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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން
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 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުން.ްތެރިްޢިްއޒަތ22ްްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/14މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިރޔާަސތުނ4ްްނަންބަރުްއެޖެންޑާ ްިމއަުދްކޮމިޓީތަކުެގްބައްދަުލވުންތަްއްބޭއްވުމަް. ްއެންގުން. ްހަމަޖެހިފައިވާްއަންގާ  ށް

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްދިރާސާކުރައްާވްކޮމިޓީ.ަގއ11:11ްްިަގއިްމާލިްއޔަތުްކޮމިޓީ.9:31ްގޮތް.ްމިއަދުް

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްކަެތއްްނެތް.ަގއިްމިއަދުްމަސައ5ްްްނަންބަރުްއެޖެންޑާ
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ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ް.ްމަޖ6ިްނަންބަރުޑާްއެޖެން

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގެްދަށުްނ175ްްގައިްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގ6.1ްްެތީްމިއަދުގެްއެޖެންާޑގައިްމިްއޮް-6.1

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްަރީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހުهللا ްމައްޗަށް ްނެތްޝާހިދުގެ ްއިތުބާރު ކަުމގެްށަހަޅުްއވާފަިއވާ

ްކުރިއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްއާދެ! ްދަންނަަވއިްމައްސަލަ. ްއަޅުަގނޑު ްގޮތް ްމަޖިލީގެންދާނެ ްރައްޔިތުންގެ ްލާނަން. 15ްހުގެ

ްސޮއިކުރަްއަވއި ްމެންބަރުން ،ް ްަގާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ 175ްްރައްޔިތުންެގ ްއާިއ ްމާއްދާ ްވ176ްްާވަނަ ްމާއްާދަގއި ްވަނަ

ްޢަބްދު ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްހުށަހެޅިފައިްގެޝާހިދުهللا ްނެތްްވާމައްޗަށް ކަމުގެްއިތުބާރު

ވަނަްާމއްދާެގ175ްް.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެްަގއިްވަނީްމަޖިލީހަށްްލިބިފ2113ްައޮކްޓޯބަރ28ްްުްމައްސަލަ،

ަގއިްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންނަށާއިްމަޖިލީހުގ2113ްްެޮއކްޯޓބަރ31ްްުގެްނޯިޓސް،ްވާްގޮތުންްއެްމަްއސަލައިް)ނ(ްގައިް

175ްއެްަގާވއިދުގެްް،ވަނަްމާއްދާްއަށްްރިޢާޔަތްކޮށ176ްްގަާވއިދުެގްްރައީސަށްްވަނީްފޮނުވިފަ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެ

ްމަ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްމާއްާދގެ ްމަްއސަލައިްވަނަ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްރައީްސގެ ްބަުހްސްޖިލީހުގެ ްކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ގަިއ

ްތިން ްހާލެްއގައި ްިދގުެވގެންްަގޑިއިރަށްްއެްއވެސް ްވުރެ ްބަޔާންކޮށްފައިވޭ. ްކަމަށް ްނުާވނެ ްަގވާއިުދގެ ވަަނ175ްްއަދި

ްމަް ްދަށުން ް)ޅ(ގެ ްމަްއސަލަމާއްދާގެ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްރައީްސގެ ްހިޖިލީހުގެ ްޖަލްސާއެްއގަިއްެއއް ނގަމުންދާ

ްމެންބަރުވާހަކަ ްވާހަކަްދަްއކަވާނެ ްމެންބަރަކު ްއަދަދާއި ްފުންެގ ްލިބޭ ްޢާއްދައްކަން ނަޑއަޅާނީ ްކަ ްދިގުމިން މުްރުޞަތުގެ

ނަޑއަޅުްއވާފަްެއކު،ްއެްކޮމިޓީންްވަނީްއިވުމާކޮމިޓީންްބަޔާންކޮށްފަ .ްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްއެްވަުގތުތައްްކަ

ްއެރުވުމަށް.ްއެީއ،ްަމއްަސލަމަނިކުފާނުެގްދިފާޢުގަިއްާވހަކަްއެ ްފުރުޞަެތއް ްތިން ްަޖވާްދެއްކުމަށް ްއަށް 11ްބުދާރީވުމަށް

ްމައްސަލައިް ްްގެމިނެޓާއި ްމެދުތެރެއިން ްބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވުމަށްްްނެޓު؛މ15ްިބަހުސްގެ ްބަހުސްަގިއ އެީއ،

ްދެ ްލިސްޓު ްމެންބަރުންގެ ްްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްއެރުވޭ ްނިންމައ15ްިބައިވުމުން، ްބަހުސް ްދެން، ލެއްވުމަށްފަހުްމިނެޓު.

ްފުރުޞަތެއް ްގޮުތަގއި ްމިނެޓ21ްުގެ ްގަވާއިުދގެ ްއަދި ްރިޢާޔަތްކޮށ175ްް. ްއަށް ް)ޅ( ްއަދި ް)ބ( ްމާއްދާގެ މިްް،ވަނަ

ްްމައްސަލަ ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ 3ްްއަށް ްދެވޭ ްހުށަހެޅުމަށް ްމަްއސަލަ ްތެރޭަގއި ްރައީސަށްްމަޖިްއިމިނެޓ11ްާގަިޑއިރު ލީހުގެ

ް ނޑ45ްުއެރުވޭ ްކެ ްަވގުތު ްމިނެޓުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަވގުތު ްބާކީ ްބެހުމަށްްމެންބަރުންނ77ްަމަށްފަހު ްއުސޫލުން ްހަމަހަމަ ށް

ނަޑައޅުއްވާފަްމުޢާއް ްކަ ްވަނީ ްއެހެންކަމުންވުމާކޮމިޓީން ްފެށުމަށްް. ްބަހުސް ްމައްސަަލްްއެުކ،ްމި ނުޑްމި ޓަކަިއްއަުޅގަ

އަރުވަްންގަސްތުކުރަން.ްއެހެްނވީމާ،ްތެރެއިންްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުްހުށަހެޅުއްވުމުަގއިްސޮިއކުރަްއާވފައިވާްމެންބަރުންގެ

ްއެދި ްފުުރޞަތަށް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިަވޑަިއގަންަނވާ ްމައްސަަލްއެގޮތުން ްެއ ްދަންނަވަން. ަވޑަިއގެންނެވުމަްށ
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ރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްކައިްފުރުޞަތުްއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށްްދަންނަަވން.ް)ހުސްވަގުުތކޮޅު(ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިޓަްހުށަހެޅުމަށް

ް.މެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު

ް

ް:ލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުންދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްްގަލޮޅުްދެކުނު

ްޢަބްދު ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްޝުކުިރއްޔާ ްޮބޑަށް ްވަރަށް هللاްއާދެ!

ވަނަްާމއްދާގެް)ހ(ގެްދަށުންްހުށަހަޅ175ްްާކަމަށްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުގެްޝާހިދުގެްމައްޗަްށްއިތުބާރުްނެތް

ްރައީސަް ްމަޖިީލހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްފަރާތްމައްސަލަ. ްިއސް ްއެންމެ ްތަމްީސލުކުރާ ްބާރު ްއެއް ްބާރުން ްިތން ްދައުލަުތގެ ްކީ

ްދެމެ ްކަރާމާތް ްޝަރަފާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްއަދި ްވީހިނދު، ްމަސްއޫކަމަށް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ލިއްޔަތުްހެއްޓުމުގެ

ްވީިހނދު ްކަމަށް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްރަްއޔިތުންް،އަދާކުރަންޖެހެނީ ްރައީއަދި ްޤާނޫނާއިްެގްމަޖިލީހުގެ ަސކީ

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްޢަބްދުގަާވއިދަށް ްރައީސް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްހިނދު،ްމިއަދު ްވާންޖެހޭ ްމީހަކަށް ޝާހިދުްهللاްހިތާ

ްފިުތނަފަސާދައުފައްދައިްރައްޔިތުންގެް ްމެދުަގއި ްކަރާމާތާ، ްމަޖިލީހުގެ ނޑަިއ،ރަްއޔިުތންގެ ްޙުރުމަތްކަ ްޤަދަރާއި ްިއ

ވެްއޓޭްފަދަްއެތައްްބަޔާންތަކެްއްއިްބޭނުންކޮށް،ްމަޖިލީހުގެްއަގުްބާރުތައްްނަހަމަްގޮތުގަްްވާހުގެްރައީސަށްްލިބިދީފައިމަޖިލީ

ްސުޕްްނެރެމުންގެންދާ ްއަދި ްގޮންޖަހައިހިނދު، ްުޙކުމަކަްށ ްކޯޓުގެ ްމަގުފަްރީމް ްވާހަކަތަެކްއްފިތުނަފަސާދަ ްއެތައް ހިވާ

އިރާގެްމެންބަރުްޙާމިދުްއަދިްހެންވޭރުްދެުކނުްދާ،ްަކނޑާފަިއްހުރިްހިނދުްޙުރުމަތްދިވެހިާރއްޖޭގެްކޯޓުަތކުގެް،ްދައްކައިް

ްދަޢުޣަފޫޢަބްދުލް ްކުށެއްގެ ްޖިނާޢީ ްމައްޗަށް ްކްރިމިނަލްރުގެ ްކޯޓަްށްްވާ ްއޭނަ ްމައްސަލަިއގައި ްހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް

ްޗިޓު ްއަްނގައި ްހަްހާޒިރުވުމަށް ްޗިޓާ ްމަސައްަކތުގައި ްކުެރވުނު ްޓަކައިހަވާލުކުރަން ްވާލުުނވުމަށް ޤާނޫނުއަާސީސްްއޭނާ،

ްަރއްޔިތުންް ްމަސައްކަތުަގއި ްުކރި ްފިލަން ްޤާނޫނުތަކަށް ްއާއި ްފިލައި ްއޭނާ، ްޭގގައި ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތުދީގެ ް،އުޅުމަށް

ްއޭނާ ްމެދުވެރިކޮށް ްމުވަްއޒަފުން ްބާރުްމަޖިލީހުގެ ްއިމްތިާޔޒުތަކާިއ ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ްޚިދުމަތްދީ، ުކެގްތައަށް

ްޢަ ްޚިލާފަށް ްރޫޙާ ްދަމަހައްޓައިދިވެހިރާއްް،މަލުކޮށްޤާނޫނުގެ ްޙުކުމް ްޤާނޫުނ ްޢަބްދުްޭޖގައި ްހުރަހަކަށް ްهللاނެގެހެްއޓުމުގެ

ކަމުގެްަމގާމުްވަިކޮކށްދިނުމަށްްޤާނޫނުއަސާސީގެްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްްްދުޝާހިهللاްޝާހިދުްވެފައިވާީތ،ްޢަބްދު

ްހަޅަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްހުށ82ްްަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަ ްމިހާރުޝުކުރިއްޔާ ްއާދެ! ްމެންބަރު. ންތްތެރި ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުއަޅުގަ ްހުޅުވާލަނީ. ްމި ްބަހުސަށް ްއާދެޑު )ް!

ްފުރުޞަތު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަލްމިހާރު ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްޢަބްދުއަރުވަނީ هللاްފާޟިލް

ްއަށްްޖަވާބުދާރީަވޑަިއގެްނނެވުމުގެްފުރުޞަތު.ްއެްހުށަހެޅުނުްމައްސަލަް،ޝާހިދަށް

ް
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ްޝާހިދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްهللاްޢަބްދުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަރއީސްް

ަރއްޔިތުންް،ްالحمد هلل رّب العالمين والصالة والسالم على سيّدنا محّمد وعلى اله وصحبه اجمعين`.ް

ްމަޖި ްގަވާއިުދގެ ްވ175ްާލީހުގެ ްމާއްދާގައި ްމަޖިލީހުްަވނަ ްރައްޔިތުންގެ ްމަތިން ްރައީސްގޮުތގެ ްހުރިގެ މީހާގެްްކަުމގައި

ްނެތް ްއިތުބާރު ްވޯޓެއްްމައްޗަށް ްހުށަހެޅިްމައްސަލަް،ްކަުމގެ ްުދވަސް.ްް،އެއް ްދެވަނަ ްަބހުސްކުރެވޭ ްމިއަދަކީ ްމަޖިލީހުގައި މި

ް ްރައ17ްްމިހާތަނަށް ްމަޖިލީވަނަ ްމާޙަްޔިުތންގެ ްހަލަބޮލި ްތިަޔްހުގެ ްމާޙައުލެއްގައި ްހޫނު ްވަަރށް ްގޮތުން ްސިޔާސީ އުލުަގއި

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިްސވެްއެންމެ ްކަންަތއްތަުކގައި ްގޮތުންުރންގެ ްމީހެއްގެ ްއިތުބާރާް،ހުރި ްބޭފުޅުންެގ ްއެންމެ ްިތަޔ

ްރައީސްް ްމަޖިލީހުގެ ްދެއްވިއެީކގައި ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްނުްކަން ްޓަަކއި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާކަމަށް ެއުކްްހުނަ

ކަމުގެްމައްސަލަްއަްށްވާްއިތުބާރުްނެތްްމިއާެއކު،ްމިއަދުްައޅުަގނޑުމެްނގެްކުރިމަތީަގއިްމިޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަދިްހަމަ

ްތަޖު ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުަގއި ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަަވން. ްމަރުޙަބާ ރިބާކުރަމުންދާްއަޅުަގނޑު

ްދިވެހިރާއްެޖއާ،ްާއއިްދިވެހިރާއްޖެ ްއޮތް ްކުީރގައި ްތަޖުރިބާކުރެްމީގެ ްމިހާރު ްރައްޔިތުްނގެްއަޅުަގނޑުމެން ވުމުންދާ

ްފެންނަްއިހާމަޖިލީ ްތަފާތު ްހުރި ްމަޖިލީހާ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްކުރިން ްމީގެ ްއެ، ްފެންނަްްޙަޤީޤަތުގައި ތަފާތު

ްދުވަސްދުވަހަކީް ްމީހަ، ްއެ ްމީ. ްމަްކީމަންޒަރުތަކަީކ ްރައީސްރައްޔިތުންގެ ްވިޔަސްްްކަމުގައިޖިލީހުގެ ްއެހެންް، ްމީހަކީ އެ

ްކަމުގައިމަޤާ ްމީހެއް ްހުރި ްމަޤާ،ްވިަޔސްްމެއްގައި ްމަސްއޫމެްއގައެ ްއަދާކުރަމުްނގެންދާ ލިްއޔަތުތަކާިއްވާޖިބުަތްއްިއްއޭނަ

ްޒިންމާވާންޖެހޭ ްއެއީ ް؛ ްކަްނތައްތަެއއީ ްބަލަިއގަންނަ ްމިނުމުރައްޔިތުން ްއެކަން ްބަަލއި، ްކެއްތޯ ްފުރުޞަތު މިއަދުްގެ

ނޑުމެންްރައްޔިތުްނގެްމަންދޫބުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިފަިއވާަކން.ްޙަޤީޤަތުގަިއްމީ ްގޮތުަގއިްމިްމަޖިލީހުަގިއްއަުޅގަ ގެ

ްްތިބެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދުަވހެއް. ްޙައްޤު ްމަޖ1995ްިއުފާކުރަން ްރައްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްފެށިގެން ްއަހަރުން ލީހުގައިްަވނަ

މުގަިއްހުރިްމީހެއްގެްއިތުބާރާްބެހޭްތުންގެްަމޖިލީހުގެްރައީސެްއގެްމަޤާގެންަދނީ.ްރާއްޖޭގެްރަްއޔިްންްމިކުރަމުމަސައްކަތް

ްުކރެވުނު ްުސވާލެއް ްކިތަންމެ ްކިތަންމެްގޮތުން ްްނަމަވެްސ، ްހުރިކަުމގަިއ ނޑުމެްނގެްތުންފިއްތުންތަކެއް ްއަުޅގަ ވިޔަްސ،

ންގެްމެންބަރުންނަށްްމިްފުރުޞަތުްލިބިފައެއްްނެތް.ްއެހެންކަމުން،ްވަނަްމަޖިލީހުގައިްނޫނިްއޔާްމަޖިލީހުގެްރައްޔިތ17ްު

ްުދވަހެއް.ް ްޙައްޤު ްއުފާކުރުން ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮުތަގއި ްމަންދޫބުންގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްާރްއޖޭގެ ްރަްއޔިތުން، ްރާއްޖޭގެ މީ

ނެތްތޯްބެލުމަކީްއޭގެްް،ރުްޮއތްތޯމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުަގއިްއިންނެިވްމީހެއްގެްމައްޗަށްްއިތުބާް،ކަމަކީްޙައްޤުްކަމެއް.ްމި

ްވާަދވެރިް ްއެފަދަ ްަކންތައްތައް ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީ ްނިމިދިޔަ ްމި ްހަމައެއާެއކު، ްއަދި ްކަމެްއ. ްރަނގަޅު ްހަމަ ޒާތުަގއި

ްހިނގަމުންދިޔަިއރު ްކަމެއް.ްްމިް،މާޙައުލެއްަގއި ްހުރި ްޤަބޫލުކޮށްގެން ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ްކަމަށް ްކަމެއް ްއަންނާނެ ކަމަކީ

ްރަީއސްްޖޭގެރައް ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިަރއްޔިތުްނގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމީހަކީ ްއިންނަ ްއަށްކަމުަގއި ްޮގނޑި ްއިންތިޚާބުަގއި ްލީހުގެ

ްކުރިމަިތލައި،ްއިންތިޚާބު،ްވާދަކޮށް ްމީހަކަށްއިންތިޚާބަށް ްނޫންްްވާންޖެހޭ ްއެ ްއަދި ްވެސް ްއިންތިޚާެބއްަގއި ވާތީ،ްރިޔާސީ

ްއިންތިޚާބުތަކު ްޖެހެސިޔާސީ ްެވސް ްހަަގއި ްދާއިރާގަިއ ްސިޔާސީ ްގޮތުން ްޢަމަލީ ްމީހަކަށް ްއެ ްދުނިޔޭގެްނީ ރަކާތްތެރިވާން.

ްޤައުމުތަުކގައި ްއިންތިޚާބުްބައެއް ްމީހަކު ްރައީސްކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ނޑިރަްއޔިުތންގެ ްގޮ ްމީހެއްގެ ްއެ ައކީްްކުރުމަށްފަހު
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ްހާ ްޫނން.ްއެފަދަ ނޑިެއއް ްގޮ ްވާދަކުރަްއވާނެ ްމެންބަރުން ްއެހެން ްނިޒާމުތަުކގައިްް،ލަތްތަކުަގއިމަޖިލީހުގެ ްއެހެން ްުދނިޔޭގެ

ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްކަންކަމާްކަމުަގއިރައްޔިތުންގެ ްސިޔާސީ ްމީހަކީ ްމަޖިލިސްްް،ދުރުވެްްހުންނަ ްރައްޔިތުްނގެ ހަމައެކަނި

ްމި ްބަލައިގެންފައި ނޑުމެން ްމީހެއް.ްއަޅުގަ ްހުންނަ ްކަންތައްތަުކަގއި ްގާތްކުރަނީްހިންގުމުގެ ްއެންމެ އެމެރިާކގެްްވާްނިޒާމު

ްަރއްޔި ްިނޒާމުގައި ްއެމެރިކަމާގެ ްމަޤާނިޒާމާ. ް ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމީތުްނގެ ްހުންނަ ްސިޔާސީްމުަގއި ހަކީ

ްހަ ްގޮުތން ްޢަމަލީ ްކަންތައްތަުކގައި ްރަކާތްތެރިވާ ްވާދަވެރިްމުހިއްމު ްނިމިދިޔަ ްމި ްރާއްޖޭގައި ްއެހެންކަމުން، ް،މީހެއް.

ްކަންތައް ްއިންތިޚާުބެގ ްރިާޔސީ ްނިމިގެންދާއިރުްސިޔާސީ ްރައީސާް،ތަްއ ްޕާީޓއަކުންްްމަޖިލީހުގެ ްެއއް ްޮކންމެވެސް މެދު

ްކުރިމަތީަގއިް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްގޮތް. ްކުެރވޭނެ ްެއއީ،ްއެކަން ްކަމެއް. ްއެކަށީގެްނވާ ްޝަކުާވުކރުމަކީ ްޕާޓީތަކަކުން ނުވަތަ

ްމައްސަލަްމި ްއެނގެނީްވާ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްބަލާިއރު ްޙަޤީޤަތާްމިް،އަށް ްނެތްްކަމަކީ ްޙަޤީޤަތެއް އެްއެވްސްް،ދުރު،

ްބިނާކޮ ްމަްއޗަށް ްހުށަހެޅިފައިްްއޮތްްމައްސަލަެއއްްނޫންކަހަލަްއަސްލެއްގެ ްވާހަކަތަކެއްްނެތިށް ްޙަޤީޤީ ،ްކަން.ްއެްއެވސް

ްޝުޢޫ ްހޫުނގަދަ ްއިންތިޚާބެްއގެ ްބައްޓުންޖަރިޔާސީ ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުެގ ްބޭނުންކުރައްވައިރުތައް ްފުރުޞަތު ްހާލުމުގެ

ްވާނީްހުށަ ްމަސަްއކަތްކޮށްފައި ްއަުޅަގނޑު ްހުރެ ްގޮުތގައި ްރައީސެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް. ްހުށަހެޅުްއުވމެއް ހަޅުއްވާފަިއވާ

ްދިވެހިރާްއޖޭގެޤާނޫނުއަސާ ްވެސް ްދުވަހަކު ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްތެރޭގަ. ްއިމުގެ ްޤާނޫނުެގ ްއާއި އަށްްްޤާނޫނުއަސާސީްސީ

ްޢަ ްގޮަތކަށް ްކުޑައިމީްސވާނެ ްމީހެއް ްނެނޫންމަލުކުރާނެ ްދައުލަތް ްިދވެހި ްއަޅުަގނޑަކީ ްއެންެމް. ްިތޔަ ްޓަކައި ގެެހއްޓުމަށް

ނޑުްޤަޫބލުކުރާްގޮތުަގއިްރައްޔިތުންެގް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއެއްފަދައިންްޤުރުބާންވާންްތައްޔާރަށްްހުރިްމީހެއް.ްއަޅުގަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއަބަދުވެސް ްޤާނޫނަކީ ްބާރުތަކުގެ ްއިމްތިޔާޒުތަާކިއ ްބަހުސްކުެރވޭނެްމަޖިލީހުގެ ްތެރޭގައި ް،ެގ

ްާޤނޫނެއް ްބިލެއް، ްތަފާތުވާނެ ްިޚޔާލު ްތެރޭގައި ްރާއްޖޭގެްް.އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދޭހަވެގެންދަނީ ްައޅުަގނޑުެމން އެކަން

ްަސރުކާ ްއެްއވެސް ްކުރީގެ ްމީގެ ްޤާނޫނަީކ ްބާރުތަކުގެ ްއިމްިތޔާޒުތަާކއި ްމަޖިލީހުގެ ްސަރުކާެރއްްރައްޔިތުންގެ ްއެ ރެްއގައި

ްޢިއްޒަތްތެްއެކުްތަޞްދީޤުނުކުރަްއވައިްްހުންނެވިްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްހިންގަވަން ްތިޔަ ްއަމިއްލަފުޅަށްްގެން ްމެންބަރުން ރި

ްޤާނޫުނއަސާސީން ްތެރެއިްތަޞްދީޤުކުރައްަވއި ްބާރުގެ ްޤާނޫނެއްލިބިދީފައިވާ ްަކނަޑައޅުއްވާަފިއވާ ކަންްން

ްމިް ްތެރެއަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތަޢާރަފުްހަނދުމަފުޅުކުރައްވަންޖެހޭނެ. ްއަިއިއރުބިލު ްބޭފުޅުންނަށްްް،ވެގެން ބަެއއް

ްާބރު ްއިމްތިޔާޒުތަކާއި ްގޮުތގަ.މަޖިލީހުގެ ްކާރުގެ ްިޑއުޓީފްރީ ްއޮތީ ްމާނަކުރެވިފައި ްލިބިދޭްްތައް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ނުަވތަ

ނޑުމެންނަށްްލިބިދޭްއެހެންުނވަތަްްގެްގޮުތގަ.ރަތްްޕާސްޕޯޓެއް ޙަޤީޤަތުަގއިްރައްޔިތުްނެގްް.އިނާޔާތްތަކެްއގެްގޮުތގަްއަުޅގަ

ްއިމްތިޔާޒާ ްމެންބަރުންގެ ްއިްއިމަޖިލީހުގެ ްއަޑު ްރައްޔިތުްނގެ ްނެތިއްްބާރުތަަކކީ ްބިރުވެރިކަމެއް ްފުރުޞަުތ މިްް،ވުމުގެ

ް ްމެންބަމަޖިލީހުގައި، ްތަޅުމުގައި ްޤާމަޖިލީހުގެ ްމާޙައުލެއް ްލިބިދޭނެ ްޢިއްޒަތްތެރިްރުންނަށް ްއޮތުން. އިމުކޮށްފައި

ްބައެއްްމެންބަރުންގެ ްހަނދުމުފުޅުްތެރެއިން ްް،ހުންނާނެމެންބަރުން ްތެެރއިން ނޑުމެންގެ އަހަރުްްވަނ2115ްައަޅުގަ

ްއެކުަލވައި ްައއިއިރުްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްފެށިގެްނ ްމަސަްއކަތް ްމެންބަރުންެގްް،ުލމުގެ ްތިއްެބވި ްމަޖިލީހުގަިއ ްޚާްއޞަ ެއ

ްތަފާތުވުންތަކެއްްްތެރޭގައި ްޚިޔާލު ްއޭރުްއުފެދުނު ްތެރޭަގއި ނޑާލުމަށްފަހުްްގެ ްމެދުކަ ްއިންަނވާެންް،ޖަލްސާ ރިޔާސަތުަގއި
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ްހަމަޔަބޭފުޅަ ްއިންތިޚާުބކުރުމާ ްއަލުން ްދިޔައިރުކު ްއެް،ށް ްުދވަހު ްއިސްކޮްށއުުޅއްވިްްއެ ްެވސް ގިަންްކަންތައްތަުކަގއި

ްތިއް ްާހޒިބޭފުޅުން ްބޭފުޅުން ްއެ ްބަންދުކޮށްފަ. ްޖަުލގައި ްނެތިބެވީ ްދުވަް،ރުވުމެްއ ްއެ ނުޑމެން ްމަޖިލީހުެގްއަުޅގަ ހު

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަލީގައި ްތަޖުރިބާތަކުގެ ްއެފަދަ ނޑަެއޅީ. ްކަ ްބޭފުޅަކު ްޤާނޫނުއަސާސީްރިޔާސަތަށް ެއްއްއެކަަށއަޅާފަިއވާ

ްޤާނޫނުއަސާސ2118ްީ ްއަހަުރގެ ްއަލީގަްް.ައކީްވަނަ ްތަޖުރިބާތަކުގެ ްއެފަދަ ްހަމަެއާއއެކު، ްމެންބަރުންްއަދި ްތިޔަ އި

ްތަޞް ްމަޖިލީދީޤުކުރަްފާސްކުރަްއވަިއ، ްރަްއޔިުތންގެ ްޤާނޫެނއް ްބާރުތަކާއްވާަފއިވާ ްއިމްތިާޔޒުތަާކއި ްޤާނޫނަކީ.ްްހުގެ ބެހޭ

ްކުރިމަީތގައިް ްގޮް؛އަޅުަގނުޑގެ ްަރއީސެްއގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައްކަތްރައްޔިތުންގެ ްމި ްައޅުަގނޑު ކުރަމުންްތުަގއި

ްް،ގެންދިޔައިރުް ްެއްއވެސް ްކުރިމަތީގައި ނޑުގެ ްމެންބަރެއަުޅގަ ްއެ ްނަމުންމެންބަރަކީ ްކުރިަމއްޗަށްްްއްގެ ނޑުގެ އަޅުގަ

ްއިްނތި ްބަޔަކު ްތެރެއިން ްާއބާދީގެ ްރާއްޭޖގެ ްވެސް ްބޭފުޅަކީ ްކޮންމެ ްނޫން. ްބޭފުޅެއް ްރަްއޔިތުންެގްފެންނަ ްއެ ޚާބުކޮށް،

ްމިއަޑުް ްއުފުްއިްއވުމަށް ްޓަކައި ްރައްިޔތުންނަށް ްދިވެހި ްައޑުފުޅު ްބޭފުޅުންގެ ްތިޔަ ްމަންދޫބެއް. ްފޮނުވާފަިއވާ ަލާވްއްތަނަށް

ްރައްް ްފާޅުކުރަްއވާް،ޓަކައިްމަށްކާތެރިކޮށްދިނުއަޑު ްބޭފުޅުން ްނެތްްިތޔަ ްބިރުެވރިކަމެއް މާޙައުލެއްަގއިްްޝުޢޫރުތައް

ކުެރވެންްް؛ފާޅުކުރެްއވުމަށްްމަގުފަހިކޮށްިދނުމަށްްޓަކައިްައޅުަގނޑުްކޮންމެްކަމެއްްެވސްްކުރަނީްޤާޫނނީްއިމުގެްތެޭރގައިް

ްވެް ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ނޑުއޮތް ްކުރާނަން.ްއަޅުގަ ްތަޖުރިބާސް ްްމިްކުރަމުންމެން ްމަޖިލީހަކ17ްްީދާ ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްުކލަ ްވަރަށް ްތާރީޚުަގއި ްބުނާނަނެރާއްޖޭގެ ްމީހުން ްދިރާސާކުރާ ްފަހުން ްތާރީޚު ްރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހެއް. ްލިެޔވޭނެ ް،ގަދަކޮށް

ް ްޙުކ17ްޫރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނީ ްރާއްޖޭގަިއ ްމަޖިލީހުން ްރައްިޔތުންގެ ްބަރުް،މަތެއްވަނަ ްހަޔާތެއްްރާއްޖޭގައި ލަމާނީ

ނުޑްޤާ ްއަުޅގަ ްހައިސިއްޔަތުން ްރައީސެްއެގ ްމަޖިލީހުގެ ްޤުރުބާނީއެއް ްކޮންމެ ްވާންޖެހޭނެ ްކުރުމަށް ްއެކަން އިމުކޮށްދިނޭ.

ްުކލަޔަކަށް ްއުފަލާްއެް،ޕާޓީައކަށްް،ވާނަން.ްއިރާދަކުަރއްިވއްޔާ ްނުބަލާނަން.ްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ެއުކްްނޫން

ްބޭނުން ްދަންަނވާލަން ްެފށިގެންދާއިުރގައި ްބަހުްސގައި ްމި ްހަނދުމަފުޅުޢިް،މިއަދުގެ ްމެްނބަރު ް،ހުންނާނެއްޒަތްތެރި

ްއެހެންް ްދިމާވި ްގޮތަށް ްވަޑައިނުގެންެނވޭ ްމަޖިލީހަށް ްމެންބަރުން ްބައެއް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވެސް ްްހާދިސާތަކުގައި ްހުންނާނީ ްމެންބަރުއަުޅަގނޑު ްތިޔަ ްއެކީގައިްް،އެކީގައިްންނާ ްމެންބަރުންނާ ރާއްޖޭެގްް،އެ

ްފުރިހަމަްރައްޔިތުންނާ ްްއެީކގައި ްތެދުވެ ްޙައްޤުއަށް ްބުނެފަ.ްއަދިވެހަމަ ްޙައްޤުބަސް ްހަމަ ނުޑްބުނާނީ ްއަޅުގަ .ްބަސްސް

ްޙައްޤު ްސާިބތުވެހުންނާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮުތގަިއ ްުބނަމުންދަނިކޮށް ްޅުއަބަސް ނޑާ ްފިަޔވަޅަކަްށްގަ ްއަޅުްއވާ މެދު

ްކުޑަ ްމައްޗަްށ ްބޭފުޅެްއގެ ްއެްއވެސް ްތިޔަ ްހިތުަގއި ްބޭފުޅުންްއަޅުަގނުޑގެ ްތިޔަ ްޯނންނާނެ. ްބުރަކަމެއް އަދިްް،ވެސް

ބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްްކަންކަމަށްްހެކިވެގެންދާނެ.ްވަރަށްްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްއަދިްރާްއޖޭގެްތާރީޚުްފަހުންްމި

 އީސް.ްރަ

ް
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ް ްގެންދިއުުމގައި ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްމިއަުދެގ ްއާެދ، ްޝުކުރިއްާޔ. ްވަނީ ްކޮމިޓީން ްރަނަގޅުްާޢއްމު ްވަރަށް ލަފާދީފައި

ްއެބަްގަިއޑް ްދެްއވާފައި ްްލައިެނއް ްއެގޮތުން ްމިވޭ. ްް،ވަނީްވިދާުޅވެފައި ްދިގުމިަނކީ ްދެނ2ްްްބަހުސްެގ ްކަމަށް. ގަިޑއިރު

ްަވޑަިއގެންނެވުމަށްްދެވުނުްޖަވާބުދާރީވެއޮތީްދެންމެްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްްމިދެއްެކވުމަށް.ްކަމަށްްވާހަކަފުޅުްބަރުންްމިމެން

ްވަުގތުގެްއިތުރުންްމިނިޓ11ްާ ްއޮތީްބަހުސް.ްމިްދެންްބާކީްޮއތްްވަގުތުް،އަދިްކުިރއަށްްމިްބަހުސްގައިްއަުރވަންްއޮތް

ްމި ްްދެން ްޖުމްލަ ްބަހުސްގެ ްއެ ްމެއޮތީ ްމެންބަރުންގެ ްއެހެންވީމާ،ްވަގުތު ްލަފާދީފަ. ްބަހާލުމަށް ްއެްއވަރަކަށް ދުގައި

ނޑަްށްްއަޅުަގނޑުްބަހުސްްފެށުުމގެްުކރިންްއެނގެންްއެބަ ދަްއކަވާނީްކިތަްއްޖުމްލަްމިްބަހުސްގަިއްވާހަކަފުޅުޖެހޭްއަުޅގަ

ތެރޭންްެވްސްފުރުޞަތެއްްަޖވާބުދާރީވުމަށްްދުމެަބއިީވމަްބަހުސްގެްްމެންބަރުންކަން.ްސަބަބަކީްެއްމެންބަރުންގެްއަދަދުްދެ

ްއަރުަވންޖެހޭ ްރައީސަށް ްގަސްތުްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްހުޅުވާލުތީ. ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްމިްކުރަނީ މަށް.

ްަބއިވެިރވެް ްފުރުޞަތުްވަަޑއިގަުތމަށްބަހުސްގައި ްއެ ްއެދިވަަޑއިެގންނެވުމަށް. ްފުރުޞަތަށް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ

ްބަން ްއަޅުަގނޑު ްއޮތް ްުކރިއަށް ްމިނެޓ5ްުދުކުރާނަން ްގޮތަށް ްއެ ްކޮމިޓީންްްއަުޅަގނޑަށްތެރޭގަ.ްއޭގެފަހުަގއި އޮީތްޢާއްމު

ްެއއީްްގަިއޑްލައިން ްބަހާލުމަށްްލިބިފަ. ްަވގުތު ްބަހުސްގެ ްްމި ްއޭރަށް. ްެއނގޭނީ ނޑަށް އެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ނޑުްދަންނަވަން.ްްންނަވަންމެންބަރުންްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑިއގަރިްޢިއްޒަތްތެދަްއކަވަންްބޭނުންާވްހުރިހާްވާހަކަފުޅު އަުޅގަ

ްރަޝީދު.ްރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުބެހޭްމައްސަލަެއއް،ްވިލުފުށީްދާއިްނިޒާމާއާދެ،ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރަޝީދުްރިޔާޟުދާއިރާގެްމެންބަރުްވިލުފުށީް

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލައިއަ، ްނިންުޅަގނޑު ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ްބޭނުންވޭ ްބަލައިލަން ްއެއީ ްނިންމުން. ްއޮތް ލަންްމާފައި

ްސަބަބަކީ،ްމި ްނެތް.ްްމާވަގުުތްްބޭނުންވާ ްމިތާ ްމެންބަރުންނެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިގިނަ ްމިތާ ްްޚާއްޞަކޮށް ްގިނައީްވަގުތު

ްެއހެންވެްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމެންބަރުން. ްނިސްބަްތެވަވޑަިއގަންނަވާ ްއެްއަށް ްމަްއޗަށް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް އްޖެ

ނޫނީްް،މެންބަރުންގެްތެރޭންްިމއަދުްދުނިޔޭަގއިްތިބ77ްިްވަންޏާްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްކަމަށްްްނިސްބަތުންްބަހާލައިފި

ްމީހުްމި ްތިބި ްގެއްިލގެްނދިޔުވަގުތު ްފުރުޞަތު ްއެ ްޢިްއޒަތްންނަށް ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްއެކަީށގެންވާ ތެރިްމަކީ

ދައްކަންްބޭނުންވާްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުްއޮންނަްގޮތަށްްމިކަންްކުރައްވަންޖެހޭނީ.ްމެންބަރުންނަށް،ްމިކަމުގައިްާވހަކަ

ނޑައަޅާަފއިްެއގޮތަށްްްަބއިވެިރެވވޭްމީހުންްމަޖިލީހުގައިްމިއަދުްމިްބަހުސްގައިްވަގުތުްތިބިްމީހުންނަކީްއެއީްމި ކަމަށްްކަ

ްވަން ްކަމަށް ްނިންމައިފި ްގެއްލިގެންދާނެ. ްފުރުޞަތު ްއެ ްޏާ ްމަްކުރިއަކުންްމީގެދެން ްރިޔާސަތަކުންްމިކަްނ ޖިލީހުގެ

ްމެންބަރުންނަ ްުނވޭ ްމަޖިލީހަްށްްމިް،ށްއަންގާފަެއއް ްކުއްިލއަކަށް ްގެންާދނީކީ. ްކުިރއަށް ްކަންަތއް ްބަހުސްަގއި ްމި ގޮތަށޭ

ްްއައިތަނުން ްނިންމުން ްތި ްކޮމިީޓގެ ްިވދާޅުވެދެއްްޢާއްމު ްޤަބޫލުނުކުރަންްރިޔާސަތުން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ވީ.
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ް ްތިއީކަން ްގޮތް.ްއަދިތިކަން ްމައްސަލަްއޮންނަންޖެހޭނެ ްއެޖެންޑާކުރަންޖެހޭްްހަމައެއާއެުކގަިއްމި ްމިއަދު ްމީކީ ްވެސް އަކީ

ގެްގަާވއިދުަގިއްގައިްހުށަހަޅުްއވާފައިްމައްސަަލއެއް.ްމަޖިލީހުނޮވެމްބަރ27ްުއަކީްްމައްސަލަެއއްްވެސްްނޫން.ްމިްމައްސަލަ

ްގޮތުން...ްބުނާ

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްތިްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ،ް ނޑުްގަިއޑްލައިންމެންބަރު،ްއަޅުަގނޑަށްްފާހަގަކުެރވިއްޖެ ްވިދާޅުވިްވާހަކަ.ްއާދެ،ްމިހާރުްއަުޅގަ

ނޑުްމިހާރުްގަސްތުދެންނެވީ.ްއެހެންްގޮތްްއަޅުަގނޑުްމިްމާނަކުރި ންްމަޖިލީހުގެްގަިޑއިުރވުމ1ްުްކުރަނީނަމަވެސްްއަުޅގަ

އެހެންވީާމ،ްްކަމަށްްބަލާފަިއްަވގުތުްއަރުވަން.ްބަިއވީްބަހުސްްދެަބިއވީމަްްއަުރވަން.ްއެީއްަވގުތުްދެރައީސަށްްފުރުޞަތު

ްފުރުޞަތު ްމިއަޅުަގނޑު ްދާއިރާެގްްއަުރވަްނ ްހުޅުހެންވޭރު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ފަށަނީ.

ްންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްމޫސާްމަނިކުއިރާގެްމެންބަުރްދާހުޅުހެންވޭރުް

ނޑުްޔާތުގަިއްމިއަދުްެވސްްމީްދުވަހެއް.ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްހަް`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް. އަުޅގަ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ްް،ހަމަ ްމ17ްަމި ްރައްޔިތުންގެ ްއައިއިުރގައިްވަނަ ްފުރޮޅިެގން ވަަނ17ްްް،ޖިލިސް

ްވަަރށް ްމަޖިލީހަށް ްްރައްޔިތުންގެ ްައއި. ްކުިރމަތިވެގެން ްގޮންޖެހުންތައް ްބަދަލުވެްގިނަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ް،ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ް ްޭއރުގައި ްއައި. ްފެށިގެން ްްޑިމޮކްރެޓިކުްވެރިކަމެްއ ްވެިރކަމުގެ ްއަިއ ްެއކުލެިވގެްނ ްޕާޓީތަްއ ްގިނަ ގަިއްތެރޭްހަމަތަކުން

ްވައިއެކުލަް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްެލވުނު ްފެނިގެންދިޔައީ ްރައީސެއްެގްގޮތުަގއި ްމަޖިލީހުގެްފުރަތަމަ ްމި ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ

ްޢަބްދު ްއޮނަރަބަލް ްރައީސް ްގޮންޖެހުންތަކާް.ޝާހިދުهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްްތަފާތު ދިަޔއިރުަގިއްްކުރަމުންމަސައްކަތްއެކީަގއި

ް ްހިންގާ ްސަރުކާރު ްމައްސަލަްއޭރުަގއި ްމި ްމިއަދު ްބޭފުޅުްނނަކީ ްތިއްބެވި ްއިދިކޮޅަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްއޮތީ ްގޮުތގައި ޕާޓީގެ

ް ްބޭފުޅުން. ްޕާޓީގެ ްއިތުބާރާހުށަހެޅުއްވި ްޔަޤީންކަމާއި ްވަރަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަންްއެހެންނަމަވެސް ކެރޭްއެކީަގއި

ްެވއްޓިދިއުމާއަޅުަގނ ްސަރުކާރު ްމަޖިްޑުމެްނގެ ްމި ްވެސް ްހަލަބޮލިވެހަމައަށް ްވަރަށް ްތެރެ ްފަހަރު،ްލީހުގެ ތަކުގަިއްތަފާތު

ް ްފަހަރުްހޫނުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގިނަ ްދިމާލަށް ްރައީސާ ްހަަމލާތައް ްބަހުގެ ްހޫނު ްނުވަތަ ްފޮުނވާފަިއްބަހުސްތައް ތަކުގައި

ގެްހިްތވަރުފުޅާިއްޝާހިދުهللاްޢަބްދުގޮތަށްްބަލާއިުރގަިއްްކުަރްއވާފައިްހުރިހެންނަމަވެސްްރައީސްްމަަސއްކަތްހުންނާނެ.ްއެ

ް ްައޅުަގނޑު ްޕާމަސައްކަތަކީ ްލީޑަރެއްއޭުރގައި ްގްރޫޕު ްޕާލަމެންޓޭރިއަނުންކޮޅަކާްލަމެންޓު ްމަދު ްހުރެގެން، ްގޮތުަގއި ްގެ

ްސަުރކާރާއެކީް ްމަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްބައިްްގައި ްމީހުންގެ ްއޮތް ްއިިދކޮޅަށް ްއަދި ްއެްއކޮޅަށް.

ކުެރްއވިްބޭފުޅެއްްމަޖިލިސްްގެންެދވޭޯތްމަސައްކަތްްެއކީަގއިްމިްއަމާންކަމާސުލްޙަވެރިކަމާިއްރަްށްގިނަކަމުަގއިްވިޔަްސްވަ

ތަނުަގިއްްހިނގައިިދޔަްގޮަތކީްމިްލަތުގެްތެޭރގައިްކަންބަޣާވާުތގެްހާ،ްބަޣާވާތަކުންްވެއްޓިްޝާހިދަކީ.ްސަރުކާުރްهللاްޢަބްދު
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ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްގޮތެއް ްއޮތް ްއެްއޗަަކށްވާހަކަދެްއކެން ްއެނގޭ ްވެސް ްެއްްންެމނަށް ްއެހެންވީމާ، ވާތީވެ.

ްއަޅުަގނޑުމެންނާމުއްދަތު ްވެސް ްތެރޭަގއި ްފަރާތުންްގެ ްީޑ.އާރު.ީޕެގ ްގޮުތގައި ްާޕޓީއެްއގެ ްއިދިކޮޅު ްއޭރުގައިް، އަދި

އަނިާޔވެރިްވެރިކަމުެގްްފަހުގައިްފެށިގެންްއައިްނުވަތަްބަޣާވާތަށް،ްވެިރކަމުަގިއްއިދިކޮޅަށްްތިބިްމީހުންް،ކުރަމުންވެރިކަން

ްކެތްތެރިކަމާ ްަވރަށް ްއެކީަގއި ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވެސް ްމަސައްކަތްްތެރޭގައި ްބޭފުެޅއް.ްއެީކގައި ކުެރއްވި

ްްފާހަގަކުރެވޭ ްވައްދަންެވގެން ްލީޑަރު ްބާޣީ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބޭނުންވީމަގޮތުަގއި ް،ްސަރުކާރުން ްހުރިހާްއެކަމާ ހިނގައިިދޔަ

ް ްމިްތަނުަގއިްމިމަސައްކަތަކީ ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްކަމެއް.ްނޭނގޭ ްވަރަށްްެއނގިގެންދާނެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނެތް. ްތަނަކު

ްޓަ ްހެދުމަށް ްބިލުތައް ްކޮމިޓީަތކަށާއިގިނަ ްއެކިއެކި ްމަޖިލީހުގެ ްލީޑަރުންނާޕާްކައި ްގްރޫޕުގެ ްވަރަށްްްލަމެންޓްރީ އެއްކޮށް

ްއެްބިލުތައްްނިންމުމުގައިްވަރަށްް،ށްދޭންްބޭނުންވާްބިލުތައްްހެދުމުގައިރައްޔިތުންނަށްްފޯރުކޮްބުރަްމަސައްކަތްކުރަްއވަިއ،

ްމަސަްއަކތް ްބާރުއަޅުްއވައި ްބޮޑަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބޭފުޅެއް.ްހަމައެއާެއކީަގއި ްތެރޭަގިއްކުރަްއވާ ނޑުގެ ްފޯރިގަ އަރައިގަންނަ

ނަޑއި ހިސާަބށްްދާއިރުްވެސްްމަޖިލީހުެގްްަލއި،ްމިމޭޒުްަވއްޓަިއ،ްބޯޑުްބިންދަިއ،ްަގޔަށްްއަތްް،އެއްަބއިްމީހުންްނަރުކަ

ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްނިކަމެތިކަމެއް ްމެންބަރަކަށް ްވައްދައިގެްންް،އެްއވެސް ްފުލުހުން ްނުވަތަ ްބެލުމަށް ްމައްސަލައެއް ޖިނާޢީ

ކަިއްވެްސްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްއުޅެވޭނެްތަަނކަށްްހެދުމަށްްޓައެީކގަިއްްމިްމަޖިލީހަކީްސުލްޙަވެރިކަމާް،ކަމެއްްނުކޮށްް

ްމަސަްއކަތްބުްވަރަށް ްރަކޮށް ްބޭފުެޅއް. ްުކރެއްވި ްްއެްމިއަދު ްއިންނެވީ ްމެންބަރެއްްމަނިކުފާނު ގޮތުގަ.ްްގެއެމް.ޑީ.ޕީގެ

ް ްތެޭރަގއި ްކަންތައްތަކުގެ ްހަލަބޮލި ްހިނގައިިދޔަ ްެއމް.ޑީ.ޕީްެއއްެވސްއެހެންނަމަވެސް ްަވކި ްމިވެނިްގޮަތކުން ކަެމއްްްއަށް

އަކީްްތަެންއްނުފެނޭ.ްމިްމައްސަލަްައށްްފައިދާެއއްްކުރުމަށްްމަަސްއކަތެއްްކުރަްއވާފަިއްއޮތްް.ޕީކުރުމަށްްޓަކަިއ،ްއެމް.ޑީ

ް ްބަދަލުވާްނެވގެން ްވެރިކަން ްކާޑުރާއްޖޭގެ ްދެ ްމައްސަަލއިަގިއްދެކޮޅުން ްހިނގައިިދޔަ ްތެޭރަގއި ްޯވޓުގެ ްނެގުނު ގޮތަށްްްމި

މަޖިލީހުގެްނައިބުްރައީސްގެްމައްޗަށްްއެމް.ޑީ.ޕީންްލީްްރަީއސް،ްއަކީްމިއަދުްޢިއްޒަތްތެރިްއެއްްމައްސަލަްލީްމައްސަލަ.

ްމިްް،އޭުރގައިްމައްޗަށްްއިދިޮކޅުްފަރާތްތަކުން،ްްޝާހިދުގެهللاްޢަބްދުްައކީްމަޖިލީހުގެްރައީސްްްމައްސަލަ.ްއަެނއްްމައްސަލަ

ނޑުމެންނާ ހިސާބަްށްްފޮޅުވަމުންްމިް،ން.ްމިްދޭތިްލަިއގެންްތަުޅވަމުިއދިކޮޅުްފަރާތްތަކުންްލީްަމއްަސލަްދެންނެވީްއަުޅގަ

ްްއާދެވުުނއިރުަގއި ްގޮތަކުްނ ްކޮންމެ ްަބދަލުވެއްޖެ. ްވެރިކަން ްއަރަިއވަަޑއިގެން ްމިައދު ްވެިރކަމަށް ްިތއްެބވިނަމަވެސް

ް ްމަޖިލީހުގައި ްމިއަދު ްބޭފުޅުންނަކީ ްޔާްައޅުަގނޑުމެންނާތިއްެބވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޭފުޅުން. ްފިކުުރގެ މީްންއިދިކޮޅު

ްހަޢަބްދު ްވެރިކަާމ ްވިދާުޅވީލްޤައްޔޫމު ްް،ވާލުެވ ްމިހިރީ ްެއއްާބރުލުންދީގެންތިމަންނަ ރަްއޔިތުންެގްް،ރައްޔިތުންނަށް

ްވެސް ްއެއްބާރުލުންް؛މަޖިލީހަށް ްސުލްޙަވެރިކަމާވާހަކަދަްއކަިއގެން ްނިޔަތުގަޭއ.ްްދީގެން ްކުރުމުގެ ްކަްނކަން އެީކގައި

ނޑުމެްނގެްެކނިޑޑޭޓުްބަލިެވވަަޑއިގެންެނވިްނިމިދިޔަްއިންތިޚާބުަގއި ްވިދާުޅވީްް،އަުޅގަ ސަުރކާުރްަރއީސްްނަީޝދުްވެސް

ްމި ްތިމަންނަމެން ްޓަކައި ްއިޝާާރތްކުރަްއވާފައިްހިންގުމަށް ްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްއެއްބާރުލުންދޭށޭ. ރައީްސްް،ވަނީްްތިއްބެވީ

ްهللاްޢަބްދު ްހިންގުމުަގއި ްސަރުކާރު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްކަންތައްތަުކގަިއްރަްއޔިތުް،އެއްބާރުލުންދީޔާމީން ްބޭނުންވާ ންނަށް

ްެއއްެޗްއްްފުރިހަމަކަމާ ްހުރިހާ ްއެ ްނޫން. ްެއއެްއ ްމަންޒަރަކީ ްފެންނަ ްިމ ްމިއަދު ްއެކަަމކު ްދިއުމަށް. ްކުިރއަށް އެކީ
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ްތި ްއޮތް ްާލފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސްްއުވިިދޔައީ. ްނެގީ. ްމައްަސލަ ްއިތުބާުރގެ ްއޮތް ްމަްއޗަށް ބޭފުޅާގެ

ނޑަެއޅިގެންްހަނގުރާމަޝާހިދުެގްމައްސަލަްމިަތނަށްްލައިގެންްެނގުމުގެްބޭނުهللاްމަށްްޓަަކއިްޢަބްދުގޮތްދޫނުކުރު ްަމކީްކަ

ްވާނަމަްްއިޢުލާނުކުރުން ްއެބަް،ކަމަށް ްއެނގެން ްއެކަން ނޑުމެނަށް ނޑުމެންެގްްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭ.

ް ްމެންބަރު ްޕާޓީގެ ްރައީސް،ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްހިهللاްޢަބްދުމަޖިލީހުގެ ްހުރިހާްޝާހިދު ްކުެރވެންހުރި ްޓަކައި މާޔަތްކުރުމަށް

ްކުރަ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެދެން ްއަުޅަގނޑު ްކުރާނަން. ްބައްަލަވއި،ްމަސައްކަތެއް ްމަސައްކަތަށް އްވާފަިއވާ

ްވޯޓު ްވެސް ްބޭފުޅުން ްވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް.ްއާދެ،ްހުރިހާ ްތަފާުތވެިދނުމުގައި ވިޔަްސްްކަމުަގއިްތަފާތުވިްފިުކރުް،ޚިޔާލު

ްމި ްއަނިޔާެވރިކަްމިއަދު ނޑުމެންނާފެންނަނީ ްއަުޅގަ ްވިލާަގނޑު ްއަންނަްމުގެ ްއަތްލަީންްދިމާލަށް ްއެ ްފުރަތަމަ ތަން.

ްޢަބްދު ްއޭގެهللا ްގައިގަ. ްމިްމާނަްޝާހިދު ްދެން ްތަޅައިްްއަކީ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްތިބި ްތިބިއްޔާ ތަނުގައި

ނޑުމެްންއަް،ދުތައްްަކމަށްްވާނަމަޔާސީްމަަސއްަކތުގައިްހިންެގވިްވަޢުސިފުޅުންގެްއެއީްެއްބޭސުންނާފަތިކޮށްލާނަމޭ.ް ުޅގަ

ްކުޑަ ްމީހަކީ ްހަނދާންކުރައްވާތިްގޮޅިކޮންމެ ްހަނދާންކުރައްވާތި! ްއެކަމަކު ްމީހެއް. ްދާންޖެހޭނެ ްރާއްޭޖެގްް!އަްށ މި

ގަ.ްެއްއވެސްްއިންތިޚާބަކުންްައޅުަގނޑުމެންްަބިއކޮށްފައިްއެއްަބއިްއޮތީްއަުޅަގނޑުމެންނާްެއކީްރައްޔިތުންެގްއާބާީދގެްދެ

ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮތަކަށް ްމަޤާމުތަކުންްްވާދަނުކުރެވޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލެވިދާނެ. ްޖަލަށް ްގެންގޮސް ތަނުން

ްވަކިކުެރވިދާނެ.ްައޅުަގނޑުމެްންއަނބިދަރިންްވެސްްދުްއވާލެިވދާނެ.ްއެކަމަކުްައޅުަގނޑުމެންެގްމިްފިކުރު...

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރަޝީދުްރިޔާޟުގެްމެންބަރުްއިރާދާވިލުފުށީް

ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިްޝުކުރިއްޔާ ްރައްޔިތުންގެ ްރައީސާއާދެ، ްްލީހުގެ ްމައްސަލައާްދެކޮޅަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ މިއަދު

ނާއެއްްިމއަދުްޑިމޮކްެރސީގެްރީިތްނަމޫްެއްމަނިކުާފނުްފާހަގަކުރެްއވޭނީ؛ްގޮތުންްައޅުަގނުޑްދަންނަވަންްބޭނުންވަނީ،ްބެހޭ

ްމި ްފެނިގެން ްްމަޖިލީހުން ްމިއަދު ްއެހެންކަމުން ްގޮްތްދަނީ. ްދެކިވަަޑިއގަންނަވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްމައްސަލައިަގއި މި

ނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއިްްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްފާހަގަކުރައްަވިއފި.ްއަދިހަމަްއެހެންމެްއަޅުގަ

މެދުގައިްްވާކަެށއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަމާދަނުވޭްމަްއސަލަްކުރިއަށްްގެންއީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާްބޭނުންފުޅެއްްރަދިވެހިރާއްޖޭގެް

ްމި ްބޭފުޅުން ްތާއީދުކުރާ ްމަނިކުފާނަށް ްްއެ ްަކމެއް. ްއެކަށީގެންވާ ްނިންމުމަކީ ްގޮތެްއ ްކުރިއަށްްކަމުގައި އެހެންވީމާ،

ްއެހެންނަމަ ްޭދތެރޭގަ. ްުނގެންދިއުމާ ްވަގުެތއްގަ.ްގެންދިއުމާއި ްފަހުގެ ްވަރަށް ްއެނުގނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެަކން ވެސް

ްއަދިވެްސްއެބަްއެހެންވީމާ،ްއެކަން ްފުރުޞަތު ްނިންމުމުގެ ްގޮެތއް ްދޭެތރޭގައި ްުނގެންދިއުމާ ްގެންދިއުމާއި އޮތް.ްްކުރިއަށް

ްކަމެއްހަމަްއަދި ްނުަބއިކޮށް ްކަމެއް ްބޭނުންަވނީ، ްފާހަަގކޮށްލަން ްއަުޅަގނޑު ްެވއްޖެއްާޔްްކޮށްފިްއެާއއެުކގަިއ ކަމަށް

ްނެިގކަމުަގއި ްމައްސަލަ ްވިދާުޅެވގެން ްކުރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވާނީ ްކުިރކަމެއް ށް.ްއާދެ،ްމަޖިލީހުެގްކަމަްވީނަމަވެސް

ްމަނިްްގަާވއިދާ ްއެ ްއޮތްތަކުރާރުކޮށް ްއެބަ ްޚިލާފުވެވަަޑިއގެންފައި ްކުފާނު ްތަކުރާރުކޮށް ްޤާނޫނުއަާސސީއާ މަނިކުފާނުްްއެ.

މާޔަތްކުރުމަށްްމަޞްލަޙަތުްހިްނުންކުރައްަވއިގެންްއަިމއްލަް.ްއަދިްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުްބޭގެންފައިްއެބަްޮއތްޚިލާފުވެވަަޑއިް
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ްޫނސްބަޔާންޓަ ްބަިއވަރު ްއެތައް ްކައި ްނެރެފަިއވޭ. ްލަފަޔާްތަކެއް ްޖެނެރަލްގެ ްބަިއވަރުްްކައުންސެލް ްއެަތއް އިދިކޮޅަށް

ނޑުްފާހަް،ހަގަކޮށްަލންްބޭނުންވޭފާގޮތެްއަގއިްްކަންތައްތަެކއްްކުރަްއވާފަިއވޭ.ްޚާއްޞަ ގަކުރާނީްމަދުްކަންތައްތަކެއްްއަުޅގަ

ްމަސްއޫ ްނެތްމިއަދު.ްސަރުކާރު ްތެރޭގައި ްމެންޑޭޓު ްކޮމިޓީގެ ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ ނޑިޔާރުންް،ލިްއޔަތު ގެނައުުމގެްްފަ

ެއްވަނީްަފނޑިޔާރުންްރަީއސްްވެްސްމަޖިލީހުގެްްރާންްއަްނގާފަިއްއޮްއވާކަންްުނކުލްްޖެނެަރލްްއެބާރު.ްއަދިްަކއުންސެ

ްއަދިްކޮމިޓީ ްއަްނގާފަ. ްހާޒިުރވުމަށް ްނޮވެމްބަރުްއަށް ްއެހެންމެ ްވ11ަްހަމަ ްރައީސް ްެވްސ ްފަހުން ްމަޤާމުަގއިްގެ ޙީދު

ްސުްދެމިހުންނާނެ ްނިންމާފަިއްޮއއްވާްކަމަށް ްނިންމުމެއް ްކޯުޓގެ ްުމއައްަސސާ،ްޕްރީމް ްެއްދައުލަުތގެ ްއަްނަގވާފަިއވޭ ތަކަށް

ްނޮވެމްްމި ްރައ11ްީްބަރުދެންނެވި ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްފެށިގެން ްނެތްން ްެވްސްްކަމަށް.ްސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެްއ މިކަން

ްޤާނޫނުއަާސސީއާކުރަްއވާ ްޤާނޫނުްފަިއވަނީ ްޚިލާފު، ް)ނ(145ްއަސާީސގެ ްާމއްދާގެ ްޤާނޫުންވަނަ ްބުނެފަިއވޭ ގައި

ްެއންމެ ްއަދި ްވެސް ްސުްމާނަކުރުމުގައި ްފަރާތަކީ ްބުނާ ްބަސް ްކޯޓޭފަހުގެ ްވަނީްޕްރީމް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް .

ްމަ ްއެ ްވެސް ްނިންމުމަކާނިކުާފނުއެކަމުަގއި ްއަމިއްލަ ްްގެ ްކުރަްއވާފަ. ްއެކަން ްފާހަގަކޮށްލަންްއެްއކޮށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ މީ

ްއަދި ްކަމެއް. ްއަިމއްލަްބޭނުންވާ ްތެޭރަގއި ްކަންތައްަތކުގެ ްޭބނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއެހެންމެ ްަދއުލަތުގެްްހަމަ ްއަށް

ްމިދެންނެވިމުއައްސަސާ ްފޮނުްްަތކަށް ްސިޓީ ްހިގޮތަށް ްމަޞްލަޙަތު ްއަމިއްލަ ްިއތުރުން ްގިަންމާޔަތްއްވުުމގެ ްޓަކައި ކުރުމަށް

ްއަދިނޫސްބަޔާން ްބޭނުންވޭ. ްފާަހގަކޮށްލަން ނޑު ްައުޅގަ ްވެސް ްނެރެފައިވާކަން ްމަޖިލީހުން ްމި ްމިްްތަކެއް ްއެހެންމެ ހަމަ

ް ްމައްޗަްމެންބަރެއްމަޖިލީހުގެ ްމާކަމުގަިއވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްއަްނގޮޅީ ްޅިޔަނުޙްރިޔާ ްދީދީގެ ް،މަދު

ްސީވީ ްލަޠީފަށް ްދ51ްީޑު ްވަޒީާފެއއް ްމުސާރަިއގެ ްރުފިޔާގެ ްހާސް ްމިހާރު، ްމަޖިލީހުގައި ްއަދިމި ްގެްނގުޅުްއވާ. ްވެސް

ްރަުހމަތްތެރިޔަ ްއޭނަގެ ްހަމަ ްޣަހަމައެއާެއކު ްކުރައްވާަފއިވާ ްސަފީރުަކން ްމިތާްފޫރުކު،ްކުރިން ްވެސް ްނަގއިިކާޔްބޭފުޅަކު

ްހުންނެްއެބަ ްވަޒީފ51ްާވި ްދީފައި ްރުފިޔާ ްއެބަހާސް ްބަހައްޓާފައި ްހަމަްދީ ްއެމް.ޑީ.ޕީްހުރި. އަށްްްއެހެންމެ

ްފާހަގަކުރަންް ްިމއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްދެވެމުންދާކަން ްވަީޒފާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްބަޔަކަށް ްގިަނ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ

ްޭޖ.އެސް.ސީްމަހަްބޭނުންވޭ.ްއަދި ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްމަްެއއާެއކުަގއި ްމި ްރައީއަށް ްސްެގްހައިިސއްޔަތުންްޖިލީހުގެ

ްމަނި ްމަސްއޫއެ ްއަދާކުރައްވަްނޖެހޭ ްއަދިކުފާނު ްވިދާުޅވެފަ. ްވަނީ ްއަދާނުކުރާނަމޭ ްކަނޑަެއޅިގެން ްހަމަ ހަމަްްލިއްޔަތު

ް ްސަރަހައެހެންމެ ނޑު ްޤާނޫރާޅުގަ ްވަީނ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއްދުަގއި ްބުނ113ްާނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގައި ގޮތުްންްަވނަ

ްމައްަސލައަްއިންތިޚާބުަގއި ްސުދިމާވި ްނިންމުމެއް، ްނިންމި ްުގޅިގެން ްއެކަންްކާ ްތިމަންނަން ްިނންމުން ްކޯޓުގެ ޕްރީމް

ނޑުްސަރަހަކަމަށްްްޤަބޫލުނުކުރާނެ ްހުރި...ްނޫންްތަފާތުްކަންތައްތައްްއެބަްއްދުަގއިްވިާދޅުވެަފިއވޭ.ްއަދިްމިރާޅުގަ

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުދާއިރާގެްމެންބަރުްފަރެސްމާތޮޑާް

الم الس  ް.د وعلى آله وصحبه أجوعيننا هحو   سيد  الم على الة والس  الص   .العالوين رب   هلل الحود .حينحون الر  بسن هللا الر  

ްރައީސް.ްعليكن ްބަހުސްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީްސ، ްމަޖިލީހުގެްްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުްނގެ ކުރާ
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ްމައްސަލަ ްނެތްކަމުެގ ްއިތުބާުރ ްްރައީސްެގ ްސޮއިކޮށްްއަކީ ނޑުމެން ްހުށަހަޅާފައިާވްް،އަުޅގަ ްާތއީދުކޮށްގެްނ ނުޑ އަުޅގަ

ްމިކަންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްުކރަންްމައްސަލަެއއް. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޢިއްޒަކުރީ ތްތެރިްޖެހިގެންނޭ.

ްްރައީސް. ްދައުލަުތގެ ްރައީަސކީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްނުކުރަން ްޤަބޫެލްއ ްބާރ3ްުައޅުަގނޑު ްެއއް ކަމަށްްްބާރުން

ްއިންަނވާފަިއްް،ވާއިުރގައިް ްކާރެއްގައި ނޑުދައުލަތުގެްނިާޝންޖެހި ްރާޅުގަ ްަގއިދޮށުްގޮސް ްދެފައި ލަިއގެންްސަރަހައްުދގައި

ްބޭފު ްެގއްލިއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ްޢިއްޒަތް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްސަބަބުން ްެއކަމުެގ ްކަމަކަށް. ް،ޅެއް

ްރައްޔިތު ްކަރާާމތާއި ްމަޖިލީހުގެ ްއިޙްރައްޔިތުންގެ ްކުރާ ްމީހުން ްމަޖިލީހަށް ްްނގެ ްވަނީ ްރަްއޔިތުންެގްދިވެހިތިރާމު ރާއްޖޭގެ

ް ްތެރޭގައި ްގެއްލިފަ. ްހުރިހަމައެާއެއކީަގއި ްތުުހމަތުގައި ްކުށެއްގެ ްމީހަކުްޖިނާޢީ ްޭގގެް، ްމަޖިލިސްކުރާ ރަްއޔިތުންގެ

ްލިބެންްހި ްކޮޓަރިެއއް ްއިން ްގެ ްމަޖިލިސްކުރާ ްރައްޔިތަކު ްކޮންމެ ްދިމާވާ ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްމިއަުދ ްއުޅުމަކީ މާޔަތްދީގެން

ްނޫން.ްްއެބަ ްއެްއެޗއް ްައދާކުރެވޭނެ ްައގު ްއެ ްވެސް ްދުވަހަކު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމީ ްކަމެއް. ްސުވާލުކުރާ ހުރިތޯ

ްޢިއް ްރައީސް. ްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރާހަމަެއއާެއކީަގއި ނޑު ްްއަުޅގަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއޮފިސަރުްނ25ްްގޮތުން ެސކިއުރިޓީ

ްްއެމް.ޑީ.ޕީް،ނެގުމަކީ ްަވީޒފާއަށް ްބަޔަކަށް ްަވކި ްނިސްބަތްވާ ްެއއީ ްކަމެއް. ްކުރި ްޓަކައި އޮފިސަރުްނ111ްްދިނުމަށް

ް ްނިމުނު ްތެރޭން ްމަޝްރޫޢެއްގެ ްހިންގި ްޓަކައި ްރައީސް.ނެގުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްްކަމެއް. ްއެޓްްިމްމަޖިލީހަށް ސަރޖެންޓު

ްޢައްޔަންމްސްއާ ްމާނަެއއް ްްކުރުުމގެ ްބޭފުޅާގެ ްއެ ްއަކީ ްޑެޕިއުޓީންނާއި ްއިތުރަށ4ްްްދެ ްއަދި ްލައިގެން އެިސސްޓެންުޓން

ްމ111ްި ްލަިއގެން ްމަޖިލީހުގެްއޮފިސަރުން ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްބެެލހެއްޓުމެއް ްސެިކއުރިޓީ ކަރާމާާތއިްްތަނުގެ

ް ްޓަކައިމަޖިލީހުގެ ްހިފެހެއްޓުމަށް ްހައިބަތު ްލަފާފުޅާމަޖިލީްޤަދަރާއި ްރައީްސގެ ްސެކިއުރިޓީއާްްހުގެ ްނެޝަނަލް އެކީަގއި

ްއެގޮަތކަށެްއް ްދެކެވަަޑިއގެންނެވީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެހެްނނަމަވެސް ްކުެރއްވުން. ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ގުިޅވަަޑއިގެން

ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެހެންްނޫން. ްކުރެްއވީީކ ްަރއީސް.ކަންަތްއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްްނެްއ ްބާރ3ްުދައުަލތުގެ ްއެްއ ްބާރުން

ް ްރަކަމުގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޒާހަރަްއޔިތުންގެ ްުނކުމެ ްމަގުމަްއޗަށް ްބަހުންްް،ރާކޮށްއީސް ްހަޑިހުތުރު ްމީހުންނަށް އެހެން

ގެްަގޔަށްްއެްމީހުންް،މަލާދީމަށްވާްސިފައިންނަށްްސީާދްހަކަްްއެންެމްމުހިއްމުްެއއްްމުައއްސަސާދައުލަތުެގްް،މަލާމާތްކޮށް

ްޮގވައި ްއެުރވުމަށް ްމުޒާހަރާޕިކަޕް ްއެީކގަިއ ްީމހަކާ ްޤަބޫލުކުރާނެްލާ ްރައްޔިތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކުތުމަކީ ކަެމްއްްއަށް

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަނޫން. ްމިހިޤަބޫލުކުރާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަންތައްތަމެއް ްހުރި ްހިނގާފައި ްމިރީ ގޮތަށްްްއް.

ްއަޅުަގނ ްހަމަޔަޑުމެންނަކިޔެންޏާ ްއިރުއޮްއސުމާ ްމިއަދު ްއެބަށް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްކަންތައްތައް ްކިޔޭނެ ްކުރައްވާފަ.ްްށް ހުރި

ް ްޤަޫބލުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންއެހެންވީމާ، ްޢިްއަޒތްތެރި ްމި ްޝަރަފުްްމިއަދު ްކަރާމާތާއި ްމަޖިލީހުގެ މި

ްރައްޔިތުް ްޓަކައި ްޢަބްދުހިފެހެއްޓުމަށް ްރައީސްކަުމެގްމަޤާމުން ްމަޖިލީހުގެ ްވޯޓުދެްއވާނެްهللاްންގެ ްވަކިކުެރްއވުމަށް ޝާހިދު

ް ްއަދި ްކަމަށް. ްރަނގަުޅ ްބޭނުންފުޅުވާ ްބޭފުޅުން ްހުށަހަޅުއްްއެ ްހޮްއވަން ްެވސްްްވައިފިްބޭފުަޅކު ނުޑ ްއަުޅގަ ނަމަ

ރިއަށްްގެންދިުއމަށްްމިްމަޖިލީހުގެްކަރާމާްތްންނެވީްމިއަދުްމިްމަޖިލިސްްއޮތްްހިސާބުންްކުދެްްތާއީދުކުރާނަން.ްމިހެންްމި

ްނުކޮށްފި ްމިކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްހިފެހެއްޓުމަްށ ްއުުހގައި ްް،ނަމަްނަގައި ްވާނީ ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގްއަޅުގަ
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ނޑުްުއއްމީދުކުރަނީ ހުންްައޅުަގނުޑްޔަޤީންކުރަނީްމިްމަޖިލީް،ކުރިމަތީގައިްވަރަށްްދަށްްފެންވަރުގެްަބއެއްްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ްވިސްނަވައި ްހިފެހެއްޓުމަށް ްޝަރަފު ްކަރާމާތާއި ްމަޖިލީހުގެ ްބަހުސަށްް،މި ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނަގާްްމިއަދު ފަހުގައި

ްޢަބްދު ްهللاްވޯޓުަގއި ްވަކިކުރަްއވަން ްރައީްސކަމުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުޝާހިދު ްއެންމެހައިްރައްޔިުތންގެ ގެ

ްވޯޓު ްމެންބަރުން ްއޭގެދެއްވާޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްމައްސަްނެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނޮޅިވަރަމުފަހުން ްނެތް ދާއިރާގެ،ްްލަެއއް

ްހިންނަވަރުްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ް!ފުކުރައްވާމާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްހިންނަވަރު ްލީޑަރުެގްއާދެ! ްގުރޫޕުެގ ްާޕލިމެންޓްރީ ްޞާލިޙު، ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ރު

ނޑުްިލސްޓުހައިސި ްގެްކުިރއަށްްގެނެސްްފުުރޞަތުްމިްއެރުވީ.ްއްޔަތުންްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްދުްޞާލިޙުމަހިންނަވަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙައް

ްަރއީސް. ްައޅުަގނޑުމެންްްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްފުރަތަމަ އެންމެ

ްބަާލއިރު ްެއްއގޮތަކުން ްވާަހކަ. ްއޮތް ްރައީސަށް ްަމޖިލީހުގެ ްއިތުބާރު ްފުރިހަމަ ްވަރަްށްް،ޕާޓީގެ ްައޅުަގނޑަްށ މިއަދަކީ

ް ްމިއުފާވެރި ްިމހެން ްއެއީ ްމަޖިލީހުގައިްްދުވަހެްއ. ްމި ްއޮތްކަން ްއިތުބާރު ްފުރިހަމަ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދެންނެވީ

ްހާމަކުރުމުގެ؛ ނޑުމެންނަށްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްހާމަކުރުމުގެ ްއޮތްކަން ްއިތުބާރު ްރައީސަށް މަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލިސްްނި ްމަޖިލީހުގެްމިގެންލިބިގެންދާތީ.ްއިރާދަކުރެްއިވއްާޔްމިއަދުގެ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގެްރައީސަށް ދާނީ

ްތާރީޚުއިތުބާ ްއާދެ! ްހާމަވެގެން. ްއޮތްކަން ްއެރު ްތެރެއަށް ްރައްޔިތުންެގްްގެ ްރާއްޖޭގެ ްދަނީ ްއެ ްވަދެގެން މަނިކުފާނު

ްގޮ ްރައީސެއްގެ ްއިންތިޚާބުމަޖިލީހުގެ ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ްރިޔާސަތުުތަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްބޭފުޅެއްެގްްކުރެިވގެން ބެލެހެއްޓެވި

ްގޮތުގަ ްފަދައިނ17ްް. ްވިދާޅުިވ ްބޭފުޅުން ްާވހަކަދެއްެކވި ްކުރިން ްމީގެ ްމަޖިލީހަކީ ްރަްއޔިތުންގެ ްވަނަ ްހަލަބޮލިް، ވަރަށް

ްމަޝްރަޙެ ްސިޔާސީ ްމަޖިލީހެއް. ްޖެހުނު ްަމސައްކަތްކުރަން ްއުނދަގުލާްއގައި ްދަތި ްއެްމި ްވެސް މަނިކުފާނުްްެއކުަގއި

ްކަރާމަޖިލީ ްހިފަހައްޓަަވއި،ހުގެ ްޝަރަުފ ްމިްމަތާއި ްގެންދެީވ ްކުިރއަށް ްކަންތައްތަްއ ްއޮްތްްމަޖިލީހުގެ ްކުރެވެން ަވގުތު

ްހިުތގެ ްއަޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްރަނގަޅަށް ްޤަްްއެންމެ ްުކރިންއަޑިން ްމައްސަލަ ްމި ްފަދައިންްބޫލުކުރަން. ްދެންނެވި ް،ވެސް

ްފަދައިން ްހާމަކުރެއްވި ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަް،މަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅިގެންމި ްމަޖިލީހަށް ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއްއްސަލަ ދިޔައީ

ްވަރަށް ްއިންތިޚާްސިޔާސީ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތެޭރގަ. ްހަލަބޮލިކަމެއްގެ ްއިންތިޚާބުޮބޑު ްރިާޔސީ ްޭބއްވުނު ުބގެްކުރުމަށް

ްރޫޙު ްސިޔާީސ ްތެރޭގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްުދވަސްވަުރ ްއެ ްދުވަްސވަރު. ްހޫނުގަދަ ްއާދަޔާްއެންމެ ްގޮތަކަށް.ްްުހރީ ޚިލާފު

ްފަދަިއން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރައްޔިޕީ.ޕީ.އެމު، ްދުވަުހ ްއެ ްހުށަހެޅިގެންން ްމަޖިލީހަށް ްމަޖިލީހުެގްތުްނގެ ދިޔައީ

ްނެތްކަމު ްއިތުބާރު ްހަމަރައީސްގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމައްސަލަ. ްއިތުބާރުްެގ ްރައީސްގެ ްނައިބު ްމަޖިލީހުެގ އެއާއެުކގައި
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ްމަ ްމައްސަލަ ްއެހެންނަމަވެސްްޖިނެތްކަމުގެ ްވެއްދިން. ްމަްލީހަށް ްތިރިކުރުމަށްޝްރަޙުސިޔާސީ ްހޫނުކަން މިްް،ޓަކައިްގެ

ްައއްސޭރިް ްސަލާމަތުގެ ްގެންިދއުމަށްްޤައުމު ްއަްއަށް ްޕީ.ޕީ.ެއމާޓަކައި ްވާނީ ްނައިުބްްޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު

ްމަޖިލީ ްނެތްކަމުެގްމައްސަލަ ްއިތުބާރު ްވިތްރައީސްގެ ްތަޅުމުން ްެއްޑްރޯކޮށްފަހުގެ ްތިބީ ްއުއްމީދުކޮށްގެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ .

ްއެ ްއަީލގަިއ ްވާަހކަތަުކގެ ްމައްސަލަްދެކެވުނު ްވެްއދި ްމަޖިލީހަށް ްނެތްކަމުެގްް،ބޭފުޅުން ްއިތުބާރު ްރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ

ްގެް ްވެްސްއަނބުރާ ްއެހެންނަމަެވސްމައްސަލަ ްކަމަށް. ްމިްންދަވާނެ ްނިމިގެން ްނޫންްކަން ްއެހެނެއް ްައޅުަގނޑުްދިަޔީއ .

ްށޭ.ްމިްހަލަބޮލި،ްމިްގެންދަވާްދަންނަވަނީްމިްމައްސަލަްއަނބުރައިްބޭފުޅުންނަށްްމިްްއެކުަގއިްއެްމިއަދުްވެސްްއިޙްތިރާމާ

ްމައިތިރިކު ްމަޝްރަހު ްގެނައުމަށްްރުމަށްހޫނު ްހަމަޖެހުމަކަށް ްދެްޓަަކއިްޓަކައި، ނުޑމެން ްއެކުަގއިްފަރާތުންްއަުޅގަ

ްދަންަނވަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ.އޮތްްވަގުެތއްްކަުމގަިއްައޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތުގައިްވެސްްކުރަންޖެހިފައިްމަސައްކަތް

ދާނީްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްއަދުްއޮތްްމިްމައްސަލަްނިމިގެންގޮތަށްްއިރާދަކުރެްއވިއްޔާްމިްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްއުއްމީދުކުރާް

ްއޮތްް ްއިތުބާރު ްމަޖިލީހުގައި ްއަުޅަގންމި ްފާސްެވގެން. ްމަޖިލިސްްކަމަށް ްމި ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްުއއްމީދުކުރަނީ ޑު

ްއޮތް ްކުރިއަށް ްެއއްބާުރލުން ްރުހުމާއި ްއެންމެންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިްްހިންގުމުގައި ްކަމަށް. ްލިބިގެންދާނެ ތަނުަގިއ

ްދަންަނވަން.ްޓަަކިއްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުްފުރުޞަތުްދެއްވިްކަމަށް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަލީްންބަރުްވިސާމުމަޑުއްވަރީްާދއިރާގެްމެ

ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްސަލައިްްޝުކުރިއްާޔ، ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްބޭނުންވަނީްމިއަދު ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ގައި

ް ނޑުެގްފުރިހަމަ ްއަޅުގަ ްރައީސަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްކުރިންރައްޔިތުންގެ ްއޮތޭ. ްއެބަ ްހަމަ ްމިކަހަލައިތުބާރު ްވެސް

ްހުށަހެޅިގެންމައްސަލައެް ްދެންނެއް ނުޑ ްއަޅުގަ ްވެސް ްދުވަހު ްއެ ްމަޝްރަޙުދިޔަ. ްހަލަބޮލި ްސިޔާސީ ްމި ްތެރޭގައިވިން ްގެ

ްމަަސއްަކތް ްރައީސް ްގެންދިޔަޢިއްޒަތްތެރި ްތަޖުރިބާއާކުރަްއވަމުން ްޤާބިލުކަމާއި ްވަަރށް ްހަމަްްއީ ްެވސް ްމިއަދު ެއކީަގއޭ.

ްތަކުރާުރކޮށް ްވާހަކަ ްއެ ްމައަޅުަގނޑު ްއިންތިޚާލާނަން.ްސިޔާސީ ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްހޫނުވެގެންގޮސް ްތެޝްރަޙު ރޭަގއިްބުގެ

ްބޮުޑވެގެންް ްމިކަހަލަވާދަވެިރކަން ނޑުމެންނާްގޮސް ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާހަމަްކަންތައްތަްއ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރިމަތިވި. ުބްއަށް

ްވިް،ނިމި ްމަޝްރަޙުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްސިާޔީސ ްއޮތީ ްބޭނުންްދާޅުވެަފއި ްއަިދްފިނިކުރައްވަން ްވާހަކަ. ފުޅުވާ

މިކަންްކުރިއަށްްގެންަދވަންްޅުީވްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްތާީއދުކުރައްާވްބޭފުޅަކުްިމއަދުްެއްވިދާ

ްއެހެންނަމަވެސްބޭނުން ްވާހަކަ. ްއެްފުޅުނުވާ ްދަންނަވަނީ ނޑު ްބަހާްއަުޅގަ ްޢަަމލާއި ގޮތަކަްށވެްސްއެއްްްބޭފުޅުންގެ

މިްކުރަްއާވްކަންކަންްއަޅުަގނޑުްހިތުންްް،ާވހަކަްވިދާޅުވެަފއިްމިއަދުްސިާޔސީްމަޝްރަޙުްފިނިކުރައްވާްދިމަލެއްނުވެއޭ.

ް ްހަނގުރާމަ ްވިދާޅުވިހެން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްކަމަކަށް ްނޫން ްހަމަ.ްއިޢުލާންކުރުން އާދެ!ްނުވޭ

ްމ3ްި ްވަިކކުރެވިަފއި ްރަްއޔިްބާރު ްނިޒާމުގައި ްރައްޔިތުންގެޮއތް ްަމޖިލީހަކީ ްބަސްްތުންގެ ްރައްޔިތުންގެ ބުނާްމަންދޫބުން.

ް ްދިފާޢުކުރަން ްކަރާމާތް ްއިމްތިޔާޒާއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަސައްކަތްކުރަްއވާނީްމަޖިލިސް. ްޮގތުން ްވެރިެއްއގެ ްއިސް އެންމެ
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ްރަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްދެޭކގޮތުަގިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްމަޖިލީހުގެ ްތާރައްޔިތުންެގ ްވޭުތވެދިޔަ ްމި ގަިއްނއީސް

ްމަަސއްކަްތް ްއެ ްގޮތެްއގައި ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްދިފާޢުކުރަން. ްޢިއްޒަތް ްކަރާމާތާއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވަނީ ކަންކުރަްއވާފައި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިކުރަ ްވަީންްްއވާފަިއވޭ.ްއަދި ްދީފައި ްއިމްތިޔާޒުަތކެއް ްޚާއްޞަ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ

ްކުރިމަތިކުރުވާނެަކްންއަޅުގަް ްގޮންޖެހުންތައް ްކަހަލަ ްއެކި ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްވެސް ްިއރެއްަގއި ްކޮންމެ ްހިތުން ނޑު

ްތާރީޚުޔަޤީންވާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވަީންްއެްތީ.ްއަދި ްފެނިފައި ްއަޅުަގނޑަށް ްތެޭރގައި ްދުވަސްތަުކގެ ްހެކިދޭ.ްމިވީ ކަމަށް

ްމަޖިލީހު ްޢިއްރައްޔިތުންގެ ްކަރާާމތާއި ްސަލާމަތްގެ ްފުރިހަމަޒަތް ްވަރަށް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ އަށްްްކުރަްނ

ނޑުްހިތަށްއަރާްތަން.ްއާދެ!ްދެންްމިްމައްސަލައިަގއިްއޮތީްފިތުނަފަސާދަްވާމަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި އުފައްދާްވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ްަވކި ްގަިޑއެްއގަިއ ްއިންތިޚާްމިކަހަލަ ްޮއްއވާަބޔަކަށް ްކާމިޔާުބވެފައި ްމައްސަލަެއްއްް،ބު ްމިކަހަލަ ްފަރާތުން ކާމިޔާބުިވ

ްފިތުނަފަސާދަމަޖިލީހަ ްގެންދިޔައިމަ ްކުރިއަށް ްލައިގެން ްކޮންށް ްމައްސަލައިގަިއްްއުފައްދަނީ ްއެ ްދެން ްބާވަޭއ. ބައެއް

ްސު ްފާޑުކިަޔއިްޕްރީމްވިދާޅުވަނީ ްޙުކުމަށް ްހިތަށްްޯކޓުގެ ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަ. ްސުގޮންޖަހާ ްދުވަަހކުން ްއެއް ްޕްރީމްއަަރނީ

ްނިންމަވަ ްހަމަްއިފާނޭކޯޓުން ްެއކަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންވިަޔސް ްުއވާލައިފީމޭ. ްމިހާރު ްމަޖިލިސް ްަރއްިޔތުންގެ

ްތިބޭނީތޯއޭ؟ްއެގޮ ނޑުޤަބޫލުކޮށްލައިގެން ްައޅުގަ ްހަމަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްތުން ްސު؛ ްޕްރީމްްތިމަންނަ

ްވިދާޅުވެ ްޤަބޫލުކުރަމޭ ްޙުކުމް ްހިތަށްކޯޓުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްނެރުއްވާީނތޯއޭ. ްބަޔާން ްސުފައި ްމިއަދު ްއެްްޕްރީމްއަރާ ކޯޓުން

ްއެްނެރުއްވި؛ ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްޙުކުމްތަކަކީ ްހުރިާހ ްނެރުއްވި ްތެރޭަގއި ްދުަވސްތަުކގެ ްވެސްްްމިދިޔަ ބޭފުޅުން

ްބަް ްހުރި ްކުަރްއވާފައި ްބޭރުން ްއިމުގެ ްއެހެންވީމާޤާނޫނީ ްކަންކަން. ްއެްއ ްހު، ްދެޭކގޮުތގަިއްއެ ްއަުޅަގނޑު ްކަަމކީ ރިހާ

ް ްފަރާތުން،ްނޫނިއްޔާމުރައްޔިތުންެގ ްމަޖިލީހުެގްްތިންްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްތެޭރަގއި ްިނޒާމުގެ ްއޮތް ްަވކިވެފަިއ ބާރު

ްއެ ްއެްފަރާތުން ްއަޅުަގނޑުމެން ނުޑްނުދެކެން.ްއެކަންކަން ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްބަަލއިަގންނަންވީ ިއްތުގަްގޮްކަންކަން

ްބަލައިގެންފިއްޔާމު ްރައްޔިތުންގެްހަމަ ްނޯންނާނެ. ްމަޖިލީހެއް ްބަސްްރައްޔިތުން ްމަންދޫބުންނަށް ބުނާނެްމަޖިލީހުގެ

ް ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްނުލިބޭނެ. ްވިދާޅުވިހެްންފުރުޞަތެއް ްރައީސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއި ްބޮޑު ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްމްރައްޔިތުންގެ ްއެދޭތިާޔޒަކީ، ްމަޖިލީހުގައިްގޮތަށްްަރއްޔިުތން ްރަްއޔިތުންެގ ރަްއޔިތުްނެގް،

ްކުރުމަށްބަސް ްއެކަން ްހޯދައިދިނުން. ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްފުރުޞަތު ނޑުްްބުނުމުގެ ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްޖެހި ްކުރަްއވަން ްއެ ްމަިޖލިސް ްަރއްޔިތުންގެ ްކަމެއްދެކޭގޮުތގައި ްކުރަްއވާނެްވަަޑއިގަންަނވާ ްހަމަް. ްއަޅުަގނޑު މިއަދު

ްޢިްއޒަތްތެރިްދަންނަވައި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްއިތުބާރު ްފުރިހަމަ ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްދާނީ ްފެނިެގން ްމިއަދު ލާނީ

ޖިލީހުގެްރައީްސްދިޔައިރުްަރއްޔިތުންެގްމަލަްމައްސަަލއެއްްކުރިމަތިެވގެންކަމޭ.ްކުރީްަފހަރުްވެސްްމިކަހަްރައީސަށްްއޮތް

ްރައީސް ްވަރަށްމަޖިލިސް ްހޮިވަވޑަިއގެންނެވި ްލިބިަވޑަިއގެންްކަމަށް ްވޯޓު ްިގނަ ްަރއްް،ވުެރ ްވެސް ްދުވަހު ޔިތުްނގެްެއ

ްނިިމގެން ްވޯޓު ްޯނކޮްނފިޑެންސް ްރައީސްގެ ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެ ްދެކޭގޮުތގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއަދު ދިަޔއީ.
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ްރައީސަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިގެންދާނެ.ްޝުކުރިއްާޔ،ްމަޖިލީހުގެ ްފަރާތުން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއިތުބާރު ްފުރިހަމަ ށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ނުޑގެްމިްމަޖިލީހުގެްކުރުްއަުޅގައާދެ!ްމިްމަޖިލީހުގެްްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް.حينالر  ްحونالر  ްهللاްبسن

ގޮތަކަށްްިމްްޭދތެރޭގައިްތަފާތުްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސާމިްް؛ވަނަްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގ17ްެޔާތުގަިއްވެްސްހަ

ްހިނގަމުން ްއަދިްމައްސަލަ ްތިބީ. ްގޮތުަގއި ްަފރާތެއްގެ ްއިިދކޮޅު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭުރގަިއ ްފަހަރު. ްވަނަ ްދެ ްިމއީ ގޮސް

ް ްއިންތިޚާބުވެމަޖިލީހުގެ ްމަސަްއކަތްަވޑަިއގެރައީސް ްއޭރުަގއި ްފަރާތުން ްަރއީްސްން ްމަޖިލީހުގެ ްެގންދިޔައީ ކުަރއްވަމުން

ނޑުމެންްވަކާލާތުކުރަުމންދިޔައީްމިނިވަންކަމާްއެކީގަ.ްއޭރުގައިްް.ޓަކައިްދިފާޢުކުރުމަށް ބުމުގެްފުރުޞަތުްބަސްއަދިްްއަޅުގަ

ްމަޖިލިް،ހިނދުްލިބުނު ްމި ްވެސް ނޑުެމން ްަރއީސާއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައްކަްތކުރަމުންދިަޔއީ ްެތރޭގަިއ އެްއްްސް

ްއެހެންނަމަވެސްޚިޔާ ްނޫން. ްމިްލެްއގަެއއް ްްތަފާތަކަށް ްބަދަލުވާ ްިޚޔާލު ްފަހަރަކުމެވީ ްޢިއްޒަތްތެިރްްކޮންމެ މަޖިލީހުގެ

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތުހުމަތުތަކަށް ްކުރެވިފަިއވާ ްމި ްމިއަދު ްމަްއޗަށް ްޖެްބަލަންރައީސްގެ ްރައީސް.އެބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހޭ.

ްހުށަހެޅިފައިާވްމައްސަަލއި ްއެަބްކުރޭ،މިއަދު ްނުކުާތްފާހަގަ ްމެންބަރެއްެގްވާހަކަްްެގްެއއް ނޑުމެންެގްޢިްއޒަތްތެރި އަުޅގަ

ް ްއެބަ ްހިތާމަޔާފާހަގަކޮށްފައި ްވަރަށް ނޑު ްައުޅގަ ްދާއިރާގެްްވޭ. ްހުޅުހެންވޭރު ްބޭނުންަވނީ ްފާހަަގކޮށްލަން އެީކގައި

ްރަްއޔިތުންް،ރައްޔިތުން ްހެންވޭުރގެ ްރަްއިޔތުންް،ުނވަތަ ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްހެްނވޭރު ްނުވަތަ ،ް ްމުޅި މާލޭގެްނުވަތަ

ނުޑމެންްދިފާޢުކުރަންރައްޔިތުންގެްޙަް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްވާހަަކްް،ޖެހޭނޭ.ްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުގެްވާހަކައްޤުްއަުޅގަ

ނޑު ްއަޅުގަ ްފަރާތުން. ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ްއާދޭ ްްއެބަ ްިހތާމަކޮށްފިން. ްބަސ5111ްްވަރަށް ްފަރާތުން ބުނަންްރަްއޔިުތންގެ

ްޢިއްޒަތް ްމި ްމަންދޫބަކު ްަވަޑއިގަތުުމގަޔާހުންނަ ްެގއަށް ްއަދި ްވަޑަިއަގތުމުގަޔާ ްމަޖިލީހަށް ްޤާނޫނާއިްްތެރި އަދި

ްބޭރުން ްއިމުން ްގެންދަމުންތަކުް،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމައްަސލަ ްމި ްދިފާރާރުކޮށް ްބަސް ްއެ މާލޭެގްް،ޢުނުކޮށްދާއިރުަގއި

ްގޮތަށް ްއަަރއިަގންނަ ްަޙއްޤަށް ްވާހަކަދަް،ރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަްތތެރި ްހިތާމަކުރަން.ްމާލޭގެ ްއަޅުަގނޑު އްކާީތ

ްޙާ ްމާލޭެގ ްމި ްުއޅެނީ. ްމި ްކުރިމަިތެވގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫން ްމައްސަަލއެއް ްތަމްސީލުކުރ5111ްްާމިދުގެ އާބާީދ

ްމައްސަ ްޗިޓުލަމެންބަރެއްގެ ްއޮތޭ ްެއބަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިައދު ްޖުމްހޫރިއްޔާްވާފަފޮނުއްް. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ .

ްއޮތޭ ްއެަބ ްޤާނޫުނގަިއ ްހެދިފައިވާ ްއަިދ ްދަށުން ްއިމްތިާޔޒާްް،ޤާނޫނުއަސާސީެގ ްްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުގެ ވަަނ17ްްބެހޭ

ް ްއެބަ ްވަޑަިއގަތުމުަގޔާމާއްދާގައި ްމަޖިީލހަށް ްްއޮތޭ ްޤާނޫނީ ްއޭނާ ްއަދާުކރުމަށްއަދި ްމަޖިލީހުގެްްވާޖިބު ޓަކައި

ނުވާނޭ.ްންދާްވަގުތެްއަގއިްއޭނާްއަްށްޗިޓުްހަވާލުކޮްށގެންައދިްޗެމްބަރުގައިްމަަސއްކަްތކުަރމުްމަޖިލީހުގައި،ްކޮމިޓީއެްއަގއި

މިްޖަލްސާްްނުވާފަިއވާކަން.ްއެހެންނަމަވެސްފޮްނީްމިއަދުގައިްެވސްްާޙމިދަށްްޗިޓުލިބުމަވެސް،ްައޅުަގނޑަށްްމަޢުޫލމާތުނަ

ްސައިޓު ްމަޖިލީހުގެ ްޢާއްުމކޮށް ްއިޢުލާންގަްއަކީ ްކުރިން ްހަފްތާ ްއެއް ްނޫސްަތކުަގޔާ ްއަދި ްމަޖިލިސްް،ކުރެވިޔާ މިއަުދްްމި
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ްޢާއް ްކަމަށް ްއިޢުލާންކޮށްފަހިނގަމުންދާނެ ްއެހެންނަމަވެސްމުކޮށް ްޖަލްސާެއއް. ްމިްއިވާ ްއަކީ ްއުސޫލުންްްހިތާމަ ދެންނެވި

ްކުރަމުންދާއިރު ްރައްޔިތުްނގެްސަލާމަތަށްޙާް،ކަން ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްއިންނަވަނީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިއަދު ޓަކައި.ްމުިޅްްމިދު

ްދިފާޢުގަ ްަރއްޔިތުްނގެ ްނަމަރާއްޖޭގެ ްވަނީ ްކަމަށް ްުނކޮށްފި ްމިކަން ްމިއަދު .ް ްުޙކުމްް، ްޤާނޫނުގެ ިދވެިހރާއްޖޭަގއި

ނިޑގެން ނުޑވެގެންްދާނެ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްކެ ނޑުފު ްފު ްގެއްލިގެންނެދާޤާނޫނުއަސާސީ ްބާރު ްއަުޅގަ.ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުްދާނެ.

ާވްްޤާނޫނާއިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިް،މުްރައްޔިތަކާްދޭތެރޭަގއިްވެސްްމައްސަލަެއއްްނެތް،ްޙާމިދާްދޭތެރޭގައިްވެސްްއަދިްޢާއް

ްރައީސް.ްގޮތުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނީ. ްމެންބަްމަތީން ްކޮމިޓީގެ ްއިމްތިާޔޒު ނޑަކީ ްއިމްތިޔާުޒްއަޅުގަ ރެއް.

ްޢި ްމި ްކަމެއް، ްހިމެނޭ ްތެރޭަގިއ ްމެންޑޭްޓގެ ްމިއަދުކޮމިޓީގެ ްމަޖިލީހަށް ްއެއްފަރާތުންްްްއޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްވި

ް ްއެބަ ްމެންޑޭޓުްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްކޮމިޓީގެ ްިއމްތިޔާޒު ްއަޅުގަްދޭ. ްކަމެއް ްޗިޓުްގަިއްހިމެނޭ ްކޯޓުތަކުގެ ނޑުމެްންއެދުނީމޭ

ްޢާއް ްއުފޮނުވުމުގެ ްބޭނުންވެމު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމައޭސޫލު ްއިމްތިޔާޒާ. ްއަންނަްްބެހޭްޖިލީހުގެ ްޝަކުާވއެއް ގޮތުން

ްރައްކާތެރިކުރުމަކީ.ް ްަކރާމާތް ްއިމްތިޔާާޒއި ްމެންބަރުންގެ ްއެ ްެއއީ ްވާޖިބެއް ްޤާނޫނީ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ހިނދުގައި

ެދންމެްމެންބަރަކުްއެްވިދާޅުިވްް،ނަްާމއްދާވ148ްަޤާނޫނުއަާސސީގެްް،އަޅުަގނޑުމެންްތަފާތުްއެތަްއްފަހަރަކުްއެދުނީމާ

ްކޯޓުަގިއް ްމައްސަަލއެއް ްއެތައް ްޚިޔާނާުތގެ ްވަްއކަމާއި ްހުރި.ްއޭނާގެ ްފުނިޖެހިފައި ްފުންޏެއް ްަމއްސަލަ ްކޯޓުތަުކގައި ގޮތަށް

ް ްފަރާަތކަށް ްއެކައެއް ްހުރި. ްސަލާަމތްވުމަށްމުޖެހިފަިއ ްވާހަކަތަްއްްން ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްކޯޓުަތކުެގ ޓަަކއި

ްިވދާޅުވީ؟އްކަމުދަ ްކަމެއް.ްކީކޭތޯ ްމިީއްިވސްނަންޖެހޭ ްއަިދްްންދާއިރުަގއި ްެވސް ްމަޖިލީހުަގއި ްފޮުނވޭކަށް.ްއެއީ ްއެ ނެތޭ

ް ްއެްއވެސް ްކޯޓުތަކާްދައުލަތުގެ ްވެްސ ްކަންް،ބެހިްުމއަްއސަސާއަކުން ްހިނާގ ްތެެރއަްށްކޯޓުތަކުްނ ތައްތަުކގެ

ކަމެއްްއެއީ.ްޖެހޭްދިްމަޖިލީހުގެްރައީސްްކުރައްވަންއަްޖިލީހުގެްރައީސާހުރިްކަމެއް.ްމަވަދެިވގެންނުވާނޭ.ްބައްަލވާ!ްހިތާމަ

ކުރުމަކީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސގެްއިސްތަިށފުޅުގައިްެއޅިފަިއވާްމައްސަލަެއއްްއެއީ.ްހުރިހާްމެންބަރުންްމިްމަޖިލިސްްދިފާޢު

ް ްއަދި ްއޮތް. ްއެބަ ްއިތުބާރު ްފުރިހަމަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދިފާޢުކުރުން. ްމަނިކުފާނު ްމަޖިލީހުންްއެ ްރައްޔިތުންގެ މި

ްރަްއޔިތުން ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްރައީސް ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްރައްް،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްތަމްސީލުކުރާްމުިޅ ޔިތުން

ރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްްިމއަދުްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާްމިްަމޖިލީހުގެްއިތުބާރުްއޮތްްކަމަްށްް،ޭގގެްވެރިްރައްޔިތުންގެް

ްވާގިهللاދާނެ.ްންފާސްވެގެ ްގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިކަންްފުާޅްއެކީަގއި ްަބރަކާތްލައްވާނެ.ްއަދި ްމަސައްކަތުަގއި ްކުރާ އެްނމެން

ްްދޭތެރޭގައިްހެޔޮްގޮތް...ްއެްފަރާތް.ްއަިދްއެްމަނިކުފާނާްއެންމެްމޮޅަށްްދެނެވޮޑިގެްނވާްފަރާތަކީްވެސް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްސްްމިހާހިސާބަށްްދިަޔއިރުްމިހާރުްބަރު.ްއާދެ!ްމިްމައްސަަލއިގެްބަހުމެންިރްޝުކުިރއްޔާ،ްޢިއްޒަތްތެއާދެ! އަުޅގަ

ްބަލައިގަނެ ްމަޖިލީހަށް ްް،މިްމައްސަލަ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަނީ ްމި ް)ށ(ަވނަްމ175ްާކުިރއަށް ްދަށުން.ްއްދާގެ ގެ

ްހަމަ ްޮސއިތަް،ޖެހޭކުރަންއެއީ ްއޮންނަ ްއެ ްގޮތުން ްއަދަޤާނޫނީ ްއެ ްލިބިފައިއް ްދަށް ްއެީއ ްޮސއި.ްމެންބ15ްަވާތީ. ރުންގެ
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މެންބަރަކުްވަނ2ްްީމެންބަރުންެގްތެރެއިނ15ްްްްަފއިވާހިސާބަށްްދިޔައިރުްއެްސޮއިުކރައްވާްސްްމިއެހެންނަމަވެސް،ްބަހު

ްއި ްމައްސަލަ ްމި ްބޭނުންމިހާރު ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްފޮނުްއވާފަްނުވާތުރަށް ްސިޓީ ްކަމަށް ްއެހެންކަމުން، ްމަ. އްސަލަްމި

ްގެންިދއުމަށްްްމިހާހިސާބުން؛ ްއަނބުރާ ްމަްއސަލަ ްމި ްތެރެއިން ްމެްނބަރުންގެ ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއެގޮުތން އާދެ!

ްބޭނުންފުޅުނުވާްބޭނުންފުޅުވާ ްވަނީްކަމަށް،ްކުރިއަްށްގެންދަވަން ްފޮނުއްވާފައި ްދާއިް،ކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްިތމަރަފުށީ ރާގެ

ްޝަރީފާ ްއަޙްމަދު ްއުމެންބަރު ްމެންބައި ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއެހެންވީމާނގޫފާރު ްއަމީން. ްއިބްރާހީމް ްރު މިް،

ްޞައް ްޤާނޫނީ ްއެހެންވީމާމައްސަލަިއގެ ްގެއްލިފަ. ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްޙަކަން ްކަމަށްް، ްނިމުނީ ްމައްސަލަ ްމި މިހާހިސާބުން

ް ްނިންމާލަނީ. ްމި ްމިހާހިސާބުން ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްއަޅުަގނޑު ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްބަލައި ްބަލަނީްފަހު( ނޑު ްއަޅުގަ އާދެ!

ްެގްއލު ްޞައްޙަކަން ްބަހުމައްސަލަިއގެ ްކަމަށް.ްއެހެންކަމުން،ްމި ްނެތް.ްނީ ްފުރުޞަތެއް ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްއިތުރަށް ސް

ްރައީސް ްވާހަކަފުޅުްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުަތކަށްްއެިދވަަޑއިގަންަނވާ ްބައެއް ްދެއްެކިވ ްމެންބަރުންގެ ެދްއކެވި

ްއެހެންނަމަެވސްދެއްވުމަރައްދު ްގެއްލުމަށްފަހުްށް. ްަޞއްޙަަކން ްމަްއސަލަިއގެ ްޮގތުގައި ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ެއއްެވސްްް،އަުޅގަ

ްގޮތަކަށްްމިްވާހަކަްެދއްކުމަކީްދެންްއޮތްްކަމެއްްނޫން.ް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމިހާހިސާބުން ްއަޅުަގނޑު ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްނިންމާލަނީ. ްމި ްޖަލްސާ ްއޮންނާމަޖިލީހުގެ ްނޮވެމްބަރ25ްުނީ
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