ްއެނގުމަކާ ްދާއިރާެގްގޮތަކަށް ނޑިތީމު ްކަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްތަނާޒިލުވާ ްެއކަމުން ްއަޅުަގނޑު ްވާތީ މަށް

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްނުދަންނަވާނަން. ްވޯަޓކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނަންފުޅަށް ްޙުސައިންގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަަކއި ްވޯޓަށް ްޖައްސަަވއިދެްއވ5ްުހިސާބުން ްރަނގަީބލު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(މިނެޓުގެ ްއެދެން. ހުރިހާްްން

ްކާޑުޮކޅުަތއްްޗެކުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެްސްއިށީ ނޑުްފުރުޞަތުކޮނދެވަަޑއިގެން ހުރިހާްއަރުވަން.ްށްލެްއވުމަށްްއަުޅގަ

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުއަުރަވން. ނޑު ްއަޅުގަ ްޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ްކާޑުކޮޅުަތއް ްވެސް ްރުން ްފުރަތަމަ  1365ވޯޓަށްްއެންމެ

ްޖުޑި ްދަންނަވާނީ ްޤާނޫނުގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްއ11ްްެޝަލް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވޯޓަށްްދަންނަވާނީ.ްއަޅުަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްް،ކޮމިޝަނަށްްޢައްޔަންކުރަންޖެހޭްމެންބަރަށްްހުށަހެޅިފައިވާްނަންފުޅުތައް

ްދަންނަވަ ްމި ްނީ،ްޤާނޫުންނަންބަވޯޓަށް ްޖުޑ2118/11ްިރު ްާޤނޫނުގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްމާއްދާެގ11ްްަޝލް ވަނަ

ް ްގެ ްދަށުނ4ްް)ހ( ްނަންބަރުެގ ްވަނަ ްމަޖިލީހުެގްޖުޑި، ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ޝަލް
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ނަޑއަ ްކަ ްއެުޅއްވާތެރެއިން ްހުސްވެފަިއވާތީ ްމަޤާމު ްމެންބަރުގެ ްހުންނެވި ްްަފއި ްމ11ްާޤާނޫނުގެ ް)ހ(ވަނަ  1370ަގއިާވްއްާދގެ

ްދާއިްގޮތުގެ ްބިލެތްދޫ ްމަޤާމަށް ްއެ ްމަތިން ްޢައްޔަންކުެރްއވުމާ ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި މެދުްރާގެ

ްދެއްވުމަށް.ްނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1375 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

75ްްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވި

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 39ް1380ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 73ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .37ް ްޖުމްލަ ްމ73ްި. ްއެހެންކަމުން، .1385 

ްއަ ްފާހެއްނުވި. ްޤާނަންފުޅު ްދަންނަވަނީ، ްމި ްވޯޓަށް ްދެން ނޑު ްޅުގަ ްނަންބަރު ްސަރިވްސްޖުޑ2118/11ްިނޫނު ޝަލް

ްްކޮމިޝަނުގެ 11ްްޤާނޫނުގެ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްޖުޑ4ްިަވނަ ްދަށުން ްނަންބަރުގެ ްކޮމިޝަުނގެްވަަނ ްސަރވިސް ޝަލް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑައަުޅްއވާމެންބަރުކަމަށް ްކަ ްތެރެއިން ްުހންމެންބަރުންގެ ްމަޤާމުްފައި ްމެންބަރުގެ ނެވި

މަތިންްއެްމަޤާމަށްްނޮިޅވަރަމްްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްްަގއިާވްޮގތުގެވަނަްމާއްދާެގް)ހ(11ްޤާނޫނުގެްްހުސްވެފަިއވާތީްއެް

ްމުޙައް ްމެންބަރު ްޢައްޔަންކުރެްއވުމާ ްނަޝީދު ްމަދު ްފެމެދު ްމެންބަރުންނަށް ްގޮތަކަށްްޢިއްޒަތްތެރި  1390ނިވަޑަިއގަންނަވާ

ް.ްދެްއވުމަށްވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ް1395 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ް

75ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

18ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 55ް1400ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްބޭނުނ73ްވޯޓުަގއި ްފާސްވުމަްށ .ް ްއަދަދު 37ްވާ ްޖުމްލަ ްމ73ްި. ްއެހެންކަމުން، .1405 

ްދަންނަވަް ްމި ްވޯޓަށް ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހެއްނުވި. ްނަންފުޅު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްސަރިވްސްޖުޑ2118/11ްިނީ، ޝަލް

ްްކޮމިޝަނުގެ 11ްްޤާނޫނުގެ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްޖުޑ4ްިަވނަ ްދަށުން، ްނަންބަރުގެ ްކޮމިޝަނުެގްވަަނ ްސަރވިސް ޝަލް

ްރަ ްމެންބަރުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއްޔިތުންގެ ނޑައަުޅްއވާމެންބަރުންގެ ްކަ ްމަޤާމުްތެރެއިން ްމެންބަރުގެ ްުހންނެވި ފައި

ްއެ ްްހުސްވެފަިއވާތީ ް)ހ(11ްޤާނޫނުގެ ްމާއްދާގެ ްގޮތުގެވަނަ ްމަޤާމަށްްގަިއާވ ްއެ ްޢިްއޒަތްތެރިްްމަތިން ްދާއިރާގެ މާވަށު

ް ްޢަްއޔަންކުރެްއވުްމެންބަރު ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްފެމާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  1410ނިވަޑަިއގަންނަާވްމެދު

ްދެްއވުމަށް.ްގޮތަކަށްްވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1415ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

75ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

31ްްވޯޓުްދެްއވީ:

42ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 11ް1420ްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 73ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .37ް ްޖުމްލަ ްމ73ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްޖުޑި ްފާހެއްުނވި. ްވެސް ްމަޖިލީނަންފުޅު ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްޢައްޝަލް  1425މެންބަރެްއްްންކުރަންޖެހޭޔަހުން

ްދެްްޢައްޔަންކުރުމުގެް ްހުމަޖިލީްންމައްސަލަ ްއެގެ ްވާހަަކްްއްްޖަލްސާ ްއެޖެންާޑކުރާނެ ްއަލުން ނޑު ްއަުޅގަ ްުދވަހަކުން ބާއްވާ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްދަންަނވަނީ، ްމި ްވޯޓަށް ްމިާހރު ނޑު ްއަުޅގަ ްސަރވިސްެގ2111/19ްްދަންނަވަން. ްސިވިްލ ދިވެހި

ްނަންބަ ްޤާނޫނު ްޤާނޫނު 2117/15ްްރު ްއިޞްާލޙ2ްުއަށް ްްގެނައުމުގެވަނަ 17ްްޤާނޫުނގެ ްމާއްދާގެ ްދަށުްން)ނ(ަވނަ ގެ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންގެ ްކޮމިޝަަނށް ްއެ ްހުސްވެފަިއވާތީ ްމަޤާމު ްރައީސްކަުމގެ ްކޮމިަޝނުގެ ްސަރިވސް ސިވިލް

ްއެ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ް)ށ(17ްޤާނޫނުގެ ްމާއްދާގެ ްަދށުވަނަ ްރައީސްެގްގެ ްކޮމިޝަނުގެ  1430ން

ގަންނަާވްވަޑައިްނިޒަތްތެރިްމެްނބަރުންނަށްްފެމެދުްިޢއްޠީފުްޢައްޔަންކުެރއްވުމާްޑރ.މުޙައްމަދުްލަް/ކިނބިްް.އމމަޤާމަށްް

ްދެްއވުމަށް.ްްވޯޓުްގޮތަކަށް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1435 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

75ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

61ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 11ް1440ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 61ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .31ް ްޖުމްލަ ްޤާނޫނ61ްު. ްއެހެންކަމުން، .1445 

ގެަނއުމުގެްައށްްދެވަނަްއިޞްލާޙ2117/15ްުިދވެހިްސިވިލްްސަރވިސްގެްޤާނޫނުްޤާނޫނުްނަންބަރ2111/19ްްުނަންބަރުް

ްހުސްވެފައިވާީތްެއ17ްްްޤާނޫނުގެ ްަރއީްސކަމުެގްމަޤާމު ްކޮމިޝަނުގެ ްދަށުންްސިވިްލްސަރިވސް ް)ނ(ގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ވަަނ17ްްކޮމިޝަނަށްްއެްމަޖިލީހަށްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްޢައްޔަންކުރައްވާަފއިވާްމެންބަރުންގެްތެެރއިންްއެްޤާނޫނުގެް

ްރައީސްކަުމގެ ްޮކމިޝަނުގެ ްއެ ްދަށުން ް)ށ(ގެ ްމަޖިލީހުގައިްްމާއްދާގެ ްލަޠީފު ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްކިނބި، ްމއ. މަޤާމަށް

ްސިވިްލް ްދިވެހި ްެއކު ްފާްސވުމާ ްމިގޮތަށް ްފާސްވެއްޖެ. ްއިއްތިފާޤުްނ ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި  1450ވޯޓުަގއި
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ް ްޤާނޫނުގެ 17ްްސަރވިްސގެ ްކިނބި، ްމއ. ްމަާޤމަށް ްރައީްސކަމުގެ ްޮކމިޝަނުގެ ްއެ ްދަށުން ްމާއްދާެގ ޑރ.ްވަނަ

ނޑަައޅަން.ްއަުޅަގނޑުްދެންްވޯޓަށްްދެންްމިްދަންނަވަނީް ވަނަްއަހަރ2113ްްުމުޙައްމަދުްލަޠީފުްޢައްޔަންވެްއޖެްކަމަށްްކަ

ް ްހިމެނޭ ްލޯނުތަކުގައި ްފާސްކުރައްވާފަިއވާ ްނެންގެުވމަށް ްސަރުކާރުން ްނިޒާމ5ްްުދިވެހި ްނަރުދަމާގެ ރަށެއްަގއި

ްޤާއިމުކުރުމަ ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްބޭނުންވާ 15ްްށް ްލޯނުގެްމިލިއަން ްދީނާރުގެ ްއިސްލާމިކު ްޖެހޭ ްޑޮލަރަށް ޔޫ.އެސް

 1455މަޝްރޫޢުގައިްހިމެނޭްހދ.ްހަނިމާދޫގެްނަރުދަމާގެްނިޒާމުްހިމެނިފައިވަނިކޮށް،ްއެްމަޝްރޫޢުންްއެްރަށްްއުނިކުރައްަވިއް

ްހިމަނުއްވާފަިއވާތީ ްނޮޅިވަރަންފަރު ްހދ. ްބަދަލުގަިއ ްރަށުެގ ްކޮމިޓީންްއެ ްމާލިްއޔަުތ ްމައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއަވއިްްެއ

ނިންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯޓުްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްކުރެއްވުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަންނަާވް

ްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

 1460ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

75ްްއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތި

 39ް1465ްވޯޓުްދެްއވީ:

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 1470 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ2113ްް.ްއެހެންކަމުނ53ްް.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާސްވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ53ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދިވެ ްއަހަރު ްހިމެނޭ ްލޯނުތަކުަގއި ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްނެންގެވުމަށް ްސަރުކާރުން ްނިޒާމ5ްްުހި ްނަރުދަމާގެ ރަށެއްގެ

ބެހޭްްޔޫ.އެްސްޑޮލަރަށްްޖެހޭްއިސްލާމިކުްދީނާރުްލޯނުގެްމަޝްރޫޢާމިިލއަނ15ްްްއިމުކުރުމަށްްބޭނުންވާްގާްތަގނޑަކަށްްޤާ

ރަުށގެްްއެްަރށްްއުނިކުަރއްަވއިްންްއެނިފައިަވނިކޮށްްއެްމަޝްރޫޢުތަފްސީލުގައިްހދ.ހަނިމާދޫގެްނަރުދަމާގެްނިޒާމުްހިމެ

 1475ގޮުތެގްްނިންެމވިލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްދިރާާސކުރަްއވައިްފަރުްހިމަނުއްވާފަިއވާތީްއެްމައްަސލަްމާނޮިޅވަރަންްބަދަލުގައިްހދ.

ް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްފާސްވެއްޖެ. ްޮގތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްްމ12ްިރިޕޯޓު ްމި ްބެހޭްނިމުހިސާބުްނ ްނިޒާމާ ނީ.

ްޔާސްްލަބީބު.ްާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްްހުޅުމީދޫްދާއިް،ެއއްމައްސަލަ



56 

 

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް1480 

ްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލް

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަްންބޭނުންވަނީްޤާނޫނުއަސާސީެގް ވަނަްމާއްާދގެް)ނ(ގަިއ96ްްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްހުއްދަްބުނަނީ ްމަޖިލީހުން ްބަޖެޓުަގިއވާްރައްޔިތުންގެ ްފާސްކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމެނުވީ ލިބިގެން

ނަޑއަޅާަފއިވާރަށްވުރެްޚަރަދުްއިތުރުޮކށްގެންމިންވަ ނަމަްއެްްނުވާނޭ.ްއަދިްބަޖެޓުަގއިްވަކިްކަމަކަށްްޚަރަދެްއްކުރުމަްށްކަ

ނޑުމެންނަށްްްކަމަްށްއެކަންޏަށޭ.ްއެހެންވީމާ،ްޤާޫނނުއަސާސީަގއިްއެބަްރަްނވާނީްއެްޚަރަދެއްްކު  1485ބުނޭްމިެހންްއޮްއވާްއަުޅގަ

ްކަމަކަށް....ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްޮކށްފައިވާްބަޖެޓެްއގައިްވަކި

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައް ްތި ްމެންބަރު ްމެންބަރު،ްޢިއްަޒތްތެރި ްމައްސަލަްސަލަޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްކުރިްންްގެއެއްްވަނީ ްމިއަދު ގޮުތަގއި

ްނެގި ްރޫލިން،ްމަޖިލީހުގައި ްމައްަސލައިަގއި ްމައްސަލައެތި ްބެހޭ ްނެރެފަ.ްނިޒާމާ ްޢިއްޒަތްތެރިްް،އެއްއް ްދާއިރާގެ  1490ިވލުފުށީ

ްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(ް

ް

 1495ްދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީ

ްރައީްސ، ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމިައޅުަގނޑު ްްެއއް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްދަށުްނ268ްްނެގީ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމީގެ ްދެންމެ ްމީގައި ްބުނަނީ ްސަްކުަޑއިރުކޮެޅއްްއޭަގއި ްސިވިލް ްމަޖިލީހުން ްމި ްރައީެސްއެގްކުރިން ްކޮމިޝަނުގެ ރވިސް

ްއެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްްގޮތުަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނިންމުމަކީ ްގޮުތގ268ްެނިންމި ްމާއްދާަގއިވާ ްބާތިްވަނަ ލުްމަތީން

ްއެް ްބަލާއިރުަގއި ްގޮތަށް ްހިނާގފައިވާ ްއެކަން ްއެއީ ްވެގެންދާނީ. ްނިންމުން ްއެ ްކަންބޮޑުވުންަތކެްއްްނިންމުމަކަށް ކަމުގައި

 1500ހެންވީމާ،ްއެކަންްހަމަްރެކޯޑަށްްޓަކައިްައޅުަގނުޑްއެބަހުރިްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްތެރޭގައިްވެސް.ްއެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސަށްްދަންަނވާލީ.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްބެހޭްމައްސަލަ ްނޫން.ްނިޒާމާ ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްމޫސާްއާދެ!ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު އެއް

 1505ްމަނިކު.ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅު

ޤާނޫނުއަސާސީްހިމާޔަތްކުރުމަށްްޓަކައިްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްް،ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހާ

ނޑިޔާ ްފަ ްގޮތަްށ ްއެއްބަްސވެފަިއވާ ްވެިރން ްޕާޓީތަުކގެ ްސިޔާސީ ްދަށުްނ ްމަސައްކަތްަތކުގެ ްދޭތެރޭަގއިްކުރާ  1510ރުންނާ

ްމައްސަަލްއަވަްސކޮށްދެްއވަިއްއެޖެންޑާުކރުމަށާއަޅަން ްފިޔަވަުޅގެ ްމައްަސަލްްޖެހޭ ްއޮތް ްވަކިކުރުމަށް ްވަޙީދު ްރައީސް އަދި

ްމި ްއަޅުަގނޑު ްގެންދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްްވެސް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްހަމަ ްސަްމިަވގުތު ްސިވިލް ްއެއީ ރވިސްްނެގީ.

ްަމއްސަލަ ްއެ ްމައްސަަލއަކަށްްްގެީކްޖުމްހޫރިއްޔާއަްްކޮމިޝަނުގެ ނުޑވާ ްމިްްޤާނޫނުއަސާީސްބާރުކަ ްވޯޓުން ްމިއަދުގެ ވާތީ

ނޑިޔާރުންްަވކިކުރަންޖެހޭ ްކޮށްދެްއވާނެްަކމަށްްއުއްމީދުކުރަން.ްމީހުންގެްމައްސަލަްވެސްްައވަސްްްނިމުނުްގޮތަށްްފަ

ް1515 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާނިޒާމާ ްޫނން. ްމައްްެއއް ްާދއިް،ެއއްސަލަބެހޭ ްއަޙްކުޑަހުވަދޫ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މަދުްާރގެ

ްއާމިރު.

ް

 1520ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްމި ްމައްސަލއެއް ްބެހޭ ްިނޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ވަނ262ްްަނެގީ

ް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްދަށުން ްއިއ2ްްްމާއްދާގެ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްހުށަހަޅާފައި ްއަޅުަގނޑު ްބަހުާސްބިލު ްއިބްތިދާޢީ ްވަނީ. ވާފައި

ްދިޔުމާ ްމިްހަމައަށް ްއުސޫލެއް ްެއހެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްްދޭތެރޭގައި ްީކއްެވގެންކަން ްެއއީ ްގެންގުުޅއްވަނީ ްމި  1525ކަމުަގއި

ްމިހާހިސާބަ ްސާފުވާންޖެހޭ. ްއައިއިުރަގއިއެބަ ްދިޔައިުރގައިްށް ްނެތިގެން ްމަސައްކަތެއް ްކުރާނެ ްމަިޖލީހުން ވެސްްްވެސް

ް ްދިޔައެޖެންޑާމިކަން ްއިޚްތިޔާުރގަްކުރެިވގެން ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނުފެނޭ. ްއޮންނަްްއިތަނެއް

ނޑަް ްކަ ްއެޖެންޑާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސްކަމެއްކަން ްބާރަކީ. ްމަސަްއކަތެއްްމިއަްއެޅުުމގެ ްކުރާނެ ްމަޖިލީހުގައި ްދު

ް ްނައިސް ްހިސާބަށް ްމި ްބިލުަތއް ްމަރުޙަލާގަިއވާ ްބަހުސްގެ ްއިބްތިދާޢީ ނޑުމެނެތިގެންދާއިރުަގއި ްއަުޅގަ ްމިއީ ންްހުންނަކަމީ
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ްއެހެްނވެެގންްކަންބޮޑުވާ ްރިްމާމިކަްކަެމއް. ްހަމަ ްނިންމަވައިެދްއވައިްމެދުގައި ްގޮތެއް ްނައިސް،ްޔާސަތުން ްބިލު  1530އޮތްްްމި

ނޑަށް ނޑުްޤަބޫލުކުރާތީްޖެހޭނެންލައޮޅުންފިްްސަބަބެއްްއަުޅގަ ްވާހަކަްދަންަނވައިލީ.ްއެްކަމަށްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަބެްނިޒާމާ ްމަޖިލީހުގައިްއެއްހޭ ްނިޒާމާްނޫން. ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްސުވާލުކުރުމަކަށްްްރައީސާ ްގޮތުން ބެހޭ

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްމަޖިލީހުގެބެހޭ ްކަމަށް ްނުނެގޭނެ ްނިޒާމާްއެއް ްއޮތް. ްއެބަ ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް  1535ބެހޭްްގަާވއިދުަގއި

ް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާލިޙުްނަވަރުްދާިއރާގެމައްސަލަެއއްްހިން

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 1540ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްރުްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާލިޙުނަވަރުްދާއިރާގެްމެންބަންހި

ްޢިްއޒަތްތެ ްމިޝުކުރިއްޔާ ްމަސައްކަތްތައް ްކޮމިޓީގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް. ްހުއްޓިފަްރި ްަވނީ ްގިނަްަވގުތު ްވަރަށް .

ް ްއެނގޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްުހރިކަން ްކޮމިީޓގައި ނަޑއެޅިފަމަސައްކަތްތައް ްކަ ްކޮމްޕޮޒިޝަން ްކޮމިޓީތަކުގެ ްވަނީ .ްމިހާރު

ްޮއޅުންފިލުވާލަން ްކިހިނެއްެވގެންތޯްއަޅުަގނޑު ްްބޭނުންވަނީ ްނުނިމިކޮމިޓީތަކުގެ ްލަސްވެގެންްމަސަްއކަތް ދަނީ؟ްމި

ްދަނީ؟ްްމިްނުފެށިމަސައްކަތްް

ް1545 

ްރިޔާސަތުންްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްމައްސަލަް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްުސވާލުކުަރްއވާތީްއެއްއާދެ! ްސާުފކުަރއްވަން ްކަމެއް ްމިްނޫން. ްދަންނަވަން ޖެހެނީ.ްްއެެހން

ްގަސްތުް ްމަސައްކަތްކުރަމުއަޅުަގނޑު ްގެންދަނީކޮށްގެްނ، ްމި ްނިްން ްޖަލްސާ ްކޮމިޓީތަކުެގްްމުމުގެްމިއަދުގެ ްމިހާރު ކުރިން

ްލިބިފައި ްމިއަދު ްނަް،ނަންތައް ްޕާޓީތަކުން ްހުރިހާ ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްއެހެންވީމާދެންމެ ްވަނީ. ްލިިބފައި ްންތައް ެއް،

ްގޮުތގެ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްއިޢުލާނުްނަންތައް ްތަޅުމުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއެމަތީން ްެއްުކރަންޖެހޭ.  1550ހެންވީމާ،

ްމިމަސައްކަތް ނުޑްމަސައްކަތްކުރަމުން ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުދެއްވައިފިްއޔާ.ްް،ގެންދަނީްކުެރވޭތޯ ްއެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްޝީދު.ްބްރާހީމްްރަްނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިމާފަންނުްދެކުް،އެއްްމައްސަލަނިޒާމާބެހޭް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް1555 

ްރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއި
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ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޖުޑިްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްާލޙެއް ްބައްދަުލވުންތަްއްހުށަހަޅާފައިވާ ްކޮމިޝަންގެ ްސަރިވސް ޝަލް

ްދުރަށް ްކަމަށްވަގުތުން ްއަޅުގަްްމަޖިލިސް.ް،ދަްއކަންޖެހޭނެ ްމިހާރު ްއަށެއްކައެއީ ްއޮްނނަތާ ްހުށަހަޅާފައި ްވަނީ.ްމަްނޑު ސް

ްކޮމިޓީަގއި ްގެންނާކަްއެ ްިއޞްލާޙެއް ްބާއްވަްއެްއވެސް ްއެ ްނޯންނާނެ. ްއެައަކށް ްޕާކުކޮްށގެންްް،އިެގންށް ކޮމިޓީަގއި

ނޑުްސުވާލުް  1560ްކުރަންޖެހޭްމިހާހިސާބަށްްކޮމިޓީގަ.ގެންގުުޅްއވަނީްކީްއެވގެންތޯްައޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްމިްްއެއްމައްސަލަްބެހޭްްނިޒާމާް،ޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކޮށް ގެންދަނީްްނޫން.

ގޮތަށްްްތިްގޮތުންްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުަގއިްމަޖިލީހުގައިްނިޒާމުގައިްހިނަގމުންދާްކޮމިޓީތަކުގައިްހުރިްމައްސަލަތަކާްބެހޭ

ްއުސޫލެއް ްއޮޅުންފިލުވާ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއެ ްއޮންނަނީްސުވާލުކުަރއްަވިއގެން ްމެންބަރުންނަށްްނޫން ްޢިއްޒަތްތެރި  1565ކީ.

ް ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްމެންބަރުންތި ްއެހެްނވީމާްޕާޓީތަުކގެ ްތިއްބަވާނެ. ްވެސް ްިރޔާސަތާް، ްކޮމިޓީތަކުގެ އެ

ތްތެރިވަން.ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެިރްއަްށގެންދިއުމަށްްއަޅުަގނޑުްނަސޭހަކުރިްތައްސުވާލުކުަރއްަވިއގެންްތިްމައްސަލަ

ްއް.ްްބެހޭްމައްސަލައެްންބަރުްނިޒާމާމެ

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް1570 

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނިޒާމާ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްނެބެހޭ ްމި ްއެއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަނިކުފާނަކީ ންގެްއެންމެގީ

ްސިވިލްްރައީސްކަުމގައި ްމިއަުދ ްކޮމިޝަނަށްސަރވިްވާީތވެ. ްމުގުރުޖައްަސވައިޢިްސް ްރައީސް ްބޭފުޅަުކްްއްޒަތްތެރި އާ

ނޑުްހަމަްސާފުކޮށްލަން އިރުއިރުކޮާޅްްބޭނުންވޭްސުޕްރީމްްކޯޓުންްރައީސްކަމަށްްޢައްޔަންކުަރްއަވއިފި.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

 1575ކޮމިޝަންގައިްކިަތއްްރައީސުްންްސަރވިސްްނެރޭްބަޔާންތަކާއިްމިްހުރިހާްކަމަށްްބަލާފައިްމިހާރުްދިވެހިރާއްޖޭގެްސިވިލް

ް.ްފަތިއްބަވާނެތޯްމިްމަޖިލީހުންްނިންމަވާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަނެްއކާވެސް ްކަންކަމުގައިްްހަމަްއާދެ! ްނުވަތަ ްޚިޔާުލހޯދުމަށް ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮންނަނީ ްމި ްގަާވއިދު މަޖިލީހުގެ

 1580މަތީންްްކަމަށް.ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގިއވާްގޮުތގެްފުރުޞަުތްނޭރުވޭނެްއިލައެްއގަބެހޭްމައްސަްގޮތްްހޯދުމަށްްނިޒާމާްދެކޭ

ްޕާޓީތަްއް ްސިޔާސީ ްދަންނަވާލަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްައޅުގަ ްބަލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްކުިރއަށްގެންެދވޭތޯ މަސައްކަތް

ްުގޅޭއްބަދަލުކުރެ ްލިްވުމާ ްލިބިފައިވާ ްފުވަގޮތުްނ ްހިމެނިވަަޑއިގެންެނވި ްޕީ.ޕީ.ެއމްގައި ްދާއިރާގެްޔުން. ްމެދު އްމުލަކު

ްމެ ްޕާޓީންްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްމުފީދު ްޝިފާޤު ްވަކިެވވަަޑއިގެންްްންބަރު ،ް ްޕާޓީއާ މަޖިލީހުެގްްަފއިވާތީވަަޑއިގެންގުޅިޖުމްހޫރީ
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ް ްލިޔުންތ1ަ-29ގަާވއިދުގެ ްބަޔާންކުރާ ް)ނ(ަގއި ްހުށަހަޅުއްވާފަގެ ްވަނީ ްމިހާރު ްގަވާއިދުެގްއް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންކަމުން .

19-1ް ްއި)ގެ ްމިކަްންއަޅުަގނޑު ްދަށުން ްމިބ(ގެ ްބަދަލު ްމަޖިލީހުގައިްްޢުލާނުކުރަން.ްމި ްމިހާރު ްގުިޅގެން ްއައުމާ  1585ގޮތަށް

ް ްއަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ 33ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްއަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްޑީ.އާރު.ޕީެގ18ް. .

ް ްއަދަދަކީ ްމ11ެމެންބަރުންގެ ްޕާޓީގެ ް.ްުޖމްހޫރީ ްައދަދަކީ 5ްންބަރުންގެ ްއަދަދަކީ ްމެްނބަރުންގެ ްޕާޓީގެ .ްއަދ1ްި.ްަޤއުމީ

ް ްއަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީައކަށް ްވަކި ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމިހާރ11ްުމަޖިލީހުގައި ްައޅުަގނޑު .

ްގޮތް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްކޮމިޓީތައް ްމަޖިލީހުގެ ްއެދެން ްއަރިހުން ްފޮނުއްވާފައިާވްކޮމިޓީތަކަް،އަމީންޢާއްމު ްޕާޓީތަކުން ްށ

ްއިއް ްމަޖިލީހަށް ްލިސްުޓ ްއެ ްއިޢުލާނުކޮށްދެއްވުމަށް. ްމަޖިލީހުގައި ްއަރިހުްންވަްނަންތައް ްއަމީންޢާއްމު  1590ވާލަދެްއުވމަށް

ްއަޅުަގނޑުްއެދެން.ް

ް

ް

ްވުން:މޭޒުންްއިްއވެްްއިދާރީ

ްހިމެނިވަޑައިް ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީތަުކގަިއ ްާދއިމީ ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީ.ގަރައްޔިތުންެގ ްަގވާއިދު ްގޮތް.  1595ްންނަާވ

ނިސްބަތްާވްهللا.ް.ްއިހަވަންދޫްާދިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްޢަބްދ1ުް؛ަގވާިއދުްކޮމިޓީް-1ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(2ޕާޓީ ްމަްއޗަްނގޮޅީ... ްިޢއްަޒތ1ްް. ްދާއިރާގެ ްއިހަވަންދޫ ްއަޙްމަދުް. ްމެންބަރު ްތެރި

ްއަޙްމަދުްމަްއޗަންގޮޅީްއެމް.ޑީ.ޕީ.،ްهللاޢަބްދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްަގއްދޫްްއުތުރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ދީދީ،

ްޢިއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްއާދަމް،ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްމަނަދޫ ްޒާހިރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޠާރިޤުދާއިރާގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ،ްތެރި

 1600މް.ްއިސްދޫްދާއިާރގެްޕީ.ޕީ.އެްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން،ތުުރްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްފުަވއްމުލަކުްއު

ތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްޕީ.ޕީ.އެމް.ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްްތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމް،ޢިއްޒަ

ްޑީ ްމެ.އާރުލަޠީފް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނައިފަުރ ް.ޕީ. ްފުންބަރު ްޑީ.އާރު.ޕީ. ްމުޙައްމަދު، ްމެދުްއަޙްމަދު ވައްމުލަކު

ްމުފީދު ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިް،ދާއިރާގެ ްދާިއރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްޕާޓީ. މެންބަރުްްޖުމްހޫރީ

ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމް ްޢިްއޒަ، ްދާއިާރގެ ްދާއިރާގެ ްތިަމރަފުށީ ްނިސްބަތްނުވާ. ްޕާޓީއަކަށް ްއަޙްމަދުްތްތެވަކި ްމެންބަރު ރި

ްޝަރީފު ްނިް، ްޕާީޓއަކަށް ްކޮމިޓީ؛ވަކި ްމާލިއްޔަތު ްްސްބަތްނުވާ. ްކުޅުދުއްފުށީ ްމެންބަރުްއުތުރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1605ދާއިާރގެ

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމޫސާ، ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްހުޅުމީދޫ ްއި. ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްަލބީބުދާއިރާގެ ްލްޔާސް ްބިލެތްދޫް، އެމް.ޑީ.ޕީ.

ްިޢއްޒަތް ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުދާއިރާގެ ްދާއިާރގެ ްޙަމްޒާ،ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްކާށިދޫ ްމެންބަުރްއަޙްމަދު ޖާބިރު،ްهللاްޢަބްދުްތެރި

ްޢިއްޒައެމް. ްދާއިރާެގ ްއޭދަފުށީ ްސަލީމުޑީ.ޕީ. ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްތްތެރި ްިޢއްޒަތްތެިރް، ްާދއިރާގެ ްދިއްގަރު ޕީ.ޕީ.އެމް.

ްއަޙްމަދުްނާޒިމު ްދާ،ްމެންބަރު ްޢަބްދުޕީ.ޕީ.އެމް.ްމުލަކު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޔާމީން،ްޕީ.ޕީ.އެމް.ްމަޑުއްވަީރްهللاްއިރާގެ

 1610މަދުްނާޝިޒު،ްޑީ.އާރު.ޕީ.ްައލިފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްް،ޢަލީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިސާމުްދާއިރާ
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ްމަރަދޫ ްްޑީ.އާރު.ޕީ. ްޢާދާއިރާެގ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްޖުމްހޫް،ދިލްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްވިުލފުށީ ްޕާޓީ. ރީ

ރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްަޒތްތެްޤައުމީްޕާޓީ.ްއިޤްތިޞާދީްކޮމިީޓ؛ްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު،

ދާއިރާގެްނުްދެކުޕީ.ްމާފަންނުްއެމް.ޑީ.،ްމަދުްޤަސަމުއެމް.ޑީ.ޕީ.ްތިނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައް،ްއަސްލަމު

ްރަޝީދު،ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއިބްރާީހމް ްމެންބަރު ްް.ޢިއްޒަތްތެރި ްގަޮލޅު ްޢަބްދުްއުތުރު ްއީވާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ،ްهللاާދއިރާގެ

ްާދއިރާްް.އެމް.ޑީ.ޕީ ްޢާޒިމުމެދުހެންވޭރު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިް،ްގެ ްދާއިާރގެ ްއިނގުަރއިދޫ  1615އެމް.ޑީ.ޕީ.

ްޙަމްދޫން ްޕީ.ޕީ.އެމް.ްް،ޙަމީދުهللاްޢަބްދުްމެންބަރު ްޒަމީރު، ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް.

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްޢަބްދުްކެލާ ްމަޢުޞޫމުްهللا ްާދއިް، ްމަތިވެރި ްމެންބަރުްޑީ.އާރު.ޕީ. ްޢިްއޒަތްތެރި ރާގެ

ްދާއިްޙުސަ ްދާއިރާގެ ްމާމިގިނލީ ްޑީ.އާރު.ޕީ. ްމުޙައްމަދު، ްމެންބަރުއިން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖުމްހޫރީްްރާގެ ްއިބްރާހީމް، ޤާސިމް

ްްޕާޓީ. ްޕާޓީއަަކށް ްވަކި ްމުޙައްމަދު، ްސިޔާމް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިޖުތިމާޢީްމީދޫ ނިސްބަތްނުވާ.

ްހޯރަފުްކޮމިޓީ؛ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްްށީ ްރަޝީދު، ްދާއިއަޙްަމދު ްމަހިބަދޫ ްޢިްއޒަތްތެރިްއެމް.ޑީ.ޕީ.  1620ރާގެ

ްޙާމިުދް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްހެންވޭުރ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްމުޙައްމަުދ، ްރުޤިއްޔާ މެންބަރު

ްދެކުުން ްފުަވއްމުލަކު ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްމުޙައްމަދު، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްެވލިދޫ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ޢަބްދުލްޣަފޫރު،

ްޢިއް ްޢަބްދުޒަތްދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްްމަސީޙުްهللا ްދާއިާރގެ ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްޕީ.ޕީ.އެމް. މުޙައްމަދު،

ްޢަބްދުލްޣަފޫރު،ް ްޔޫސުފް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގަމު ްޕީ.ޕީ.އެމް. ްއަބޫބަކުރު، ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު މެންބަރު

ްޢިްއޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްމެންޕީ.ޕީ.އެމް. ްލަޠީފުރި ްޙަސަން ްބަރު ްޢިއް، ްދާއިރާގެ ްކެލާ  1625ޒަތްތެރިްޑީ.އާރު.ޕީ.

އަޙްމަދު،ްޖުމްހޫރީްޕާޓީ.ްްާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިްލހާމުގެމަނަފުށީްދާއިްޑީ.އާރު.ޕީ.،ްމަޢުޞޫމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޢިްއޒަތްތެރިްފަރެސްމާތޮޑާ ްމުއްޠަލިބުްދާއިރާގެ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޕާީޓއަަކށް، ްމިނިވަންްްވަކި ނިސްބަތްނުވާ.

ްކޮމިޓީ؛މުއައްސަސާ ްބެހޭ ްކަންތައްތަާކ ްޢަބްދުްަތކުގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްދާއިރާގެ ،ްهللاއިަހވަންދޫ

ދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްދިއްދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު،ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްތޮްއޑޫްދާއިރާގެް

 1630ހެންވޭރުްދެކުނުްް.އެމް.ޑީ.ޕީ.ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ،ްއެމް.ޑީ.ޕީޢަލީްވަޙީދުްމެންބަރުް

ްޙާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދުްދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު،ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްހަނިމާދޫ ްމިދު

ްޢަބްދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމުލަުކ ްޕީ.ޕީ.އެމް. ްމުޖްތާޒު، ްޕީ.ޕީ.އެމްهللا ްދާއިާރގެްް.ޔާމީން، ގުަރއިދޫ

ްދާއި ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްޕީ.ޕީ.އެމް. ްރިޟާ، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްރޮޒަޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އިނާްާރގެ

ްޢިް ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްޑީ.އާރު.ޕީ. ްމެންބަރުއާދަމް، ްޕާޓީ.ްއްޒަތްތެިރ ްޤައުީމ ްރަޝީުދ، ްްރިޔާޟު ްދެކުނުްކުޅުުދއްފުށީ

ްޕާޓީައކަށް ްަވކި ްނަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމަްސއޫްދާއިރާގެ ްސަރުކާރުގެ  1635ލިްއޔަތުްނިސްބަތްނުވާ.

ްކޮިމޓީ؛ ްބަލާ ްމިންވަރު ްޝިްއަދާކުރާ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީބާރަށު ކާށިދޫްްް.ފާޒު،

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހިންهللاްޢަބްދުްދާއިރާގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްމެންބަޖާބިރު، ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާެގ ްއިބްރާހީމްްނަވަރު ރު
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ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު ،ް ްާދއިރާެގ ްކެނދިކުޅުދޫ ްޢީއެމް.ޑީ.ީޕ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްމިލަންދޫްޢިްއޒަތްތެރި ްއެމް.ީޑ.ޕީ. ސާ،

ދު،ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޢަލީްވަޙީްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ،ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްތޮްއޑޫްދާއިރާގެްދާއިރާގެ

ްޢިްއޒަް ްދާއިރާގެ ްޙުސަވިލިމާފަންނު ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްފުތްތެރި ްޕީ.ޕީ.އެމް. ްމަނިކު، ްދާއިރާެގްއިން  1640ނަދޫ

،ްތްތެިރްމެންބަރުްްއަޙްމަދުްސަލީމުއޭދަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަޕީ.ޕީ.އެމް.ް،ްهللاޢަބްދުޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢިއް

ްދާއިރާްްއެމް.ޕީ.ޕީ. ްިވސާމްމަޑުްއވަރީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްްގެ ްދާއިރާގެ ްކުެރންދޫ ްޑީ.އާރު.ޕީ. ޢަލީ،

ްކޮ ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްނިސްބަތްނުވާ. ްޕާޓީައކަށް ްަވކި ްމޫސާ، ްއަޙްމަދު ްދާއިްމިޓީ؛މެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރިްކޮމަންޑޫ ާރގެ

ްޙުސަ ްއެމް.ޑީ.ޕީމެންބަރު ްރިޟާ، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްވަޙީދު، ތުޅާދޫްް.އިން

ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްމައްޗަްނގޮޅީްދާއިރާގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްމެންބަުރްްރަޝާދު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ  1645ެދކުނު

ްޢަބްދުމު ްޙަމްދޫން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއިނގުަރއިދޫ ްއެމް.ޑީ.ީޕ. ްރަޝީދު، ްޕީ.ޕީ.އެމް.ްهللاްޙައްމަދު ޙަމީދު،

ްޢިއްޒަްްނުވިލިމާފަން ްޙުސަދާއިރާެގ ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރެގްތްތެރި ްއުނގޫފާރު ްޕީ.ޕީ.އެމް. ްމަނިކު، އިން

ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްއަމީންްޢިއްޒަތްތެރި ްވިިލިގނލީ، ްރާމިޒު،ްްޕީ.ޕީ.އެމް. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ތްެތިރްއަޙްމަދު،ްޖުމްހޫރީްޕާޓީ.ްދުވާފަރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްޑީ.އާރު.ޕީ.ްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެް

 1650ދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްދޫްދާއިރާގެްއިރު،ްވަކިްޕާޓީައކަށްްނިސްނުވާ.ްުކޑަހުވަމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބަ

ްނިްސބަތްނުވާ.ް ްޕާޓީައކަށް ްކޮމިޓީ؛އާމިރު،ްަވކި ްސަލާމަތުގެ ްމުޙައްމަދުްްޤައުމީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މަނަދޫ

ޑަވެލީްާދއިރާެގްދާއިާރެގްއެމް.ީޑ.ޕީ.ްދާންދޫްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު،ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްމަޠާރިޤު،ް

ްނާޒިމުޢިއްޒަތް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްތެރި ްހުޅު، ްމަނިކު،ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ހެންވޭރު

ްއަލްހާދާއިްފޭދޫްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްިޢއްޒަތްތެރިްާރގެ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްފަހުމީ، ްނ

ްމަޚްލޫފުްމެންބަރު ްޢިއް،ްއަޙްމަދު ްާދއިރާެގ ްގުަރއިދޫ ްރިޟާޕީ.ޕީ.އެމް. ްއިބްރާީހމް ްމެންބަރު ްގަުމް،ްޒަތްތެރި  1655ޕީ.ޕީ.އެމް.

ްމެންބަރުްޔޫސުދާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެއިރާގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު،ްޕީ.ޕީ.އެމް.ްތުލުސްދޫ ންބަރުްރޮޒައިާންފް

ްޑީ.އާރު ްމެޢާދަމް، ްފުވައްމުލަކު ްދާއިރާ.ޕީ. ްޖުމްހޫދު ްމުފީދު، ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑިތީމުްގެ ްކަ ްޕާޓީ. ރީ

ްޕާޓީއަކަ ްޙުސައިްނ،ްވަކި ްމުޙައްމަދު ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްކޮމިޓީ؛ދާއިރާގެ ްނިސްބަތްުނވާ.ްާޢްއމު ްާދއިރާެގްްށް ބާރަށު

ްޝިފާޒުޢިއްޒަ ްމުޙަްއމަދު ްމެންބަރު ްތްތެރި ްދާއިރާގެ، ްތުޅާދޫ ްނާޒިމުްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްމެންބަރު ރަޝާދު،ްްިޢއްޒަތްތެިރ

ްމާ ްޢިއްްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފަހުފަންނު ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެްޒަތްތެރި ްމެދު ްހިތަދޫ ްއެމް.ޑީ.ޕީ.  1660މީ،

ްރިޔާޟު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދާްނދޫ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްރަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢި ްދާއިރާެގ ްނިލަންދޫ ްޢަބްދުލްމުޙްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްއްޒަތްތެރި ްވަިއކަރަދޫ ްޕީ.ޕީ.އެމް. ްޙަމީދު، ސިން

ޕީ.ޕީ.އެމް.ްމާވަށުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު،ް،ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުޢި

ްދާއިރާް ްކެންދޫ ްދާއިރާގެްޕީ.ޕީ.އެމް. ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްޑީ.އާރު.ޕީ. ްޢަލީ، ްތަސްމީން ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ގެ
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ްޢަބްދުްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރު ްއަޙްމަުދް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްކުޑަހުވަދޫ ްޕާޓީ.  1665ޖުމްހޫރީ

ްޕާީޓއަކަށް ްކޮމިޓީ؛ްއާމިރު،ްވަކި ްރަޝީދުްހޯްނިްސބަތްނުވާ.ްޕެޓިޝަން ްއަޙްމަދު ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ރަފުށީ

ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތް ްމުޙައްމަުދްޤަސަމުއެމް.ޑީ.ޕީ.ްތިނަދޫ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރް،ްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެދު އެމް.ޑީ.ޕީ.ްހިތަދޫ

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްރަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްރަޝީދު،ްމެންބަރު އިބްރާހީމް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްިއސްދޫ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްވަޙީދު، ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްކޮމަންޑޫ އެމް.ޑީ.ޕީ.

ްއަމީން،ް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުނޫގފާރު ްޕީ.ޕީ.އެމް. ްއިބްރާހީމް، ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު  1670މެންބަރު

ްނޮޅިވަ ްމެންްރަމުޕީ.ޕީ.އެމް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަޝީދު،ްޑީ.އާރުާދއިރާެގ ްމުޙަްއމަދު ްޢިްބަރު ްދާއިރާގެ ްުފނަދޫ އްޒަތްތެިރް.ޕީ.

ވަކިްޕާީޓއަކަްށް،ްއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްޝަރީފުވަކިްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަތްނުާވ.ްތިމަރަފުށީްދާ،ްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފެލިދޫ ްނަޢީމުނިސްބަތްނުވާ. ްޔޫސުފް ްބަރު ،ް ްޕާޓީއަަކށް ްއިމްތިޔާުޒްވަކި ނިސްބަތްނުވާ.

ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްަގއްދޫްދާއިރާގެ،ްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްްކޮމިޓީ؛

ްމައްޗަންޮގޅީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްއާދަމް، ްމެންބަރުްޒާހިރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްއެމް.ީޑ.ޕީ.ްްދެކުނު ްރަޝީދު،  1675މުޙައްމަދު

ްދާއިާރގެް ްއުތުުރ ްުކޅުދުއްފުށީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްފަހުމީ، ްއިމްިތޔާޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްއުތުރު މާފަންނު

ްދާއިރާް ްވަިއކަރަދޫ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްމޫސާ، ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްޢާރިފުޢިއްޒަތްތެރި ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ،ްގެ

ސިންްޙަމީދު،ްޕީ.ޕީ.އެމް.ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިާރގެްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙްމް.ްނިލަންދޫްދާއިރާެގްޢިޕީ.ޕީ.އެ

ްރަފީޤުޢިއްޒަތް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްމަތިވެރިްތެރި ްޕީ.ޕީ.އެމް. ްޙުސައިންްްޙަސަން، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ

ްޑީ.އާރުް ްދާއިމުޙައްމަދު، ްއަލިުފށި ްިޢއްޒަތް.ޕީ. ްީޑ.އާރުރާގެ ްނާޝިޒު، ްމުޙައްމަދު ްމެްނބަރު ްާދއިރާގެްތެރި ްދުވާފަރު  1680.ޕީ.

ްސުލޫކު ްނިސްބަތްނުވާ. ްޕާީޓއަކަްށ ްވަކި ްޒުބައިރު، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްްކޮމިޓީ؛ްޢިއްޒަތްތެރި ކެނދިކުޅުދޫ

ްޢީ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަހިބަދޫ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްމުޙައްމަދު،ްސާ، ްރުޤިއްޔާ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

އެމް.ޑީ.ޕީ.ްދިއްދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު،ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްވެލިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްޢިއްަޒތްތެ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމުޙައްމަދު،ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްހިތަދޫ ްއަސްލަމުޢަލީ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު .ޑީ.ޕީ.ްހަނިމާދޫްއެމް،ްރި

ްޢިއް ްދާއިރާގެ ްމުޖުތާޒު،ްޕީ.ޕީ.އެމް.ްފޮނަދޫ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަބްދުއްރަޙީމުްދާއިރާގެ ްމެންބަރު  1685ްޒަތްެތރި

ްޢިއް،ްهللاޢަބްދު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމަޚްލޫފުޕީ.ޕީ.އެމް.ްގަލޮޅު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެް،ްޒަތްތެރި ޕީ.ޕީ.އެމް.ްނައިފަރު

ްމެންބަޢިއްޒަތް ްޑީ.އާރުތެރި ްމުޙައްމަދު، ްއަޙްމަދު ްސަލީމުރު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ް.ޕީ. ވަކިް،

ްނިސްބަތްނުވާ.ް ްޕާޓީައކަށް ްަވކި ްމޫސާ، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުެރންދޫ ްނިސްބަތްުނވާ. ޕާޓީއަކަށް

ްކޮމީޓީ؛ސަ ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ްތޮްއޫޑްހުޅުހެންްލާމަތީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްމަނިކު، ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ވޭރު

ްސަމީރު،ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދިއްދޫ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްވަޙީދު، ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1690ދާއިރާގެ

ްމުޙައްމަދުް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހިންނަވަރު ްޞާލިޙުްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްއުތުުރް، ްގަލޮޅު އެމް.ޑީ.ޕީ.
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ްޢަބްދުް ްއީވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޒަމީރު،ްهللاްދާއިރާގެ ްމޫސާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ.

ްޢިއްް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްމަޚްލޫފުޕީ.ޕީ.އެމް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގް، ްވަިއކަރަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް.

.ޕީ.ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމް،ްޑީ.އާރުޕީ.ޕީ.އެމް.ްތުލުސްދޫްާދއިރާގެް،ްތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުޢިއްޒަ

 1695ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްދާއިރާްންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް،ްޖުމްހޫރީްޕާޓީ.ްވިލުފުށީދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެްނގިލީމާމި

 ރަޝީދު،ްޤައުމީްޕާޓީ.ްްރިޔާޟު

ް

 ޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ވަނަްމާއްާދގަިއްަބޔާންކޮށްފަިއވާްގޮތުެގްމަތީންްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތައްްއެގޮތަށ117ްްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްގަާވިއދުގެް

ނަޑއެިޅއްޖެްކަމުަގއިްއިޢުާލންކުރަން.ް  1700ްކަ

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

 ޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްއެހެންް-13ްއިޓަމުއަްއެޖެންޑާ ްމަސަްއިތުރު ްދަށުން ްއަިއޓަމުގެ ްއައިޓަމުމަސައްކަތް.ްމި ްނެތް.ްއެޖެންޑާ  13ް1705ްއްކަތެއް

 .ންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާއެްއ،ްމިލައެކު،ްނިޒާމީްމައްސަލަްްނިމުމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 1710 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްަރއްޔި ްރަށު ްއެ ްނެިތގެން ްަރއީސް،ްށ.އަތޮުޅްފީވަުކގަިއްކަރަންޓު ްހާުލގަިއޖެހިފައިޢިއްޒަތްތެރި ްްތުން ުދވަްސ2ްްތިބޭތާ

ްކާރުންްއެކަމަކާްއަަޅއެއްނުލާ...ވީ.ްސަރު

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރު، ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަމަކާ ްހިނގަމުންދާ ްމަޖިލީހުގައި ްނޫން.  1715އެއް

ްއެއްްނެްނގެވޭނީ.ްނިޒާމުގެްތެރެއިންްނިޒާމާްބެޭހްމައްސަލަ

ް
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ްނިންމުންް

ް

 1720 ޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްއޮންނާނީ،ްދެންްމަޖިލީހުގެ ްއޮންނާނީްްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއް ވާްބުރާސްފަިތ2113ްްްޯއަގސްޓ29ްުޖަލްސާއެއް
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