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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން
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 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުން.ްތެރިްޢިްއޒަތ23ްްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/15މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން.ް

ަގއިްޤައުމީްސަލާމަތުގެްކޮމިޓީްއާއ11:15ްްިގޮތް.ް މިއަދުްކޮމިޓީތަކުގެްބަްއދަލުވުންތައްްބޭއްވުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްް-4.1

ްދިރާސާކުރަްއވާ ްބިލު ްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 14:11ްްކޮމިޓީ. ްސުނާމީަގއި ްޝަކުވާތަކާިއްހާގައި ްމީހުންގެ ްޖެހުނު ލުަގއި

ް ްމައްސަލަަތކަށް ްހޯދައިހަގެދޮރުގެ ްއްލެއް ްހޮއްވެވި ްމުއައްަސސާދިނުމަށް ްމިނިވަން ްއާއި ްކަންަތއްތަކާޮކމިޓީ ބެހޭްްތަކުގެ

ްކޮމިޓީ.ް

4.2-ްް ްތެޭރގަިއ ްއެންގުންަތކުގެ ްައންގާ ްރިޔާސަތުން ްދެއާދެ! ްއިތުރު ްެއބަްއަދި ްފުރަތަމަްްކަމެއް ްއޭގެތެރޭން އޮތް.

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރިޢ143ްާކަމަކީ،ްރައްޔިތުްނގެ ްމާްއދާއަށް ްް،ޔަތްކޮށްވަނަ ްަގވާިއދުގެ ްމާއްާދގަިއވ79ްްާއެ ްވަނަ
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ްއިޢުލާނުކުރުން.ް ްބިލު ްގެންަދވާ ްއަނބުރާ ްމަތިން ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގ2113ްްެއޮކްޓޯބަރ23ްްގޮތުގެ ްޭބއްުވނު ގައި

2113ްް ްދައުރުގެ ްދެވަަނ ްއަހަރުގެ ްދާއ5ްިވަނަ ްދެކުނު ްހެންވޭރު ްއިއްވާފަިއވާ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްޖަލްސާަގއި ރާގެްވަނަ

ވަނަްއަހަރުްފެުށނުްރިޔާސީްދައުރުްނިމުމަކަށ2118ްްްް،ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިްނތިޚާބުކައަންނައިރު ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްޢަމަލުކުރާނެްްއިްނތިޤާލީް،ނަމަްނުކުރެވިއްޖެމުގެ ގޮތުން

ިމްވާތީްްގައިްިލޔުމުންްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްއަްނގަވާަފއ2113ްިޮނވެމްބަރ21ްްކަމަށްްްދެވީްގޮތުގެްބިލުްއަނބުރާްގެން

ްގެންދަވައިފި ްއަނބުރާ ްއިޢުލާނުްބިލު ްބެހޭކަމުގައި ްކޮމިޓީތަކާ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ ްދެން ްއާެދ، ްއޮތްްްކުރަން. ގޮތުން

އަދިްމަޖިލީހުގަިއްސިޔާސީްޕާޓީެއއްގެްގޮތުަގއިް،ްތަކާއަދަދަށްްއަިއްބަދަލުއެންގުމެއް.ްއާދެ،ްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެް

ް ްއެލަޔަންސް ްިޑވެލޮޕްމަންޓު ްގޮުތެގްްބަލައިގަތުމާމޯލްޑިވްސް ްބަޔާންކުރާ ްޤާޫނނުއަސާސީ ްގަވާއިދާއި ްމަޖިލީހުގެ ގުިޅެގން

ްބެލިއިރު ްކަންތައްތަަކށް ްކުރަންޖެހޭ ްޕާޓީމަޖިލީް،މަތިން ްސިޔާީސ ްަތމްސީލުކުރާ ްނިސްބަހުަގއި ްމެންބަރުންެގްތަަކށް ތްވާ

ްނިސް ްއަދަދުގެ ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްމަދުވެފައިއަދަދު ްކުރިއަށްވުެރ ްބަތުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވަގުެތްއގައި ވަނ241ްްަނުވާ

ްެއކުލަވަް ްދަށުން ްޚިދުމަތްތަކާއިމާއްދާގެ ްސަލާމަތީ ްހަމަޖައްސާފައިާވްްލެޭވ ްމިހާރު ްޕާޓީތަަކށް ްސިޔާސީ ްކޮމިޓީން ބެހޭ

ްބޭ ްމަދުކުރަން ްއާއިނުންނުއަދަދު ްއެލަޔަންސްްްވާތީ ްޑިވެލޮޕްމަންޓު ްމޯލްޑިވްސް ްއޮންނަންވާނީ ްއަދަދު ްޖުމްލަ ްކޮމިޓީގެ އެ

ްް)އެމް.ޑީ.އޭ(ްއަށް ްހ1ްިހަމަޖައްސާ ނޑި ްވެްސްއޮނަހިމަނައިގޮ ްގޮތުަގިއްކަމަށާގެން ްއަދަދެއްގެ އެްް،އެހެންކަމުން،ްރި

ް ްއަދަދު ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހ13ްުކޮމިޓީގެ ްބަދަލުކުރުމަށް ްއެއްބަްސެވވުނުްއަށް ްޕާޓީތައް ްސިާޔސީ ްހުރިހާ ްތަމްސީލުކުރާ ްގައި

ްދެ ްބަޔާންކުާރ ްތިރީގައި ނޑަައޅުްއވައިެދއްވުމަށްްްހިނދު، ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތެއް ްވަކި ްކުރެ ގޮތުން

ްޕާ ްމަޖިލީހުގެ ްގްރޫޕުރައްޔިތުންެގ ްބައްލަމެންޓްރީ ްލީޑަރުންެގ ްެއއްބަްސވެިވފައިވޭތަުކގެ ްދަލުވުމުން ްފުރަތަަމް. އޭގެތެރޭން

ގޮތަކީ،ްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކާްބެހޭްކޮމިޓީންްމޯލްޑިވްސްްިޑެވލޮޕްމަންޓުްއެލަޔަންސްް)އެމް.ީޑ.އޭ(ްއަށްްހަމަޖައްސާްއެްއް

ްއިތުރުކޮށްް ނިޑ ްއަދަދެއްް،ގޮ ްއޮނަިހރި ްއަދަދު ްޖުމްލަ ްޮކމިޓީގެ ްްއަދި ްޓަކަިއ13ްްކަމަްށވާ ްހަމަޖެއްސުމަށް އަށް

ް ްެއއް ްމިްއިތުރުކުެރވޭ ްއެންމެްޮގނޑި ްމަޖިލީހުަގއި ްތަމްސީްވަގުތު ްޮގނޑި ްޑިމޮކްރެޓިކުގިނަ ްޯމލްޑިިވއަން ޕާޓީްްލުކުރާ

ް ްެއނެކްސް ްރިޕޯޓުގެ ްއޮތް ްމަތީގައި ްމޭޒުކޮޅު ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްހަމަޖެއްުސމަށް. ްއަށް ްއ1ްެ)އެމް.ޑީ.ޕީ( ގޮްތްްަގއި

ްމަޖިލީ ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްމޭޒުމައްަޗކު ްއާދެ، ްޚިދުމަތްތަާކްބަޔާންކުރެވިަފއިވާނެ. ްގޮަތކީ،ްސަލާމަތީ ްެދވަނަ ްޕޯޓަލްގަ. ހުގެ

ް ްހަމަޖައްސާ ްއަށް ް)ެއމް.ޑީ.އޭ( ްއެލަޔަންސް ްޑިވެލޮޕްމަންޓު ްމޯލްޑިވްސް ްކޮމިޓީން ްއިތުުރކޮށ1ްްބެހޭ ނޑި އަިދްް،ގޮ

ްއަދަދެއް ްއޮނަހިރި ްއަދަދު ްޖުމްލަ ްްކަމަށްްކޮމިޓީގެ 13ްްވާ ްއިތުުރކުރެވޭ ްަޓަކއި ްހަމަޖެއްސުމަށް ނ1ްއަށް ޑިްގޮ

މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަހުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީްސްްރިޓީްލީޑަރާއިްމައިނޯރިޓީްލީޑަރާރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެޖޯ

ް ނަޑއަޅާ ްނިސްބަތްވެކަ ްޕާޓީައކަށް ްަވކި ްއެނެކްސް ްރިޕޯޓުގެ ްދިނުން.ްޕޯޓަލްގައިވާ ްމެްނބަރަކަށް ަގއ2ްްިަވޑައިުނގަންނަވާ

ްހަމަޖެހިއްޖެ ްއޮންނާނެް،ނަމަްއެގޮތަށް ްނިސްބަތް ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޓީގެ ްމިްްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޔާންކުރެވިފަިއވާނެ. ްގޮތް

ްޚިދުމަތްތަކާ ްސަލާމަތީ ްގޮތަކަށް ްވަކި ްކުރެ ްގޮތުން ްދެ ްމަޖިލީްބެހޭްދެންނެވި ްއެކުލަވާލަން ްތަމްސީލުކުރާްކޮމިޓީ ހުގައި
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ްޕާޓީ ްއެއްބަސްްހުރިހާ ްމެދުގައި ްތަކުގެ ްނާދެިވއްޖެ ްދެލަހާވުމަކަށް ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްގޮތެްއްްތެއްގައި ްވަކި ގޮތުންކުރެ

ނަޑއަުޅއްަވއިދެްއވުމަށްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވުަމށްް ތަމްސީލުކުރާްހުރިހާްސިޔާީސްްއިރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގަކަ

ް ްވަނީ 21ްްޕާޓީތަކުން ްލީޑަރުނ2113ްްނޮވެމްަބރ ްގްރޫުޕ ްޕަރލަމެންޓްރީ ްޭބއްވުނު ްދުވަުހގެ އްދަލުވުުމގައިްބަްްގެވަނަ

ްއެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފަ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްމައްސަލަިއަގއިްވޯަޓށްްއެހުންްމިއަދުގެްވޯޓަށްްއެުހމުގެްަވގުތުަގއިްއޮންނާނެ.

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަދަކުްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ަގއިްމ5ްިޑާްނަންބަރުްއާދެ،ްއެޖެން

ް

ްޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމ6ްޭ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.6ްއެޖެންޑާްނަންބަރުް

6.1-ްް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމަޖިލީހ129ްަދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަޒީރުންގެ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ށްްވަނަ

ްޢައްޔަންް ްކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ5ްްރަްއވާފަިއވާ ްއިއްަވއި،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހަށް ްނަންފުޅު ބޭފުޅުންގެ

ގޮތުެގްމަތިންްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްރުހުންްހޯދުމަށްްޓަކައިްެއްްވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ްަގއިްވ129ްާޤާނޫނުއަސާސީގެް

ް ްަގާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްމާއްދާގ171ްެމައްސަލަ ްްވަނަ ްދަށުން ްދިރާސާކުރަްއވަް)ށ(ގެ ްަމްއސަލަ ގޮތެއްްއި

ްކޮމިޓީ ްދާއިމީ ްގުޭޅ ްމައްސަލައާ ްސިޓީފުުޅްްނިންމެވުމަށް ްފޮނުއްވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމައްސަލަ. ްފޮނުވުމުގެ އަށް

 މަޖިލީހަށްްއިއްވައިެދއްވުމަށްްައމީންޢާއްމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

 އިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޝާހިދަށް،ްވެދުންްސަލާމަށްފަހުްދަންނަވަމެވެ.ްهللاްލީހުގެްރަީއސްްޢަބްދުރައްޔިތުންގެްމަޖި

ް ްމެންބ129ްަޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަވީޒރުންގެ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްގޮުތގައި ނޮވެމްބަރ17ްްރުންގެ

ްއަޅުަގނޑ2113ްު ްދުވަހު ްއާދީއްތަ ްށްކޮަޢއްޔަންްވީ ްބ5ްޭފަިއާވ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނަންފުޅު، ވަނ129ްްަފުޅުންގެ

ް-1ްމެވެ.މަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަްތިޔަގޮތުގެްމަތިންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރުހުންްހޯދުމަށްްޓަކައިްްމާއްދާގެް)ރ(ްަގއިްވާ
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ްމ.ކާ ްނާޒިމު، ްމުޙައްަމދު ރޑް( ް)ރިޓަޔަ ްނެޝަނަލްްް؛ސީނުކަރަންކާގެްނަލް ްއެންޑް ްޑިފެންސް ްއޮފް މިނިސްޓަރ

މިނިްސޓަރްއޮފްްފިނޭންސްްއެންްޑްް؛1115ޖިހާދު،ްދަފުތަރުްނަންބަރުްްهللاއަލްފާޟިލުްޢަބްދުް-2ސެކިއުރިޓީްކަމަށް.ް

ް ްކަމަށް. ްމައުމޫނު،ްމ.ް-3ޓްރެޜަރީ ްދުންޔާ ްއެފެއަް؛އެންދެރިމާގެްއަލްފާޟިލާ ްފޮރިން ކަމަށް.ްްޒްރމިނިސްޓަރްޮއފް

ްޢަބްދުލްޣަފޫރު،ްހއަޙްްއަލްފާޟިލްް-4 ްއަީދބު ްކަމަށް.ްް؛ސާމަރާް.މަދު ްުޓއަިރޒަމް ްއަލްފާޟިލްް-5މިނިސްޓަރްއޮފް

ްހ. ްއިބްރާހީމް، ްޓްރާންސްޕޯޓްް؛ހާލިްއަމީނު ްއޮފް ްކަމަށް.ްމިނިސްޓަރ ްކޮމިއުނިޭކޝަން އިޙްތިރާމުްްއެންޑް

ް ްއެދެމެވެ. 17ްްޤަބޫލުކުރެއްވުން 1435ްމުޙައްރަމު .21ްް ްޢަބްދ2113ުނޮވެމްބަރ ްާޚދިމްކުމް. .ް ޔާމީންްهللا

ްްޤައްޔޫމު.ޢަބްދުލް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދިރާ ްމައްސަލަ ްސަރުކާރުެގްމަސްމި ްކޮިމޓީއޫސާކުެރއްވުަމށް ްބަލާ ްމިްނވަރު ްފޮުނވުނީްިލއްޔަުތްއަދާކުރާ ކަމުަގިއްްއަށް

ނަޑއަޅަން.ް ްކަ

ްދިް-6.2ނަންބަރުްްއެޖެންޑާް-6.2 ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ގޮުތެގްްަގއިވާް(ވަނަްމާއްދާގެް)ދ115ްވެހިރާއްޖޭެގްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޤައުމު ްބޭރު ްކަމަތިން ްސަފީރުން ްރާއްޖޭން ްަޓކައިްތަކަށް ްދިވެހިާރއްޖޭެގްޔާްމެލޭޝިް،ނަޑއެުޅއްވުމަށް ްހުންނަވާ ަގއި

ް ްފޮނުއްވާފަިއވާްނަންފުޅުްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެ ްހަމަޖެއްސެވުމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 171ްސަފީރުކަމަށް

ް ް)ށ(ގެ ްމާއްާދގެ ްދިރާސާކުަރއްވަްްދަށުންވަނަ ްނަންފުޅު ްެއ ްއިޢުލާނުކުރުާމއި ްނިންެމވުމަށްްްއިމަޖިލީހުގައި ގޮތެއް

ްކޮިމޓީްމައްސަލައާ ްާދއިމީ ްފޮނުްގުޅޭ ްމަޖިލީހަށްްއަށް ްިސޓީފުޅު ްޮފނުއްވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމައްަސލަ. ވުުމގެ

 އިްއވައިެދއްވުމަށްްއަމީންޢާއްމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

 ްއެވވުން:އިދާރީްމޭޒުންްއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޝާހިދަށް،ްވެދުންްސަލާމަށްފަހުްދަންނަވަމެވެ.ްهللاްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރަީއސްްޢަބްދު

ތަކަށްްރާއްޖޭންްސަފީރުންްބޭރުްަޤއުމުގޮތުގެްމަތިންްްވަނަްމާއްދާގެް)ދ(ްަގއިްބަޔާްނކޮްށފައިވ115ްާޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްމެލޭް ްޓަކައި ނަޑއެޅުމަށް ްސަފީރުްޝިޔާަގއިކަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޕޮލިސްްހުންނަވާ ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްޑެިޕުއޓީ ކަމަށް،

ްފަޔާޒު ްމުޙައްމަދު ރްޑ( ް)ރިޓަޔަ ،123332A .ްް؛ނަންނާރިގެ މ ްއޭތުސްގަޢައްޔަުނކުރެްއވުަމށް ނާްކުަރއްވާތީ

ްހަމަޖެއްސެވުމާ ްހޯއްދަަވއިްމެދުްރައްޔިތުންގެްސަފީރުކަމަށް ްދެއްްމަޖިލީހުގެްމަޝްވަރާ ްފުރުޞަތެއްގެްވައި ްއަަވސް ވަރަށް

ް ްތެރޭގައި ްއަމި ްއެދެއޮފީހަށް ްްމެވެ.ްނަގަވއިދެްއވުން ްއެދެމެވެ. 17ްްއިޙްތިރާުމްޤަބޫލުކުރެއްވުން 1435ްމުޙައްރަމު .21ް

 ޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު.هللاް.ްޚާދިމްކުމް.ްޢަބްދ2113ުނޮވެމްބަރް

ް
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަައޅަން.ފޮނުވުނީްއަށްްްްއވުމަށްްޤައުމީްސަލާމަތުގެްކޮމިޓީމިްމައްސަލަްދިރާސާކުރެ ްކަމަށްްކަ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްނަންބަރު ްޤަރާރު.ްމަޖިް-7ޑާ ްބިލާއި ްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ްާދއިް-7.1ލީހަށް ްމެންބަކުޑަހުވަދޫ ްިޢއްޒަތްތެރި ރުްރާގެ

ްއަޙް ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްހުށަހަޅުްއވާަފއިާވ ްއާމިރު ްއަްށ262ްްމަދު ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއިްއވުން. ްކިޔުން ްުފރަތަމަ ްބިލުގެ ވަނ262ްްަގެަނއުމުގެ

ް.ެގނައުމުގެްބިލުމާއްދާގެް)ށ(ްއަށްްއިޞްލާޙު

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކޮށްފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.8

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކަމެއްްނެތް.ްއަދުަގއިްމ8ްިނަންބަރުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮތީ ްމާއްދ143ްާދެން ްް،ރިޢާޔަްތކޮށްްއަށްްވަަނ ްގަާވއިދުގެ ވަނ79ްްައެ

ގައިްޭބއްވުނުްަރއްޔިތުްނގ2113ްްެއޮްކޓޯބަރ23ްްކުރުން.ްައނބުރާްގެންދަވާްބިލުްއިޢުލާންްްގޮތުގެްމަތިންްމާއްދާގަިއވާ

ް 2113ްްމަޖިލީހުގެ ްދައުުރގެ ްދެވަނަ ްއަހަރުގެ ްކެނދިކުޅުޫދ5ްްވަނަ ްއިްއވާފަިއވާ ްކިުޔން ްފުރަތަމަ ްޖަލްސާގައި ަވނަ

ްއަޙްދާއި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރާގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޢީސާ ބެހޭްްމަސްތުވާތަެކއްޗާ،2111/17ްމަދު

ވާތީްެއްްެއްބިލުްހުށަހެޅުްއވިްމެންބަރުްސިޓީްފޮނުވާަފއިް،ގެަނއުމުގެްބިލުްއަނބުރާްގެންެދވުންްއެދިޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙު

ްގެންދަވައިފި ްއަނބުރާ ްއިްބިލު ްގެންދެވިއިރުޢުލާންކަމުގައި ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްމިގޮތަށް ްއާެދ، މިއަުދގެްް،ކުރަން.
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ނޑައެޅިފަ.ްއެެހންނަމަވެސްްމިހާރުްއަނބުރާްއިްބަހުސްގ9ްްައެޖެންޑާްނަންަބރުްް؛އެޖެންޑާަގއި ކުރުމަށްްިމްބިލުްވަނީްކަ

ްެއއްކޮށްްއެްއެޖެްނޑާްއަިއޓަމުްނޯންނާނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްގެންދިއުމާ

ް

ްޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.ްކޮމ11ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިް،އެހެންކަމުން ްމިހާރު ނޑު ްއެޖެންްއަުޅގަ ްދަނީ ްނަންބަރު ްހުށައ11ްަްޑާ ްކޮމިީޓތަކުން ްކަންކަމަށް.ްށް. ހަޅާ

ްމިކޮމިޓީ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްމިއަދު ްތެރޭަގއި ްކަންކަމުގެ ްހުށަހަޅާ ްޕްރޮސިކިއުަޓރްޖެނެރަލްްތަކުން ްމަޤާމުގައިްއޮތީ ކަމުގެ

ވަަނ228ްްމަދުްމުޢިއްޒުްެއްމަޤާމުންްވަކިކުރުމަށްްއެދިްޤާނޫނުއަސާސީގެްޑޯންޝައިންްއަލްއުސްތާޛުްއަޙްްހުންނެވިްމ.

ް ްހުަށހަޅުއްވާަފއިމާއްދާގެ ްދަށުން ްް)ހ(ގެ ްމުއައްަސސާްމައްސަލައޮްތ ްކަންތަމިނިވަން ްކޮމިޓީންްްކާއްތަތަުކގެ ބެހޭ

ްްނިންމެވިްއިްދިރާސާކުރަްއވަ ްރިޕޯޓު ްިމ ްހުށަހެޅުން. ްރިޕޯޓު 7ްްޮގތުގެ ްިޢއްޒަތްތެރ2113ްްިނޮވެމްބަރ ްވާނީ ގަިއ

ްމިނިވަން ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްފޮނުވިފަ. ްކަންތައްަތކާްމެންބަރުންނަށް ްބެހޭްމުައއްަސސާތަކުގެ

ްދުްސަމީރު.ްމަރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްިދއްދޫްދާއިް،ކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރު

ް

 މަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:އަޙްްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްުހޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާ

ޭއެގްް،ައށްްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިްވާހަަކްވިދާޅުވެަފއިްއޮތީމަްވަނަްމާއްދ262ްާޤާނޫނުައސާސީގެްް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ްނުލިބުމާ ް،ްމަޢުލޫމާތެއް ްޕާޓީްކޮމިޓ241ްީއަނެއްކާ ްިސޔާސީ ްބަދަލުތަކުގައި ްގެނެވޭ ްއެއްބަސްްއަށް ްވެރިން ެވގެންްަތކުގެ

ްނިންމުމެއް ްއޮތް ްވިދާޅުވީމަްްނިންމާފައި ްބަދަލުް،ކޮންއިަރކުް،ކަމަށް ްއަދަދަށް ްއެ ްމަޖިލީހުގައިްކިހިނެއްތޯ ގެންނަނީ؟ްއެ
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ްއެހާ ްބޭނުންވޭ. ްއެނގެން ްއެަކން ްކުީރގައި ްސާފެއްްބަހުސްކުރުމުގެ ްއޮްތްްކޮމިޓ241ްީް،ުނވިްބޮޑަކަށް ްއަިއއްސަ އަށް

ްވިދާޅުވުެމއް.ްްވިދާޅުވިްގޮތުންްްބެހޭްތަކާބަދަލު

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާ ްމެންބަރުންނަށްްްއާދެ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލުތަްއ ްއިްއވާ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ބެހޭ

ްހަމަޖައްސާފަ.ް ްވާނީ ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުގެ ްއިންިތާޒމު ްގެްކޮމިޓ241ްީފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ްބެހޭްައށް ްބަދަލުތަކާ ނެވުނު

ްޕާީޓގެްމަޝްވަރާ ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްބައިވެިރެވވަަޑއިގަްތަުކގައި .ްތްްފަރާތުން

ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަރާތުން ްޕާޓީގެ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ މެންބަރަށްްްއެހެންކަމަށްވުމާެއކު

ްމަދުްސަމީރު.ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްްާރގެކަމަށް.ްއާދެ،ްދިއްދޫްދާއިްވާނެލިބިވަޑަިއގެންފައިް

ް

 މަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:އަޙްްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްމ. ްހުންނެވި ްމަޤާމުގައި ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސިިކއުަޓރ ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ޑޯންޝައިންްްއާދެ،

ްއަ ްއެްޙްއަލްއުސްާތޛު ްވަކިކުރުމަށް ްމަޤާމުން ްމުޢިއްުޒްއެ ްމަދު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަށުނ228ްްްދި ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ަވނަ

ގޮުތެގްްނިންމެވިްއިމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވަބެހޭްކޮްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަުކގެްަކންތައްތަކާް،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްމައްސަލަ

ްނަންބަރު:ްމމކ/ ްނިންމުމުގެ ްތާރީޚު.4ް/ރ/2113ރިޕޯޓު.ްކޮމިޓީގެ ްނިންމުން .ްކޮމިީޓ2113ްނޮވެމްބަރ6ްްް؛ކޮމިޓީގެ

ްވަނަ ްތާރީޚ53ުް؛ބައްދަލުވުމުގެ ްބައްދަލުވުމުގެ ްޮކމިޓީ 6ްްް؛. ްމ2113ިނޮވެމްބަރ ްޖެނެރަލްެގްްއީ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ްމ. ްހުންނެވި ްއަޙްްްމަޤާމުގައި ްއަްލއުސްތާުޛ ްޯޑންޝައިން ްއެދި ްވަކިކޮށްެދްއވުމަށް ްމަޤާމުން ްެއ ްމުޢިއްޒު 23ްމަދު

ްމަޖިލީެގްތާރީޚުަގިއްރައްޔިތުނ2113ްްއޮކްޓޯބަރް ްގެ ްސޮިއކުރަްއވ28ްަހުގެ ްޖުމްހޫރިްއޔާެގްްިއ،މެންބަރަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްަރއްޔިތުްނެގ228ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމައްސަލަ ްފޮނުވާފައިާވ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންެގ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްެއްމައްސަލަްކޮމިޓީންްނިންމެވިްް،ކޮށްބެހޭްޮކމިޓީންްބަލައިްދިރާސާްމަޖިލީހުގެްމިނިވަންްމުއައްަސސާތަކުގެްކަންަތއްތަކާ

ްލިބިފައި ްކޮމިޓީއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްރިޕޯޓު. ްްގޮތުގެ 27ްްވަނީ ްއޮވޭއެްކަންްަގއ2113ްިއޮކްޓޯބަރ މައްސަަލްް.ނގެން

ްދިރާސާްންކޮމިޓީ ްކޮމިޓީެގ 4ްްކުރެްއވުމަްށ ްއެެނކްސް ްރިޕޯުޓެގ ްމި ްބޭވުނު. ްއ2ްްެބައްދަުލވުމެްއ ބައިަތއްްްގަިއ

ް ްހިމެނިފައިވާނެ. ްކަންތައްތަކ2113ްާއޮކްޓޯބަރ29ްްއެގޮތުން ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްބޭްއުވނު ްކޮމިޓީްްަގއި ބެހޭ

ްމުއައްސަސާތަާކއ49ްްި ްމިނިވަން ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރަން ްމައްސަލަ ްމި ްބައްދަލުވުުމގައި ވަނަ

ްމަޤާމު ްަވކިކުރުމުމުސްތަޤިއްލު ްމަޤާމުން ްފަރާތްތައް ްތިބޭ ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްަމއްސަލަެއއް ްހުށަހެޅިއްޖެްގެ ް،ނަމަްއަށް

ްޢަމަލު ްަކނަޑއަުޅއްވަްކޮމިޓީން ްމިންގަނޑެއް ްކުރާނެ ްއިޞްލާެޙްއްްތިރީގަިއވާއި ްަގވާއިދަށް ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްމަތިން ގޮުތގެ

ްމިނިވަން ްފާސްކުރެއްވި. ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ ްމެންބަރުންގެ ްވަޑަިއގެންެނވި ްބައްދަލުވުމަށް ްއެ ްއިތުރުކުރުމަށް
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ްމަޤާމުމުއައް ްމުސްތަޤިްއލު ްފަރާތްސަސާަތކާއި ްތިބޭ ްމަޤާމުތަކުގައި ްަރއްޔިތުްނގެްތައް ްމައްސަލައެއް ްވަކިކުރުުމެގ ތަކުން

ްކަންތައްތަކާްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިވާ ް،ނަމަްއަށްްހުށަހެޅިއްޖެްބެހޭްޮކމިޓީްގޮުތގެްމަތިންްމިނިވަންްމުއައްަސސާތަކުގެ

ްމައްސަަލއެއްް ްފަްއެ ްއަްނަގއިރައްުދވާ ްއެކަން ްޖަާވބުދާް،ރާތަށް ްމަްއސަލަެއއްަގއި ްފަރާތަކަްށްއެ ްއެ ރީވުމަށް

އަށްްވަަޑއިގަންަނވާްބައްދަލުވުުމގަިއްއެްމައްސަލައެއްްރައްުދާވްްއެގޮތުންްއެްޖަވާބުދާރީވުމަށްްކޮމިޓީ،ްފުރުޞަތުދިނުމަށާ

ްވަކީލަކާ ްޖަވާްފަރާތަކަށް ްއަނގަބަހުން ްލިޔުމުންނާއި ްވަަޑއިގެން ްއޮތްއެކު ްފުރުޞަތު ްކަމަށާްބުދާރީވުމުގެ ްއެް، އަދި

ްހޯދުންބައްދަލު ްހޯދާ ްކޮމިޓީން ްހުށަހަޅައިވުމަށްފަހު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްބިނާކޮށް ްމައްޗަށް ްފަރާތްތަުކެގްް،ތަކުގެ އެ

ް ްނެތްކަމުގެ ްކޮމިޓީންއިތުބާރު ްހުށަހަޅަންވާނެް،ފާސްކޮށްްމައްސަަލ ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީްކަްރައްިޔތުންގެ މަށް

ްގެްގަާވއިދަށްްގެނައިްިއޞްލާޙާހިމަނާފައިވެްއެވެ.ްކޮމިޓިް،ވަނަްމާއްދާގެްގޮތުަގއިްފާސްކޮށ18ްްހިންގުމުގެްަގވާއިުދގެް

ްްއެްއގޮތްވާ ްމަތިން 2113ްްއޮކްޓޯބަރ29ްްގޮތުގެ ްއޮްތްކޮމިޓީގެ ްއ49ްްެަގއި ްބައްދަުލވުމަށް ްއެ ްބައްދަުލވުމުަގއި ވަނަ

ވާްބުރާސްފަތިްދުވަހުެގ2113ްްއޮކްޓޯބަރ31ްްް،ންްތިްއބެވިްމެންބަރުންގެްއިއްތިފާޤުންްނިންމެވީވަގުތުްހާޒިުރވެަވޑަިއގެ

ވަނަްބައްދަުލުވމަށްްވަޑަިއގެންްހުށަހެޅިފައިވ51ްްާބެހޭްކޮމިޓީގެްްށްްމިނިވަންްމުއަްއސަސާތަކުގެްކަންަތއްތަކާއ11:11ްަ

ްޖަވާބުދާރީެވވަްމައްސަލަ ްއަނގަބަހުން ްލިޔުމުންނާއި ްޕްއަށް ްފުރުޞަތުަޑިއގަތުމަށް އެރުވުމަށެވެ.ްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލަށް

ވަނީ،ްއެްްަވނަްބައްދަލުވުމަށްްހާޒިރުވެަވަޑއިގެންްވިާދޅުވެަފއ51ްިަގއިްއޮތްްކޮމިޓީގ2113ްްެއޮކްޓޯބަރ31ްްް،އެގޮތުން

ްނޫން ްުފރުޞަތެއް ްއެކަީށގެންާވ ްޖަވާބުދާރިެވަވަޑއިގަތުމަށް ްޕްރޮސިކިއުޓަްފުރުޞަތަކީ ްޖެނެރަލަށްްކަމަށް ރ

ްމައްސަލަްްކޮމިޓީގަިއްއިތުރަްށްމަޝްވަާރކުރުމަށްފަހުްއެްހިނދުންްފެށިގެންްހުށަހެޅިފައިވާްްވާތީ،ްއެކަމާްފާހަގަކުރެވިަފއި

ަގިއ14:31ްްވަނަްދުވަުހގ2113ްްެނޮވެމްބަރ4ްްއިތުރުްފުރުޞަތެއްްދިނުމުެގްގޮތުންްަވޑަިއގަތުމަށްްއަށްްޖަވާބުދާރީވެް

ޮއކްޓޯބަރ31ްްލިޔުމުންނާއިްއަނގަބަހުންްޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުމަށްްް،ނަްބައްދަލުވުމަށްްވަަޑއިގެންްވ51ްައޮތްްކޮމިޓީގެް

ްަބއ51ްްގަިއްއޮްތްކޮމިޓީެގ2113ްް ްވަަޑިއެގންވަނަ ްމެންހާޒިުރވެް،ދަލުވުމަށް ްިއއްތިފާޤުންްނިންމެވިތިއްެބވި .ްބަުރންގެ

52ްގައިްޭބއްވުނުްކޮމިީޓގ2113ްްެޮނވެމްބަރ4ްް.ްއަްނގާފަިއވޭްޓަރްޖެނެރަލަށްއަދިްއެްނިންމުންްލިޔުމުންްޕްރޮސިކިއު

ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްބައްދަލުވުމުަގއި ްއަނގަބަހުންްްވަނަ ްހާޒިރުވެ ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ އަްށ

ްމާްޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަެނވޭނެ ްހުރިްޙަފަދަ ްޢަމަލުފުޅުތައް ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްކޮމިޓީގެ ްކޮމިޓީްއުލެއް ްނެތުމާގޮތުން ްގައި

ގެްކުރިންްރަްއޔިތުންގ21:11ްެވަނަްުދވަހުގެްރ2113ްްޭނޮވެމްބަރ4ްްއެކުްއެްމައްސަަލއަށްްލިޔުމުްންޖަވާބުދެްއވުމަށްް

އަށްްހުށަހެޅުމަށްްއެްބައްދަލުވުމަށްްވަަޑިއގެންނެވިްމެންބަރުންގެްއަޣްލަބިއްޔަތުންްްމަޖިލީހުގެްއިދާރާްމެދުވެރިކޮށްްކޮމިޓީ

ްއަކުރެްއވި.ްފާސް ްރޭ ްއެ ްމައްސަަލއ21:44ްްިދި ްއެ ްަޖވާބުަގއި ްދެއްވާ އޮކްޓޫބަރ23ްްް،ގަިއްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލް

2113ްް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްތާރީުޚގައި ްުދވަހުގެ ްޖެނެރަލްްްސޮިއކުރަްއަވއިްމެންބަރުނ28ްްވަނަ ޕްރޮސެކިުޔޓަރ

ްގޮ ްޖަވާުބގެ ްމައްސަަލއިގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްވަކިކުރުމަށް ްތުމަޤާމުން ްއެނެކްސް ްހިމެނިފައ3ްިަގއި ްރިޕޯޓުގައި ްމި ވާނެ.ްގައި

އެވެ.ްއަދިްހަމަްއެްރޭްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލްްްމަޖިލީހުގެްއިދާރާްއަށްްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލްްވަނީްހުށަހަޅުއްވާފަ
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ްޖަ ްއީމެއިލްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިޓީެގ ްއެސް.އެމްވާބު ްއެކަން ްމެސެޖުކޮށް، ްޯފަވރޑް ސަރވިސްގެްް.އެސް

ް ްހުށަހެޅުއްިވްޛަރީޢާ ްލިޔުމުން ްޖެެނރަލް ްޕްރޮސެިކޔުޓަރ ްއަށް ްމައްަސލަ ްއެންގުނެެވ. ްމެންަބރުންނަށް ްކޮމިޓީގެ އިން

ްރިޢާޔަތްކޮށް ްކަންަތއްތަކަށް ްވާ ްޖަވާބުަގއި ްމައްސަލައިް، ްނިންމުމަށްމި ްގޮެތއް ްްަގއި 6ްްޓަކައި ަގއ2113ްްިނޮވެމްބަރު

ްމިނިވަން ްކަންތައްތަކާްުމއައްަސސާްބޭއްވުނު ްްތަކުގެ ްކޮމިޓީގެ ްއަންނަނިިވ53ްްބެހޭ ްމެންބަރުން ްަބއްދަލުުވމުގައި ވަނަ

ްފާހަަގކުރަްއވާފަިއވެ ްަވކިަވިކްްކަންތައްތައް ްއަދާކުރެްއވުމުަގއި ްމަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސެކިުޔޓަރ ެއވެ.

ްމައް ްއަމާޒުކޮށް ްދަޢުފަރާތްތަކަށް ްކަމަށާއި،ްސިް؛ވާކުރަމުންދާކަންސަލަތަކުަގއި ްފާހަގަކުރެވޭ ްޕްރޮސެިކުޔޝަން ލެކްޓިވް

ލިބިދީފައިވާްހަމަހަމަކަންްއިންްޤާނޫނުގެްކުރިމަތީގައިްރަްއޔިތުންނަށްްްވަނަްމާއްދ21ްާއޭގެްސަބަބުންްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ކުރެްެއއްްފަރާތުންްތުންްކަމަާށއި،ްމައްސަލަެއއްަގއިްހިމެނޭްދެްފަރާްވާތަކުްންރައްޔިތުްނގެްކިބައިންްނިުގޅިފަިއވާއެްދަޢު

ްކޮށްތަޙްޤީޤު ްމަްއސަލައި، ްއެ ްދަހަމަ ްމައްޗަށް ްފަރާތުގެ ްއަނެްއ ްހިމެނޭ ްހުށަހެޅޭްޢުްަގއި ްއެދި ާވކޮށްދިނުމަށް

އުފުލުމަކީްއެކިްފަރާތްތަުކގެްމައްޗަށްްދަޢުވާްްމައްސަލަތަކުަގއިްމިނިވަންްތަްޙޤީޤެއްްހިންގުމެއްްނެތިްއެްމައްސަލަތަުކގައި

ވާތަްއްަގިއްހިނގައިދިޔަްހާދިސާތަކާްގުިޅގެންްއުފުލިފަިއވާްދަޢ2112ްުފެބުރުއަރ8ްްީކަމަށާއި،ްްނޫންހަމަޖެހޭްއުސޫލެއްް

ްއުސޫ ްއެ ްވަނީ ްދަޢުއުފުލިފައި ްޖިނާޢީ ްޚިލާފަށް ްރޫޙާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކަމަށާ، ްއޮންނަ ްއެނގެން ވާކުރުމުގައިްލުްނކަން

އަދިްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލްގެްދިފާޢުގައިްްކަމަށާ،ްއޮންނަްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލްްޢަމަލުކުރަްއވާފަިއވާކަންްއެނގެން

ްވެސް ްކަންތައްަތުކން ްޢަމަލުކުރަްއވާފައިްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޕްރޮސެކިޔުޓަރްއެފަދައިން ްނެތްކަން. ްއެނގެން ނުާވކަން

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުްނގެ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްހުންނެވުމަީކ ްނަންގަަވއިގެން ްުޗއްީޓ ްއިން ްވަޒީފާ ްމަޖިލީހުގެްޖެނެރަލް ހަށާއި

ް ްއޮތް ްއަާދކުރުމަށް ްަމސްއޫލިްއޔަތުތައް ްމަތިކޮށްފައިވާ ްއަށް ްކަމަށާްކޮމިޓީ ްނޫން ްމައްސަަލއިް،ހުރަހެއް ްމި ަގިއްއެއީ

ްގޮތެްއގެ ްއަންގާ ްއޮތްްކޮމިޓީން ްޖަވާބުދާރީވެަވޑަިއގަތުމަށް ްނުދެކޭަކން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސަލާމަީތްޢުްމަތީން ްކަމަށް ޒުރެއް

ްއޮންނައިރުޚިދުމަތްތަކު ްއެނގެން ްކޮށްފަިއވާކަން ްއަިނޔާތަެކްއ ްލާއިންސާނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެގޮތުްންް،ން އަދި

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްމަޖިލީހުގެ ްރަޝީދަރައްޔިތުންގެ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްބޮޑެތިްރި ްފުލުހުން ށް

ްަގއިްތަޙްޤީޤެއްްހިންގި،ށްްދާއިރުްވެސްްއެްމަްއސަލައިއަހަރުްދުވަހާްގާތައެްހާދިާސްހިނގިތާްދެްް،އަނިޔާތަެކއްްކޮށް

ްކަމަށާ، ްފިޔަވަުޅއެިޅފައިނުވާ ްމެދު ްފަރާތްތަކާ ްކުށްވެިރާވ ްމައްސަަލއިަގއި ްއޮތުމުެގްްއެ ްނުކޮށް ްއެގޮތަްށ ްއެކަްނ އަދި

ް 6ްްސަބަބުން ްއަދާކުރ2113ްާފެބުރުއަރީ ްމަސްއޫިލްއޔަތު ްސަރުކާރު ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮތް ްބަލާްްަގއި މިްނވަރު

ް ްހާޒިރުކޮށ21ްްކޮމިޓީގެ ްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަްލ ްބައްދަލުުވމަށް ްފުޓޭޖާއިްް،ވަަނ ްީވޑިޯޔ ްއަނިޔާކުިރ ްާލއިންސާީނ އެ

ްއަނިޔާކުރި ްއަދި ްހެކިކޮށްްްފޮޓޯ ްހާޒިރުަގއި ްޕްރޮެސކިޔުޓަރްެޖނެރަލްގެ ްކޮމިޓީގައި ްއެ ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްފެނުނު ތަން

ްއެް ްވެސް ްއެބުނެފައިވާއިރު ްމެދު ްައުޅއްވާަފއިކަމާ ްފިަޔވަެޅއް ްޤާނޫނު،ްކަމާްްނުވާއްވެސް ްމާއްާދގ223ްްެައސާސީގެ ވަނަ

ްދަށުން)ޅ( ްތަޙްޤީޤުްގެ ްމައްސަލަތައް ްފަދަ ްޖެނެރަލަށްްއެ ްޕްރޮސެކިޔުޓަރ ްބާރު ްނެރުމުގެ ްއަމުރު ކުރުުމެގ

ްް،ލިބިދީފައިވާއިރުް 6ްްއަދި ްމަޖިލީހ2113ްުެފބުރުއަރީ ްރައްޔިތުންެގ ްއޮތް ްއަާދކުރާްަގއި ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްސަުރކާރު ގެ
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ް ްކޮމިޓީގެ ްބަލާ ްއަރިހުނ21ްްްމިންވަރު ްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލް ްނެރެދިނުމަށް ްއަމުރެއް ްއެފަދަ ްބައްދަލުވުމުަގއި ވަނަ

ްޤާނޫނުއަ ްވެސް ްއޮތްިއރު ްއެނގެން ްްޕރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލާއެދިފައިާވކަން ްމަސްއޫިލއްޔަތުަތްއްްސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ

ްއޮންނައަ ްެއނގެން ްއޮންނަކަން ްފަސްޖެހިފައިަވޑަިއގެންފައި ްކަމަށާްދާކުރުމުަގއި ްނިސްބަތްާވް، ްޕާޓީއަކަށް ވަކި

ް ްފަރާތްތަކ1111ްާގާތްަގނޑަކަށް ްގިނަ ްުވރެ ްދަޢުްއަށް ްގިނަ ްސެލެކްޓިްވކޮށް ްކޮށްފަިއވާދެކޮޅަށް އަިދްްށާ،ކަމަްވާތަެކއް

ްރައްކާތެރިކަން ްައށް ްރާއްޖެޓީވީ ްއެހެންމެ ްފުލުްހަމަ ްކަމަށް ްޢާއްފޯރުކޮށްުނދޭނެ ްއިޢުލާންކޮށްފަިއވާކަްންހުން މުކޮށް

ްއޮން ްރާއްޖެއެނގެން ްފަހުން ްޭއގެ ްކަމަށާ، ްނުރަްއކާތެރިްނަ ްފަދަ ްގެއްލުްނވާ ްއަްށ ްފުރާނަ ްނޫސްވެރިެއްއގެ ީޓވީެގ

ްއޮްތއިރު ްއެނގެން ްކުރިމަތިވެފަިއވާކަްނ ްޢަމަލުތަކާްފުލުހުންގެް،ހަމަލާއެއް ްފިަޔވަެޅްއްއެކަށީްްގުޅިގެންްމިފަދަ ގެންވާ

ްސު ްނަންބަރުްޕްރީމްއަޅުްއވާފައިުނވާކަން. ްކޯޓުގެ :35/C-SC/2012ްަްނިންމާފަިއާވްްޟިއްޔާޤ ްބައްަލވައި އިން

ްމަމައްސަލައިް ްފަރާތްތައް ްތިބޭ ްމަޤާމުތަކުގަިއ ްމުައއްސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްކޮމިޓީއާްގައި ްމި ްދުރުކުރުމުގައި ްޤާމުން

ްމަތިކޮށް ްއަާދކުރަންފަޤާނޫނުއަސާސީން ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްޤާނޫއިވާ ްއިޖުާރއަވާނީ ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ްދަށުންްނަކުން ތެްއގެ

ްނަމަެވސް ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރުން ްބައެއް ްމަތިކޮށްފަިއވާް،ކަމަށް ްއަދާކުރުމަށްްޤާޫނނުއަސާސީން ްމަސްއޫލިއްޔަެތއް

ނަޑއެިޅގެންްޤާނޫނުއަސާީސގައިްބަޔާ ްއެފަދަްކަެމއްްކުރުމަށްްއެންގިދާނެްކަމަށްްޤަބޫލުނުކުރާްްލަުތގައިްނކޮށްފައިނުވާްހާކަ

ަގއިްޕްރޮެސކިޔުޓަރްޖެނެރަލަށްްޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުމަްށްވަނީްފާހަަގކުރަްއވާފަ.ްއަިދްމިްމައްސަަލއިކަމަށްްމެންބަރުންް

ްދެއްވާފައިްްއެކަީށގެންވާ ްކޮމިޓީން ްފާހަްވާމުއްދަތެއް ްކަމަށް ްދެކެަވޑައިުނގަންނަވާ ްހިންާގްް،ގަުކރެއްިވއިރުކަމަށް ކޮމިޓީ

ނޑަެއޅިްފުރުޞަުތްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލަށ18ްްްގަާވއިދުެގް ވަނަްާމއްދާގެްދަށުންްކޮމިޓީންްމަޝްވަރާކުުރމަށްފަހުްކަ

6ްް،މެދުްކޮމިޓީގެްމެންބަރުންގެްމެދުގައިްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުްފާހަގަކޮށްފަިއވާްކަންތައްަތކާްއެރުވިަފއިާވކަން.ްމަތީގައި

ް 2113ްްނޮވެމްބަރު ްކޮމިޓީެގ ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްބޭްއުވނު ްބައްދަުލވުމުަގއ53ްްިގައި ވަނަ

ްދާއި ްޢަބްދުްއިހަވަންދޫ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްހުށަހަޅުއްަވއިهللاްރާގެ ްޢިްއޒަތްތެރިް، ްދާއިރާގެ ްއުތުރު މާފަންނު

ްތާއީދުކު ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު ްބައްދަލުވުމަްށްމެންބަރު ްކޮމިޓީގެ ްވަުގތު ްއެ ްހުށަހެޅުން ްތިރީގަިއވާ ރަްއވަިއގެން

ްއަޣްލަހާޒިރުެވވަަޑއި ްމެންބަރުންގެ ްިތއްބެިވ ްފާސްކުަރްއވާފަގެން ްވަނީ ްކޮްބިއްޔަތުްނ ްހުށަހެޅިފައިާވް. ްއަށް މިޓީ

މަދުްމުޢިްއޒުެގްްނޝައިންްއަޙްޑޯްމަީތންްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލްެގްމަޤާމުގައިްހުންނެިވްމ.ްގައިްވާްގޮުތގެމައްސަލައިް

ްނެތް ްއިތުބާރު ްފާސްކޮށްްމައްޗަށް ްކޮމިޓީން ްް،ަކމަށް ް)ށ(228ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމާއްދާގެ ްދަށުްންވަނަ ެގ

ްމިް.ޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލްްމަޤާމުންްވަކިކުރުމަށްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްހުށަހެޅުމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ްގޮތުގެ ްރިޕޯޓުްދެންނެވި ްމި ްގުޅޭްމަތީން ްމިކަމާ ްފާސްކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ގޮތުްންްމަޖިލީހުގެ

ްހުށަހެޅިފަ ްމަޖިލީހަށް ްވަނީ ްމި ްިރޕޯޓު ްތަްއޔާރުކުރި ްމިކަމާްއަޅުަގނޑުމެން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެނީ .ްއަޅުަގނޑު

ްމަ ްމެދުަގއި ްމިކަމާ ްވިސްާނވަަޑއިގެން ްފުންކޮށް ްމައްސަލައިްޝްވަރާމެދުގައި ްމި ގައިްކުެރއްވުމަށްފަުހގައި
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ްގޮެތއް ްޮބޑަށްްްފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ްވަރަށް ްުފރުޞަތަށް ްެދްއވި ްނިންަމވައިެދއްވުމަށް. ްއެކަންކަން މަތީން

ްޝުކުރުއަދާކުރަން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހު ްމައްސަަލއެްއ، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމޫސާްޝުކުރިއްާޔ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ޅުހެންވޭރު

ްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއިްއވުނު ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްދެންމެގައި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދ262ްާޝުކުރިއްާޔ، ްއަށްްވަނަ

ްކަމަކަހުށަހަޅުއްވާ ްއިޞްލާެޙއް ްގެނެވޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްއިްއވުމަށް ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްއިޞްލާޙަީކ ްހަަމްފަިއވާ ްައޅުަގނޑު ްށ

ްޤާނޫނުއަސާސީއެްއގޮތަކަށްް ްެއއީ ްނުދެކެން. ްކަމަށްްްގެވެސް ްއިސްލާމްދީން ްދީނަކީ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްބާބުގައި ފުރަތަމަ

ްަޙއްޤުތަކާްް،އޮތްއިުރގައިް ްގޮްސގެންޤާނޫނުއަސާީސެގްއަސާސީ ްަރއްޔިތުންެގްވޯޓަކަށް ްބާބުަގއި ްމިނިަވންކަމުގެ ދީްންް،އި

ްހުށަހެޅިގެން ްއިޞްލާުޙ ްގޮތަށް ްއަުޅަގނުޑްް،ބަދަލުކުރެވޭ ްކަމަކަށް ްކުރެވޭނެ ްކަންކަން ްގޮންޖަހައިގެން އިސްލާމްދީނަށް

ްމާއްާދގަިއ؛ނު ްހުށަހެޅުއްވި ްޙައްޤުތަކ262ްާްދެކެން. ްއަސާސީ ްބުނަނީ ްމި ްމާއްދާަގއި ްބާބުގަިއްވަނަ ްމިނިވަންކަުމގެ އި

،ްއްްނަގަިއގެންްކަމަށް.ްއެހެންވީމާމުްވޯޓެވެސްްކަމަކަށްްބަދަލެއްްގެނެވެންޖެހޭނީްރައްޔިތުންގެްމެދުގައިްޢާއްހިމެނޭްއެއް

ްއިްއެކަމަށް ްވޯޓުޓަަކއި ްބަދަލުކުރުމަށް ްއަޅުގަްސްލާމްދީްނ ްބަހުނަގާކަްށ ްމިތާ ްޤަބޫލެއްނުކުަރން ްކުރެވޭނެްނެޑއް ސެއް

ްކަށް.ްކަމަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަްކިޔުންްއިއްވާްބިލުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާމީްމައްސަލައެއްްނޫންްއިނގޭތޯ.ްމިްފުރަތަ

ްއަވާހަކަ ްވަގުތަކީ. ްމި ްނޫްނ ްަވގުތެއް ްދެްއކުމުގެ ްމިހާރު ނޑު ްބަހ1ްުުޅގަ ްހުޅުވާލަނީގަޑިއިުރގެ ްމި ްޢާއްސަކަްށ ކޮށްްމު.

ނޑުމެންްބަޖު ގަިޑއިރުްޕާޓީތަުކގ1ްްެްމިްގަިޑއިރުގެްފުރުޞަެތއް.1ްސްުކރަނީްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްރިޕޯޓުތަކަށްްއަުޅގަ

ްއެދުމުން؛މެ ްފުރުޞަތަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބެހިގެންދާނެ. ްއަރުވަީންްދުގައި ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަަތމަ ައޅުަގނޑު

ްށް.ްބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟަތްތެރިްމެންދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަ

ް
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 ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާ

ް.ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.الرحينްالرحونްهللاްبسن

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްރިޤުބަރުްމުޙައްމަދުްޠާނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްަމނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމން

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްފުރަތަމަ ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްމައްސަލަިއގަ.ްްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލުގެ ްއިއްވުނު ކިޔުން

ްމަޖިލީހަށް ްިއސްްމި ްނުވާނެ ްވެސް ްބަބަލައިގަނެިވގެްނ ްބަހުސްްލާމްދީން ްގޮތަށް ްބިލެއްދަލުކުރެވޭ ްކަހަލަ ވެސް.ްްކުރެވޭ

ްގޮތަށްްމިްމަޖިލީހުގައިްވާހަކަްެވސް...ްޚިލާފުނުވާްއިސްލާމްދީނުގެްއަސްަލކާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ޢިއްޒަތްތެރި

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުމަށް.ް

ް

 ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާއި

ްކަން ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްކުރިން ްފަށައިގަތުުމގެ ްވާަހކަ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ، ބޮުޑވޭްއާދެ!

ްރެފަރެން ްބަދަލުކުރަން ްއިސްލާމްދީން ްކޯިލޝަނުން ްތެޭރގަިއ ްދުވަސްޮކޅެްއގެ ްކުަޑ ްވަރަށް ްއައިތާ ްމިްވެރިކަމަށް ޑަމަކަށް

ކުުރގެްމީހުން.ްނަކީްއެމް.ޑީ.ޕީެގްފިަރއްޔިތުންްހާސ5ްްަލއްކ1ްްަތީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްގެންނަންްހުށަހެޅީޤާނޫނުތަކަށްްބަދަލު

1ްް ްދީންްްނާމީހުންްްހާސ5ްްލައްކަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްވާހަކަދައްކާ. ްއެބަ ްކަންބޮޑުެވގެްނ ދޭތެރޭގައި

ްއިޞްލާޙުބަ ްޤާނޫނަށް ްއަޅުގަް،ގެނައުމަށްދަލުކުރުމަށް ްހުށަހެޅީތީ ްއިޞްލާެޙއް ްސަރުކާރުން ނުޑްެއކުލެވިަފއިވާ

ްބަހުސެއް ްެއކަމުަގއި ްވެްކަންބޮޑުވަން. ްނުވެސް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްނުކުެރވޭނެ. ްފަށަިއގަންނަމުންްއްދޭވެސް ްއަޅުަގނޑު ްނެ.

ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްޕްރޮސެިކޔުޓަރްްގެްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅާލީ. ކަންބޮުޑވުމެްއ

ްވަކިކުރަންޖެ ްހަމަ ްމިއަދު ްވޭުތވެދިނެރަލަކީ ްގޮތުަގއި ްލީޑަރެްއގެ ްސީޔާސީ ްބޭފުޅެކޭ. ްތަނުަގއިްޖެހޭ ޔަ

ްޙަޤީޤަަތކީްމަސައްކަތްކޮށްަފއި ްެއއް ްއެނޭގ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްހުށަހެޅޭ. ްއެަބ ްރިޕޯޓުން ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ާވކަން
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ްަގާވއިދުތައް ްހެދިފަިއވާ ްާއއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްަގާވއިދުތަކާ؛ ްގެންދަވާްާޢއްމު ްމަސައްކަްތުކރަމުން ްއާދެ!ްޚިލާފަށް ކަން.

ްހިނގައި ްވެދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބަޣާވާތަކުން ްކަމަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްވެރިކަންްިދަޔ ްބަޣާވާތަކުން ްބަދަލުކުރުން. ިރކަން

ްެއކުލަވާލަް ްރިޕޯޓެްއ ްކޯނީ ްކޮމިޝަނަކުން ްކޮމިޓީައކުން، ްއޮްތ ްހެދިފައި ްގޮބަދަލުވުމަށްފަހު ްގުޅޭ ްރިޕޯޓާ ްއެ ްތުންއި ެއް؛

ްކަންތައްަތކާް ްހުރި ްްގުޅޭްްރިޕޯޓުގަިއ ްމިފިަޔވަޅުތަްގޮތުން ްއެހެންނަމަވެސް، ްއަްނގާފަ. ްއޮތް ްއެބަ ްއަޅަން ހާތަނަށްްކެްއ

ްއައިް ްއެީއްހިތާމަޔާއިރުަގއި ްކުެރވިފައިުނވާކަން ްއެްއވެްސްަކމެއް ްބަަޔކުްއެުކްދައްކަންްީމގެ ްާވހަކައެއް.ްއާދެ!ްަވކި ޖެހޭ

ްައންގާްބުނާ ްބަޔަކު ްވަކި ްހަމަޔާްގޮތަށް، ްއެއްކިާބވެގޮތަށް، ްުއސޫލުން ްއި ްއެމަސަްއކަތް، ްމިއަދު މަނިކުފާނުްްކުުރމަކީ

އެމް.ޑީ.ޕީްްމިކަންްކުރަްންމާްލަސްްވެްސްެވއްޖެ.ްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްބޮުޑްއެއްްސަބަބު.ްޖެހޭްއެންމެވަކިކުެރވެން

ްގުނާލެވޭ ްހާހުން ްނިސްބަތްވާ ްދަޢުްއަށް ްގޮެތއްަގ.ްވާމީހުންނަށް ްައވަސް ްވަރަށް ްފާސްޓުކޮށް. ްވަރަށް ްގެންދަނީ ކުރަމުން

ްދާްް،ކުރުމަށްފަހުދަޢުވާ ްވެގެން ްދެން ްްއެކަންކަްނ ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަންއަޅުަގނޑުގޮތަކީ ްއެބަ ްއެންމެން ްއެކަމާްމެން ޖެހޭ.

ގުޅޭްގޮތުންްދިވެހިރާއްޭޖގެްަރއްޔިތުންްކަންބޮުޑވޭ.ްވަިކްިވަޔފާރިވެރިެއއްގެްމުށުތެޭރގައިްިއންނަވަިއގެން،ްވަކިްިސޔާސީް

ފަސާދައިގެްތެރެއަށްްްއްޖެރާްކުރުަމކީްއެއީްމިްރާކުރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލްްމަސައްކަތްޕާޓީއެއްްމަސަްއކަތްކުރާްގޮތަްށްޕް

ްޤަބޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްރައީސް.ވައްޓާލުން ްވަދެްލުކުރަނީ.ްްޢިއްޒަތްތެރި ްތެރެއަށްްސިފައިން ްމަޖިލީހުގެ ް،ރައްޔިތުްނގެ

ް ްއަގުވަްއޓާލި ްމަޖިލީހުގެ ްސުމި ްމައްސަލައެއް. ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްއެއީ ްވެސް ްއެްްގުޅޭްކޯޓާްްޕރީމްމައްސަލަ ްގޮތުން

ްނެ ްއެކިމަނިކުފާނު ްރުއްވި ްކިަޔއި، ްއަޅުަގނޑު ްބަޔާންތައް ްެއމަނިކުފާނުެއިކ ްއޭރު ްހޭލާ.ްްއަުޑއަހައިފިން. އިންނެވީ

ްއަިނޔާދީްއެހެންނަމަވެސް ްލާއިންސާނީ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެްް،މި

ްއަ ްއައިއިުރގަކަންތައްތައް ްމިހާހިސާބަށް ނޑުމެންނަށް ްޤައުމާްުޅގަ ްމި ްއެއީ ްުހރިހުރުން ްނުބެލި ްދަޢުވާނުކުރެިވ، ްިއ

ނުޑްދެކެން.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާ މަނިކުފާނުްްގޮތުަގއިްމިްމަޖިލީހުންްމިއަދުްއެްދޭތެރޭގައިްއިހުމާލުވުންްކަމަްށްއަުޅގަ

ްމަސައްކަތްކުވަކިކުަރްއވަން ްއުސޫލުން ްހަމަހަމަ ްމަސައްކަްތކުާރ، ްއިންސާފުން ްވަިކކޮށްފަިއ ްޕްރޮެސކިޔުޓަރްޖެހޭ. ެރވޭ

ްލާންްޖެނެރަލެއް ްެއބަ ްއެނގޭ.އަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްރާއްޭޖގެ ްގޮތް ްހިންގާ ްތަން ްއާދެ!ްއެ ްޖެހޭ.

މަނިކުފާނުްެއްްއެ،ްމަނިކުފާނުްކޮމިޓީްއަށްްެގންނަވައިްއެް،ދެންމެްމުޤައްރިރުްވިދާުޅވިްފަދައިންްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ނުގަންަނާވްއެްމަނިކުފާނަށްްއެނގިވަަޑެއއްްގޮތުންްގުޅޭްމެންބަރުންްކުރެއްވިްސުވާުލތަކާންގެްމަޖިލީހުގެްދުވަހުްރައްޔިތު

ްހަ ްެވސް. ްކަމެއް ްހިނގި ްބަޣާވާެތއް ްރާއްޖޭގައި ްތަަޅއިމި ްތަޅައި، ްތަޅަިއ، ްވީިޑޔޯަގއި ނަޑއެޅިގެން ްކަ ރައްޔިތުްނގެްްމަ

ްއަނި ްލާއިންސާނީ ްބޮޑެތި ްމެންބަރުންނަށް ްިމްމަޖިލީހުގެ ްނޭނގޭ ްމަނިކުފާނަކަށް ްެއ ްވެްސ ްހުރިއިުރގަިއ ާޔކޮްށފައި

ްކަ ްއެހެްނވީމާޤައުމުަގއި ްވެސް. ްވެދިޔަކަން ްމެއް ްޕްރޮސެކިޔުޓަރްްމި، ްޤައުމުަގއި ްމި ްބަހައްޓަިއގެން ްބޭފުޅަކު ވަރުެގ

ްތިބު ްބަހައްަޓއިެގން ްގޮތުގަިއ ްކުރަންޖެނެރަލް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެީއ ްއަމަކީ ްނޫން. ްކަމެއް ްައވަހަށްްުޅގަޖެހޭ ނޑުމެން

ްމަޤާމުންްވަކިކުރަން ްމި ްމިއަދު ްޖެހޭ ްއެަބ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްނިންމާލަމުން ްައޅުަގނޑު ްއާދެ! ޖެހޭ.

ނޑުމެންްކަންބޮުޑވާންމިްމަޤާމަށްްމީހަކުްލާް،ވަކިކޮށްް ންްބަދަލުކުރުމަށްްޖެހޭ،ްއަުޅަގނޑުްކަންބޮުޑވޭްމިއަދުްދީން.ްއަުޅގަ
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ްއަދިޕީ.ޕީ.އެމު ްމިއަދުްްން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްސަުރކާަރކުން ްއެއްކުެރވިފަިއވާ ްޕާޓީން ްޖުމްހޫރީ ްޕާޓީތަކުން، އެހެން

ްބަލާމައް ްައޅުަގނުޑމެން ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެެހންވީމާ، ްހުށަހެޅީތީ. ްމައްސަލައިްްސަލަެއއް ްމި ްަބލައި ނޑަކުން ްމިމިންގަ ްގައި

ްބަހުސް ްއެނގިތަނުގައި ްއަޅުަގނޑަްށ ްގެންދަން. ްޮގތަކަށް ްމިނުކުރެވޭނެ ްއޮތީ ްބަހުްފައި ްކުރަނީްކަންަކމުގައި ްމި ސް

ްސަރުކާރުް ްއަތުން. ްޗަންޕާ ްލިބޭނެ ްފައިސާ ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްކަމަށް. ްބޭނުމުގައި ްހޯދުމުގެ ްފައިސާކޮެޅއް އިޒުރޭލުން

ްހަަދއި ްބިލުތައް ްއަުޅަގނޑު ްލިބޭނެ. ްފައިސާ ްއިޒުރޭލާހޯދަން ްކީއްކުރަންތޯ ްބާއްވަްދޭނަން. ްއުޅުއްްގުޅުްނ ްިތޔަ ވަނީ.ްން

ްމިއެްއގޮތަކަށްް ްބަދަލުކުރަން ްދީން ްދާްވެސް ްރެފަރެންޑަމަކަށް ްއިޞްލާޙުްތަނުގައި ްއަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ގެންނަންްކަށް

ްއަޅު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްކަމެއް ްތިޔަ ްނެތް. ްކަމެއް ްކުރިޔަކައުޅުްއވާނެ ްހުއްޓާ ްފުރާނަ ނޑުމެން ްބޮޑަށްްގަ ްވަރަށް ނުދޭނަން.

ްޝުކުރިއްާޔ.ްް

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީމާފަންނުްއުތުރުްދާ

ް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއައިعليكنްالمس  لاޝުކުރިއްާޔ، ްމަޖިލީހަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްކަމަީކް. ްދިމާވި ްިއއްޔެ ިއރުގައި

ްކަ ްއެއް ްދެންނެވިދާނެ ްނެތްކަމަށް ްހަމަ ްއިތުާބރު ްޕްޮރސެކިޔުޓަރްޖެނެރަްލގެ ްއަޅުަގނޑަށް ްހަމަ ނުޑްންވެސް ްއަުޅގަ .

ްކޯޓަްށ،ްސު ްއެދުުމގެްޕްރީމްއިްއޔެ ްދަޢުވާމަްކޯުޓގެ ްޕްރޮސެިކޔުޓަރްޖެނެރަލް ނުޑެގްތީން ްއަުޅގަ ްކޯޓުަގއި ކުރަްއަވއިގެން

ްސުމައްޗަ ްކޯޓުެގ، ްޝަރީޢަަތކީ ްހިންގި ްވިދާުޅވެްްޕްރީމްށް ްކަމަށް ނޑާލި ްުހރުމަތްކަ ްޖެނެރަލްްް،ކޯުޓގެ ޕްރޮސެކިުޔޓަރ

ްދަޢުާވއެއްކުރައްް ްކޯުޓެގްޙުރުމަތްރައްކާތެރިކުރުމާކު.ްެއްދަޢުވާވާފަިއވާ ްަގވާއިެދއްގެްްރަްއވާފަިއްވަނީ ްކިޔާ ބެޭހްަގވާއިދު

ްގަްް.ދަށުން ްއެ ްމާއްދާތަކަކީ ްހަމަހަވާލާދީފައިވާ ްއަދި ްމާއްދާތައް. ްވާއިުދގެ ްަގވާިއދަކީ ްއެ 31ްްއެއާއެކު 2118ްޖެނުއަރީ

ަގާވއިދުްކޮމިޓީންްމިްަގާވއިދުްް،ޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީއަކުންްވަނަްއަހަުރގެްގަާވއިދެއް.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްަރއް

ްނިންމައި ްބާޠިލުކުރުމަށް ްފްލޯ، ްްމަޖިލީހުގެ ްފޮނުވައި، ްވޯުޓނ61ްްއަށް ްމެންބަރުންގެ ްއަހަުރގައ2111ްްިް،އެތައް ްވަނަ

ްބާތި ްބާތިލުކޮށްފަ. ްގަާވއިދު ްއެ ްާވއިރުަގއިވަނީ ްމައްޗަްލުކޮށްފައި ްގަާވއިދެްއގެ ްސުބާޠިލު ބަރަހަނާްް،ކޯޓަށްްޕްރީމްށް

ނޑިޔާރުންްތިއްަބވާްސު ނުޑްފާޑުކީމާ،ްސުްޕްރީމްކޯޓެއްގެްވާަހކަްމިްދައްކަނީ.ްސުްޕްރީމްފަ ކޯޓުެގްްޕްރީމްކޯޓަށްްއަޅުގަ

ްބުނެ ްކަމަށް ްގެއްލިއްޖެ ްޙުރުމަތްފުޅު ްދަް،މާތްވެގެްނވާ ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސެިކޔުޓަރ ްމަްއޗަށް ނުޑގެ ްމިްޢުއަުޅގަ ވާ

ްގޮތް.ްމިންވަރު.ްއެނީ.ްްއވަކުރަ ްހުރި ްއިންސާފު ްޕްރޮސެކިުޔަޓރްޖެނެރަލްގެ ްބޭފުޅެއް.ްުކޅަދާނަްްމިއީ ްމޮޅު ްއަކީ ބޭފުޅާ

ްހަމަ ްހިންގުމުަގއި ްޕްރޮސެކިޔުޝަން ްނެތް.ްސިލެކްޓިވް ްވެސް ްކަންފުޅެއް ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް،ްިއންސާފުގެ ްބޭފުޅެއް.

ްވަަޑއިގެންފަިއާވ. ްއަށް ްއެކަްމިްއިންތިހާ ްބައްލަވައިމަޖިލީހަށް ްތިބި.ްނި ްއެބަ ްފެންނަން ްހެކި ްސާބިތު ްެވސް ެލއްވީމަ

ްރަޝީދު؛ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރުްމިސާލަކަށް ްތަޅައި،ްތަަޅއި،ް،ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުލުހުން ްަގިއަގއި ްމަނިކުފާުނގެ ޮބންޑާ،ްއެ

ްހުރީތީވެ،ްއެބަްހުރި.ްފުރާނައެްްމަތްފުޅުންްފުރާނަފައިްވަނީ.ްމާތްްަރސްކަާލންގެްރަޙުމަރުވަންދެންްތަޅާްތަޅައި،ްަތޅަިއ،

ް ްދިރި ްހުރީތީވެބޭފުޅާ ްއެް،ދުނިޔޭގަިއ ްބެރިްމިހާރު ްަމްއޗަށް ްހުރެގެންބޭފުާޅގެ ްަކއިރީަގއި ްއެހެންްް،ކޭެޑްއގެ ނޫނިއްާޔ
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ްކޮްށގެން ްކަމެއް ،ް ްދަޢުވާތަެކއް ްފަހުެގ ްމަޖިލީހަށްްމާ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންދަނީ. ްއެ އުފުލަމުން

ލަވަންްއެކިްފަރާތްތަކަށްްބާވަތުެގްމައްސަލަތައްްނުބައްލަވާީތވެ،ްބައްްބޭފުޅާްމިްޖެނެރަލްްހާޒިރުކޮށް،ްއެޕްރޮސެކިޔުޓަރް

ްއެއަމުރު ްހާޒިރުކޮށްްްނުކުރަްއވާތީެވ، ްއަށް ްކޮމިޓީ ްވާނީ.ްް،ބޭުފޅާ ްދައްަކއިދީފައި ްމަންޒަރު ްމި ްސްކްރީނުަގއި ބޮޑު

ްފެނިަވޑަިއގަ ްުސވާލުކުރީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަދައްކާފައި ްފެނުނު ްިމއިން ްވައްޓައިލާފަްތްތޯއޭ ްރަޝީދު ްއިބްާރހީމް އިްންޒަރު.

!ްކުަޑކުޑަްސުޫލީކްފަތިކުރާްމަންޒަރު.ްވިާދޅުވީ؛ްއާނސުންނާްލުހުންގެްފަނަރަވަރަކަށްްމީހުންްތަޅައި،ްަތޅަިއ،ްތަަޅއި،ފު

ްފެް ްމި ްގޮތުަގއި ްމައްސަލަެއއްގެ ްސުލޫކީ ްފެނުނޭ. ްދުމައްސަލަ ްފުރާނަ ްއިންސާނެއްގެ ްއިންްްލާއްަވއިނުނީ ްވީޑިޔޯ ތަން

ްެވސް ްޖެނެރަލާދެއްކީމަ ްޕްރޮެސކިޔުޓަރ ްމިއީ ްއަޅުްް. ްމިމެދު ްނެތްކަން. ްއިތުބާރު ްމި ނުޑ ްމިސާލަކަްށްްގަ މަޖިލީހުގެ

ނުޑގެްަގއިަގޔާްިއްމާރިޔާާޕސަންްމޫސާްމަނިކުގެްހަށިކޮޅުަގޔާއަޅުަގނޑުމެްނގެްޗެއަރ އިްމިްތިބަްގިަންދީދީްއާއިްއަުޅގަ

ްމެންބަރުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ްއަނިޔާކޮށްފައިާވއިރުަގއި، ްލާއިންސާނީ އަހަރ3ްްުނަށް

މުޅިްދުނިެޔް،ްމުޅިްދުނިޔެްާއއިްކޯނީގެްރިޕޯޓާްދިަޔއިރުްކުރިްެއއްްކަމެއްްވެސްްނެތް.ްއެްއްކަެމއްްެވސްްނެތް.ްފާއިތުވެ

ރަލްްކުރެއްވިްކަެމއްްނެތް.ްހަމައެއާެއކުަގއިްރާއްޖެީޓވީްނެގޮވަމުންްދަނީްމިއަށްްއިންސާުފްހޯދައިދޭށޭ.ްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެ

ް ްހިމާޔަތާއި ްރާއްޖެޓީ.ވީެގްއަށް ްއިޢުލާންކޮށްފައިާވއިރުަގއި ްޢާއްމުކޮށް ްފުލުހުން ްބުނެ، ްނުދޭނަމޭ ރަްއކާތެރިަކމެއް

ރުޤާނޫނީްއަމުރު،ްެއީއްއަސްާވޑަށްްފުރާނަްެގއްލޭްަވރަށްްމީހަކުްހަމަލާދީފައިްވަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްފުލުހުންްެއްޣައި

ޣައިރުޤާނޫނީްއަމުރެއްްކަމަށްްވެސް،ްެއއީްޣައިރުްޤާނޫނީްނިންމުމެއްްކަމަށްްވެސްްމަދަނީްކޯޓުންްނިންމަވާފައިްވަނީ.ް

ްމިހާތަނަށްް ްނެތް. ްފިޔަވަެޅއް ްއެޅުްއވި ްޖެނެރަލް ްޕްރޮެސކިއުޓަރ ްމެދުގައި ްިއސްވެރިންނާ ްފުލުހުންގެ އެހެންނަމަވެސް

ްއަދި ްނެތް. ްއަށްްްވެސް ްޓީ.ވީ ްރާއްޖެ ްވެސް ްއޮފީހުްނ ްރައީސް ްއަދި ްފުލުހުން ްވެސް ްފަހުން ްޭއގެ ހަމަެއއާެއުކގައި

ްނެތް.ް ްފިަޔވަެޅއް ްއެުޅްއވި ްމެދުގަިއްެވސް ްމިކަމާ ްއިޢުލާންކުރީމާ ްބުނެ،ްޢާއްމުކޮށް ްނުޭދނަމޭ ްރަްއކާތެރިކަން ހިމާޔަތާއި

ްބޭ ްމި ްމައްސަލައިގައި؛ ްމަދަނީ ްއަކީ ްބޭފުޅާ ްމި ްމަދަނީްވީއިުރގައި ްނޫން. ްވެސް ްމަސްއޫލިއްަޔތެއް ްޤާނޫނީ ފުޅާގެ

ްމައްސަލަތައްް ްޖިނާޢީ ްބޭފުޅެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްވަަޑއިގެްނ،ްދަޢުވާއުފުްއލަވާފަިއވާ ްމަދަނީްކޯޓަށް މައްސަލަިއގައިްެވސް

ްއުުފއްލަވަންޖެޭހއިރުަގއި ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްޤާނޫނީ ްއަމުރުކުރެްއވުމުެގ ްތަޙުޤީޤުކުރަްއވަން ްބޭފުޅާ ްކުރެްއވިްްމި ްބޭފުޅާ މި

ް ްހިތާމަކުރަން. ްަވރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނެތް. ްވެފަިއވ15ްްާކަމެއް ްޝިކާރަައކަށް ްިޖންސީ ްުކއްޖެްއ؛ ްއަންހެން އަަހރުގެ

ްައުގވެއްިޓގެން،ް ްރާއްޖޭެގ ްުމޅި ްގެެނވި، ްސަމާލުކަމަށް ްދުިނޔޭގެ ްމުޅި ްައކީ ްމައްސަލަ ްދަޢުާވއުުފލި ްމަްއޗަށް ކުއްޖެްއގެ

އިނަލްއަްޤާވމީްމުޖުތަމަޢުގައިްެވއްިޓގެންްދިޔަްކަމެއް.ްެއްބޭފުޅާގެްއިުހމާލުންްވެގެންދިަޔްކަމެއް.ްއެްމުޅިްދުނިޔޭަގއި،ްބަް

ް ްނުކޮށްދިން. ްޤާއިމެއް ްއިންސާފެއް ްއަށް ްކުއްޖާ ްއެ ްއެހެންނަމަވެްސ15ްްބޭފުޅާ ްޝިކާރަެއއް. ްޖިންސީ އަހަރުގެ

ްމަްއޗަ ްކުއްާޖގެ ްއެ ްއަދި ްމަްއޗަށް. ްކުއްާޖގެ ްއެ ްޢަމަލުކުރަމުންދާްދަޢުވާއުފުލީ ްބޭފުޅާ ްމި ްީމ ްއައީ. ްވެސް ްޙުކުމް ށް

ްވާހަަކް ްނެތް ްމިއަދަކު ްޖެެނރަލަށް ްޕްރޮސެިކއުޓަރ ްއިުތބާރެއް ްެއއްެވސް ްހަމަ ްައޅުަގނޑުެގ ްއެހެންވީމާ، ގޮތްތައް.

ްއިންސާނުންގެ ްަގިއގަިއ، ްމީހުންގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްފާއިތުވެގެންާދއިރުަގއި ްއަހަރު ްތިންހަތަރު ގަިއަގިއްްދަންނަވަން.
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ްކަމަށްް ްނެތީމާ،ްމި ްިފޔަވަެޅއް ްއެޅުއްވި ްބޭފުޅާ ްއެ ްމެދު ްމީހަކާ ްމިއިން ްހުއްޓާ ްހެކި ްހެކި،ްވީޑިޔޯ ތަޅައިމަރާތަންްސާފު

އެކަނިްބަލާފައިްވެސްްައޅުަގނޑަށްްއެްބޭފުާޅގެްމަްއޗަކަށް،ްއަދިްއެހެންްހުރިހާްކަމެއްްދޫކޮށްލާފައިްމިްކަމަށްްއެކަިން

ްއިންސާނަކަށް ްކަމަކަްށްްބަލާފައި ްމިއިން ްނުތެޅޭނެއިރުަގއި، ްގަިއަގއި ްިއންސާނުންގެ ްވީީތވެ ްއިންސާނަކަށް ވީީތެވ،

ހޯދައިދެއްވިްއިންސާފެްއްނެތްްކަމަށްްވާީތވެ،ްމިކަމަށްްއެކަިންވެސްްމިްބޭފުާޅގެްއިތުބާރެްއްނެތްްވާހަކަްދަންނަވަމުންް

ްއަޅުަގނޑުްވާހަކަްކުުރކޮށްލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީއްޑޫްދާއިތޮ

ްބޭނުންވަނީް ްއަލިއަުޅވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަގުުތގައި ްބަހުސްެގ ްައޅުަގނުޑގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްތެރެއިްންވިޔަްސ،ްރާއްޭޖގެ ްބަހުސްގެ ްހިނގަމުންދާ ްމި ްޖަލްސާަގއި ްމި ްމާއްާދާއ11ްްމިއަދުގެ ވަނަ

ްއަދިްގު ްނުކުެރވޭ. ްޤަބޫލެއް ނޑަަކށް ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްރޫލިންތައް ްެނރުއްވަމުންދާ ްތި ްމަނިކުފާނު ްގޮތުން ޅޭ

ްކުރުމުގެް ްކަމެއް ްމިފަދަ ްމަޖިލީހުންްެވސް ްބޭނުންޭވ،ްރައްޔިތުްނގެ ްޮގވާލަން ނޑު ްެވްސްއަުޅގަ ޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލް

ގެްޤާނޫނުއަސާީސގެްހުިރހާްއަސްލަކީ،ްހުރިހާްމަސްދަރަކީްއިސްލާމްދީނުގެްމަްއޗަށްްޖާގަްނުދެއްވަން.ްިދވެހިްޖުމްހޫރިއްޔާް

ް ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްެއއްެޗއް. ްއޮްތ 11ްްބިނާވެފައި ްދީން؛ ްދައުލަުތގެ ްބުނަނީ ްމި ްާމއްދާަގއި ްދިވެހިްް-11ވަނަ )ހ(

ްޤާނޫނުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިސްލާމްދީނަކީ ްއަދި ްއިސްލާމްީދނެވެ. ްދީނަކީ ް)ށ(ްްދައުލަތުގެ ްމަސްދަެރވެ. ނޑު މަިއގަ

ްއައިޓަުމގައިް ްއެޖެންޑާ ްމިއަދުގެ ްއެވެ. ްނެހެދޭނެ ްއެްއވެްސްޤާނޫނެއް ްޚިލާފު ްއަސްަލކާ ްއިސްލާމްދީުނގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްހުށަހެޅުއްވީ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްާދއިރާގެ ްމާއްދާ.ްަދއުލަުތެގ11ްްކުޑަހުވަދޫ ވަނަ

ްރިޔާސަތުންްްދީނާ ްމަޖިލީހުގެ ްެއްހުށަހެޅުއްިވްަސބަބު ްބޭފުޅާ ްއެ ްިއޞްލާޙެއް.ްެއްއިޞްލާުޙގައި ްހުށަހެޅި ްގޮތުން ގުޅޭ

ް ްއެބަްބުނޭްދިވެހިރާްއޖޭގައިްއެ ްތެރޭގައި ނޑުްނުހަުންއެދޭްކަމެއް.ްއެސަބަބުަތކުގެ ްއަުޅގަ ވަނަްމާއްދ11ްްާބެއްލެވުމަކީ

ްހޯދުމުގެ ްޚިޔާލު ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމިްްބަދަލުކުރުމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްަކމަކީ، ްކަންބޮުޑވާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ވޯޓުނެގިދާނޭ.

ްބުނޭް ްއެބަ ްއިބާރާތުން ްަސރީޙަ ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމި ްމިހާރު ްކަމަީކ ްބޭނުންވާ ފާހަގަކޮށްލަން

ް ްލާ ްއަްށ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްެނހެދޭނޭ. ްޤާނޫނެއް ްއެްއވެސް ްިޚލާފު ްައސްލަކާ ްއެއީްއިސްލާމްދީނުގެ ްވެސް އިޞްލާޙެއް

ްޕްރޮސެސް.ް ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނު ްއަކީ ްޕްރޮސެސް ްއިޞްލާޙުކުރުުމެގ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޒާުތގަ. ްއޭގެ ޤާނޫނެއް

ވަނަްމާއްދާ.ްއެއީްއިސްލާީމ11ްްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއްހަމައެކަނިްއިޞްލާޙުްނޭޅޭނެްއެއްްމާއްދާއަކަށްްވާނެް

ްހެދިފައި ްމައްޗަށް ްްމަސްދަރު ްހާސިލުކުރަންތޯ ްކޮްނކަމެއް ްއެހެްނވީމާ، ްރާއްޖޭެގ. ްައކީ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްފޮތެއް 11ްއޮތް

ްމިް ްދައްކަްނވީ ްވާހަކަ ްވޯޓުގެ ްއެހުމުގެ ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްއިސްލާމްދީންތޯ ްދީނަކީ ްރަސްމީ ްރާއްޭޖގެ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްއޮޅިގެން ްެވދާނެ ްފަހަރުގައި ްމީ ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާންެޖހޭ ްމީ ްއެހެންވީމާ،ްްމަޖިލީހުގަ. ްވެސް. ްބިލަކަށް ްއޮްތ ެލވިފައި

11ްއޮޅިގެންްވިަޔސް،ްގަސްތުަގއިްވިޔަސްްީމގެްެއއްެވސްްމާނަެއއްްހާސިލުކުރެވޭްބިެލއްްނޫންްމީކީ.ްޤާނޫނުއަސާސީގެް
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ްުނއުފެއްދޭނެ.ް ްސުވާލެއް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްިތބޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތަކަށް ްބަހުސްކުެރވޭ ްއަށް ްމާއްދާ އެީއްވަނަ

ްއޮންނާނީް ްއެހެންްދީނަކަށްްޖާގަނުދޭން ްކަމެއް.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއިސްލާމްދީންްނޫން ްއޮތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތަޅުއަުޅވާފައި

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްތަުޅއަޅުވާަފ.ްޚާއްޞަްމަޖިލީހުއްސުރެްތަުޅއަޅުވާަފއިްއޮތްްކަމަކަށްްމިއަުދްބަހުސްކުރުމުގެްފުރުޞަތުް

ްރިޔާސަތަް ްޖާގަ ްޢިއްޒަތްތެރިްހުޅުވާލުމުގެ ްނުދެވޭނެ ްކުިރއަކަށް ްބާްއވަިއގެން ްއެޖެންޑާަގއި ްމި ްބިލު ްމި ްނުދެއްވޭނެ. ުކން

ްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްުކޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:މަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

އަޅުަގނުޑްނިޒާމާްބެހޭްމައްަސލައެއްްމިްެނގީްބިލެްއގެްފުަރތަމަްކިޔުންްިއްއވުމަކީްއެއީްަބހުސްްފެށިގެންދިޔުންްކަމަްށް

ްރިޔާސަތުންްއިޢުލާންކުރެްއވީޯތއޭ.ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ،ްއެްަމއްސަލަ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްކުރިޔަށްްނިޒާމާ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްނޫން، އެއް

ްގެންދަވާ.ް

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ްދެވަނަ ްކިޔުމެއް، ްފުރަތަމަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެީކގައި ްއިޙްތިރާމާ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ިކޔުމެއް،ްްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަައޅައިް ްކަ ްމަޖިލީހުން ްާޚްއޞަ ްއިބާރާތުން ްސަރީޙަ ްވަަރށް ްއޮތީ ްމި ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްނޯންނާނެ. ްެއއް ސުރުޚީ

ްކޮްން ްުސވާލަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނޯންނާނެ. ްޖާގައެއް ްދީނަކަށް ްނޫން ްއިސްލާމްދީން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިންވަޅުނަގާަފއި

ްގުޭޅގޮތު ްމާްއދާއާ ްއެ ްއޮތީ ްނުއުފެއްދޭެންއަސާެސއްތޯއޭ ްވެސް ްސުވާލެއް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވެސް. ްސުވާލުއުަފްއދަން ން

ްއެަބް ްސަބަބުތަކުަގއި ްމީގެ ްނޫންތޯ. ްއޮންނާނީ، ްއިްސލާމްދީންތޯ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްިދވެހިރާއްޖޭގަ. ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްައކީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއޮތް ްއެބަ ްލިޔުއްވާފައި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްލިޔެފައި، ްއިސްލާީމްްއޮތޭ ްސައްތަ ްއިން ސަްއތަ

ްގޮތުންް ްގުޭޅ ްމިކަމާ ްނުވަތަ ްބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެއްޔާ ްގޮަތކަށް ްއެހެން ްދީން ްޤައުމުގެ ްިމ ްިވޔަސް ްކަުމގައި ޤައުމެއް

ްރައީްސ.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްިއނގޭތޯ ްނުގެނެވޭނޭ ްބަދަލެއް ްހޯދަންޖެހޭނޭ. ްިޚޔާލު ްރައްޔިތުންގެ ްގެންނަންވެއްެޖއްޔާ ބަދަލެއް



18 

 

ް ްރާއްޖޭގެްހުރިހާ ްމި ްކުރަނީ؟ ްމި ްކަމެއްތޯ ްކޮން ްޢަމަލުން ްިކޔަނީ؟ ްމި ްކީކޭތޯ ްޕޯޑިއަމްތަުކގައި އެންމެން

ް ްމާއްާދްއަކީ ްހުށަނޭޅޭނެ ްއިޞްލާޙެއް ްހަމައެކަނި ްނޫންތޯ.11ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްނުވަތަ ްމާއްދާ.ްިއސްލާމްދީންތޯ ވަނަ

ވާލެއްްނުކުެރވޭނެްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްމިކަމާްދެކޮޅަށްްއެހެންްދީނަކަށްްޖާގަްއޮންނާނެތޯްނުވަތަްނޫންތޯ.ްއެއަކަށްްސު

ްރަްއޔިތުންް ްދިވެހި ްކަމެއް ްމި ްފެންނާނެ. ްބޭފުޅުންނަށް ްިތ ްތަން ްކުރާ ްވެސް ްމުާޒހަރާ ްދޮށުގައި ްމަޖިލިސް މި

ްގެންދުވާނަ ްއަނބުރާ ްއިްޞލާޙު ްދަންނަވަނީ،ްމި ްމި ްަޓަކއި ްެރކޯޑަށް ްއަޅުަގނޑު ްއިްޞލާޙު ން.ްބަލައެއްނުގަންނާނެ.ްމި

ްއިޞްލާޙަކަްށް ްމި ްދަންނަވަނީ. ްމި ްސާފުކޮށް ްެގންދުވާނަން. ްއަނބުރާ ްކޯލިޝަނުން ްސަރުކާުރ ްމި ްއިޞްލާޙު މި

ްބަލާނަން،ްތިް ްނުދޭނަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖާަގެއއް ްބަހުްސކުރުމުގެ ްތިެބގެން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްސުް ްމި ްވިަޔސް ްވައްަދއިގެްނ ްއޮީތްއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ްއެ ްއިސްލާމްދީން ްހުުޅވޭތޯ. ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްޖާގަ ވާލުކުރުމުެގ

ްވެސް،ްސިޔާީސް ްމީހަކަށް ްސިާޔސީ ްެއއްެވސް ްުސވާުލނުއުފައްދޭނެ ްގުޭޅްގޮތުން ްދީނާ ްއެ ްބަލަިއގަނެފަ. އަޅުަގނޑުމެން

ްއި ްސުވާލުނުއުެފއްދޭނެ ްެއކަމާ ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްވެސް، ނގޭޯތ.ްވެރިޔަކަށް

ސުވާލުނުއުެފއްދޭނެ.ްސަމާސާައކަށްްވެްސ،ްޮއޅިގެންްވެްސ،ްގަސްތުަގއިްވިޔަްސްވެްސ،ްާމނަްއޮޅުވާަފއިްސްޕިންކުރަންް

ްޤާނޫނުއަސާީސގެް ްއެހެންވީމާ، ްކުއެސްޝަންނުކުެރވޭނެ. ްމިތާކު. ްކުެއސްޝަންނުކުރެވޭނެ ްިއސްލާމްދީނާ ވެސް

ް ްމި ްމިއަދު ްއިްސލާމްދީން. ްޖާަގްމަސްދަރަކީ،ްއަސާސަީކ ްދީނަކަށް ްނޫން ްއިްސލާމްދީން ްބުނަނީ ްއިޞްލާުޙގަިއ ހުށަހެޅި

ްައކީް ްދިވެހިރާއްޖެ ްނުދެއްކޭނެ. ްވެސް ްވާހަަކެއއް ްއެ ްނުެދވޭނެ. ްޖާގައެއް ްއެ ްއަހާކަށްނުޖެހޭ. ްވާހަކަ ްއެ ްބެލޭ؛ އޮތްތޯ

ްއެ ްމަޖިލީހުގަިއ ްތިބެގެން،ްޚާްއޞަ ްބަލަިއގަނެގެން ްޤައުމަކަށް ްއިސްާލމު ްަސއްތަ ްއިން ްމެންބަރުންްްސައްތަ މަޖިލީހުގެ

ނަޑއެޅީްނޯްކުެއސްޝަން.ްސުވާލުނުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ް ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބަހުސްކޮްށ،ްމިްމާއްދާގެްބިްނވަޅުަނގަިއްކަ

ްުސވާލުކުެރވިދާނެ.ް ްއެ ްިދގުކުަރން. ްމުއްދަތު ްކައުްނސިލަރުންގެ ްހުށަހަޅައިފި. ްއިޞްލާޙު ްތަފާތު ްއަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

މާއިްނެތުމާްމެދުްސުވާލެއްްނުހިންގޭނެްިމްމަޖިލީހަކު.ްވަރަށްްސާފުކޮށްްމިްދަންނަވަނީްޢިއްޒަތްތެރިްއިސްލާމްދީނުްއޮތު

ްގެންދަންޖެހޭނެ.ް ްގެންދަންޖެހޭނެ.ްމިމައްސަލަްއަނބުރާ ްއަނުބރާ ްަމއްސަލަެއއް.ްމިމައްސަލަ ްގޮތުން ްއިދާރީ ރައީސް.ްމީ

މިތާނގައިްައޅުަގނޑުމެންްދިރިތިްއބާްކުރާކަށް.ްލާހިކެއްްނޫން.ްމިްމައްސަލައިގެްބަހުސްްލާހިކުްކުޅަދާނަްކަމެއްްނޫންް

ްޚިލާފުް ްއަސްލުތަކާ ްިއސްލާމްދީނުގެ ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސީދާ ްމީ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްސާފުކޮށް ވަރަށް

ނ ްއަުޅގަ ްމިތާކަށް. ްނޫން ްެއއްެޗއް ްލެވޭނެ ްީމ ްހުންނާނެ. ްވެސް ްއެްއޗެހި ްނުލާނެ ްލާަފއި ްމިްއިޞްލާޙެއް. ޑުމެން

ްއަނބުރާް ްމި ްބަހުްސކުރަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްވެރިން ްޕާީޓތަކުގެ ްސިޔާސީ ްގޮތުން ްިސޔާސީ އެންޓަރޓެއިންނުކުރާނަން.

ްޢަބްދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްގެންދަންޖެހޭނެ. ްބޭފުޅާގެްهللا ްއެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްގޮވާލަން، ޔާމީނަށް

އްްުނކުެރވޭނެ.ްމިްއެންޓަރެޓއިންކުރާްދުވަހަކީްފުރަތަމަްފަހަރަށްްމިްކޯލިޝަނުންްއަނބުރާްގެންދަްނ.ްމިްއެންޓަރޓެއިނެ

ްމިކަމާް ްނޫން ްލާހިކެއް ްދަންނަވަނީ. ްމި ްސާފުކޮށް ްދުަވސް. ްވައްދަންޖެހޭނެ ްސިފައިން ްތަނަށް ްމި ވެރިކަމުަގއި

ނޑުމެންްސަމާސާއެއްްނޫންްމިްކުރަނީ. ްބަހުސްކުރާކަށް.ްއަުޅގަ
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭްޝު ްނިޒާމާ ްމަނިކު. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ކުރިއްޔާ

ްهللا.ްމައްސަލަެއއް،ްއިަހވަންދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްން:ވާހަކަދެްއެކވުهللاްމަދުްޢަބްދުމެންބަރުްއަޙްްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެ

ްޚިލާފުް ްއިސްލާމްދީނާ ްއަދި ްޚިލާފު، ްޤާނޫނާ ްގަާވއިދާއި ްމަޖިލީހުެގ ްމި ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންނަންޖެހޭހެން. ްސަމާލުކަމަށް ްރިޔާަސތުގެ ްދެެކވެންޏާ ވާހަކަެއއް

ްޢިއް ްޤައުމާ؛ ްދިވެހި ްއިސްލާމްދީނާއި ްމަނިކުފާނަންްވަނީ ްނޫންތޯ ްނިމުނީމަ ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްރައީސް. ޒަތްތެރި

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫން،ްތިްމައްސަަލއަކުްވާހަަކއެއްްނުެދއްކޭނެ.ްތީްިނޒާމީްަމއްސަލަެއއްްނޫންްކަމަށްްއަުޅަގނޑުްމިހާރުްވާީނ؛ްނިޒާމީް

ްހުޅުހެ ްނޫން. ްމަނިކު.މައްސަލަެއއް ްމޫސާ ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢިްއޒަތްތެރިްްންވޭރު ްދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްބެލީ ްމަްއސަލަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެއްކީ، ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއިޞްލާޙުް، މި

މަނިކުފާނުްއިޢުލާންކުރެއްވީމަްއަޅުަގނޑުްބެލީްޤާނޫނުއަސާީސ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމީްޤާނޫނުއަސާސީްހެދިްމަޖިލީހުގެްތިބިް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދީނަކ11ްްީމީހުން. ްދައުލަުތގެ ްދިވެހި ްބުނެފަިއ، ްއޮތީ ްމި ްަރނގަޅަށް ްވަރަށް ްާމއްދާަގއި ވަނަ

ނޑުްމަސްދަރޭ.ްބުނެފައިްއޮްއވާްކިހިނެއްްެވގެންތޯްއިސްލާމްދީނޭ.ްއަދިްއިސްލާމްދީނަ ކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުެގްމައިގަ

262ްއިސްލާމްދީންްބަދަލުކުރަންްވާހަކަދެކެވެްނވީ.ްދެންްއަސާސީްޙައްޤުތަކާއިްމިނިވަްނކަމުގެްބާުބގައިްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ވަނަްާމއްދާަގއ262ްްިމާއްާދަގއި،ްޤާނޫނުައާސސީގެްވަނ262ްްަވަނަްމާއްާދގަިއްވަރަށްްރަނަގޅަށްްބުނެފައިްއެަބްޮއވޭ.ް

ވަރަށްްޞަރީޙަްއިބާރާތުންްމިްއޮންނަނީްބުނެފައިްއަސާސީްޙައްޤުތަކާއިްމިނިވަްނކަމުގެްބާުބގެްތެރޭަގއިްހިމެނޭްކަމަކަށްް

ްކަ ްމަސްދަރު ްމައިަގނޑު ްޤާނޫނުައސާީސގެ ްއެއީ ްދެވޭނޭ. ްވޯޓަކަށް ްފެންނަނުފެންނަ ްަރއްޔިތުންެގ މަްށްވެއްެޖއްޔާ
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ވާއިުރގައިްިއސްލާމްދީންްބަދަލުކުރުމަށްްޓަކައިްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންގެްފެންނަްނުފެންނަްވޯޓަކަށްްދާންްހެޔޮނުވާނެ.ް

ްއެހެންވީމާ،ް ްމާއްދާއެއް. ްނުލެޭވނެ ްެއއަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްވާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްވޯުޓދީފިއްޔާ ްއެގޮތަށް ްމީހުން ބަޔަކު

ނޑުްެއކަންްސަމާލުކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްހަމަްފުރަތަމަްބު ރުގައިްިމއަދުްމަނިކުފާނުްފުރަތަމަްކިޔުންްއިްއިވއިރުަގއިްައޅުގަ

ްބަގުސްކުރުުމގެް ްހަމަ ްކަންކަުމގައި ްކަހަލަ ްބައެއް ްއިންނަވަނީ. ްތި ްރައީސް ްއެހެންނަމަވެސް ްމަޖިލީހުގަ. ްމި ގެނައީ

ްެއްއގޮތަކަްށވެ ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްކަންކަންްފުރުޞަތުދީގެން. ްބައެއް ްހުރި ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ސް

ްއަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހުރި ްއެަބ ްމައްސަލަަތއް ްބަިއވަރު ްމިސާލަކަށް ްވާހަކަދެއްކިދާނެ. ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ކުރެވިދާނެ،

ްނެގުމަ ްވޯޓެްއ ްފެނޭތޯ،ްނުފެނޭތޯ ްއޮންނަން ްދިެވހިރާއްޖޭގަިއ ްއިސްލާމްދީން ްާމތްވެގެްނވާ ްެއކަމަކު ށްްއިޞްލާޙުކުެރވޭނެ.

ޓަކައިްެއްއވެސްްބަހުސެްއކުރެވިގެންުނވާނެ.ްމިއީްޢަދާލަތުްޕާޓީްއާއިްބޮޑެތިްކޯލިޝަންްހަަދއިގެންްައއިސްްމީހުންްކުރާް

ކަހަލަްކަންތައްތަކެއްްނޫންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނުޑްހަމަްހެޔޮްނިޔަތުގައިްމިްދަންނަވަނީ.ްއެްއވެސްްސިޔާީސް

ްއުނދަޫގުކރާ ްބަަޔކަށް ްއޮްތްފިކުރެއްގެ ްލިޔެފައި ްއޮޅުމަކުން ްމިއީ ްއަެނއްކާ ްލިޔެފަ. ނޑައެޅިގެން ްކަ ްއޮތީ ްމި ްނޫން. ކަށް

ްިމް ްޮއވޭ ްއެބަ ްތެރޭަގއި ްލިުޔމުގެ ްިކޔާފައި ްސަބަބަކީ ްުހށަހެޅި ްބިލު ްމި ްއެނގޭ. ްަރނގަޅަށް ްވަރަށް ްނޫްނކަން އެްއޗެއް

ްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހޭ ްކޮށްފާނެތީ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްކަމެއް ްމިްްކަހަލަ ްނޯންނާނެ ްވެސް ްމަޖިލީހަކަށް ރައްޔިތުްނގެ

ްކަމަށްް ްއިސްލާމްދީން ްޮއންނާނީ ްާރއްޖޭަގއި ްމި ްަމސައްކަތުން ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ބާރެއް

ނަޑއަަޅއި،ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްއޮންނާނީްލިޔެފަ.ްއެއީްއަތްނުލެވޭްގޮތަށްްއަޅުަގނޑުމެންްބާއްވާަފއިްއޮތްްބާބެއް. އަދިްްކަ

ްބައެއްް ްހުރި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްއޮްތ ްއެހެން ްމާއްދާތަކަކީ ްދެންނެވި ްމި ްހުރި ްބާބުގައި އެ

ްދަންނަވާް ްއޮތް.ްެއހެންނަމަވެސް،ްމި ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދެްއުކމުގެ ނޑުމެނަށް ްޓަކަިއްއަުޅގަ ްބަދަލުކުރުމަށް ކަންކަން

ްެވވުމު ްރައްޔިތަކަށް ްދިވެހި ްދައުލަތުެގްގޮތަށް ްމި ްއަނެއްކާ ްވުން. ްއިސްލާމަކަށް ްއޮންނާނީ ްދީފައި ްފުރަތަމަ ްޙައްޤު ގެ

ދީނަކީްއިސްލާމްދީންްކަމަށްްއޮންނާނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިައދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާަފއިްއޮތްްއިޞްލާުޙް

ވަނ2ްްަބަދަލުކުރުމަށްްޓަކައިްޤާނޫނުއަސާީސގެްވަރަށްްރަނގަޅަށްްކީމަްއެބަްއެނގޭްމިްރާއްޖޭަގއިްއޮތްްިއސްލާމްދީންް

ބާބުގައިްއެްބުނާްފެންނަްނުފެންނަްވޯޓަށްްގެނައުމަށްްޓަަކިއްއެްކެޓަގަީރގެްތެރެއިންްމިްގެނެސްްލާންްބޭނުންވަނީކަން.ް

ްވަކާލާތު ްކަމަށް ްއެ ްބަޔަކަްށ ްބޭނުންވާ ްއުޅެން ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއިސްލާމްދީނަށް ްރާއްޖޭގަިއ ްމި ްމާނަައކީ ކުރުުމގެްއޭގެ

ްއެހެްނވެއްެޖއްާޔް ްކުރާކަށް. ްެއކަން ްނޫން ްލާހިކެއް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުނކުރެވޭނެ ްއެކަމެއް ފުރުޞަތުދެނީ.

ްބޭނުންވީމަް ްމީހާ ްއެ ްގެންދިަޔއިމަ، ްބާރު. ްެއ ްގެންދަނީ ްއެ ްއަތަށް ްމީހެއްގެ ްުހންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ވާ!ްމިްއޮތްްހުރިހާްދުވަސްވަންދެކަްށްދިވެހިރާއްޭޖެގްއެތައްްަރއްޔިތުންަތކެްއެގްބޭނުންވާއިރަކުންްއެކަންްކުރަންވީ.ްބައްލަް

ނޑުމެންްއެކަމާްަކންތައްްބޮޑުވެފައިްމިްތިބެނީ.ް ބޮލުގައިްލާދީނީްޓެގްޖަހައިގެން،ްލާދީނީްވާހަކަދައްކަމުންްދިޔައީ.ްއަުޅގަ

ހަކަދައްުކވަިއ،ްމިކަންްކޮށްފައި،ްވެރިކަމާްހަވާުލވިތާްއަބަދުއަބަދު؛ްޚާއްަޞކޮށްްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްވާްގޮތަށްްމިްވާ

ްޢަބްދު ްޔަީޤން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭގަިއ؛ ްދުވަސްކޮެޅްއގެ ްކުޑަ ްހަމަ ްމިކަްންهللا ްވެސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން



21 

 

ްޮގވާލަން،ްިދވެހި ްއަުޅަގނޑު ްރޭވުން. ްމޮޅެތި ްިމކަހަލަ ްތިބެގެން ްައޑީަގއި ްކުރަނިްއޔަނީކީ. ްމި ރާއްޖޭެގްއެނިގގެނެއްނޫން

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްއަށްްމިްކޯލިޝަންަގއިްބަިއވެރިެވގެންްތިބިްމީހުންްމިްގެންދަން.ްއެވަރުގެްބަދުނާމެއްް

ްހުންނަނީކީް ްމި ްބުނަނީ. ްމި ްމަސައްކަތްކުރަންެވގެން ްއެއްބާރުލުންދީެގން ްރަނގަޅަށް ްނުލާހިުކ ްމިއީ ކުރާކަށްނުވާނެ.

ްކަންކަ ްެއްއެއްބާރުލުންދެވޭނެ ްނުކުެރވޭނެ ްޓަކައި. ްބަދަލުކުުރމަށް ްއިސްލާމްދީން ްއޮތް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްނޫން، މެްއ

ްހުރިހާް ްނޫން ްއެ ްނުވެްސްެވއްދޭނެ. ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބަހުްސކުރަން ްނޫން،ްމިއަށް ނުޑްޤަބޫލުކުާރްކަމެއް ްއަުޅގަ ކަމެއް.

ްދިވެ ްއިްސލާމްދީން ްމާތްެވގެންވާ ްބަހުްސކުރަްއވާ. ްތަނުގައި ްމި ްނުފެނޭތޯްކަމެއް ްފެނޭތޯ ްޮއންނަން ހިރާއްޖޭގައި

ވަނަްބާުބގައިްއެްބުނާްއަސާސީްަޙއްޤުަތކާއިްމިނިވަްނކަމުަގއި؛ްއެީއްައސާސީްޙައްެޤއްްނޫން.ްެއއ2ްްީޤާނޫނުއަސާސީގެް

ް ްމާތް ްމައްޗަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަހުސެއްނުކުެރވޭނެ.ްهللا ްއެކަމާ ނޑުމެނަކަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްއޮތް އަންަގވާފައި

ްދުނިޔޭަގއިްއަޅުގަް ްމިއަދުގެ ްފުރުޞަތު ްބަހުސްކުރުމުގެ ްކަމަށް ްއުޅޭނީތޯ،ްއެ ްދީނަކަށް ްވާނީތޯ،ްއެހެން ްލާދީނީ ނޑުމެން

ނޑުްދަންަނަވންްއޮތްްވާހަކަްއަކީ.ްދެންްޮއތީްހުށަހެޅިފައިވާްމައްސަަލއާް ހުޅުވަންްހެޔޮނުވާނެްމިްރާއްޭޖގަ.ްެއއީްއަުޅގަ

ކަްމިްތަުނގަިއްެއންމެންްއެބަްދައްާކ.ްޕްރޮސެިކއުޓަރްޖެނެރަލްްފުރަތަމަްިމްގުިޅގެން،ްޕްރޮެސކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްވާހަ

ރާއްޖޭަގއިްޢަދުލުއިންޞާފުްޤާއިމުކުރާްދާއިރާްހަލާކުވެިދޔުމުގެްސަބަބުންްމިްކަމުގެްނަތީޖާްމިއަދުްފެންނަމުންްމިްދަނީ.ް

ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަތުޖެހުނު؛ ްމީހަކަށް ްްއެ ްޖެނެރަލަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާެނ.ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ރަނގަޅަށް

ޔާީމންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު؛ްރައީްސްهللاްރައްޔިތުންގެްކުރިމަތީަގއިްއެަތއްްމަސައްކަެތއްްކޮށްަފއިްއޮތީ.ްރޭގައިްވެސްްޢަބްދު

ްވަނީް ްކަމަށް ްއެހެންވެއްޖެ ްައީކ ްމާނަ ްއޭގެ ްނުބަލަމޭ. ްަމއްސަލަތަެކއް ްސަރުކާރުތަކުގެ ްކުރީެގ ްއޮވޭ ްއެބަ ވިދާޅުވެަފއި

ްވި ްހުރެގެން ްއެތާ ްވަޙީދު ްބާޣީ ްބޮޑު ްހުރި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްބަޣާވާތުަގއި ްައޅުަގނޑުމެނަްށ2ްްްއޔާ ްދުވަސްތެރޭގައި އަހަރު

ްއެިކް ްޓަަކއި ްޕްރޮެސކިއުޓުކުރުމަްށ ްގެްނގޮސް ްތިީބ ްއެ ްަރއްޔިތުންނެްއ ްއެަތއް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއާއި ްއަިނޔާ ކުރި

ްކު ްކަމެއް ްއަނެއް ްރޯކުރިްއޔޭޭއ، ްނަންގަާވްތަންތަނުގައި ްމައްސަލަތައް ްއެންމެންެގ ްކިޔަިއގެން. ރިްއޔޭ

ްޢަބްދު ްއަުޅަގނޑު ްވިްއޔާްهللاްއިޚްލާސްތެރިކަމާެއކީގަ. ްވަނީ ްކަމަށް ްބައްލަވާ ްނަްނަގވާ. ްގޮވާލަން؛ ްަރއީސަށް ޔާމީނަށް،

ްމީހުން ްާގްއުކި ްއަށް ްމީހުނާއިްސިފައިންގެ ްއަޅުަގނޑުމެނަށްްއަނިޔާކުރި ްމީހުނާއި ްތެޅި ްއޮފީސް ނާ؛ްއެންމެންގެްފުލުސް

މައްސަލަްއެއްކޮށްްބައްަލވާ.ްމިްނޫންްގޮތަކަށްްމިކަމެއްްކުރާނެްކަމެއްްނެތް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖިނާޢީްކުށްތަކުންްމީހުންް

ްރަނގަޅަށްް ްވިއްާޔ ްވަނީ ްކަމަްށ ްބޭނުން ްދުރުކުރަން ްކުށްަތކާ ްނުވަތަ ްވިއްާޔ ްވަނީ ްކަމަށް ްބޭނުން ސަލާމަތްކުރަން

ތިބެންވީ.ްެއކަމަކު،ްމިއަދުްޭއގެްބަަދލުގައިްއެްބޭފުޅުްނގެްފަރާތުންްމިްއަންނަނީްމިްރާއްޖޭަގިއްްވާހަކަިއގެްމޭޒުދޮުށަގއި

ްލިޔަްސް ްޕާޓީައކުން ްކޮންމެ ްލިޔަސް، ްޕާޓީން ްޢަދާލަތު ްއަިދ ްވެްސ ްއިްނ ްއެމް.ޑީ.ޭއ ްބަދަލުކުރުން. އިސްލާމްދީން

ްކެރިެގންްމިްދަންނަވަނީ،ްލާހިެކއްްނޫންްމި އަށްްމިްތަނުަގއިްބަުހސްކުރާކަށް.ްިދވެހިރާއްޭޖގަިއްއަޅުަގނުޑްހަމަްވަރަށް

ްއިސްލާމްދީންްއޮންނަންްފެނޭތޯްނުފެނޭތޯ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް



22 

 

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިއަދު ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމައްސަލައިަގއިްޝުކުރިއްޔާ ްވާ ްމި ދިމާވެފައި

ްމުއައްސަސާތަކަކަށްް ްހުރިހާ ްމުސްތަިޤއްުލ ްމިނިވަން ްއުފައްދާަފއިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއެނގޭީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބެލުމަކީް ްގޮތް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމުއައްަސސާތަކުން ްއެ ްއަދި ްވެރިންނާ ްއިސް ްތިބޭ ްމުއައްަސސާަތކުަގއި ފާރަވެރިވެ،ްއެ

ްމެންޑޭޓެްއކަން.ްްދިވެހިރާއްގެ ްއޮތް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްމުއައްސަސާަތކާ ްމުއްސަޤިއްުލ ްމިނިވަން ްމަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުްނގެ

ްިވޔަސް،ް ްކަމަށް ނޑިޔާރު ްފަ ްިވޔަސް،ްުއއްތަމަ ްކަމަށް ްޒިންމާެއއްކަން.ްޕްރޮެސކިއުޓަރްޖެނެރަލް ްެއްބޭފުޅުންގެ ނުވަތަ

ްބޭފުޅުން ްއެ ްވިޔަްސ، ްކަމަށް ްބޭފުޅެއް ްއެހެން ްއެްްއަދި ްބަލަިއ، ްއުސޫލުތައް ްކަންުކރާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްގޮތާއި ޢަމަލުުކރާ

ްެއް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްމި ްއެޅުމަކީ ްފިޔަވަޅުަތއް ްއަޅަންޖެހޭ ްކަމަށް ްއެ ްފާރަެވރިވެ، ްދޭތެރޭގައި ބޭފުޅުންނާ

ްބާ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއޮތް ްދީފައި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްެއ ްއޮްތ، ްދީފައި ްއެްމުއައްސަސާ ްއެހެންވީމާ، ރެއް.

ްތަފުސީލުކޮށްެދއްވާަފއިް ްއޮތް ްއެަބ ްޚުލާާސކޮށް ްވަރަށް ްދިރާސާކޮށްަފއި، ްރީތިކޮށް ްވަރަްށ ްއޮތް ްއެބަ ކޮމިޓީން

ްއެަބް ްޖަލުތަުކަގއި ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއެނގޭ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގޮތް. ްދިޔަ ްޢަމަލުކުރަމުން ޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލް

ްތަޙްޤީޤު ްމައްސަލަ ްރަްއޔިތުންެގްތިބި ްިދވެހި ްނިންމައިނުލެވިގެން ްއެްޝަރީޢަތް ްޕްރޮސެކިއުޓުނުކުެރވި،ްައދި ކުރުމަށްފަހު

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްތަށީވެފަިއ، ްޖަލުތަކުަގއި ްތިބި ްއެބަ ްރަްއޔިުތންނެއް ްސަޭތކަ ްއެތައް ްބަަޔކު. ްހާސް ްއެތައް ތެރެއިން

ްޒިންމާއުފު ްމިކަުމގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްނެްތ. ްދޮރޯއްޓެއް ްޖެނެރަލް.ްނުކުންނާނެ ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްފަރާތަކީ ލަންޖެހޭ

ްއެް ްނިންމައި، ްއަވަހަށް ްޝަީރޢަތް ްއެ ްޕްރޮސެކިއުުޓކޮށް، ްއަދި ްފޮނުވައި ްޝަރީޢަތަށް ްމައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓުން

ްނެރެން.ް ްޖެހޭ ްއެބަ ްތޭރިތަކުެތރެއިން ްކުަޑގޮީޅގެ ްއެ ްބޭފުުޅން ްއެ ްޙުކުމެއްކޮށް، ްކުރަްނޖެހޭ ްދޭތެރޭގައި ބޭފުޅުންނާ

ްހަމަ ްވެސް ްނުނިމި ްަމރުޙަލާ ްތަޙްޤީުޤގެ ްަރއްޔިތުނ8ްްްމަްސ،6ްްއެއާެއކީަގއި ްދިވެހި ްތިބި ްެވފައި މަސް،ްއަހަރުދުވަސް

ް ްނިކަމެތިވެ، ްޢާއިލާތައް ްއެ ްތިބޭނެ. ްވެސް ްދަރިން ްދަރިންގެ ްއެ ްދަރިންނާއި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްތިބި. ކުދިންގ4ްްެއެބަ

ް ްކުދިންނަށް ްއެ ްތާިށކޮށްލީމާ ްޖަުލގައި ްވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްބައްޕައަކު ްއެބަ ްޔަތީމު ްޖެހޭ.ްކުދިން ްއެބަ ްހާލު ްނިކަެމތި ވަރަށް

ްވެސްް ްމައްސަލަތައް ްމި ްމަރާލައިގެން، ްލޯ ްދެ ްޕްރޮސެިކއުޓަރްޖެނެރަލް ްހުރިއިރުަގއި ްމައްސަލަަތްއ ްބައިވަރު މިކަހަލަ

ްބޭނުން ްފޮނުވާފަިއ، ްއަވަހަށް ްވަރަށް ްމައްސަލަެއއް ްޭބނުންވާ ްބޭފުޅާ ްއެ ްލަސްކޮށްަފއި،ްހިންދާލައިގެން، ްކަންތައް ނުވާ

ްެއޅުމަީކް ްފިޔަވަޅެއް ްޒިންމާދާރު ްައޅަންޖެހޭ ްދޭތެރޭގައި ްެއކަމާ ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްކަމަށް ްޢަމަލުކުރާ އެގޮތަށް

ްލިބިގެްނާވް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްމުައއްސަސާތަކާ ްުމސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްެވއްޖެްއޔާ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫުލކުރާ އަޅުަގނޑު

ޔަމީންްهللاްއް.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުމެްނނަށްްރޭގައިްދިވެހިާރއްޖޭގެްިމހާރުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްައލްފާޟިލްްޢަބްދުޙައްޤެ

ް ްވިދާޅުވި ްބޭރުވިޔަނުދ4ްްީޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްގާދޫކޮލުން ްއިސްލާމްީދން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަަސއްކަތުްނނޭ ނޑިޔާރުންގެ ފަ

ފަިޑޔާރުްނނަށްްޝުކުރިއްާޔއޭ.ްއަޅުަގނުޑމެންނަކަށްްޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ4ްްޮބޑަށްްހިފަހައްޓައިދިނީ.ްއެކަމަށްްޓަަކއިްވަރަށްް

ް ްއޮްތ4ްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމި ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަދި ްހިފަހައްޓަނީކީ. ްއިސްލާމްދީން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްކަމަކަށް ނޑިޔާުރން ފަ
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ިދވެހިރާއްޭޖެގްރަށްތަކުަގއިްއިންސާނުންގެްްަލއުުޑްސްީޕކަރާއިްީސޑީައކާ؛ްެއއްބުރުންްސިޑީައކާްދީފައ2ްިހުރިހާްދުވަހުް

ްތިިބކަންް ްޖެހިފައި ްރައްޔިތުން ްވަހުމުގަިއްބަެއއް ްވަހުމު؛ްއެ ްަވއްދަމުންދިޔަ ްހިތްތަކަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ހިތްތަކަށް،ްދިވެހި

ްޕާޓްނަރު،ް ްކޯލިޝަންގެ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްވިްސނާލަން ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްފާހަގަކުރެޭވ. ކުޑަހުވަޫދްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވަނ11ްްަދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްލައްާވްމިްކުުރވާްމަސަްއކަތް.ްދިވެހިރާއްޖޭެގްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޤާނޫނުއަސާސީެގް

ްހިތުންް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްކަމެްއތޯ ްކިހިނެްއވާ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅަންއުޅޭ ްއަށް މާއްދާ

ްމިފަދަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވަރަްށްްދިރާސާކުރަން ްމިީއ ްެގންގުޅޭއިުރަގއި ްަވއްދަިއގެން ްއަްށ ްއެތެރެ ްމިތާ މައްސަލަތައް

ްއޮޅުންފިލަން.ް ްރީތިކޮށް ްވަަރށް ްމިވާނުވާ ްމިއަދު ްޖެހޭ ްއެަބ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްކަންތައްަތއް. ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ނީ.ްމާދަމާްމިްޤައުމުަގއިްބާްއވާނީްއިސްލާްމްކިހިނެއްތޯްދިވެހިރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންގެްތެރޭަގއިްޚިޔާލުހޯދުމުގެްވޯަޓކަށްްދާ

ދީންތޯ،ްނޫންތޯ.ްމިްވާހަކަްދެއްކޭނެްެއއްެވސްްޖާގަެއއްްއޮްތްކަމަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްމިއަދުްދިް ްދިވެހިރާއްޭޖަގއި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަާވލަން ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމަްއސަލައާ ްހުށަހެޅިފައިްމިވާ ްަރއްޔިތުްންމިހާރު ވެހި

ްމިލަންދޫް ްށ. ްާޤިއމުކޮށްދިނުމަކީ. ްއާސަންަދއެއް ްހުސްނުވާ ްވަޢުދެކޭ ްސަރުކާުރގެ ްޕީ.ޕީ.އެމް ްއޮތް ްމި އުފައްދާފައި

ސަބްނަމީގޭްފާޠިމަތުްޠަހާރަތުެގްކިޑްނީްބަދަލުކުރުމަށްްަޓކަިއްއޭނަގެްބެލެިނވެރިންްމިހާރުެވސްްއެްތިބީްިދވެހިރާއްޭޖގައިް

ްއެން.އެސް.ޕާް ްުކއްާޖްހުރީ ްެއ ްވިދާޅުވަީނ ްއިން ްއެން.އެސް.ާޕ ްވިދާުޅވަނީ ްބޭފުޅުން ްެއ ްތިބި. ްއެަބ ްއެން.ެއސް.ޕާގަިއ ގަ.

އަހަރުދުވަސްްމ2ްްިއަށްްދޭނެްއެއްވެސްްފަިއސާެއއްްނެތޭ.ްއެްކުއްޖާްއެްއޮތީްލަންކާގެްހޮސްޕިޓަލުަގއިްއެޑްިމޓުކޮށްފަ.ް

ްހުސްނުާވްއާސަންދަް ްިމއަދު ްއުޅޭތާ. ްކަެމއްަގއި ްމި ްތިްވަނީ ްޖަވާބަީކ ްއަްށްދޭ ްއޭނަ ްއިން ްއެން.އެސް.ޕާ ްތެރެއިން އިެގ

ްގޮވާލަްން ްއަށް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަޅުަގނޑު ްނެތޭ. ްފައިސާެއއް ްއެްއެވސް ްޚަރަދުކުރާނެ ކަމަކަށް

ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްވަޢުދުފުއްދާށޭ. ްގޮތަށް ްވަޢުދުވާ ްނަހަދާށޭ. ްތިހެން ްހެޔޮނުވާނޭ ްމާދަންްްބޭނުންވަނީ، ކުރިމަްއޗަށް

ްއަޣްލަބިއްޔަތުް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްކައުންސިްލތަކާއި ްވިދާުޅވީމޭ ްރޭގައި ްބޭފުޅާ ްތި ްދާންޖެހޭނޭ. ވެސް

ދީގެންްކަމަށްްސަރުކާރުގެްވަުޢދުތައްްފުއްދޭނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްވަޢުދުތައްްވަމުންދިޔައިރަކުްެއް

ްބެޔަސް،ްވާހަކަތަ ްތެރެއިން ްއާަސންދައިގެ ްހުސްނުވާ ްވާއިުރަގއި ްވަޢުދުތައް ްމިފަދަ ްއެދެނީ ނޑު ްވިދާެޅއްނުވި.ްައުޅގަ ެކއް

ް ްދޭ 11111ްްނުބެޔަސް ްދޭ ނޑުވެރިންނަށް ްދަ ްއަދި ްގޮުތގަިއ8111ްްރުފިާޔއާ ްވަޢުދުތަކެއްގެ ްހުވަފެނީ ްމި ްއާއި ރުފިޔާ

ްއާސަންދަ ްހުސްނުވާ ްނަހަދައި، ްގޮުތގައި ްބޮޑެތިބޮޑެިތްްބިލާހެއްގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާއިމުކޮށްދީފައި ްމިއަދަށް މިއަދުން

ރައްޔިތުންނަށްްދިމާވެފައިްމިްވާްބޮޑެތިްބަލިތަކާްގުޅޭްގޮތުްންއެްހުސްނުވާްއާސަންދަިއގެްތެރެއިންްމިފަދަްކަންތައްތައްް

ްމުހި ްކޮންމެހެންވެސް ްހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ްމިއަދަށް ްމިއަދުްނ ްނިޒާމެއް ްކުއްާޖގެްކޮށްދެވޭނެ ްމިދެންނެވި ްކަމެއް. އްމު

ްކޮބައިތޯ؟ް ްތަނެއް ްނުދާ ްބެލެިނވެިރން ްއޭނަގެ ްމަަސއްކަތެްއ، ްނުކުރާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްޓަަކިއ ްބަދަލުކުރުމަށް ކިޑްނީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނޭގ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްކުރަންީވްކަމަކީްމިފަދަްބަލިްބޮޑެތިްބަލިތަކަށްްބޭސްފަރުވާކުެރވޭެން

ްރައްޔިތުްނގެްނިޒާމެ ްިދވެހި ްއެީކގައި ްޯއގާތެރިކަމާ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއުފެދުނު ްހަމަޖައްސަންވީ.ްިދެވހިރާއްޖޭގައި އް
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ްހުސްނުވާް ްމި ްހަރުދަނާކޮށް، ްމިކަން ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްާއސަންދަިއެގ ްއުފެއްދި ްޓަކައި ްރައްކާތެިރކަމަށް ސަލާމަތާއި

ްދުވަހެއް ްބަދަލުކުެރވޭެނ ްޖެހޭްއާސަންދައަކަށް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބި. ްއެބަ ްރައްޔިތުން ްއިންތިޒާުރގަިއ ގެ

ޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލްްއެަބްޖެހޭްމިްމައްސަލައިގައިްެވސްްވިސްނަންްވަރަށްްބޮޑަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކިހިނެއްތޯް

ްއެނގޭނީްމާދަމާ...

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްކަންކަންްޝު ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ކުރިއްޔާ

ްނިންމުމުގެް ްކަންކަން ްޯވޓުން ްޤަބޫލުކޮށް، ްކަމަށް ްުއސޫލު ްޑިމޮކްރެިޓކު ްއުސޫލަކީ ްީރތި ްކަންކަުމގެ އޮޅުންފިލުަވއި،

ޓުްންކަންކަންްނިމުމާްހަމައަށްްިދޔުމުގެްކުީރަގއިްއަމިއްލަްއަށްްމުހިއްމުކަމުގެްމަްއޗަށްްވާހަަކދައްކަާވްބޭފުޅުންނަށް؛ްވޯ

ކަންކަމުަގއިްހަވާލުެވގަތުމުގެްރޫޙުްނުގެންގުުޅއްވާށޭ.ްޤާނޫުނއަސާސީްއަށްްހުށަހަޅާފައިްއޮްތްއިޞްލާޙަކީްަވކިްގޮށްމުށުެގް

ބުނުމަކުންްހުށަހަޅާފައިްއޮތް؛ްހުށަހެޅިްްބާރުދައްކަިއގެން،ްމިވެނިްގޮތަަކށް،ްއެވެނިްގޮތަކަށްްތިމާމެންްކަންތައްްކުރާނަމޭ

ްބާރުލާފައި،ްއަޑަށްް ްއެހެން ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކެިރހުރެ ްވަރަށް ްނޫން. ްއިޞްލާޙެއް ްބިރުގަންނާނެ ފަރާތްތަކުން

ްނޫން.ްއަޅުަގނޑު ްބަސްތަކެއް ްބިރުގަންނާނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމުގައި ްއެ ްބުންޏަސް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްއަދި ްބާރުލާފައި

ްކުރަންޖެހުނުް ްކުރާނަން. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއޮތް ްކުރެވެން ްހައިިސއްަޔތުން ްމެންބަރުގެ ްާދއިރާގެ ްކުޑަހުވާދޫ ްމަޖިލީހުގައި މި

ްކަމެްއް ްއެްއވެސް ްކުރެވޭނެ ްއެކަމަށް ްއަޅާނަން. ްވެސް ްުހށަ ްއެއްޗެއް ްކޮންމެ ްހުށަހަޅަންޖެހުނު ްކުރާނަން. ްވެސް ކަމެއް

ނޑުްއެކަންްކުރަމުންްގެންދާނަން.ްތަފާތުްގޮތްގޮތަށްްއޮޅޭްގޮތަށް،ްނޯންނާނެ.ްމިްމަޖިލީހުގެްދައުރުްއޮ ތްހާހިނދަކުްއަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނިގއްޖެްޢަޤީދާްހުރިްމިންވަރު.ްއިސްލާމްދީންްނައްތާލުމަށްްޓަކައި،ް

ްލައިގެ ްތަނަްށ ްމި ްއިޞްލާޙެއް ްޓަކައި ްނައްތާލުމަށް ްވަަރްށްއިސްލާމްދީން ްރައްޔިތުންނަށް ްއުެޅނީ. ްމި ްނޫން ެނއް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެނގޭނެ؛ ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްވިދާުޅވި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހި ވަަނ262ްްސާފުކޮށް،

ް ްނ4ްަމާއްދާގައި ްލިބިއްޖެ ްައޣްލަބިއްޔަތެއް ްވަކި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްކަމަކީ ްކޮންމެ ްދެން ްފިޔަަވިއ މަްކަމެއް

ބަދަލުކުރެވޭްގޮތަށްްއޮތްްކަެމްއ.ްއެހެންކަމަށްވާީތވެ،ްއެްބަަދލުކުރެވޭްގޮތަށްްއިސްލާމްދީނުެގްވާހަކަްބަޔާްނކޮށްފައިްއޮތްް

ވަނަްމާއްާދއާްއެްއވެސްްގޮަތކުންްނުކުެޅވޭނެްކަމަށްްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރ11ްްިވަނަްާމއްދާ.11ްްމާއްދާ؛ް

ްޚިޔާ ްރައްޔިތުންގެ ްކިތަންމެްނަމަވެސް ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްއެ ްއިޞްލާޙެއް. ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއެގޮތަށް ްނޫނީ ްހޯދައިގެން ުލ

ްވެސްް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްއެ ްނުވަތަ ްޤާބިލުކަން ްވާހަކަދެްއކުމުގެ ްޭއެގްއިދިކޮޅަށް ްވާހަކަެދއްިކޔަސް ވަރަކަށް

ނ ްއަުޅގަ ްވެސް ްފޯރަމްތައް ްެއކިެއކި ްއަދި ްވެްސ ްމީޑިޔާތައް ްިމގޮތަށްްލިބޭނެ. ްހުރި. ްއެބަ ްެވސް ޑުމެންނަށް

ްއެކަމަކުް ްއަޅުަގނެޑއް ްބަޔަކު. ްވަކި ްބިރުގަންނާނީ ްކުރީމާ ްކަންކަން ްއުސޫލުން ްުކރާ ްކަންކަން ބިރުދައްކަިއގެން

ްއޮތްްގޮތުންް ްމި ްހާލަތު ްޤައުމުގެ ްމިއަދު.ްމިއަދު ްބިރުގަނޭ ނޑުމެންނަށް ްމިްކަންތައް؛ްއަުޅގަ ނުގަންނާނެ.ްމިްއުސޫލުން
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ްގޮތަށްްއިސްލާމް ްނިންމާލެވޭ ްހަމައެކަނި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމާއްދާ ްއޮންނަ ްަބާޔންކޮށްފައި ްވާހަކަ ދީނުގެ

ނޑުްެއްއިޞްލާުޙ؛ް ބަޔާންކޮށްފައިްއޮތުމަކީްއެއީްަވރަށްްނިކަމެތިކަމެއް.ްއެީއްވަަރށްްނިކަމެތިކަމެއް.ްއެހެންެވގެންްއަުޅގަ

ްއިއް ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްމިއަދު ްރަނގަޅަްށްއެހެންވީމާ،ްއަދި ްވަރަށް ްއޮތީ ްއެ ްނުވޭ. ްތެޅިފޮޅިގަންނަވަރެއް ްއެަކމާ ަވިއގެން

ްދީްން ްއެނގިފަ. ްއޮތީ ްއެ ްކޮންބައެްއަކން ްއޮތީ ްދޭތެރޭ ްއިސްލާމްދީނާ ްކުލުނު ްޙަޤީޤީ ްެއކަމުެގ ްގޮއްސަ. އެނިގގެން

ްައޅުަގނ ްހުށައެއްނާޅާ. ްމަިޖލީހަކަށް ްމި ްއިޞްލާެޙއް ްކުޅޭކަށް ްދީނާ ްނުވަަތ ްދިވެހިްބަދަލުކުރާކަށް ްދަންަނވަނީ ްމި ޑު

ްމާއްދާއާ ްމި ްކަމެކޭ ްލިބޭނެ ްހިތްހަމަޖެހުން ްބޮޑު ްވަރަށް ްވެސް ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްވަގުަތކުްްމުސްލިމު ކޮންމެކޮންމެ

ްއޮތީ.ް ްލާފައި ްގޮތަށް ްއެ ްއިޞްާލޙު ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންެވގެން، ްނެތުން. ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތަށް ކުޅެވޭނެ

ކަންްތަފާތުްގޮތަކަށް،ްއޮޅޭްގޮތަށްްމިތަނުގައިްއެހެންްދީންތަކަށްްފުރުޞަތުްދިނުމުގެްރޫޙުްނުވަތަްހިތުގެްއެހެންވީމާ،ްމި

ްއުސޫލުތަކާް ްރިވެތި ްއިސްލާމީ ްއެހެންނަމަވެސް ްުއނދަގޫވާނޭ. ްވަރަށް ްބަޔަކަށް ްތިބި ްޢަޒުުމކޮށްެގން ްއެކަން އަީޑގައި

ްދީނަ ްއިސްލާމް ްއަދި ްމައްޗަށް ްހަމަތަކުގެ ްކޮންކަހަލަްމިދެންނެވި ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފަރާތެއް ްލޯބިކުރާ ށް

ްމަޖިލީހަށްް ްމިތަނުގައިްިއޞްލާޙުތައް ްފާޑަށް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްވަރަށްްރަނަގޅަށް އިޞްލާޙެްއކަން

ްހުށަހެޅީމާްބިރުދެއްކޭްގޮތަށް...

ް

ްބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ްވަރަޙްަމތު ްރައީްސްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް ްވާހަކަދަްއކާލަންްމިްهللاް`ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ވަބަރަކާތުހޫ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްޖެނެރަލްގެް ްޕްރޮސެކިޔުޓަރ ްެއީއ ްގޮތުން. ްގުޭޅ ްމައްސަލައާ ްހުށަހެޅިފައިާވ ްމިއަދު ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންެގ އުޅެނީ

މައްސަލަ.ްއާދެ،ްޙަޤީޤަުތަގއިްވެސްްްޕރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލަީކްވަަރށްްއިންޞާފުވެިރ،ްޢަދުލުވެިރްްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެް

ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްަވިއގެންް ްމެންަބރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެކަން ްއެނގޭ. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑަށް ބޭފުޅެއް.

ްމި ްެވސް.ްއަދި ްވަނީ ްދެއްާވފައި ްރުހުން ްމަނިކުފާނަށް ްމަތީަގ.ްެއްއެ ްެއގޮތުގެ ްހުންނެވީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވެސް ހާތަނަށް

ްކަންތަްއް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވިަޔސް ްކަމަށް ްބަެއއް ްބާރުގަދަ ްކިތަންމެ ްއެއީ ްޖެހިލުންނުވޭ. ްބިރަކަށް ްދައްކާ މަނިކުފާނަށް

ްބޭފުޅާްމަް ްއެ ްހެއްކަކީ ްބޮޑު ްއެްނމެ ްެއކުގަ.ްއެކަުމގެ ްޢަދުުލވެރިކަމާ ްގެންދިޔައީ ްވަކިކުރަްއވާނެކަުމގެްކުރަްއވަމުން ޤާމުން

ްކުރިް ްކުށްަތއް ްހުްނނެވީ؛ޖިނާޢީ ްއެ ްބޭފުޅާ ްއެ ްވިަޔސް ްކަމަްށ ްދެއްވަމުންދިޔަ ްބޭފުޅުން ްއޮްތ ްއަޣްލަބިއްޔަުތ އިންޒާރު

ްއިތުބާުރް ްކަންނޭނގެ ްއެހެންވީމާ، ްއަޅުަގނޑަށް؛ ްކަމަށް ްނުނަންގަވާނެ ްތިމަންމަނިކުފާނު ްމައްސަލަތައް މީހުންގެ

ް ްމި ްޕާޓީއަކަްށްނެތްކަމަށް ްެއއް ްވިދާޅުވި، ްބޭފުޅަކު ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީގެ ްއާދެ، ވަނީ.

ްއިތުބާރުް ްމަްއޗަށް ްމަިނކުފާނުގެ ްއެ ްއެއީ ްުއޅުްއވުން ްހުށަހަޅަިއގެން ްޝަރީޢަތަށް ްަމއްސަލަ ްަބއެްއގެ ްއެަތއް ނިސްބަތްވާ

ް ްކަމަށް.ްއެ ްއެްއްސަބަބު ްފާހަގަކުރެވޭ ްކަމަށް ްމީހެއްޯތްނެތް ްޕާީޓގެ ްއެއީ ްހުށަހަޅުްއވާިއރުގައި ްމައްސަލަތައް މަނިކުާފނު

ްކަމަށްް ްޕާޓީ ްހަތަރު ްޕާޓީ، ްެދ ްޕާޓީ، ްެއއް ްއެއީ ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާެނހެނެއް. ްހިޔެއްުނވޭ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ބައްލަވާކަށް
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ވެދާެންވަރަށްްހެކިހުރިްކަމަށްްއެްވިޔަސްްޖިނާޢީްކުށެއްްކުރިކަްންތަޙުޤީޤަށްްސާބިތުވެއްޖެްއޔާްއެއީްޝަރީޢަތަށްްސާބިތު

ްޕާީޓއަކަށްް ްހުށަހަޅުއްވާނެ.ްއެއީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވިޔަސް ްކަަމށް ްބަެއއް ްެއއްޭގގެ ްއެއީ ްފެނިވަޑައިގެންިފްއޔާ މަނިކުފާނަށް

އަްށްްނޫންްޖަރީމާތަކުގެްމައްސަލަިއގައިްއެްމަނިކުފާނުްބައްލަވަންޖެހެނީކީ.ްދެންްއަނެއްކާްއެްބޭފުޅުންްއެްވިދާޅުވާްޕާޓީ

ްބޭފުާޅގެްނައިުބކަންް ްއެ ްެއކްިޓވިސްަޓކަށް ްޕާޓީެއްއގެ ްިވދާޅުވާ ްއެ ްކީްއެވގެންތޯ ްވާނަމަ ްކަަމށް ްއޮތް ްބޭފުޅާްނުރުހުން އެ

ްރުޭހް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމަނިކުފާނު ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއނގޭ ްއެބަ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްދެްއވީ. އެ

ްދަްއކަ ްއެ ްވާހަކަކަން ްއެކްިޓވްސްަޓކަށްްޕާޓީގެ ްސީދާ ްޕާީޓގެ ްހުށަހެޅި ްމައްސަލަަތއް ްމެންބަރުްނގެ ްވިދާޅުާވްގިނަ ނީ.ްއެ

ްއެް ްއެހެންވީމާ، ްދެއްވީ. ްއެ ްނައިބުކަްނ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްބޭފުޅަކަށް ްހުރި ްފޮޓޯތައް ްޮގތަށް ްެއކްޓިވިްސޓެއް ލަންޑަނުގެ

ރަށްްސާބިތުކަމާްެއކުްއެަބްއެނގޭ.ްަމއްސަލަްައކީްކުްށްމަނިކުފާނަކީްއެްވިދާުޅވާްޕާީޓއަކާްދެކޮުޅްބޭފުޅެއްްނޫންކަްންވަ

ްެއް ްވެސް ްބާރުއަަޅއިގެން ްޓަކައި ްނެގުމަށް ްމައްސަލަތައް ްބަެއްއގެ ްވަކި ްހަދަންވެގެން ްކަމަށް ްނުކުރާ ްކުށް ކޮށްފައި،ްއެ

ްހުށަހަޅުއްަވިއގެ ްކަމަށް ްނެތް ްއިތުބާރު ްމައްޗަްށ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްެއއީ ްނުނެންެގވީމާ ްއެްމައްސަލަތައް ްއުޅެނީ. ްމި ން

ްލިބިަވޑަިއގަތަްސް ްގެއްލުންތަެކއް ްފަދަ ްކިތަންމެ ްނުވަތަ ްަވޑަިއގަަތސް، ްގެއްލި ްމަޤާމު ްކޮންމެގޮތެްއވިަޔސް މަނިކުފާނަކީ

ްެއް ްފެށިގެން ްދައުރުން ްތަުއލީމީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ނުޑ، ްއަުޅގަ ްނޫން. ްބޭފުޅެއް ްބޭރުވެަވޑަިއގަްނނަވާނެ އިންޞާފުން

ދަންނާތީްމިްދެންނެވީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއީްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްަވރަށްްޤާބިލުކަމާްއެުކގައިްއެްމަނިކުފާނުްރަނގަޅަށްް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވޭ. ްވެސް ްކަންަތއްތައް ްބައެއް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭފުޅެއް. މަސައްކަތްކުަރއްާވ

ްއަޅުަގނޑަ ްއެހެންނަމަވެސް ްލަސްވާތީ. ްމައްސަލަތައް ްލަސްވަީންހިތްހަމަނުޖެހެނީ ްމައްސަލަަތއް ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްވެސް ށް

ްދާީތވެ.ްަބއެްއް ްވަގުތުަތއް ްިގނަ ްވެސް ްޓަަކއި ްދިރާާސކުރެްއވުމަށް ްމަްއސަލަތައް ްގިނަވެަފއި،ްއެ ްމައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ

ް ްޓަަކއި ްދިާރސާކުރެްއވުމަށް ްމައްސަލަަތއް ްއެ ްހުށަހެޅެނީ ްއަވަހަށް ްމައްސަލަތައް ްމިންވަރު ްބޭނުންވާ ުކޑަވުްންަވގުުތ

ްދިރާާސކުރެްއވުމަްށް ްއެ ްވާތީ ްކަމަށް ްމައްސަލަ ްޚައްސާސީ ްތަންޮކޅެއް ްމައްސަލަތަކަކީ ްަބއެްއ ްނުވަތަ ްވެދާނެ. ކަމަށް

ްއަންނަް ްއޮފީހަށް ްއެ ްމައްަސލަތައް ްއެހެންވީާމ، ްވެދާނެ. ްކަމަްށ ްބޭނުްނވެދާނެ ްވަގުތު ްގިަނ ްމީހުންނާއި ްގިނަ ޓަކައި

ް ްވެސް ްހުށަނޭޅުއްވުމަީކ ްއިންސާފުވެިރކަމާއިްތަރުތީބުން ްއޮްއވާ، ްމިހެން ްކަންކަން ްމި ްކަެމއް. ެއކަށީގެްނވާ

ްބޭފުޅަކުްމަޤާމުންްދުރުކުރުމަށްްޓަކައިްެއްއވެސްްއަާސސެްއް ޢަދުލުވެރިކަމާއިްޤާބިލުކަމާްެއއްކޮށްްމަޤާމެއްަގއިްހުންނަވާ

ްތކުރަްއވާކަމީްއަޅުަގނޑުްހިތާމަކުރާްކަމެއް.ްނެތްްތުހުމަތުތަކެއްްއަޅުވަިއެގންްބޭފުޅަކުްމަޤާމުންްދުރުކުރައްވަންްމަސައްކަ

ްކަންަތއްް ްގޮތަކަށް ްބުނާ ްބަަޔކު ްވަކި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާނީ ްކަމަށް ްބޭފުޅެއް ްރަނގަޅު ްބޭފުޅުންނަށް މި

ްހިތާމަކުރަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޕީ.ޖީއަކަށް. ްއިންސާފުވެރި ްާވނީ ްއޭރުން ްއެކަމަުކ، ްހުންނަވައިފިއްޔާ. ްއަކު ްޕީ.ޖީ ންްކުރާ

ްބައެްއް ްޓަކައި.ްއެކަމަކު ްހަމަޖެހުންްދެމިއޮތުމަށް ްއާއި ްޤައުމުގައިްސުލްޙަ ްދިވެހި ްކުރަނީ ްމި ްމަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭފުޅުންް ްބައެއް ްއޮތުމަކީ ްމިގޮތަށް ްއަމާންކަން ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްނުވާނެ. ްކަމަކަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްމާ ްއެއީ ބޭފުޅުންނަށް

ނެ.ްއެހެންކަމުން،ްޤާނޫނުއަާސސީްއަށްްއިޞްލާޙެްއްހުށަހެޅީމަްވެސްްކޮންމެވެސްްނުަބިއްހިތްޕުޅުހަމަޖެހޭްކަމަކަށްްނުވާ
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްުކޑަހުވަދޫ ްދައްކަވަނީ. ްއެ ްވާހަކަ ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްމާނަކުރަްއވަިއގެން، ގޮތަކަށް

ް ްެބހޭ ްއޮްތްއިޞްލާޙަީކްއިސްލާމްދީނާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްހިމާޔަތްކުރުންްމެންބަރު އިޞްލާޙެްއްވެްސްނޫން.ްއިސްލާމްދީން

ްނޯޅޭނެ.ް ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްނުާވނެ. ްވެސް ްދޭހައެއް ްއެައކުން ްމަޤްޞަދެއް ްއެއްެވސް ނޫން

އެއްޗެްއ.ްޤާނޫނުއަސާސީްއަކީްފެންނަންްއޮތްްއެްއޗެއް.ްއިޞްލާޙުކުަރއްވަންްހުށަހެޅިްމާއްދާްއަކީްެވސްްފެންނަންްއޮތްް

ްދައްކާހާް ްހަމަ ްއެހެން ްިމއަދު ްއެ ްިވޔަސް ްކަމަށް ްވާހަަކދެއްކި ްގޮަތކަށް ްކޮންމެ ްއޮުޅވާަލއިގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދެން

ްއިތުބާރުް ްމައްޗަށް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްމައުޟޫޢަކީ ްމިއަދުގެ ްއާދެ، ްނުކުރާނެ. ްޤަބޫލެްއ ްރައްޔިތުން ވާހަކަެއއް

ް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްނޫންތޯ ްމަނިކުފާނަށްްއޮތްތޯ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްހަމަގައިމު ްަދންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ބެލުން.

ްއެހެންނަމަެވސް ްވަރަްށވުރެްްއިތުބާރުކުރަމޭ. ްެއކަށީގެްނވާ ްމައްސަލަތައް، ްބައެއް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްެވސް އަޅުަގނޑު

ްލަސްކަމަް ްއިންސާުފގެ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއީއ ްމައްސަލަ. ްކަމަށްްލަސްވަމުންދާ ްނުލިބުން ްއިންސާފު ކީ

ްނަމަވެސްް ްަފހިކުރައްަވިއގެން ްވަސީލަތްތަްއ ްވެސް ްމަނިކުާފނަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްވިދާުޅވޭ. ްމާހިރުން ްބެހޭ މިކަމާ

ްފަރާތަކަށްް ްވަކި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެއީ ްއަަވްސކުރަްއވަންޖެހޭނޭ. ްމައްސަލަތައް ްބޭުނންވަނީ ްޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑު

ްބޭ ްޙަޤީޤަުތަގިއްޖެހިވަޑަިއގެން ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަކަެށއް ްކުެރްއވީ ްކަންތައް އިންސާފުން

ްއޮތް.ް ްއެބަ ްއިތުބާރު ްުފރިހަމަ ްހިތުގައި ްއަޅުަގނުޑގެ ްމަްއަޗށް ްމުޢިއްޒުގެ ްއަޙްމަދު ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސިިކއުޓަރ ވެސް

ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެއީ ްއޮތް. ްއެބަ ްެވސް ްޔަޤީންކަން ްޤާބިލުކަންްއަޅުަގނޑު ްތަޢުލީމީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްޝަޚްޞިއްޔަާތއި ގެ

ްކަންތައްަތއްް ްބައެއް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްވާތީ ްބޭފުޅަކަށް ްއެނގޭ ްރަނގަޅަށް އަޅުަގނޑަށް

ްައޅުގަް ްެއގޮތަށް ްއެހެންނަމަެވސް ްލަސްވަމުންދޭ. ްނޭނިގ ްވާުނވާ ްކަންތައްތަްއ ްަބއެްއ ްެއއީ ްދޭ. ްއެބަ ނޑުމެްންވެސް

ްެއް ްަމއްސަލަތަކަކީ ްބައެއް ްފަދަިއން ްދަންނަވާލި ްމި ްކުިރންވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަްށްވިސްަނއިލާއިުރްއެބަްއެނގޭ އަމިއްލަ

ްުހރިް ްކަންތައްަތކެއް ްއުނދަގޫ ްބޮޑެތި ްވުރެ ްމަްއސަލަތަކަށް ްބަެއއް ްއާދަިއގެ ްދިރާސާކުރުމުަގއި މައްސަލަތައް

ްބަ ްއެހެްނވީމާ، ްވެދާނެ. ްއުނދަޫގވެދާނެ.ްމައްސަލައަކަށް ްތަންކޮޅެއް ްބެއްލެވުން ްނޫންތޯ ްސާބިތުވޭތޯ ްމައްސަލަަތއް އެއް

ްސާބިތުވުްން ްެއއީ ްބައްލަވައިެލއްިވޔަސް ްމަތިމަތިން ްއެކު ްބައްލަވައިލެްއވުާމ ްހަމަ ްމައްސަލަތައް ްހުންނަ ްހެކި ސާބިތު

އޭގެްތަފާތުްަބޔާންތަކާއިްތަފާތުްހެކިތަކަްށްްއެކަީށގެންވާްމަްއސަލަެއއްްކަަމށްްޤަބޫލުކުރެއްވިދާނެ.ްަބއެއްްމައްސަލަތަކަކީ

ްމައްސަލައަކަްށް ްހޭދަވާނެ ްމުްއދަތު ްދުވަސްަތއް،ްގިނަ ްގިނަ ްޓަކައި ްޔަޤީންކުރެްއވުމަށް ްނޫންތޯ ްސާބިުތވޭތޯ ބައްލަވާފައި

ްތަ ްހުށަހެޅޭ ްއެ ްތެރެއިން ްމައްސަލަތަކުގެ ްހުށަހެޅޭ ްއޮފީހަށް ްއެ ްއޮފީހުން، ްފުލުސް ްއެހެންވީމާ، ްވެދާނެ. ރުތީބުންްވެސް

ްހުށަހަޅައިގެންް ްޝަރީޢަތަށް ްެއީއ ްބައްލަަވއި، ްބޭފުޅުން ްެއ ްމައްސަލަތައް ްނިމޭ ްައަވހަށް ްނުފޮނުވި، ޝަރީޢަތަށް

ްކޮންމެް ްވެދާނެ. ްވެސް ްކަމަށް ްހުށަހެޅެނީ ްޝަރީޢަތަށް ްކުިރން ްމައްސަލަތައް ްނިންމޭ ްއަވަހަްށ ްކަމަށް ސާބިތުވެދާނެ

ނޑު ްއަުޅގަ ްވިަޔސް ްކަމަށް ްނިންމި ްބަޔަްްގޮތަކަށް ްހާލެއްގައި ްއެްއވެްސ ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްދަންނަަވނީ ްކިތަންމެްމި ކު

ްއެަކމަކަށްްނުބައްލަވަިއ،ްވަރަްށް ްބިރުދެއްކިަޔސް ްބަޔަކު ްައދި ްލޯބިވިޔަސް ްރުހުނަސް،ްކިތަންމެ ރުޅިއެރިޔަްސ،ްކިތަންމެ
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ްައޅުަގނޑަްށް ްއިތުބާރު ްއެ ްއެހެންވީާމ، ްޔަޤީނޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅެްއކަން ްމަސަްއކަތްކުރަްއވާ ްއެކު އިންސާފުވެރިކަމާ

ްއަޣްލަ ްދެން ްއޮތޭ. ްއެބަ ްިވޔަސް ްކަމަށް ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްގޮތަކަށް ްއޮންނަ ްދެަރްهللاްބިއްަޔތު ްއިންސާަނކަށް އެްއވެސް

ްބޭނުންވަނީް ްއަރުވަން ްހިތްވަރުފުޅު ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމެދުވެިރއެއްުނކުރަްއާވނެ. ގޮތެއް

ް ްސާބިތުވެ ްއެކު ްއަމާނާތްތެރިކަމާ ްތެދުވެިރކަމާއި ްގޮތުަގއި ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާްމަނިކުފާނުގެ ހުންނަވާށޭ.ްއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ

ް ްމާތް ްމަސައްކަތެއް ްކުރާ ްމީހަކު ްކުރާ ްހަމަްهللاްއެކު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެދު ްމަނިކުފާނާ ްއެހެންވީމާ، ެގއްލެނިުނކުރަްއވާނޭ.

ނޑުްތާއީދެއްްނުްއިތުބާރުްއެބަްއޮތޭ. ނުޑްހަމަގައިމުްވެސްްމަނކުފާނަށްްއިތުބާރުްނެތްްކަމަކަށްްއަޅުގަ ކުރާނަން.ްއަުޅގަ

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްައއްސަލާމްޢަލައިކުމް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނަށ31ްްްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަގުތުކޮެޅްއ ްހުސް މިނެޓުގެ

ްއަރުވަން.ް

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑުމެންްމަސަްއކަތަިއގެންްކުިރއަށްދާއިރުްައޅުަގނުޑމެންގެްކުރިމަތީަގއިްމިްވަީން `.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހްއަުޅގަ

ްމަޤާމުންް ްއެ ްމުޢިއްޒު، ްއަްޙމަދު ްޑޯންޝައިން،ްއަލްއުސްާތޛު ްމ. ްހުންނެވި ްމަޤާމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްކަމުެގ

ްޤާ ްއެދި، ްވަކިކުރުމަށް ްމިނިވަްނ228ްްނޫުނައސާސީގެ ްަމއްސަލަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދަށުން ް)ހ(ެގ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްވާަހކަް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރިޕޯޓު. ްގޮތުެގ ްނިންމި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްކަންކަމާ މުއައްސަސާަތކުގެ

ްހުށަހަ ްބެހޭްމައްސަލަައކަށް ްނިޒާމާ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދެ ްނިޒާާމްކުރިއަށްދަނިކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ޅުއްަވއިފި.ްފުރަތަމަ

ްބެހޭްމައްސަލައެއްްހުށަހެޅުމަށްްޓަކައިްފުރުޞަތުއަުރވާނަން،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑު ްއިންެނިވްްޢިއްޒަތްތެރި ްރިޔާސަތުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިން ްނެގީ ްމި ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްނެިގވަރުންް ްއޭރު ްއޭތި ްދެްނ ްއިޝޫެއއް. ްނެގިން ްހަވާލާީދ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްރައީސަްށ ްނައިބު މަޖިލީހުގެ
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ނޑުމެންްޑެލިބަރޭޓުކޮށްލަންްމިްމައްސަލަްމިްނެގީ.ްއެއީްމި އަދުގެްއެޖެންާޑގައިްހިމެނޭްއަންޑަސްޓޭންޑުުނވެދާނެތީްއަުޅގަ

ް ްމ11ްްިޤާނޫނުއަސާސީެގ ްދަންނަވާލަފާނަން. ްއަުޅަގނޑު ްގޮތް ްވާ ްއޭަގއި ްއެތި. ްގުޭޅ ްއިޞްލާޙުކުރުާމ ްމާއްދާ ވަނަ

ްގޮތުްން ްގުޅޭ ްނެތުމާ ްޮއތުމާއި ްއިސްލާމްދީން ްރާއްޖޭަގއި ްމިހާރު ްހަދާނީ. ްގޮތެއް ްދޭތެރޭ ްެއއާ އަުޑއައްަސވާލަްއވާފަިއ،

ްެއއާްްރިފަރަންޑަމަކަށް ްކޮންމެވެްސްބަޔަކު ްޭއަގއި ްމިސާލަކަށް ްދަްނނަވާލަފާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތް ްވާ ްމީަގއި ދިޔައިމަ

ްވޯޓުލާނީ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާްއަވން ްއިސްލާމްދީން ްވެސް ްހަމަަގއިުމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވޯުޓލީ. ްެއއްކޮޅަްށ ްއަދި ދެކޮޅަށް،

ނޑުމެްނގެްމިްރާއްޖޭގައިްމިްއެކަމަކުްދިވެހިްރައްޔިތުްނގެްތެރޭގައިްބަޔަކުމީހުންްއެ އާްިއދިކޮޅަށްްވޯޓުލައިފިްނަމަްއަޅުގަ

%ް ްމ111ްްިއޮތް ްކުރިމަތިކޮްށ، ްފިއްތުންތައް ްތަނަށް ްމި ްއެތަންމިތަނުން ްދުނިޔެއިންާނއި ްބޭރު ްގެއްިލ، އިސްލާމްކަން

މާ،ްމިއީކީްައޅުަގނޑުމެންްިއސްލާމްދީނުގެްސިޔާދަތުްގެއްިލދާނެްކަމަށްްބިރުއޮތީމަ.ްއެހެންވ111ްީރާއްޖޭަގއިްމިްއޮތްް%

ސުވާލުކޮްށ،ްެއްވޯުޓ؛ްއަނެްއކާްވޯޓުލުުމގެްއެބަްުއޅޭްިސސްޓަމުްގޯްސެވގެން،ްގަިއޑްަލއިންްޯގސްެވގެންްމިްލާްވޯޓަީކް

ްފަދަް ްއެ ްއިސްލާމްދީން ްމާތްެވެގންވާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްސުވާލުއުފެދޭ. ްދޭތެރޭ ްއެްއެޗއްކަމާ ޞައްޙަ

ްމަްއޗަ ްޖެނުއިންލީްވޯޓެްއގެ ްވަރަށް ްސިްނސިއަލީ، ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންނުވަނީ. ްޖާގަދޭން ްދޫކޮށްލުމުގެ ށް

ނޑުމެްނގެް ްއަޅުގަ ްއަދި ްސިާޔދަތާ ްމަސްދަރާއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރާއްޖޭގެ ްރެއިސްކުރަނީ ްމި ްކޮންސަރން އަޅުަގނޑުމެން

ް ްީމެގ ްޒަމާނުްއސުރެ، ްއ811ްިކާބަފައި ްއޮތް ްމި ްކުިރން ްވުރެ ްކޮމިޝަންގެްއަހަރަށް ްއިލެކްޝަންސް ސްލާމްދީނަީކ

ްނޭނޭގވަރުެގް ްކަން ްޞައްޙ ްވޯޓުަލއިގެން ްތެެރއިން ްގަިއޑްލައިެނއްގެ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްތެެރއިން، ގަިއޑްލައިެނއްގެ

ްއިޞްލާޙުތައްް ްފަދަ ްދޭ ްައޅުަގނުޑމެން ްެވސް ްޖާގަ ްވޯުޓލުމުގެ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްނެތުމާ ްއޮތުާމއި ްެއ ްހަދަން، އެްއޗަކަށް

ްމެންބަރާްހުށަހަޅަ ްހުށަހެޅި ްހާލެއްަގއި ްއެއްވެސް ްހަދަނީ ްމި ްދެކޮޅު ްމިކަމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންީވމާ، އިގެންނުވާނެ.

ްމަޖިލީހެއްަގއިް ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭެގ ްވެސް ްފަހުން ްޒަމާންތަކެއް ްމިއީ ްނޫން. ްކުރާކަށް ްކަމެްއ ްއެހެން ޖައްސާލަިއގެން

ްއަ ްމާއްދާ ްމި ްވެސް ްތިބެގެން ްމެންބަރުން ްެއްއެހެން ްޤާއިމުނުކުރަްއވާށޭ. ްމިއަދު ްޕްރޮސީޑެންޓް ްސުވާލުއުފެއްދުމުގެ ށް

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްނެތުމާ ްޮއތުމާއި ްއިސްލާމްދީން ްރާއްޖޭގައި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނަމަ ްޤާއިމުކުރަްއވަިއފި ޕްރޮސީޑެންޓު

ްހިމާ ްކިޔަނީ ްމި ްއެންމެން ްޖާގަނުދެްއާވށޭ. ްދޮުރ، ްއެ ްދޮރުހުުޅެވނީއޭ. ްިމްކުެއއްޝަންކުރުމުގެ ްެއކަމަކު ްވާހަކަ. ޔަތްކުރާ

ްބޭނުމެއްް ްކަންބޮުޑަވނީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުމެދާނެތީ ްެއއްެޗއް ްނުބައި ްމީގެ ްކުރީމާ ްކަންކަން ްގަޅި ފަދަ

ްނޫންްއިސްލާމްދީންްއޮތުމާއިްނެތުމާްގުޅޭްގޮތުންްމިްރާއްޭޖގައިްވޯޓުްވެސްްނެޭގކަށް.ްެއައށްވުރެްސާފުކޮށް...

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(
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ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ްއެއަްށވުރެްސާފުކޮށްްިއސްލާމްދީންްބަލައިގަނެގެން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވިދާޅުވާް ްިތ ްމެންބަރު، ްމަޖިލީހުެގްްޢިއްޒަތްތެރި ްަވގުތު ްިމ ްވިދާުޅވީ، ްތި ްސާފުެވއްޖެ. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ެއްއޗެއް

ްިނޒާމީް ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްމިހާރު ްނުދަންނަވާނަން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްނެތް. ްމަްއސަލަެއްއ ްތި އެޖެންޑާަގއި

ްމައްަސލައެ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްކަމަކަށް. ްަޓަކިއްމައްސަލަެއއް ްހުށަހެޅުމަށް އް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު

ްއަޅުް ްނެީގ ްމި ްަމްއސަލައެްއ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްެވސްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެޖެންޑާ ްމި ނުޑމެންނަށް ގަ

ްފެނޭތޯް ްއޮންނަން ްިއސްލާމްދީން ްވޯޓެްއ، ްނުފެންނަކަމުގެ ްފެންނަ ްއިސްލާމްދީން ްއޮތް؛ ްހުށަހަޅާފައި ްމި ނުކުރެވޭނެތީ

ް ްނުދެވޭނެ. ްފުުރޞަތެއް ްއެ ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްނެގުމަށް ްވޯޓެއް ްމާއްދ11ްްާނުފެނޭތޯ ްބުނާ ްއެ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްނުް ްފެންނަްއުަވއިލާފައި ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްހުުޅވޭ ްާޖގަެއއް ްއޭގެްންއެބަ ްބަދަލުކުީރމާ ްައޅުަގނޑުމެން ްާތކަށް ްއެހެން ވަތަ

ނޑުެމންގެްތެރެއިންްބަޔަކުމީހުންްވޯޓުލަނިއްޔޯ.ްލައިފިްއޔާްބޭރުެގް ނުފެންނަްވޯޓަކަށްްދާން.ްއެްފަދަްހާލަތެއްގައިްއަުޅގަ

ްރާއްޖޭގައިް ްމި ްޤަބޫލުކުާރނެ ްއެްއކޮށް ްބަަޔކުްްޕްރެޝަރާ ްއެ ްއުޅޭކަން. ްަބޔަކު ްދީނެއްގެ ްއެހެން ްނޫން އިސްލާމްީދން

އަޅުަގނޑުމެްނގެްހާލަތުްއޮތްްގޮތަކީްދިވެހިރާއްޖެްއަކީްވޯޓުްގަނެިވއްކާްތަނެއްްމިހާރު.ްބަޔަކުމީހުންްއަޑީގައިްތިބެގެްނ،ް

%ް ްާރއްޖޭގެ ްވެސް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވޯޓުލަްއަވއިފި ްގަެނގެްނ ްލައްާވ ްޕަސަންޓުްނ11ްުބަޔަކުމީހުން ްިވއްސަކަްށ ވަތަ

ްއަްށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްގޮތުން ްބައިނަލްއަްޤާވމީ ްެއއީ ްހިނދެއްަގއި ްދެކިއްޖެ ްކަމަށް ްމީހުން ްދީންތަކުގެ ްއެހެން މީހުންނަކީ

ްއޮތުންް ްއޮންނަ ްގޮތަށް ްަޤއުމެއް ްއިންްސައްތަ ްއިސްލާމީ؛ްސައްތަ ްހިސާބުން ްއެ ްއަންނާެނ.ްދެން ްފިއްތުންތަެކއް އެތައް

ްހިސާ ްއެ ނޑުމެންްވެސް ްއަުޅގަ ްހަނިކޮށްގެންނުވާނެ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެހެންެވ، ްނިމިދިޔައީ. ްއެ ބުން

ްއުިވގެންނުދޭ.ް ްިއސްލާމްދީނެއް ްުއވާލިޔަސް ްޤާޫނނުއަސާސީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއވާލިޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްުއވާލިޔަސް ްމާއްދާއަކުން ްމި ްއުވާލިޔަްސ، ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއެއީްްއަުޑއައްަސވާތި! ްއުިވގެންނުދޭ. އިސްލާްމދީނެއް

ނުޑްެއްފަދަްފުރުޞަތެއްްރެފަރަންޑަމަކަށްްދީފިްކަމަށްް އިސްލާމްދީނަކީްހިތުަގއިްއޮތްްދީނެއް.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއަުޅގަ
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ްދުނިޔެް ްކަމަކަށް ްޤައުމެއް ްިއސްލާމީ ްސައްތަ ްއިން ްސައްތަ ްހިސާބުން ްއެ ްދިވެހިރާއްޖެ ްމުޅި ްއަޅުަގނޑުމެން ވަންޏާ

އްނުކުރާނެ.ްއެއީްޕްރެަޝރުްއަންނަްހިސާބު.ްއެހެންވީމާ،ްމިްފުރުޞަތުްދީގެންނުވާނެްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްނޭނގޭްޤަބޫލެ

ްގިަނގުަން ްއެތައް ްސަބަބުން ްމީގެ ްއެކަމަކު ްހުށަހަޅަނީ. ްމި ްކަެމއް ްނިޔަތެއްަގއި ްކޮން ްނިޔަތުަގއި؛ ްހެޔޮ ްބޭފުޅުން އެ

ްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ.ްއެހެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެންދިޔުން،ްމިްދަތިތަކާ ްމި ްއިލްިތމާސަކީ ނުޑގެ ންވީމާ،ްމިްއަނބުރާ؛ްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙު.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްނޫން. ްމައްސަލައެްއ ްެބހޭ ްިނޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ!

ްފުރުޞަތު ްމި ްޓަކައި ްހުށަހެޅުއްވުމަްށ ްއަޙްމަދުްމައްސަލަެއއް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ އަރުަވނީ

ްއާމިރަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު

ނޑުްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަލަެއއްްމިްނެގީްމިްތަނުގައިްނިޒާމީްމައްސަލަް އެްއގެްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅާފައިް ްބިލު ްއެ ނަޑއެިޅގެްންހަމަ ްކަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިަލކާ ްއޮތް ްިއއްވާަފއި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގައި ގޮތުަގއި

ްމަނިކުފާނުް ްވެސް ްވާހަކަަދއްކަމުްނދާއިރުަގއި ްގޮތަކަށް ްިޚލާފު ްކަންަތކާ ްއޮތް ްބަާޔންކޮށްފައި ްނުވަތަ ްމަޤްޞަދާ އޮތް

ްގުޅޭ ވަަންމާއްދާަގިއ11ްްގޮތުންްއަުޅަގނޑުްިނޒާމީްމަްއސަލައެއްްމިްެނގީ.ްޤާނޫނުައސާސީގެްްހަނުހުންނަވާތީ،ްއެކަމާ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްހުށައެއްާނޅާ. ްއިޞްލާޙެްއ ްަތނަކަށް ްމި ްބަދަލުކުރާކަށެއް ްަރއްޔިތުންެގ4ްްދީން ްވޭ ްއެބަ ަކމެއް

ްބޮޑަށް ްެއންމެ ްކަންަތއް ްވޯުޓގަނުމުގެ ްގޮަތށް. ްބަދަލުނުކުރެވޭ ްމަޖިލީހުގައިތޯ،ްްރުހުމާނުލާ ްރައްޔިތުންެގ ްއޮތީ ހިނގާފައި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނިންމުމެއް.ްއެހެންވީާމ،ްވޯުޓގަެނގެން ްނިންމާނެ ްރައްޔިތުން ްތެޭރަގއިތޯ.ްމިއީ ވަަނ11ްްރައްޔިތުންގެ

ްގޮތަ ްނުކުޅެވޭ ްރުހުމަކާނުލާ ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮތަށް، ްނުކުެޅޭވ ްގޮތަށް، ްނުކުޅެވޭ ްއަކުރަާކ ްެއއްވެސް ްށްމާއްދާގެ

ް 262ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްއޮތް ްހިމަނާފައި ްއަށް ްމާއްދާ ްބުނެފައިާވ4ްްވަނަ ްވާހަަކ ްއިސްާލމްދީނުގެ ްތެރެއަށް ކަެމއްެގ

ްވާހަކަަދއްކަމުންް ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްަކނަޑއެޅިގެން ްއިޞްލާޙެއް. ްއޮތް ްހުށަހަޅައިފައި ްޓަކައި ްހިމެނުމަށް ްވެސް ކަންތައް

ްހަމަްރިޔާސަތުން ްވާހަަކިއގައި ްއެ ްބަދަލުކުރުމަށްްްދާއިރުަގއި ްދީން ްކަންޮބޑުވޭ.ްމިްިއޞްލާޙަކީ ހަނުހުންނާތީްއަޅުަގނޑު

ވަނަްާމއްދާަގއިްހަތަރުްކަމެއްްއެބަްވޭްރައްޔިތުްނގ262ްްެރައްޔިތުންނަށްްފުރުޞަތުދޭްޮގތަށްްއޮތްްއިޞްލާޙެއްްނޫން.ް
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ސްލާމްދީނުގެްވާހަަކްބުނެފައިވާްާމއްދާްރުހުމާނުލާްޤާނޫނުއަސާސީންްއިޞްލާޙުނުކުރެވޭނެ.ްއެްކަންަތއްތަުކގެްތެރެއަށްްއި

ްލުމަށްްލާފައިްއޮތްްއިޞްލާޙެްއ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޕޯޓަށްް ްކޮމިޓީ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްބިލެތްދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ ްމި ްޓަަކއި ްނިޒާާމްވާހަކަދެްއކުމަށް ްއަށް. ްޙަމްޒާ ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާިއރާގެ

ބެހޭްމައްސަލައެއް.ްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމަޑުކޮށްލަދެއްވުްންއެދެން!ްނިޒާމާްބެހޭްމައްަސލައެއްްހުށަހެޅުްއވުމަށްްޓަަކިއް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުވިލު

ްގެންދާް ްބަހުސްކުރަމުން ްމި ްމިއަުދ ްނެގީ ްމި ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްއަޅުަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ!

ްމައްސަ ްގެންދާ ްކުރިައށް ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްދެކޮޅަށް ްޖެނެރަލާ ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްޕީ.ޖީ؛ ްއާދެ! ްއަީކ؛ ްއަކީްމައްސަލަ ލަ

ްއަދިް ްބުނެ، ްކަމަށް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުތަކާ ްއަދި ްކަމަށާ، ްޚިލާފު ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްޖެނެރަލް ކައުންސެލް

ްކަމަްށް ްނިންމުމެއް ްއޮތް ްނިންމާފައި ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްމުއައްަސސާތަކާ ްމިނިވަން ްވެްސްޚިލާފަށް ްުޙކުމާ ްކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ްލަ ްވަނީ ްެވސް ްރައީސަށް ްެއއީްމަޖިލީހުގެ ްކީްއެވގެންތޯ. ްގެންދާނީ ްކުރިއަްށ ްމިކަން ްމިއަދު ްއެހެންނަމަެވސް، ފާދީފަ.

ކައުންސެލްްޖެނެރަލްގެްވަރަްށްބޮޑުްމުސާރައެއްްދީަފއި،ްަވރަށްްޢިނާޔަތްތަކެއްްދީފައިްިމްތަނުގައިްަބއިތިއްބާފައިްތިބޭް

ްގެްނގުޅޭް ްކުިޅަވރުކުޅެން ްޝާހިދު ްއެހެންނޫނީ ްނަމަކަްށ ްމިއީ ްމިއީ. ްމިފަދަްްމީހުން ްމީ. ްމިތާނަގއި ކުދިންކޮެޅއްތޯ

ްއަެނއްޮކޅުންް ްނުކުރަނީ؟ ްކަންތައް ްީކްއވެގެންތޯ ްއެްއގޮތަށް ްލަަފޔާ ްދޭ ްއެ ްވައްދާަފއި ްމިތަނަށް ްބޭފުޅުން މުސްތަޤިއްލު

ނޑުމެންނަކަށްްނޭނގެްމިަތނަށްްއައުމާްހަމައަށްްމިއަ ދުްމިއަދުްމިްމައްސަލަްކުރިއަށްްމިްގެންދަނީްމީގެްކުރިންްއަޅުގަ

ްނޯޓިސްދީފައިް ްދުރާލައި ްަވންޏާ ްކަމަށް ްޮއވެއްޖެ ްއެއް ްމައްސަލަ ްފަދަ ްމި ްކުރިން ްކަމެއް.ްމީގެ ްއޮތް ްމައްސަލަ ޕީ.ޖީގެ

ްމައްސަލަް ްމައްސަލަ. ްޕީ.ޖީގެ ްއޮތީ ްމި ްއައިއިުރގައި ްތަނަށް ްމި ްހެނދުނު ްކުއްލިއަކަށް ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، އޮންނަނީ.

ްއެ ްވަނީ ްޝާހިދު ްގެނައިރުަގއި ްކަމަށްްމިތަނަށް ްދަތުރު ްރަސްމީ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްބަަޔުކ ްަބއިވަރު ތައް

ްކޮށްފައިް ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްމިަކން ްގޮތަކަށް ްވަކި ނޑައެިޅގެން ްކަ ްއެނގޭ ްއެބަ ްފޮނުވައިލާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމީގެން ހަދާފައި

ް ްމިއަދު ްގޮތަކަށް ްނުކުރާ ްއަލަށް ްކުރިން ްކަމެއްކަން.ްއެހެންވީާމ،ްމީގެ ްނިޒާމީްއޮތް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްކުރީމާ،ްމިއީ މިކަން

ްމައްސަލައަކަށްް ްއެހެންވީމާ،ްމި ްހުންނަނީ. ްމި ްމައްސަލަތައް ްޚިލާފު ްއުސޫލުތަކާ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްމީ.ްމިއީ މައްސަލަތައް
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ތަކާްނުވިޔަސްްއުސޫލީްމައްސަަލައކަށްްމިކަންްވަރަށްްބޮޑަށްްވެގެންދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަނެްއކޮުޅންްމިނިވަންްމުއައްސަސާ

ްއެް ްހަމައެކަނި ްމީހުން، ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތިބި ްކޮމިޓީަގއި ްއެ ނޑައެިޅގެްނ ްކަ ްހަމަ ްމިއޮތީ ްކޮށްފައި ްމިކަން ްކޮމިޓީން ބެހޭ

ްނޭނގުމެއްެގް ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްހިމެނޭ ްކޮމިީޓަގއި ްއެ ްނިންމުމެއް. ްއޮތް ްނިންމާފައި ްެއއްގޮަތށް ްބައިވެިރވުމާ މީހުންގެ

ްތީ...ތެރޭގައިްމިކަންްކޮށްަފއިްމިްއޮް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްެއހެންނަމަވެސް ްސާފުެވއްޖެ. ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުއްވި ްތި ްގޮތުން ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަިއއްަސް ްހިމެނިގެން ްއެޖެންޑާަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްެއއީ ްނޫްނ. ްމައްސަަލއެއް ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި މެންބަރު

ްއަުޅަގނޑުްއަޅު ްކަމަށް ްެއއްގޮތަށް ްއުސޫލުތަކާ ްއަންނަންވީ ްހަމަ ްއޮތީ ްމި ްއައިްއސަ ްކުރިމައްޗަްށ ަގނޑުމެްނގެ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްޢިއްޒަތްތެރި؛ ްފުރުޞަތުައރުވާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން، ޤަބޫލުކުރަން.

ންްވިދާޅުވިްމައްސަލަްނޫންްއެހެންްމައްސަލަެއއްްއޮތްްކަމަށްްވަނީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަްނ،ްކުރި

ްވިްއޔާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު

ްމި ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްމައްސަލަ ްމިްނެގީ ްބެހޭްމައްސަލައެއް ނޑުްނިޒާމާ ތަނަށްްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްކޮމިޓީގައިް ްގޮތުން ްބެހޭ ްގޮތާ ްއޮތް ްނިންމާފައި ްމިކަން ްކޮމިޓީން ްބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރުަގއި ހުށަހެޅިގެން

ްމީަގިއް ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންަތއްތަަކކީ ްވިދާުޅވި ްއެ ްވިދާުޅވީ. ްެއ ްަކނަޑއެޅިގެްނ ްމެންބަަރކު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްއަ ްދެން ްކަންތައްތައް. ްކަންތަްއްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ްގޮަތކަށް ްވަކި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްހަމަ ނެއްކާ

ްބޭރުކުރުމަށްް ްމީހަކު ްނެތް ްކުެށްއ ްއެއްވެސް ްޕްރޮސެކިއުަޓރްޖެނެރަލް ްެއކުލަަވއިލުމަށްފަހު ްތަނުގައި ްމި ްރޫޙު ކުރުމުގެ

ސަތުްބަލަހަްއޓަންްހުންނަވާްބޭފުޅަކުްވެްސްޓަކައިްމިްކުރަމުންދާްމަސައްަކތަށްްރިޔާސަތުންްހިތްވަރުީދެގން،ްނުވަތަްިރޔާ

ްކަންތައްތަަކކީް ްވިދާުޅވި ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްަޤބޫލުނުކުރާތީވެ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްަކމެއް ްކުެރވިދާނެ ހިތްވަރުދީގެން

ްއަނބުރާް ްމައްސަލަ ްމި ްވިސްަނާވފައި ްފުންކޮށް ްއަދިވެސް ްމިކަްނ ްވާތީެވ، ްކަމަކަށް ްތާއީުދކުރާ ްހަމަ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްގެންދަވާށޭްައޅުަގނޑުްހަމަްމިްމައްސަލަްހުށަހެޅިްފަރާތްތަކަށްްގޮވާލަން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއެޖެންޑާކުެރވޭނެކަން ްމިއަދަްށ ްވަނީ ްމައްސަލަ ްމި ްފަދައިން ްހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ ްމެންބަރު 21ްޢިއްޒަތްތެރި

ްފޮނުވާ ްސިޓީ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޮވެމްބަރުގަިއ ްީމގެ ްއެހެންކަމުން، ްވަނީ. ްވަނ5ްްީފައި ްކުރިން ދުަވސް

ްިމް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާުރ ްއެހެންކަމުން، ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާފަ. ްމަޢުލޫމާތު ްމި ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

 ދުްޙަމްޒާްއަށް.ްއަރުވަނީްކުރިްނވެސްްއަޅުަގނޑުްވާހަކަެދއްކުމުގެްފުރުޞަުތައރުވާފަިއވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންަބރަށް.ްއަޙްމަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޤާމުނ228ްްް`. ްޖެނެރަލް ްޕްރޮެސކިއުޓަރ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހު ްމި ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްމުއައްސަސާތަކާ ްމިނިވަން ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްގުޭޅްވަކިކުރުމަށް ްމައްސަަލއާ ށަހެޅިފައިވާ

ްވެްސް ްޙަޤީޤަުތގައި ްއަކީ ްމައްަސލަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން.ްައޅުަގނުޑްދަންނަވާލަން ގޮތުން

ްބޭނުންވޭ،ް ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމުގައި ްކަމެއް ްނިންމަންޖެހޭ ްބަހުސްކޮށް، މިއަދު

ްމިްްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްދިރާސާކޮށް، ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްމުއައްސަސާތަކާ ްމިނިަވން ްވަކިކުރުމަށް ްމަޤާމުން ޖެނެރަލް

ް ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްގޮތުން ްގުޭޅ ްރިޕޯޓާ ްޕްރޮސެިކއުޓަރ228ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބުނޭ ްއެބަ ް)ހ(ގަިއ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަޤާމުން...ްޖެނެރަލްގެްމަޤާމާްއެކަށީގެންުނވާްފަދަްކަމެއްްކުރިްކަމަށްްުނވަތަްއެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްާވހަކަދައްކަމުންގެންދާ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދާއި ްވިލުފުށީ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްއަނެއްކާ ްމިހާރު ްމަުޑކޮށްލަދެްއވާށޭ. ާރގެްކުޑައިުރކޮޅަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާރު،ް ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ ްދެްއކީމަ ްވާަހކަ ްމި ްތެެރއިން ްމައްސަަލެއއްގެ ްިނޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްދެންމެ ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(.ްއެް)ނ(އާްޚިާލފަށްްމިްތަނުންްކަންތައްްތ145ްްިއޮންނާނީްފޮނުވާފައޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީގެްްނޯޓިސް

ްކުިރކަމުަގއިް ްއެކަން ްއެކަމަކީ ްއަދި ްބުނޭ. ްއެބަ ްކަމަށް ްނުކުރެޭވނެ ްމިތަނުން ްކަމެއް ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްެއއީ ކުރަްއވަނީ.

ް ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްމާއްާދގައ268ްިވީނަމަވެސް ްމިްްވަނަ ްމިހާރުވެސް ްނިންމުމަކަށޭ. ްބާތިލު ްވާނީ ްއެކަން ްބުނޭ އެބަ

އުޅެނީ...ް)ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަަނށްްވެސްްދެްަރއީސްްލަިއގެްންމިހާރުްމިްއުޅެނީ.ްއެކަހަަލް
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މައްސަލަްއެްހުންނަނީ.ްްމުޑުދާރުްކަންތައްތަްއ،ްފިލްމުުކޅެފައިްތިބިްމީހުންްތިތާްތިބެްކުރީމަްދެންްއެއީްވަރަށްްޮބެޑތި

ްމިް ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްއެއީ ްއުޅެނީ. ްމި ްފިލަިއގެން ްކީއްވެތޯ ްކޮބައިތޯ؟ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް؟ ްކޮބައިތޯ މިހާރު

ްބޭުރގަ.ް ްއެތާ ްއިން ްއެބަ ްސައިބޯްނ ްޮގނިޑއެްއގަިއ ްއެތާނގަިއ ްއިން ްއެބަ ްއުޅެނީ. ްެއ ްފިލައިގެްނ އެޖެންޑާކޮށްފަިއ

ްވާ ްއޭަނގެ ްކީްއވެހޭ؟ ްޮއވޭ ްއެބަ ްއަށް ްއޭނަ ްބެލެހެއްޓުމަކީ. ްރިޔާސަތު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިތާ ްޭއނަ ހާސް.73ްްޖިެބކޭ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންަބރުންނަށްްވުރެްއިތުރުްއިނާޔަްތްދީފައިްއެބަްޮއވޭ.ްީކްއވެްިތތާްނީންނަންވީ؟ްއެހެންވީމާ،ް

ްމަޖިލީހުގަ ްމި ްއެޖެންޑާކޮށްފައި ްއެއްޗެއް ްޚިލާފަށް ްނޫން.ްގަާވއިދާ ްވެސް ްރައީސެއް ްނަިއބު ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އި

ްކީްއެވގެންތޯްފިލައިގެންްުއޅުްއވަނީ.ްދެނ5ްްްރިޔާސަތުްބެލުމަށްްތިބިް މީހުންގެްތެރެއިންްމީހަކާްހަވާުލކޮށްފައިްރައީސް

ްދަތުރުތަ ްރަސްމީ ްތަނުން ްމި ްކީްއވެހެއްޔޭ ްވާހަަކއެއް. ްރަނގަޅު ްދައްކަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްބުނެްއަނެއްޮކޅުން ްކަމަށް ކެއް

ނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްނުވާްބަޔަކުްފުުރވާލީްކީްއވެހެްއޔޭްމަޖިލީހުގެް މިތަނުންްބަޔަކުްފުރުވާލީްމިއަދު؟ްއަޅުގަ

ރައީސް؟ްއެހެންވެއްެޖއްޔާްެއެވސްްކޮށްގެންނުވާނެ.ްއެއީްދެްންމީގެްކުރިންްމިކަންްކުރާްއުސޫލަކީްސިޔާސީްޕާޓީތަކުގެް

ސްްމަްޝވަރާުކރައްވާ.ްތިމަންނަްމިވެނިްުދވަެހއްަގއިްމިކަންްާބއްވާނަމޭ.ްީކްއވެހޭްމިއަދުްމިކަންްބާްއވަންްލީޑަރުންނާްވެ

މިްއުޅެނީ؟ްއެހެންވީމާ،ްރީތިްނަމޫނާްދައްކާްކަމަށްްވެއްޖެއްޔާ،ްސުލްޙަވެރިކަމާްެއކުްކަންތައްްކުރާްކަމަށްްވެއްޖެްއާޔް

ްނެްއެްކަންތައްްކުރަން.ްއެންމެންނަށްްވެސްްއެްފުރުަޞތުްއޮންނަންޖެހޭ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށްްސާފުވެއްޖެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނުޑް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްތިްވިދާޅުވާްވާހަކަްއަުޅގަ

ްއަ ްހުށަހެޅުއްވީ.ްއެހެންކަމުން،ްމިހާރު ްތި ްނޫނޭ ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޢިއްޒަތްތެިރްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ނެއްކާެވސް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްތޮްއޑޫ ްފުރުޞަތުއަރުވަންޖެހެނީ. ްހުށަހެޅުމަށް ްމަްއސަލައެްއ ްބެހޭ ްނިޒާމާ މެންބަރަކަށް

ްޢަލީްވަޙީދަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަުޅގަް ްރައީްސ، ްނަގަމުންާދްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްތަކުރާރުޮކށް ްނަގަނީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު

މައްސަލަތަކަށްްރިޔާސަތުންްިއޖާބަނުދޭތީ.ްހަމަްކޮންމެްފަހަރަކުްވެސްްމިްނަގަނީްއާްވާހަަކއެއް.ްމިްފަހަރުްއަޅުަގނުޑް

ް ްހަމަ ްނަގަނީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްރ11ްިހަމަ ްއިޫޝގަ. ްމާއްދާގެ ްިމްވަނަ ްަދއްކާ. ްއެބަ ްވާހަކަ ފަރަންަޑމުގެ
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ްދަންަނވާް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްތުހުމަތުދަނީ. ްކަމަށް ްވޯޓުޮއޅުވާ ްހޮވުނީ. ްމި ްވެރިަޔކު ްވޯޓުަލއިގެން ްބުރަށް ްތިން ރާއްޖޭަގއި

ް ްއިސްލާމްދީން. ްތިބީ ްމި ްބަލަިއގަނެެގން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަުޑއައްަސަވއިބައްަލވާ. ްކީރިތިްهللاވާހަކަ ްކަލާންފުޅު. ގެ

ން.ްރަސޫލާގެްސުންނަތް.ްމިކަންކަމާްގުޭޅްގޮތުންްއިެލކްޝަންސްްކޮމިޝަންްލަްއވާްމިތާކުްވޯެޓއްްނުނެގޭނެ.ްއެްޤުރުޢާ

ްއެހެންވީާމ،ް ްބުނަނީ. ްޮއުޅވާލީއޭ ްަބޔަކު ްއަނެއް ްމޮޅުާވއިރަށް ްއެއްބަަޔކު ްމިއަދު ްވާހަކަ. ްއޮުޅވައިލާ ވޯޓުތައް

ްވެްސްނުދޭްވާހަަކްމިްދައްކަނީ.ްްއަޅުަގނޑުމެންްބަަލއިގެންްިމްތިބިްދިނާްގުޭޅްގޮތުން ްވޯޓުލުމުގެްާޖގަ މިްާރއްޖޭަގއި

%ް ްބުނަނީ ްފަހަރަުކ ްއެއް ްބަޔަުކ؛ ްއެތައް ްމިއަދު ްނުކުެރވޭނެ. ްރާއްޖޭގ85ްްެއެކަމެއް ްމިހާރު ްވޯޓެއްނުލާނޭ. މީހުން

ނޑުމެްނގެްވޯޓުލަިއގެން.ްއެކަމާްބަޔަކުްުސވާލުްއެބަްއުަފއްދާ.ްއެހެންވ91ްީރައީސްކަމަށްްއައިސްަފއިްހުީރް% މާ،ްއަުޅގަ

ްވިަޔސްް ްިކޔާފައި ްެޓކްނޮލޮޖީއޭ ްކިހިނެއްތޯ ނޑުމެން ްަޓކަިއްއަުޅގަ ްބޭްއވުމަށް ްދީން ްހިމާޔަތްޮކށް،ްމި ްދީން ްދީން،ްމި މި

ް ރިްަރއީސް.ްމިއީްވޭނެްަހވާލެްއްޢިއްޒަތްތެމީހުންނަށްްވެްސްމިްކަމެއްްނުކުރ5ްްެއަދިްއިެލކްޝަންްކޮމިޝަްނަގއިްތިބޭ

ްއިޝޫެއއްް ްސީރިޔަސް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެހެންވީމާ، ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަަކ ްޤާނޫނުއަސާީސގ11ްްެގެ ްއެއީ ްމާްއދާ؛ ވަނަ

ްމިކަންް ްުނނެގޭނެ.ްކީްއކުރަންތޯ ްވޯޓެއް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްއަސްލު.ްއިސްާލމްދީނާ ްއަސްލު،ްރައްޔިތުންގެ އަސްލު.ްމިރާއްޖޭގެ

ްމިކަ ްިމއަުދ ްބަދަލުކުރަން؟ ްއެ ްުއޅެނީ ްކާކުޯތ ްއުޅުނީ؟ ްމި ްމާދަމާްކުރަން ްހުުޅވެނީ. ްއެ ްޕްރެސީެޑންޓު ްއެ ްކުރީމަ ން

ްއެް ްބަޔަކަށް. ްލޯބިނުކުރާ ްދީނަށް ްމިސާލަކަށް ްއޮންނަނީ ްއަޣްލަބިްއޔަތު ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލިސް އަންނަ

ްސާވަރުް ްކޮމިޝަންގެ ްއިެލކްަޝންސް ްގެްނގޮއްަސ ްވޯޓު ްގެންދަން. ްކުރިމަްއޗަށް ްަރއްިޔތުންގެ ްއޮތް ްއެބަ މީހުންނަށް

ޅުަވއިލާފަިއްމިްރާއްޖޭަގއިްއެހެންްދީނެއްްގެންނަންްފާސްކުރީްކަމަށްްއިޢުލާނުކުރީމަްެދންްކޮންތާކަށްތޯްވަންނަނީްެއްއޮ

ްދުވަހަކުންްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ؟ްމިއީްސީރިޔަސްްވާހަަކެއއްެގްވާހަކަްމިްދައްކަނީ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު. ްަވގުތުްްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމަޖިލީހުގައި، ްަވގުތު ްމި ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ މެންބަރު،

ޖަލްސާގައިްހިނގަމުންދާްމައްސަލައެއްްނޫންްިތްހުށަހެޅުއްީވ.ްއެހެންކަމުން،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަެއއްްނޫން.ްއަެންއާކް

ްއަރުވަނީ ްމި ްެއްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަަލއެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަުރްްއެހެން ްިޢއްޒަތްތެރި ކުޑަހުވަޫދްދާއިރާގެ

ްއަޙްމަދުްއާމިރަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:
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ްވާހަކަދަްއކަމުންދާތީް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްގޮތަށް ްކުަޑއިމީސްވާ ްއިސްލާމްދީނަށް ްމާތްެވގެންވާ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާންީވްއަޅު ްއަހުދުކަށަވަރު ްހަމަ ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްހިތާމަކުރަން. ްހަމަ ަގނޑު

ްކަމަށް.ް ްނުކުރެވޭނެ ްމިކަން ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްނޫންތޯއޭ ްބަޔާްނކުރަންވީ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމި ްނުވަތަ ނޫންތޯއޭ

ނޑުމެ ްކުރަންްިމްއުޅެނީ؟ްއަުޅގަ ްއެކަން ނޑުްމަޤްަޞދަކީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްކީްއވެގެންތޯ ްނގެްިއޞްލާޙުގެްމަިއގަ

ްފުރުޞަތ58ްްު ްެއ ްކަމަށް. ްނުކުެރވޭނެ ްއެކަން ްތަނުގައި ްމި ްކަމަށް. ްނުކުެރވޭނެ ްއެކަން ްބޭނުންިވޔަްސ މެންބަރުން

ްހުށަހަޅާ ްބެލުމަށް ްއޮތްތޯ،ްނެތްތޯ ްއިސްލާމްީދން ްޓަކައި،ްަރއްޔިތުްނެގްރިފަރަންޑަމަކަށް ްއިޞްލާެޙއްްދިނުމަށް ްއޮތް ފައި

ްކަންބޮޑުާވް ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަދައްާކއިރު ްޮގތަށް ްއޮޅޭ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެހެންވީމާ، ނޫން.

ބޭފުޅުންްއަމިއްލަްއަށްްިމއަށްްއިޞްލާޙުްލާންވީނޫންތޯއޭްިމައށްވުރެްފުރިހަމަްއިޞްލާޙެއް.ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްއެްމާއްދާާއް

ްގޮތަށް ްކީްއެވގެންތޯޭއްނުކުޅެވޭ ްނޫންތޯ. ްލާންވީ ްގޮތަށް. ްނުކުެޅވޭ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްެއްއގޮތަކަްށވެސް .

ްނުކުރިގެންްއުޅެނީ؟ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްބެޭހް ްިނޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްިތ ްފަދައިން ްދެންނެވި ްކުރިންެވސް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ެއއްްނޫން.ްއެހެންކަމުން،ްއެއީްމިްވަގުތުްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާގައިްހިނގަމުންދާްމައްސަލައެްއގެްވާހަަކއެއްްނޫްންމައްސަލަ

ްފުރުޞަތުއަރުވަްން ްެމންބަރަކަށް ްއިތުރު ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަނެއްާކ ްމިހާރު ްވިދާޅުވީ. ތި

ްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްއެބަްޖެހޭ.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްމަްއސަލައިގެްާބވަތުންްހަމަްނިޒާމީްނުކުތާްނެގެނީ.ްއެްވިދާޅުވަީނ،ްޑިފެންޑުކުރަްއވާފައިްހަމަް

ްބަހުސް ްއެކަމާ ްޖެހޭތޯއޭ ްމަޖިލީހުގައި ްބަހުސްކުެރވެންޖެހޭނޭ. ްބުނަނީްއެއަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރިޔާސަތުން؛ ކުރެވެން.

ްބައިތަަކްށް ްއެހެން ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްެއއީކީ. ްނޫނޭ ްރޫެޙއް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްުނކުރެޭވނޭ. ްއެޖެންާޑއެއް އޭތި

ްޖެހޭތޯއޭް ްމެންބަރުން ްތިބޭ ްމަޖިލީހުގައި ްނުކުރެވޭނެ. ްކަމެއް ްއެ ްރައީސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްެއއްެވސް ބަދަލުގެނަޔަސް،

ގައިްއޮންނަންވާްދީނަކާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަަދއްކަން.ްީކއްކުރަންތޯްެއކަންްކުރާްހިތުްންއެްުއޅެނީ.ްމިްއޮތްްހުރިހާްމިތާނ

ްވާހަަކް ްވާހަަކ،ްސިާޔސީ ްއެ ްދައްަކއިފިތޯ ްމަޖިލީހުގައި ްކުރީ؟ްމި ްއެކަން ްާކކުތޯ ްގޮވާަފއި ްބަޔަކަށް ްލާދީނީލާދީނީ ދުވަހު

ް ްމަޖިލީހުގެ ްބުނާއިރަށް ްހަމަ ްނުދެއްކޭޭނ58ްްނޫނީ. ްވާންޖެހޭ. ްއެބަ ްގޮތަްށ ްކުރެވޭެނ ްއެކަން ްެވސް މެންބަރުންނަށް
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ްބާއްވާށޭ.ްެއއީްމާތްެވގެންވާްިއސްލާމްދީނާްބެހޭްގޮތުންްމިް އަޅުަގނޑުމެންްމިްބުނަނީްއެްވާހަކަެއއް.ްއޭތިްއޮތްްގޮތަށް

ސް،ްެއއްތާުކވެސްްވާަހކަެއއްްނުދެއްކޭނެ.ްތަނުގައިްބަހުސްކޮްށގެން،ްއޮންނަންވީްކޮންްދީނެއްތޯްބަލާކަްށްމަޖިލީހުގައިްވެ

ނުދޭނަން.ްއެްވާހަކައެއްނުްމިްދައްކަނީ.ްހަމަްބުނާއިރަށްްއެބަްްއަޅުަގނޑުމެންްތިއްބަކާްއެްަކމެއްްކުރާކަށްްފުރުޞަތެއް

 ބުނޭްމިވެނިްބަޔަކަށްްފުރުޞަތުދޭށޭ.ްއެހެންވީމާ،ްނިޒާމީްނަގާނެްނޫންތޯ.ްނިޒާމެއްްނޫންތޯްމީ؟ް

ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްމިް ްދެންނެވީ، ްމި ްކަމަށް ްނޫން ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ްއެހެންކަމުން، ްކަމެއް. ްޮއތް ްގޮސްފައި ްކުރިއަށް ްއެޖެންޑާަގއި ްތިއީ ްނޫން. ްކަމެއް ްހިނގަމުްނދާ ްޖަލްާސގައި ވަގުތު

ްމައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާއއިްވަގުތު ްމައްސަލަ ްބަުހސްކުރަމުންދާ ްކުރިމަީތގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނަގަންޖެހޭނީ ަސލަ

ްމެންބަރަކަށްް ްއަނެްއކާވެްސްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުއަރުވަީނ، ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްެއހެންކަމުން، ްމަްއސަލައާ. އެޖެންޑާަގއިވާ

ްާދިއރާ ްޓަކައި.ްވިލުފުށީ ްހުަށހެޅުމަށް ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްމައްސަލަެއއް.ްނިޒާމާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ްކުރިންްނެންގެވިްމަްއސަލަްނޫންްއެހެންްމައްސަލައެއްްހުށަަހޅުއްވާްކަމަށްްވަންޏާ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ް ްމައްސަލައެްއްދިމާވެގެން ްތަފާތު ްއާ ްމިތާކުްމުޅިން ްކަމެއް ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްވިދާޅުވެއްޖެ ްރިޔާސަތުން ްއުޅެނީ.ްދެންމެ މި

ނުކުރެއޭ.ްޤާނޫނުއަާސސީއާްިޚލާފުްކަމެއްްމިހާރުްމިތާްމިްހިނގަނީ.ްެއއީްޕްރޮސެިކއުޓަރްޖެނެރަލާްދެކޮޅަށްްމިްކުރެޭވް

ްކަމެއް.ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްކުރާ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާސާއާ ްކަމަކީ ްހިނގާ ްމި ް)ނ(ްގައ145ްްިްބަހުސަކީ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެކަންް ްހަމަ ްދެން ްވާހަކަ. ްބާރުތަުކެގ ްލިބިގެްނވާ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީްމ ްބުނޭ ްއެބަ ްިއބާރާތުން ްސާފު ްވަރަށް ްބުނޭ، އެބަ

ވަނަްމާއްދާއާްޚިލާފުްކަމެއ268ްްްއެނޫންްގޮތަކަށްްކޮށްފިްކަމަށްްވެއްޖެްއޔާ،ްމިްކުރާްކަމަކީްވެސްްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ްޤާނޫނު ްމިތާކުްކަމަށް ްކަމެއް ްޚިލާފު ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްދައްކަނީ؟ ްމި ްވާހަކައެްއތޯ ްކޮން ްދެން ްބުނޭ. ްއެަބ އަސާސީަގއި

ނުކުރެއޭ.ްކުރާްވާހަކަްމިްދައްކަނީ.ްމިއަށްްޖަވާބުދެއްވާ.ްމިކަމާްބެހޭްގޮތުންްކައުންސެލްްޖެނެރަލްްވިދާޅުވެފައިްމިްއޮތީް

ްސުޕްރީމް ްއަދި ްޤާނޫނުައސާސީއާ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއޮީތްްމި ްމި ްކަމަށް ްކަމެއް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްދެކޮޅަށް ްޙުކުމާ ކޯުޓގެ

ްޖެނެރަލްގެް ްަކއުންސެލް ްކީއްކުރަންހެއްޔޭ ްޖެނެރަލް. ްަކއުްނސެލް ްއިންނެވި ްއެބަ ްމިތާނގައި ްއޮތީ. ްމި ލަފާދެއްވާފައި

ްކީއްކުރަންހެއްް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭނުންނުކުރާ ްމަޝްވަރާ ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްނުހިފާ ްމިތާނގައި ްތަނުގައިްބޭނުން ްމި ޔޭ

ްގޮަތކަށްް ްބޭނުންވާ ްޝާހިދު ްެވއްޖެއްާޔ ްކަމަށް ްއެެހންވެއްޖެ ްބަހައްޓަނީ. ްމުސާރަދީފައި ްޮބޑު ްޖެނެރަލަކު ކައުންސެލް
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ޙުކުމްނެރެދޭ،ްލަފާދޭްނޫނީްކަންްކުރާނެްމީހުންްމިްތަނަށްްގެންނަންވީްނޫންތޯ.ްމިތާނަގިއްއެބަްތިބިްެއކިްކަހަލަކަހަލަް

ްވައްދާފައިްޝާ ްމިްތަންްމީހުން ްމުޅި ްލައިގެން ްމީހުން ްުކރަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަހަލަ ްކަންތައްތައް ްގޮތަކަށް ްބޭނުން ހިދު

ގެންދަންވީްނޫންތޯްކުރިއަށް.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނޫައސާީސގަިއވާްކަންަތއްތަްއްޤާނޫނޫއަސާީސއާްެއްއގޮތްާވްގޮުތގެްމަތީްން

ްކަމަް ްގެންދާ ްގޮތަކަށް ްއެނޫން ްގެންދަންޖެހޭނީ. ްަދއްކާނަން.ްކުރިއަށް ްވާހަކަ ްއެ ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ށް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްދަންަނވަނީ ްމި ްެއކު ްސާބިތުކަމާ ްސާުފކަމާިއ ްވަރަށް ްބުނ145ްްޭއެހެންވީމާ، ްއެބަ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

އިްއިތުބާރުްކަމެއްެގްއެންމެްފަހުބަސްްބުާންފަރާތަކީްސުޕްރީމްްކޯޓޭ.ްުސޕްރީމްްކޯޓުންްއެބަްއޮތޭްމިފަދަްމައްސަލަތަުކގަ

ްޮއއްވާް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްގޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްެއޮގތަށް ްޢަމަލުކުރަްނޖެހޭނެ ްގެންދިއުމުަގއި ްކުިރައށް ްމައްސަލަަތއް ނެތްކަމުގެ

ްނުގެންދެވޭނެ.ް ްކުރިއަކަށް ްކަމެއް ްމި ްގޮތަކަށް ްބުނާ ްމީހަކު ްއެހެން ްނޫންނަމަ ްގޮތަކަށް، ްބުނާ ްއަމީންޢާއްމު މިތާ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްވޯޓުންްއެހެންވީމާ، ްނިންމާނީ. ްވޯޓުންނޭ ްގެންދާނަމޭ. ްމިކަން ްތިމަންނަ ްބުނަނީ ްމި ނޑައެިޅގެން ްކަ ރައީސް

ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ެގ145ްްނިންމާކަށްްއެޖެންޑާއެއްްނުކުރެވޭނެ.ްއެޖެންޑާނުކުރެވޭނެްކަަމށްްއެްއޮތީްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްޙުކުމެ ްއޮތީ ްއެ ްދަށުން ްބާރުގެ ްލިބިފައިވާ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްއޮީތްދަށުން، ްއެ ްއެއްގޮތަށް ްޙުކުމާ ްއެ ްނެރެފަ. އް

ނަޑއެިޅގެންްަކއުންސެލްްެޖނެރަލްްބުނެފައިްއެްއޮތީްމިްމައްސަލަްައކީްކުިރއަށްްގެންދެވޭނެްމައްސަަލއެްއްނޫނޭ.ްމިް ކަ

ްއެހެންވީާމ،ް ްމައްސަލައެކޭ. ްޚިލާފުާވ ްވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއެކޭ. ްމައްސަލަ ްޚިލާފުވާ ްވެސް ްޙުކުމާ ދެންނެވި

ްޤާނޫނު ްތ268ްްިއަސާސީގެ ްވީނަަމވެސް ްނިންމިކަމުގައި ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްމިތަނުން ްމިއަދު ްބުނޭ ްއެބަ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ނިންމުމަކީްބާތިލުްނިންމުމަކަށްްތިްނިންމުންްވެގެންދާނީ.ްޮކބައިތޯްތިކަންްކުރުުމގެްމާނަެއއް؟ްއެހެންވީމާ،ްއަެނއްކޮޅުންް

ްތިްވަރުގެްކަންަތއްތައް.ްއަނެްއކޮޅުންްަވގަށްްއޮުޅވާލުމެްއގެްްމިތާްސިޔާސީްޕާޓީތަކުގެްީލަޑރުންނަށްްވެސް އެނގެންޖެހޭ

ްވެސްް ްއެޖެންޑާކުރުމަކީ ްބަަލއިގެން ްވަގުތު ްމަދުވާ ްމީހުން ްނޫްނ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްމިތާ ތެރޭގައި

ްުދވަހަކު ްކޮންމެވެސް ްކަންނޭނގެ ްދުވަހު ްބުދަ ްބޮުޑްމައްސަަލއެއް.ްމިދިޔަ ްސިީޓއެްއްފޮނުވި.21ްް،ްވަރަށް ްދުވަހު ަވނަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނެތް. ްެވސް ްކަންތައް؟ްއެނޭގްމީހަކު ްއެ ްދެނެހުރީ ްހަވާލުވީ؟ްާކކުތޯ ްއެާއ ްސިީޓްފޮނުވީ؟ްކާކުޯތ ކާކުތޯ

ްމީގެްކުރިންްމިފަދަްކަންތައްތައްްއެޖެންޑާކުރުުމގައިްވެސްްަމޖިލީހުގެްރައީސްްމިކަންްކުރަްއވަނީްެއގޮތަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް ްމިހާރު ްނޫން. ްމަްއސަލައެއް ްބެހޭ ްމެންބަރު،ްނިޒާމާ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމެންބަރު، ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަރު، 21ްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްުއޅޭތާ ްތެރޭގައި ްމައްސަލަތަކުގެ ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނުޑމެން ްދިޔައީ ްއެ ްއެހެންކަމުން،21ްްމިނެޓު ްދިޔައީ. ްއެ ވެގެްނ

ްމިހާރު ްޖެހޭނީ ްވާހަކަދެއްކުުމެގްްއަޅުަގނޑަށް ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަުތއަރުވާަފއިވާ ވާހަކަދެްއކުމުގެ

ްމިހާރުް ްގަސްެތއްނުކުރަން. ްއަރުާވަކށް ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްއަޅުަގނުޑ ްމިާހހިސާބުން ްދެން ފުރުޞަތުއަރުވަން.

ްކުރިއަށްްގެންދިުއމަށްްމިްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްްވާހަކަދެްއކުމަށްްފުރުޞަތުއަުރވާފަިއވާްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންަބރަށްްވާހަކަ
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ް

ްމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:ދޫްދާޢިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަތްބިލެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްހިތުން ނޑު 228ްްއާދެ!ްއަުޅގަ ްލިބިފައިވާ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްޮއވޭ.ްއާދެ!3ްްވަނަ ްއެބަ ސަބަބެއް

ކަމެއްްކުެރއްވުން.ްނުވަތަްއެްމަޤާމުްއަދާކުރަންްޢުޒުރުވެިރވާްފަދަްހާލަތެއްްްސަބަަބކީްމަޤާމާްއެކަީށެގންނުވާްފަދ3ްައެް

ްދަންނަވަންޖެހެނީ،ް ްގޮތުން ްގުޭޅ ްކަންތައްަތކާ ްމި ްއާދެ! ްނެތުްނ. ްޤާބިލުކަން ްއަދާކުރުމުގެ ްމަޤާމު ްއެ ްނުވަތަ ދިމާވުން.

ްއާދެ!ްޕްރޮސެކިުއޓަރްޖެނެރަލްްއަދިްޚާއްޞަކޮށް...

ް

ްެކވުން:ދެއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްމައްސަލަެއްއް ްނިޒާމީ ްބޭނުންވޭ ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްެމންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ!

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްނަންގަވާ ްނުކުތާއެއް ްއެހެން ްނޫން ްނުކުތާ ްނެންެގވި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ؛ ްކުރިން ްޓަކައި. ހުށަހެޅުމަށް

ްފުރުޞަުތއަރުވާަނން. ްޢިއްޒަތްތެިރްްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާކަށް ްމައްސަލަެއްއ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްފަހުން ްީމގެ ނޑު އަުޅގަ

ްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތެއްނާރުާވނަންްމިްމައްސަލައާްގުޅޭްގޮަތކުންނެއް.ްއެހެންކަމުންްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށް...ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެއްް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑުްނިޒާމާްމައްސަލަެއއްްމިްނެގީ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަްށްދަންނަވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާ

ްސާފުްބަހުންްބަޔާންވެގެންވޭްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުަގއިްހިމެނޭ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމެންބަރަްށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑ ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށް ްަގާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްެތރި ްވަންޏާްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްކަމަށް ްބޭނުންފުޅުވާ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ރު،

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެަވޑަިއގަތުމަށް ްވަަޑިއގެން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްގަާވއިދަ ްރަޝީދު،ްމަޖިލީހުގެ ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ނުޑްވިލުފުށީ ްއަޅުގަ ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށް ށް

ްކަމެއް.ް ްމަނާ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްކުރައްވަީނ ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދަންނަވަނީ. މި

ްގެންދަނީ.ް ްމި ްދެމުން ްަމއްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއިށީނދެަވޑަިއގަތުމަށް. ނޑީަގއި ްގޮ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އެހެންކަމުން،

ްދަންނަވަނީްއެހެން ްމި ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވަނީ. ްމި ްއިށީނދެވަޑައިަގތުމަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް.

ށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަްށްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްވިލުފު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންޖެހޭނީ ްދަންނަވަން. ްއަުޅަގނޑު ްެއއްފަހަރު ްއަދިވެްސ ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރި ްެޖހޭނީ ްައޅުަގނޑަށް ްދެން ްކަމަްށްވަންޏާ ްމިްްއިށީނދެވަަޑއިނުގަންަނވާ ްއިްއވަން.ްމިހާރު ްނަން މެންބަރުގެ

ްހުށަހެޅުމުގެް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްވެސް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެއްގޮތަށް. ްގަވާއިާދ ްމަޖިލީހުގެ ގެންދަނީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންކަމުން، ްފުރުޞަތުއަުރވަން. ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްއަދި ފުރުޞަތުއެރުވިން.

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަ ްއެއްފަހަރު ްއަދިެވސް ްދަންނަވަނީ. ްމި ްުކރީގައި ްނަންިއއްވުުމގެ ްއަދިވެސް ްއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ރު

މެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށްްދަންނަވަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ްމިހާރުްމަޖިލީހުގެްމިްދަންފަޅީގެްމަސައްކަތްްފެިށގެންް

ްނިޒާމ25ްީ ްދިޔައީ. ްމި ްވެގެން ްކުރިއަްށްްމިނެޓު ްމަސައްކަތް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްތެޭރގައި ްޮއއިވަެރއްގެ މައްސަލައިގެ

ްކުރިއަްށް ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން، ްނުދިޔަ. ްގޮަތކަށް ގެންދެވޭ

ްމަސައް ްޖަލްސާގެ ްމި ްޖެހޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްތަންނުދޭ ްގަިޑއަކަްށްގެންދިއުމަށް ްއެހެން ކަތް

ނޑުމަކަށްފަހު.ްއެހެންކަމުން،15ްްފަސްކުރަން.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާގެްމަސައްކަތްްދާނީް ަގއ11:45ްިމިނެޓުގެްމެދުކެ

ްއިހަށްް ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދަންނަވަމުން، ްވާހަކަ ްގެންދާ ްކުރިައށް ްމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް

ްިރއްޔާ.ްމަޑުޖައްސާލީ.ްޝުކު

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(11:46ްއިނ11:24ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަށަނީ.ް ްމި ްުކރިއަށްގެންދަން ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަނެއްކާެވސް ްހުސްަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު .`

ްމެން ްިޢއްޒަްތތެރި ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްވާހަކަަދއްަކވަން ްބަަލއިލާއިުރަގއިްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުއަރުވަން ބަރުންނަށް
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ނޑަކަށްް ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކު ްެއއްެވްސ ްތެރެއިން، ްމެންބަރުންގެ ްވަަޑިއގެންތިއްެބވި ްވަގުތު ްމި ްމާލަމުގައި މަޖިލީހުގެ

ްރިޕޯޓަށް ްއޮތް ްމި ްކުިރމަތީގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަުމން، ްފާހަގައެއްުނކުރެވޭ.

ްޖެނެރަލްކަުމގެް ްްޕރޮސެކިއުޓަރ ނޑު ްއަުޅގަ ްހިސާބުން ްމި ްއާދެ! ްނިންމާލަން. ްހިސާބުން ްމި ްމަރުޙަލާ ބަހުސްކުރުމުގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސގެް ްއެދި ްވަިކުކރުމަށް ްމުޢިއްޒުެގްމަޤާމުން ްއަްލއުސްތާުޛްއަޙްަމދު ްމ.ްޑޯްނޝައިން ްހުންނެވި މަޤާމުގައި

ްހުށަހެޅިފައ228ްި ްދަށުން ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްކޮމިޓީންްވަނަ ްބެހޭ ްކަންކަމާ ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްމައްސަލަ، ވާ

ދިރާސާކޮށްްނިންމެވިްގޮތުެގްރިޕޯޓަށްްބަހުސްކުރުމުގެްމަރުަޙލާްނިމިގެންްެއްދިޔަީއ.ްދެންްއޮންނާނީްމިްމައްސަލަިއަގއިް

ނޑުމެންްކުރިމަތީގައިްދެންވެްސްަގއި.ްއަޅ1:31ްުނަގަންޖެހޭްވޯޓުނެގުން.ްއެކަްންއޮންނާނީްމިއަދުގެްވޯޓުނަގާްގަީޑގައި.ް ގަ

ް ްހުށަހެޅުން. ްރިޕޯޓެއް ްހުށަހަޅާ ްކޮމިޓީން ްްއެހެންކަމުން،އޮތީ ްއެޖެންޑާގެ ްމިއަުދގެ ްމ11.2ްިއެއީ ްއަންނަނީ. ްދަށުން ގެ

ްޗެނަްލް ްރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ްގަާވއިދާިއ ްދަރަޖަކުރުމުގެ ނަޑއެޅުމާިއ ްކަ ްގިންތި ްވަނީ ްމި ްދަށުން އައިޓަުމގެ

ްނަންބަރުްކްލެސިފައިކުރުމުް ްޤާނޫނު ްގަާވއިދު؛ ްފާސްކުރުމުގެ ްއަދަބިއްޔާތު ްޝާއިޢުކުާރ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްގަާވއިދާިއ ގެ

2118/6ްް ްޖަދުވަލު ްގަވާއިުދގެ ްބެހޭ ްަގވާއިދުތަކާ ްދިރާސާކޮށ1ްްްޢާއްމު ްކޮމިޓީން ްގަވާއިދު ްގޮތުން ްބެހޭ ްހިމެނުމާ ގައި

ްހުށަހެޅު ްއިސްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްރިޕޯޓް. ްގޮތުެގ ްނިންމެވި ްމެންބަރުނަށ2113ްްްއޮްކޓޯބަރ21ްްމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ަގިއ

ްމަޖިލީހަށްް ްރިޕޯޓް ްނުވޭ.ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއެއް ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއްއވެސް ްރިޕޯޓަށް ފޮނުވިފައިވޭ.ްމި

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްގަާވއިުދ ްމުޙައްމަދު.ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ްއަޙްމަދު ބަރު

ްރިޕޯޓްްހުށަހެޅުމަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްނައިފަރުް

ްަގވާއިާދއިް ްދަރަޖަކުރުމުގެ ނޑައެޅުާމިއ ްކަ ްގިންތި ްއާދެ! ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްފާސްކުރުުމގެްރީބްރޯޑްކާސްޓު ްއަދަބިއްޔާތު ްޝާއިޢުކުރާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްގަާވއިދާއި ްްކލެސިފައިކުރުމުގެ ްޖެނަލް ކުރާ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 2118/6ްްގަާވއިދު؛ ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްަގވާއިދުތަކާ ްއެދި،1ްްޢާއްމު ްހިމަނައިދިނުމަށް ަގއި

ްމަ ްރައްޔިތުްނގެ ްކްެލސިފިކޭޝަނުން ްއޮްފ ްބިއުރޯ ްނެޝަނަލް ްވަނީ ްފޮނުއްވާފަިއ ްައށް ްކޮމިޓީ ްގަާވއިދު 24ްޖީލީހުގެ

ް ްވަނ2112ްްީއޮކްޓޯބަރ ްނިންމާފައި ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ްކޮމިޓީން ްަގާވއިދު ްގަވާއިދުތައް ްމި ްދުަވހު. ވަނަ

މެންބަރުންގެްްނޭޝަނަލްްބިއުރޯްއޮފްްކްެލިސފިކޭޝަންގެްފަރާތުންްކޮމިޓީްއަށްްހުށަހެޅުްއވިްއިޞްލާޙުަތާކްމެދުްކޮމިޓީގެ

ް ްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަުހ 29ްްމެދުގައި 2113ްްޯއގަސްޓް ްއަހަރުގެ ްމި ްޮކމިޓީގެ ްަގވާއިދު ްބޭއްވުނު ްދުވަހު ވަނ9ްްަވަަނ

ް)ހ( ްދަންނަވާލަނީ. ްމި ްކަންކަން ްއިއްތިފާޤުވެ،ްނިންމެވި ްމެންބަރުން ްވަަޑިއގެންނެވި ްނަންބަރުްް-ބައްދަލުވުމަށް ޤާނޫނު

ްަގވާއިދުަތކ2118/6ްާ ްްޢާއްމު ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ 1ްބެހޭ ްދަރަޖަކުރުމުެގ51ްގެ ނަޑއެޅުމާއި ްކަ ްގިންތި ްހިމެނިފައިވާ ަގއި

ް ްނަްނބަރު ްޤާނޫނު ްގަާވއިދު؛ ްއިޞްލާުޙކުރެވިަފިއވާ ްޤާނޫނުަގއ2118/6ްްިގަާވއިދުެގ ްބެހޭ ްަގާވއިދުތަކާ ޢާއްމު
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ް ްނަންބަރު ްޤާނޫުނ ްއަދި ްިއޞްލާޙުކުރުމަށް. ްޤާނޫނު ްެއ ްޤާނޫނުެގްޢ2118/6ްާހިމަނުއްވަިއ، ްބެހޭ ްަގވާއިދުތަާކ އްުމ

ް 1ްޖަދުވަލު ްއުނިކުރުމަށްފަުހ،55ްގެ ްގަާވއިދު ްކްލެސިފިކޭޝަންކުރުމުެގ ްޓީ.ީވ ްކޭބަލް ްހިމެނިފައިވާ ަގއި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްަގވާއިުދ، ްކްލެސިފައިކުރުުމގެ ްޗެނަލް ްބެހ2118/6ްްޭރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ްގަާވއިދުތަކާ ޢާއްމު

ް ްހިމަނުްއވަިއ ްފާސްކުރުުމގެްޤާނޫނުގައި ްއަދަބިްއޔާތު ްާޝއިޢުުކރާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްައދި ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް. ްޤާނޫނު ެއ

ް ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙުކުރުމަށ2118/6ްްްގަާވއިދު،ްޤާނޫނު ްހިމަނުްއވަިއްެއްޤާނޫނު ްޤާނޫނުގައި ްަގވާއިދުތަާކްެބހޭ ޢާއްމު

ގަާވއިދުްދިރާސާުކރުމަށްފަހުްކޮމިޓީންްނިންމެވ3ްްިމިްްމިްކޮމިޓީންްނިންމާފައިވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްދަންނަވާލީްކޮމިޓީން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނިންމަވައިދެްއވުމަކީ ްމަޖިލީހުން ްމި ްފާސްކޮށް ްގަވާއިުދ ްމި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްތި ްއެހެްނވީމާ، ގޮތް.

ްއި ްނިންމައިލާފައި ްވާަހކަކޮޅު ްއަޅުަގނޑު ްމަތިން ްގޮުތގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެދުމެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ށީންނަން.ްއެދޭ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޕޯޓަށްް ްމި ްއަުރވަނީ ްމި ްފުރުޞަުތ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްމުޤައްރިރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮމިީޓގެ ްަގވާއިދު ޝުކުރިއްާޔ،

ްވާހަކަދެްއކުމަށްްޓަކަިއ،ްތޮްއޫޑްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ްބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެން

ްކޮމިީޓެގް ްޓަކައި ްކަމަށް ްކުރެްއވި ްމަސައްކަތެއް ްބުރަ ްމިފަދަ ްކޮމިޓީން ްގަާވއިދު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމުޙައްމަދަށް ްއަޙްމަުދ ްމުޤައްރިރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްނައިފަރު ްމުޤައްރިރު، ތަޖުރިބާކާރު

ނުޑްޝުކުރުއަދާކުރަ ނޑުްހަމަްދަްއކަންއޮތީްެއއްްވާހަކަެއއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ ން.ްހަމަްއެްޭނވަިއގައިްއަުޅގަ

ް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްބޭފުޅެއް. ްތަޖުރިބާކާރު ްވަރަށް ްއަކީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްގޮވާލަން. ްވެސް ްމުޤައްރިރަްށ ްކޮމިޓީގެ 17ްގަާވއިދު

ްމި ްހަޔާތުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްދައުރުވީ ްވަރަށް ްމިއަަދކީ ްދުވަހެއް. ްހިތާމަވެރި ްވަރަްށ އަދަކީ

ްގަސްުތގައިް ްމެންބަރަކު ްިމއަދު ްނޫން. ްދުވަހެއް ްދޫކޮށްލަންޖެހޭވަރުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަމާާސޮކށް، ްމިއަދަކީ ދުވަހެއް.

ްރޭވުމެް ްއޮތް ްރޭވިަފއި ްފަހަތުގައި ްނުވަތަ ްނަމަވެސް ްއޮިޅަވޑަިއގެން ްނުވަތަ ްމިްނަމަވެސް، ްނަމަވެސް، ްދަށުން އްގެ

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއޮްތ، ްޮފނުއްވާފަިއ ްއަށް ްއެޖެންޑާ ްެއ11ްްމަޖިލީހުގެ ްާމއްދާ؛ ވަނަ

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއެއީ ްއިޞްލާޙަކީ ްނެގުމުގެ ްވޯޓެއް ްނުފެންނަ ްފެންނަ ްރައްިޔތުންގެ ްގޮތުން ްގުޅޭ މާއްދާއާ

ްދަށުން ްތަކުރާރުކޮްށްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުދެކެން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަުމގައި ްއިޞްލާެޙއް ބަަލއިގަެނވޭނެ

ްއެަބް ްއެންމެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހިނަގއިދާނެ. ނޑުެވގެން ނުޑފު ްފު ްދިވެހިރާއްޖެ ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙުގެ ްއެ ދަންނަވަން،

ްޤާއިމު ްޕްރެސީޑެންޓެއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަން، ްމިއަދު ްގުޅޭްޖެހޭ ްދީނާ ްއޮންނަންޖެހޭ ްރާއްޭޖަގއި ކުރަން،
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ްފޮނުވުމުެގް ްވެސް ްރެފަރެންަޑމުތަކަށް ްރައްޔިތުންގެ ްފަދައިން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްނޫފެއްދޭނެކަން. ްސުވާލު ގޮތުން

ްރައްޔިތުްނގެ ްފޮނުވަިއގެން ްއިޞްލާޙު ްމި ްއޮތް.ްމަޖިލީހުން ްއެބަ ްއިޞްލާޙުގައި ްމި ްދެވެން ްމަޖިލީހަށް ޚިޔާލުްްއިޚްތިޔާރު

ްދަންމަރުް ްއަލި ްއިސްލާމީ، ްމަތީަގިއ ްގޮތެްއގެ ްބަދަލުނުވާނެ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްކުރިއްސުރެ ްމާ ްވަނީ ްރައްޔިތުން ހޯދިދާނެ.

ްލައިގެންް ްއިޞްލާޙެއް ްމިފަދަ ްނެތި، ްޚިޔާލެއް ްވިްސނުމެއް، ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ބަލައިގަނެފަ.

ް ްއިސްލާމްދީން ްއުޅެނީ ްމި ްނޭނޭގްތިމަންނާމެން ްަބޑިޖެހޭއިރު ްގަޔަށް ްނަމުަގއި ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ހިމާޔަތްކުރަންށޭ.

ނޑުމެންްކަންބޮޑުެވގެންްމިްވާހަކަަދއްކަނީ.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް ހިސާބުގައިްމިްތަނަށްްއިޞްާލޙުްލާފައިްއޮތީމާްއަުޅގަ

ންްހުށަހަޅުއްާވފައިްއޮތްްއިޞްލާޙުަގއިްއެްނިކަންްރަނގަޅަށްްއަޅުަގނޑުްއެދެންްތިްބޭފުޅާްބައްލަވައިލެްއވުން،ްއެްބޭފުޅު

ްހޯދުމުގެް ްިޚޔާލު ްރައްޔިތުންގެ ްބުނޭ ްއެބަ ްކަމުގައި ްސަބަބު ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ްެއއްެޗއް. ްއޮތް ްލިޔުއްވާފައި ބޭފުޅުން

ްއެްސުވާލުކުރެްއވިދާނޭ.ްއަޅުަގނޑު ްއޮންނާނީ ްދީނެއްތޯ ްއެހެން ްނުވަތަ ްއޮންނާނީ ްއިސްލާމްދީންތޯ ްލަިއގެން މިްްވޯޓަކަށް

ް ްލިބިހުރެ. ްތަޖުރިބާ ްމަޢުލޫމާތާިއ ްކަމުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިވެހިރާއްޖޭގ2111ްްެވާހަކަދަްއކަނީ ްއަހަރު ވަނަ

އިސްލާމިކުްމިނިސްޓްރީްއަށްްއަޅުަގނޑުްޒިޔާރަތްކުރިން.ްިމްރާއްޖޭގައިްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްފަދައިން،ްޑރ.ްޒާކިުރް

ްދިވެއް ްތެެރއިން ްދަރުސެްއގެ ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއްނައިކުެގ ްގުިޅގެން ްއެކަާމ ްސުވާލުއުަފއްދާފަ. ްިއސްލާމްދީނާ ްވަނީ ަސކު

ްައޅުަގނޑުމެނަށްް ްދިޔަތަން ްތަޢުބާެވގެން ްމީހާ ްރައްޔިުތ ްެއ ްއެއަށްފަހު ްއަދި ްކަންބޮުޑެވގެންދިޔަ. ްަރއްޔިތުްނ އެތައް

ނޑުމެންްއޭރުގެްޤައުމީްސަލާމަތާްބެހޭްފެނިގެންދިޔަ.ްއެކަމަށްްޓަކައިްއަޅުަގނޑުމެންްއުފާކުރަން.ްެއކަމާްގުޅިގެންް އަުޅގަ

ްބައްދަލުކުރުމުްން ްބައްަދލުކުރިން. ްމިނިސްޓަރާ ްިއސްލާމިކު ްާރއްޖޭގެ ްދިޔައިން. ްކުރަމުން ްމުަޤއްރިރުކަން ކޮމިޓީގެ

ްއޭތިސް ްގިނަ ްވުރެ ްހާހަަކށް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްކަންތައްތަކެއް. ްފަދަ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްއެނިގގެންދިޔައީ ޓުްންއަޅުަގނޑަށް

ްނަސޭހަތްދެމުންް ްދީނީ ްފުރަގަހުގައި ްފަރުދާގެ ްމީހުންނަށް ްއެފަަދ ްދަްއކާ. ްއޭރު ްެރކޯޑުތައް ްމިނިސްޓްީރގެ ްކަމަށް އުޅޭ

ްމީހުންް ްއެ ްވާަހކަ ްޝައިޚުންގެ ްހުންނަ ްދިގުކޮށްފައި ްތުނބުޅި ްޚަބަރުލިބިގެންދިޔަ. ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ގެންދިޔަ

ްއެމެ ްދިގުނުކުާރ ްތުނބުޅި ްވާހަަކްނާހާތީ، ްނަސޭހަތްދިން ްކުދިންނަށް ްއެ ްގެނެސްގެްނ ްޝަިއޚުން ްތަންތަނުެގ ރިކާ

ްމައްސަލަް ްނިޒާމީ ްާވހަކަ،ްމި ްމި ްމިއަދު ނޑު ްއެނގިުހރެ،ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތްތައް ްއަުޑެއހިން.ްއެ ްކަންފަތުން އަޅުަގނުޑގެ

ްއަުޅގަ ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ްއަޅުަގނޑުެމން ްފާޅުކުރަނީ. ްމި ްގޮްތގޮތުން ްއެކި ްދިރިތިއްާބްނަގަމުންނާއި ްދުނިޔޭގައި ނުޑމެން

ް ްވިޔަސް، ްއެަކުކ ްއެއީ ްދޭކަށް. ްުފރުޞަތެއް ްެއއްވެސް ްވިަޔސް،511ްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްވިޔަސ1111ްްްމީހުން މީހުން

ްވެސްް ްޖާގަ ްހިނގުމުގެ ްބަުހސް ްއެ ްވާހަކަަދއްަކއި، ްޖާގަދިނުމުގެ ްދީނަކަށް ްނޫން ްއިސްލާމްދީްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްދޭކަށް ްމީީކްއަޅުަގނޑުމެން ްވެރިެއއް، ްސިޔާސީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމީކީ ްަލިއނެއް، ްޕާޓީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީީކ .

ނޑުމެންގެްއަިމއްލަްރަޢުޔުގައިްއަޅުަގނޑުމެންްނަގާެން އަޅުަގނޑުމެންްއެހެންްމީހަކަށްްބަލާނެްކަމެއްްނޫން.ްމިއީްއަޅުގަ

ްދުެލއްނުކުރާނަން ްައޅުަގނޑުމެން ްސްޓޭންޑު ްއެހެންވީމާ،ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްސްޓޭންޑެއް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްރާއްޭޖގެ .

ްމެންބަރުްهللاްޢަބްދު ްނިސްބަތްވާ ްކޯިލޝަނަށް ްނިސްބަތްވާ ްބޭފުޅާ ްއެ ްޮގވާލަން، ްއަޅުަގނޑު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން
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ްާރއް ްހަމައެއާެއއްކޮށް ނޑު ްގެންދަން.ްއަުޅގަ ްއަނބުރާ ްއިޞްލާޙު ްމީ.ްމި ްޢަމަލެއް ްހުތުރު ްވަރަށް ްއޮތް ޖޭެގްކުރަްއވާފައި

ްފުރާލަން،ް ްމަޖިލިސްގޭދޮށް ްދުވަަހކުން ްބަހުސްކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއިޞްލާޙަށް ްިމ ްޮގވާލަން؛ ރައްޔިތުންނަށް

ްއެހެންް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްަނމަ ްޤާއިމުކޮށްފި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޕްރެސީޑެންޓު ްމި ްމާދަމާ ްސަބަބަީކ ްެއއީ މުޒާހަރާކުރަން.

ްއި ްފަދައިން ްީވ ްާމއްދާތައް ްިދވެިހްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޓައިމް، ްއެނީ ްއެޓް ްއަީކ ްމާއްދާ ްއޮންނަ ްގޮތުން ްގުޭޅ ސްލާމްދީނާ

ްޤައުމުތަކާް ްއެހެން ްރާއްެޖްދުނިޔޭގެ ްވަީންނަމަ،ްމި ްސުވާުލކުރެޭވްކަަމކަށް ްޕާސަން ްެއނީ ްއެޓް ރައްޔިތުންެގްތެރެއިން

%ް ްއިސްލާމީ ްއޮތް ްމި ްބަލައިގަނެފައި ްހުރ111ްަޚިލާފަށް ނޑަްށ ްގިުއގަ ްވަުރގަދަ ްއެްައޤީދާގެ ްއެޅި، ސްތަކެއް

ނުޑވެގެންްހިނަގއިާދނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީްވަރަށްްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެއް.ްއަުޅަގނޑުްމަޖިލީހުގެްއިދާރާްއަށްް ނޑުފު ފު

ވެސްްޮގވާލަން،ްމިީއްހުށަހެޅޭނެްއިޞްލާޙެްއްނޫން.ްއަާސސީްޙައްޤުތަާކްބެހޭްބާބުގެްާމއްދާތަކަށްްވަކިްގޮެތއްްލިޔެަފިއް

ލިޔެްއޮތްްކަމުަގއިްިވޔަސް،ްޤާނޫނުއަާސސީގެްސިޔާދަތާއިްޤާނޫނުއަސާީސގެްއަސާސްތައްްބިާނވެފައިްވަނީްއެބަްއޮތް.ްނު

ްއެްސިޔާދަތާިއް ްނަމަ ްފެންނަން.ްއެހެންކަމަށްވަނީ ްހުރި ްއެބަ ްމާއްދާތަކެއްަގއި ްހުރިހާ ްބުނެފައި ްމަްއޗަށޭ އިސްލާމްދީނުގެ

ްސުވާލެއްނުް ްނުނެގޭނެ، ްވޯެޓްއ ްމަްއޗަށް ްރަްއޔިތުންްއަސާސްތަުކގެ ްބައްލަަވއިލަްއވާ. ްހާލަތު ްޤައުމުގެ ްދެން ކުރެޭވނެ.

ް ްނެިގްވޯޓު ްއިންތިޚާބުކުރަން ްވޯޓަރ3ްްވެރިޔަކު ްބާތިލުުކރޭ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ ްއިން ްލާންޖެހުނު.ްފަނޑިޔާުރގެ ބުރު

އްޖޭަގއިްިއސްލާމްދީނާްގުޅޭްރަޖިސްޓްރީއާްމެދުްުސވާލުއުެފއްދޭ.ްައޅުަގނޑުމެންްދުނިޭޔަގއިްހޭއަރާތިެބގެންްހެޮޔވާނެތޯްރާ

ްއޮތުމާއިް ްެވސް.ްނޯ،ްނޯ.ްނުވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއިސްލާމްދީން ްއެހުން ްވޯޓަކަށް ްތެރެއިން ްސިސްޓަމެއްގެ ްމިފަދަ ގޮތުން

ްއަބަދަށްް ްއަބަުދގެ ްރާއްޖޭަގއި ްސުވާެލއްނުކުެރވޭނެ. ްމިތާކު ްުހއްޓާ ްހަށީަގއި ްހޭ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮތުން ްގުޅޭ ނެތުމާ

ނޑައަޅާފަ.ްެއކަމަށްްއޮންނަންޖެ ހޭނީްއިސްލާންދީންކަންްއެްއޮތީްޤާނޫނުއަސާސީްިއޞްލާޙުކުރިއިރުްޚާއްޞަްމަޖިލީހުންްކަ

ްެއްސީލްޖަހާފަ.ްދެންް ްއޮތީ ްއެ ްޝުުކރުއަދާކުރަން.ްއެާއއެްއކޮށް ްޓަަކއި ްފަޚްރުެވރިވަން.ްއެކަމަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްއެ...

ް

ް:ވާހަކަދެއެކވުންްރަޝާދުްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ްވަރަޙްމަތު ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް ްަރއީސް،ްهللاް`. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ވަބަރަކާތުހު.

ްޗެނަލްް ްރީބްރޯޑްކާސްޓިން ްއަިދ ްަގާވއިދު، ްދަރަޖަކުރުމުގެ ނޑަެއޅުމާއި ްކަ ްގިންިތ ްިރޕޯޓަކީ ްކޮމިޓީ ްވާ ްމި ހުށަހެޅިފައި

ްގަާވއި ްނަންބަރުްކްލެސިފައިކުރުުމގެ ްޤާނޫނު ްގަާވއިދު، ްފާސްކުރުމުގެ ްއަދަބިއްޔާތު ްޝާއިޢުކުާރ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ދާިއ

2118/6ްް ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްގަާވއިދުތަކާ ްދިރާސާކުރެްއިވ1ްޢާއްމު ްކޮމިޓީން ްަގވާިއދު ްގޮތުން ްބެހޭ ަގިއްހިމެނުމާ

ްއަޅު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްދައްކަނީ. ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވާަހކަ ްބޭނުންވޭ.ްރިޕޯޓެއްގެ ްދަންނަވާލަން ްެއްއޗެއް ްކުޑަ ްވެސް ނޑު ގަ

ްއަޙްމަުދް ްއަލްއުސްތާޛު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމުޤައްރިރު،ްނައިފަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ްަގވާއިުދ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަްއޔިުތންނަށް ްބޭފުޅެއް.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްދިވެހި ްފަރިތަ ްަވރަށް ްަގވާއިދުތަކަށް ްއަދިްްމުޙައްމަދަކީ އުނދަގޫވެފަިއވާ
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ޤާނޫނުއަސާސީންްަވކިްކަމެއްްލާޒިމުކޮށްފަިއވާްކަންތައްަތއްްަގވާއިދުތަުކގެްތެެރއިންްއިޞްލާުޙކުރެވިފައިްއެބަްހުރި.ްއަިދް

ްބޭނުންކޮްށގެންް ްގަާވއިދުތައް ްޓަކައި ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްމިނިވަންކަން ްލިބިދޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ޤާނޫނުއަސާސީން

ްގި ްމަސައްކަތްތެއްްވަރަށް ްހުރިހާ ްމި ްއާދެ، ްހުރި. ްއެބަ ްކުރެވިފައި ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމަސައްކަތްތަެކްއ ނަ

ްމަސަްއކަތްތަްއް ްކުރާ ްމި ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްުސވާލަީކ ްއުފެދޭ ްހިތުގަިއ ނުޑ ްއަުޅގަ ކުރެވެމުންދާއިރު

ްޤާނޫ ްބަލައިގަންނަީނ.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްކިހާވަރަކަށްބާަވޭއްކިހާވަރަކަށްާބއޭ ްބާރުން ްތަންފީޛުކުރުމުގެ ްަގވާއިދުަތއް ނުތަކާއި

ްއަުޅގަް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތަނީ. ްގަާވއިދުތަަކށް ްޤާނޫނުތަކާއި ްމަޖިލީހުންްމި ްިމ ނޑުމެންގެ

ްކޮންތަނަކު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްޤާނޫނެއް. ްބެހޭ ްދުންފަތާ ްކޮްންފާސްކުރިން ްރާއްޖޭގެ ންތޯ،

ްވެސްް ްދިމާލަކުން ްކޮންމެ ްބަލައިލި ްފެންނަނީ؟ ްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްތަންފީޛުކުރެވެމުންދާތަން ްޤާނޫނު ްމި ހިސާބަކުންތޯ

ްއޮތް.ް ްއެބަ ްޤާނޫނެއް ްނަމެއްަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްތަން. ްތަންފީޛުކުރެވެމުންނުދާ ްޤާނޫނު ްފެންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެނަށް

ްަރއީސް. ްްޢިއްޒަތްތެރި ްައކީ ްވާަހކަ ްައނެއް ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވާލަން ނޑު ްުދވަހު؛ްއެީއްމ2113ްްިމާރްޗ25ްްއަުޅގަ ވީ

ް 2113ްްމަޖިލީހުގެ ްދައުުރގެ ްފުރަތަމަ ްއަަހރުގެ 9ްްވަނަ ްދަުއރުގެ ްފުރަތަމަ ްޖަލްސާ. ްޖަލްސާަގިއ9ްްވަނަ ވަނަ

ް ްބެހޭ ްޢާއިލާއާ ްރިޕޯޓަކީ ްރިޕޯޓެއް.ްއެ ްމިފަދަ ްހަމަ ްފާސްކުރިން ްއަޅުަގނޑުމެން 2111ްގަވާއިުދގެ ްމާއްދާގ63ްްެގެ ވަނަ

ް ްއަދި ްޢިްއޒަތްތެރ65ްްި)ހ( ްމި ްރިޕޯޓު ްއެ ްރިޕޯޓެއް. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްިއޞްލާޙުކުރެްއވުމަްށފަހު ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޖުޑިޝަރީްން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަންތައްތައް ްވާ ްރިޕޯޓުގައި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްފާސްކުރިން. ްދުވަހު ްއެ މަޖިލީހުން

ނޑުމެންްިމްކިހާވަރަކަ ށްތޯްބަލަިއގަތީ،ްމިައށްްޢަމަލުކުރަމުންްދޭތޯްމިއީްއަޅުަގނުޑގެްހިތުަގއިްއުފެދޭްސުވާލެއް.ްއަުޅގަ

ްމިް ްދަތުރުކުރިން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރަށްރަށަށް ްތަފާތު ްރާއްޖޭތެޭރެގ ްކުރިން. ްދަތުރުތަކެއް ްކެމްޕޭން ދޭތެރެއިން

ްަޅކުދި ްފަރާތުން، ްއެކަިނވެރިމައިްނގެ ްލިބެމުންދިޔަްދަތުރުތަކުގަިއ ނޑުމެނަށް ްައޅުގަ ްފަރާތުން ްމައިންގެ ްބަލަމުންދާ ން

ްތިމަންނަމެންނަކަށްް ްފާސްކޮށްފައިެވއްޖޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްެއއްެޗއް ްމިވެނި ްދުވަހެއްގައި ްމިވެނި ްމަޖިލީހުން ްައކީ ޝަކުވާ

ްއެބަް ްދައްކައިާލއިރަށް ްވާހަކަ ްމި ްހަމަ ްޮގސް ްކޯޓަށް ްނުވެއޭ. ްގޮތެއް ްލިބޭ ްފައިސާކޮޅު ްތިމަންނަމެންނަށްްްއެ ޖަވާބުދެއޭ

އެނގިފަެއއްްނެތޭ.ްކީްއވެތޯްޯކޓުތަކުަގއިްތިބިްމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށްްމިވަރުްނޭނގެންވީ؟ްކީްއވެތޯްސަރުކާުރގެްއަދިްކަާމް

ްބެހޭްފަރާތްތަކުގެްމިއަށްްޢަމަލުނުކުރަންވީ؟ްީކއްވެތޯްަރއްޔިުތންގެްޙައްެޤއްަގއިްއަްތއަަޅއިެގންްޖުޑިޝަރީންްމިްއުޅެނީ؟

ްމީާހް ްވަރިކުރި ްނޫން. ްވެސް ްއެްއެޗއް ްދާ ްސަރުކާރަކުން ްނޫން. ްވެްސ ްއެްއޗެްއ ްދާ ްއަތުން ްމީހުންގެ ްއެ ްއަދި މީކީ

ްއާދެ!ް ްަދއްކަނީ. ްމި ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަ ްއެްއޗެްއގެ ްދޭންޖެހޭ ްދަރިންނަށް ްއެްއޗެއް. ްދޭންޖެހޭ ްއަށް ްމައިމީހާ ދަރިބަލާ

ްޢި ްވަރިކުރުމަށްފަހު ްއޮންނަނީ ްމި ްގޮތަށް.ްއިޞްލާޙުަގއި ްދޭންޖެހޭ ްފައިސާ ްއަށް ްމައިމީހާ ްދުވަސްވަރު ްިއންނަ އްދައިގައި

ް ްލިބެމުންދިޔަ ްކުރިން ްނަމަ، ްހުރި ްުކއްޖަކު ްއެއް ްބަފާމީހާގ311ްްެއެއަށްފަހު ްއަށް ްކުއްޖާ ްއެ ްބަދަލުގައި ރުފިާޔގެ

ް ްފަރާތުން ްމީހާގެ 2111ްްފަރާތުން،ްވަރިކުރި ްއެއް ްއެގޮތަށް ްގޮތަށް.ްހަމަ ްދޭންޖެހޭ ްނަމަ،ްރުފިޔާ ްގިނަ ްވުރެ ކުއްޖަކަށް

ނޑުމެންްާފސްކޮށްފައިްމިްއޮތީްމިްހިނާގ1111ްްއިތުރަށްްހުންނަްކޮންމެްުކއްޖަކަށްް ރުފިޔާްދޭންޖެހޭްގޮތަށް.ްމީްއަުޅގަ
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2113ްް ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްއަހަުރގެ ްޢަމަލުކުރެވެމުންނުދޭ.9ްްވަނަ ްމިައކަށް ްއެހެންނަމެސް ްޖަލްސާގަ. ވަނަ

ްލިބެން ްމިއަުދްރައްޔިތުންނަށް ްސުވާލަކީ ްއުފެދޭ ްހިތުގައި ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހެންަކމަށްވާނަމަ ްނުހޯދައިދެވޭ. ްޙައްޤެއް ޖެހޭ

ނޑުމެންނަށްްހާސިލުކުރެވޭނެްެއއްެޗްއް އަނެއްާކްމިފަދަްރިޕޯޓެއްްގަާވއިދުްކޮމިޓީންްހުށަހަޅަިއގެންްފާސްކުރުމަކުންްއަުޅގަ

ް ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްބާވައޭ. ްއޮތް ްފާސްކުރުންތައްްއެބަ ްފާސްކުރާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއިދާރާތަކުން ތަންފީޛީ

ްވާނަމަ،ް ްކަމަށް ްޢަމަލުނުކުރާ ްފާސްކުރުންތަކަށް ްފާސްުކރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ބަލައިނުގަންނަ

ް ްނުކުރެޭވ. ްޤަޫބލެއް ްައޅުަގނޑަކަށް ްކަމަކަށް ްއޮްތ ްއެްއޗެއް ްެއއްެޗއް ްހާސިލުކުެރވޭނެ ޢިްއޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބެހޭް ްކަމާ ްަގާވއިދުތައް ްޤާނޫނުތަކަށާއި ްފާސްކުރާ ްމި ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެދެްނ ްައޅުަގނޑު ރައީސް.

ނޑުމެންނަށްްކޮށްދެއްވަންޖެހިފަިއވާްކަެމއް.ް ްއަުޅގަ ފަރާތްތަކަށްްފޮނުވަމުންދޭތޯްބައްލަަވއިދެްއވުމަކީްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްހުންނަނީތޯ؟ްނުވަތަްފަހަރެއްގައި ްބަހަްއޓާފައި ްއަޅާަފއި ްޑަސްބިނަށް ްމިތާަގއި ްއެްއޗެހި ްއެ ްާފސްކޮށްފައި ން

ްއުފެދޭް ްމިއަދު ްހިތުަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްމީ ްފޮނުަވމުންދޭތޯ؟ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިދާާރތަކަށް ްވުޒާރާަތކާއި ކަމާއިބެހޭ

ްފާސްކުރުންތަ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްެއްސުވާލެއް. ްމަސަްއކަތުން ްބުރަ ްުމވަްއޒަފުްނ ްއިދާރީ އް

ްޤާނޫނެއްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްޢަމަލުނުކުރާ ްމިއަށް ްނަމަ، ްފޮނުވަމުންދާ އިދާރާތަކަށް

ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުން ްކަމުަގއި ްހަދަންޖެހޭ ްގޮތެއް ްފިޔަވަުޅއެޭޅނެ ްދޭތެރޭ ްފަރާތްތަކާ ްޢަމަލުނުކުރާ ްއެ ނޑުެގްހަދައި،

ްވަބަަރކާތުހޫ.ްهللاްވާހަކަކޮޅުްނިންމައިލާނަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ްަވއްސަލާމްްޢަލައިުކމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްމަދުްޢަބްދުހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްއި

ނަޑއެޅުމާއިްދަރަޖަކުރުމާ،ްއަދިްީރބްރޯޑްކާސްޓުކުރާްޗެ ނަލްތަްއް`.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްގިންތިްކަ

2118/6ްކްލެސިފައިކުރުމާ،ްިދވެހިރާއްޭޖގައިްާޝއިޢުކުރާްއަދަބިްއޔާތުްފާސްކުރުމުގެްަގާވއިދު،ްމިއަުދްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްމަސައްކަތްުކރަމުންދާއިރުގައި ްފާސްކުރަން ްއަޅުަގނޑުެމން ްހިމަނަން ްާޤނޫނުގެ ްބެހޭ ްަގވާއިދުތަކާ ޢާއްމު

ްހިތަށްއަ ްއަުޅަގނޑު ނޑަށްްރައީސް. ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްކުރުަމށްވުރެ ްކަންަތއް ްމި ްަގވާއިދަކުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ަރނީ

ްޤާނޫނުތައްް ްބެހޭ ްކަމަކާ ްކޮްނމެ ްމި ްއަދި ްހައްލުހޯދައިދީ، ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްކަމަކަށް ްކޮްނމެ ްމިއިން ްބުރަވެވެނީ ހަމަ

ްޢިއް ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްފޮނުވަން ްފާސްކުރުމަށް ްމަޖިލީހުން ްޑްރާފްޓުކުރެިވ، ްރައީސް. ްޤާނޫނުއަސާީސ2118ްޒަތްތެރި ގެ

ްފަށަިއގަްތއިރުަގއިް ްމަސައްކަތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްާއ ްބަލަިއގަްތއިުރގަިއ، އަޅުަގނޑުމެން

ް ްގޮުތގަިއ ްތަކެްއގެ ްަގވާއިުދ ްނެތި، ްޮބޑު ްމާ ްޤާނޫނުތަކެއް ްޭއރުގަިއ ްފެނުނީ ްަގވާއިުދ71ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަކަށް

ްހަދައި ްދައުލަތް ްދިެވހި ްހިންގަމުންދިޔަތަން. ްަދއުލަްތ ްދިވެހި ްހަދަިއގެނ71ްްްގެން ްަގވާއިދު ވަރަަކށް

ހިންގަމުންދިޔައިރުަގއިްޤާނޫނުައސާސީަގއިްއެްަގވާއިދުތަުކގެްބަދަލުގައިްޤާނޫނުތައްްހެދި،ްްޑރާފްޓުކުރެވި،ްމިްމަޖިލީހަށްް

ނޑަށްްމިއަދާްހަމައަށްްއައިއިރުްވެްސްހުށަހެޅި،ްފާސްކުރުމަށްްޓަކައިްމުހުލަތުތަކެއްްދެވިފަ އިވޭ.ްެއހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ
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ްައޅުަގނުޑް ްކަމަކަށް ްފާްސކުރެިވފައިވާ ްފޮނުވައިގެން ްމަޖިީލހަށް ްމި ްޤާނޫނުތައް ްަބދަލުގައި ްަގވާއިދުތަުކގެ ްދެންނެވި މި

ްޤަް ްައޅުަގނޑަށް ްވެސް ްަކމަކަށް ްކުރަމުންދާ ްއެގޮަތކަށް ްކަން ްއެ ްއަދި ްނުކުރަން. ްއެހެންވީމާ،ްޤަބޫލެއް ްނުކުރެވޭ. ބޫލެއް

ްގޮތުންް ްޤާނޫނީ ްކަްނތައްތަކަށް ްމިފަދަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަދަުލގަިއ ްހެދުމުގެ ްގަާވއިުދތަކެއް ްގިނަ އަޅުަގނޑުމެން

ްޤަބޫލުކުރާް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހޯދައިިދނުމަކީ ްަހއްލު ްތެރެއިން ްއިުމގެ ްޤާނޫނީ ްއަދި ްނިންމައި، ްނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހޭ

ްއެން ްރަީއސް.ްގޮތުަގއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދކެން. ްކަމުގައި ްގޮތް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްބޭނުންތެރި، ްއެންމެ ްައދި ްރަނަގޅު، މެ

ްފާހަގަކުރެްއވިް ްއެ ްވެސް ްރަޝާދު ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ ްދެްނމެ ނޑު ްއަުޅގަ ހަމައެއާެއކު

ނޑުމެންނަށްްމިްފާސްކުރެވޭްފާސްކުރު ންތަކާްމެދުްޢަމަލުކުރަންްތިބޭްފަރާތްތަކުންްޢަމަލުކުރަނީްފަދައިން،ްމިއަދުްއަޅުގަ

ްދޫކޮށްާލް ްފާސްކޮށްފަިއ ްމިއަދު ްމަޖިލީހުން ްމި ްނުފެނޭ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްުސވާލެއް. ްޮބޑު ްވެްސ ްީމ ކިހާވަރަކަށްތޯ

ްއެ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑު ްހަމައެއާއެކު ްތަނެއް. ްދާ ްބޮޑަށް ްއެހާ ްޢަމަލުކުރަމުން ްގަާވއިދުތަކަށް ްމާްޤާނޫނުތަކާއި އަްށވުރެ

ްދީނަކީް ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވޭ. ްފާހަގަކޮށްލަން ްވެސް ްާވހަކަ ްކަމެއްގެ ްއެހެން ކަންބޮޑުވާ

ްއެަބވޭ.ް ްލިެޔ،ްބަޔާްނކޮށްފައި ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްކަމަށް ްއ11ްްެއިސްލާމްދީން ްބަހުން ްވަރަށްްސަރީޙަ ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ްއަދި ްލިޔެފަ. ްވަނީ ްދިވެހިްްވާހަކަ ްނޫނީ ްމުސްލިކަމަށް ްވާންޖެހޭ. ްކަމުަގއި ްުމސްލިމެއް ްރައްޔިތަކީ ްކޮންމެ ދިވެހި

ނޑުމެންގެްހިތުަގއިްުސާވލުްއުފެދޭްޒާތުގެްކަމެއްްމިްަވނީްކޯލިޝަންގެްބަިއވެިރއެްއް ރައްޔިތަކަށްްުނެވވޭ.ްމިއަދުްައޅުގަ

ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމެންބަރަކު ްެއއް ްނޫނީްކަމުގަިއވާ ްއިސްލާމްދީންތޯ، ްއޮްނނާނީ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަ.

ްއަހަންް ްަކއިީރގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްނޫންތޯ ްނޫނީ ްޖާގަދޭނެތޯ، ްދީނަކަށް ްއެހެން ްނޫން ްިއސްލާމްދީން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ކޮށްފިްނަމަްދިޔުމަށްްޓަކައިްފުރުޞަތަކަްށްމިްވަނީްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅާފަ.ްމީްފުންކޮށްްއެކަމާްދޭތެރޭްވިސްނައިްފިކުރުް

އަޅުަގނޑުމެންްއެކަމާްދޭތެރޭްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެއް.ްއަދިްހަމައެއާެއކުްނުލާހިކުްނާޒުކުްމައްސަލަެއއްްކަމުގައިްވެްސް

ްމީް ްނޫން. ްކަމެއް ްުސވާލުކުރަްނޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްީމކީ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނުޑ

ްނިން ްަކނަޑއަަޅއި ްއެހެންްދިވެހިރައްޔިތުން ްނޫން ްއިސްލާމްދީން ްތެރޭަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްނިންމުމެއް. ްއޮތް މާފައި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެްއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަކމަކަށް ްއުފެދިފަިއވާ ްސުވާލެްއ ްނޫޅޭނީޯތ ްއުޅޭނީތޯ، ދީނަކަށް

ްކަމަ ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްޓަކައި ްދީނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތަކީ ްވާހަކަތަކާއިްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްދެއްކި ްބުނެ ށް

ްނުފެނޭް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްނޫންތޯ. ްދިމާވޭތޯ، ްމަންޒަރާ ްފެންނަ ްއިޞްލާޙުތަކުން ްހުށަހެޅޭ ްމި ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވެްސް ްކަމަކަށް ްހުރި ްގުޅުްނތަކެއް ްވާަހކަިއގައި ްނިޔަތާއި ްއަދި ްކަމަކަށް. ްގުޅުމެްއވާ ްކަންތައްތަުކގައި މިދެންނެވި

ްއަުޅަގނުޑްްއަޅުަގނަޑކަށް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިްސނަން ްފުންކޮށް ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުުކރެވޭ. ޤަބޫލެްއ

ްބަހުސްކުރެވޭނެް ްމިމަޖިލީހުގައި ްއަދި ްނޫން. ްވެސް ްިއޞްލާޙެއް ްބަލައިގަނެވޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިއީ ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ

ްއެ ްަކއިރިއަށް ްރައްޔިތުން ްއަިދ ްނޫން. ްވެސް ްއިޞްލާޙެއްްއިޞްލާޙެއް ްދާންޖެހޭނެ ްނިންަމން ްގޮތެއް ްގޮތުން ްގުޅޭ ކަާމ

ްއަދިް ްަކނަޑއަޅާފަ. ްބަާޔންކޮށް، ްވަނީ ްމިކަން ްާސފުބަހުން ްވަރަށް ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްސަބަަބކީ ްނޫން. ވެސް
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ްވޭ.ްއެހެ ްއެބަ ްބަޔާންޮކށްފައި ނޑަެއޅިގެން ްކަމުގައިްކަ ްދީނަކީްއިސްލާމްދީން ްދައުަލތުގެ ްދިވެހި ންވީާމ،ްޤާނޫނުއަސާސީގެ

މީކީްސުވާލެްއކޮށް،ްުސވާުލއުފައްދައި،ްބަހުްސކޮށް،ްއަދިްއިުތރުްގޮތަކަށްްމިކަމާްދޭތެރޭްިވސްނަންޖެހޭނެްކަމެއްްނޫން.ް

ްވިދާޅުވަމުން.ް ްދިަޔއީ ްވެސް ްކެންޑިޭޑޓުން ްރިޔާސީ ްހުރިހާ ްކަމަްށ ްޖާގަނުދެވޭނެ ްީދންތަކަށް ްއެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތި ްމި ްއެންމެން ްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްހެޔޮހިތުން ްމިތިބީ ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްައދި ްޤަބޫލުކޮްށގެން. ްއެކަން ބީ

ްނާޒުކުް ްމިފަދަ ްތެރޭަގއި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުން. ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮްށގެންނޭ ްވެސް ތާއީދު

ްކަމަކާ ްމިފަދަ ްނޫީނ ްގޮތަށް، ްދެްއކޭ ްވާހަކަތައް ްމިފަދަ ްވަހުމާިއްްމައްސަލަެއއްަގއި ްހިތުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ދޭތެރޭ

ްޝައްުކއުފެދޭްގޮތަށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާމިރަށްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:މެންބަރުްއަޙްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްކު

ްރަ ްއެަލޔަންސްްޢިއްޒަތްތެރި ްޑިވަލޮޕްމަންޓު ްމޯލްިޑވްްސ ްެނގީ، ްމި ްމައްސަަލއެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ީއސް،

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޕާޓީއެކޭ. ްލިބިފަިއވާ ްހައިިސއްޔަތު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަކީ ްވަރަށ241ްްް)އެމް.ޑީ.އޭ( ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްކަމަށް.ްސާ ްހިމެނޭނެ ްކޮިމޓީއެްއގަިއ ްއެ ްމެންބަރުން ްޕާޓީއެްއގެ ްހުރިހާ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްބަޔާންވެގެްނވޭ، ްބަހުން ފު

ނޑުމެންަނކަށްްއެްކަމެއްްނުކުެރވޭ.ްމިްތަނަށްްޒާތެއްގެްއިޞްލާޙެްއް މިހާްދުވަސްްވެގެންދިަޔއިރުްެވސްްއަދިވެސްްއަުޅގަ

ްމި ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ްގޮތް ްިމްތަޅުމުން ްކުިރއަށް ްމަޖިލިސް ްައދިވެސް ްެއކަމަކު، ްއޮތް. ްއެބަ ްެވސް ްހުށަހެޅިފައި އަުދ

ްކަމެކޭ.ް ްޚިލާފު ްަކނޑަެއޅިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީެގްރޫޙާ ްދަންނަާވނީ ނޑު ްުނނިންމައޭ.ްއަުޅގަ ްގޮެތއް ްކަމަށް ްމި ގެންދަނީ

ްގެންދެވިދާ ްކުރިއަށް ްމިކަން ްނޫނިއްޔާ ްފުރުޞަތުދީފައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލެއްްމިކަން ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްކަމަަކށް ނެ

ް ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްކީްއެވގެންތޯއޭ ނޑ241ްްުނުކުރެވެޭއ. ްގެންދަނީ؟ްއަުޅގަ ްުކރިއަށް ްތި ްތިކަން ްޚިލާފަށް ްމާއްދާއާ ވަނަ

ްވާހަކަދައްކަމުންދާއިުރަގިއް ްބިލަށް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްތަނުގައި ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްދެން ްދަންނަވަން. ތަކުރާރުކޮށް

ތާނގެްސަިއކޮޓަރީަގއިްުނަވތަްމަޖިލީހުގެްބިލެއްގެްފުރަަތމަްސުރުޚީްއިްއާވއިރަށްްެއްބިލުްހުށަހެޅުމުގެްތެރޭގަިއްހުރީްމި

ކޮންކޮންްކަންތައްަތކެްއކަންްެވސްްނޭނގި،ްއެާއްބެހޭްގޮތުްންތަފާތުްގޮތްގޮތަށްްވާހަކަަދއްަކމުންދާއިރުގައިްިޢއްޒަތްތެިރް

ނުޑ...ރައީސް،ްތިްތަނުަގއިްހުންނަަވއި ްގެންްފުރުޞަތުދެްއވަމުންްެގންދަވާތީްއަުޅގަ
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާރުް ްދަންނަވަން. ްއިށީނެދވަަޑއިަގތުމަށް ްއެހެންކަމުން، ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދަްއކަމުންގެންދެިވ ްައރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްގެންޮގސްްއަޅުަގނޑު ްކުރިއަށް ްާވހަކަކޮޅު މެންބަރުގެ

ްނިންމާލެއްވުމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްކަންތައްތަކުެގް ްހުރި ްކަންޮބޑުވުން ްވާހަކަިއގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަޅުަގނޑު އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްއަލިައޅުވާ ްމި ނޑުްމައްޗަށް ްއަުޅގަ ްސްޓޭންަޑކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހަމަ ްއަދިވެސް ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ލީ.

ްބެހޭް ްދީނާ ްހުށައެއްނޭޅޭނެ. ްމަޖިލީހަކަށް ްއިޞްލާޙެއް ްމިފަދަ ްއަދި ްނުދެއްކޭނެ. ްމިތާކު ްވާހަަކ ްއެ ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ

ްޤާޫނނުއަސާސީ ްމިީއކީ ްނުކުެރވޭނެ. ްކަންތަކެއް ްސުވާުލއުފެއްދޭ ްދިވެހިރާއްޭޖެގްްގޮތުން ްއަދި ްނޫން. ްކަމެްއ ހުއްދަކުާރ

ްެއކިެއކިް ްޓަކައި ްހަވާލުވުމަށް ްރިޔާސަތާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަިދ ްނޫން. ްކަމެއް ްބަލައިގަންނަ ްެއކަން ްވެސް ރައްޔިތުން

ްއިސް ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްވާހަަކއެއް ްދެއްކި ްެވސް ްަވާކލާތުކުރައްވަމުްނގެންދެިވއިރު ްކެމްޕޭނުގައި ލާމްދީނާްކެންޑިޑޭޓުން

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްފެށިފަ.ްއެއީ ްމަސައްކަތް ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްޓަކައި ްސުވާލުއުެފއްދުމަށް ްހިތުަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ދޭތެރޭގައި

ްގޮތުންތޯް ްބެހޭ ްދީންތަކާ ްއެހެން ްނޫނީ ްއިސްލާމްދީންތޯ ްދީނަީކ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްވަނީ ްިމ ްމިއަދު ްކަމަކީ. ކަންބޮޑުވާ

ނުޑްމިްދަންނަވަނީ.ްިމއީީކްކުރެވޭެންކަމެްއްނޫން.ްެއީއްރެފަރެންޑަމަކަށްްދާންްޮގވާލެވިް ފަ.ްމިްކަމެއްްުނކުރެވޭނޭްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްމިއަދުްބަހުސްކުރަްން ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެްޤާނޫނުއަާސސީްހުއްދަކުރާްކަެމއްްނޫން.ްއެއީ

ްއިސް ްކަަމކީ. ްކަންބޮޑުވާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިއީ ްނޫން. ްކަމެއް ްވާަހކަެއއްްއޮތް ްއެަތއް ްހަރުއަޑުން ްކިަޔއި ލާމްދީނޭ

ްޝައިޚުންނެްއްތިއްެބވިް ްެއތައް ްދީނީ ްެއާއއެްއކޮށް ްިތއްެބިވ،ްއަދި ްބޭފުޅުންނެއް ްބައިވަރު ްއެތައް ްގެންދެވި ދައްކަވަމުން

ތްތެރިްރައީސް،ްބައެްއގެްތެރެއިންްއިޞްލާޙެއްްގެނެސްގެންުނވާނެްމިްމަޖިލީހަށްްދީނާްދޭތެރެްސުވާލުއުފައްާދކަށް.ްޢިއްޒަ

ްއެީއކީްކުެރވޭނެްކަމެއްްނޫން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެދިަވަޑއިގަންަނވާފަިއވާ ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްރިޯޕޓަށް ްއޮތް ްމި ްކުރިމަތީގައި ްމިާހރު ނޑު ްއަޅުގަ މިހާހިސާބުން

ްދިަޔއީ.ްއެހެންކަމުން،ްޢިއްޒަތްތެ ްއެ ްހަމަެވެގން ްމިްމެންބަރުންގެްލިސްޓު ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރުން؛ްމިހާރު ރި

ްއޮތްް ްމި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާމިރަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްުކޑަހުވަދޫ އަރުވަނީ

ްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްްވާހަކަދެްއކެވުަމށްްޓަކައި.ް
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ް

ްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެއްް

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްއިޞްލާޙުތަކާއި ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެް ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންެގ ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންކަމާ ްމި ްކަންކަާމ، ްހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީތަކަށް

ވަނަްާމއްދާަގއިްވަރަށްްސާފުްބަހުނ91ްްްޙައްުޤްލިބިގެްނވާްކަމަށްްޤާނޫނުއަސާސީެގްްމެންބަރަކުްދެކޭްގޮްތްހާމަކުުރމުގެ

ް ްޤާނޫނުައސާީސގެ ްެއ91ްްބަޔާންެވގެންވޭ. ްުނވަތަ ްޖަލްސާއެްއގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްަވނީ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ް ްމީހަކު ްެއނޫންވެސް ްނުވަތަ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީއެްއަގއި ްޚިލާފުނުާވްމަޖިލީހުގެ ްއަސްަލކާ ިއސްލާމްދީނުގެ

ގޮތެްއގެްމަތިންްދެއްކިްވާހަަކަޔކުންްނުވަތަްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމެއްގެްސަބަބުންްުނވަތަްޯވޓުދިނުމުގައިްޢަމަލުކުރިްގޮތެްއގެް

ްަހއްޔަރު ްނުވަތަ ްހިންގައި ްތަޙުޤީޤެއް ްއެއްެވސް ްމެދު ްމީހަާކ ްއެ ްުނވަތަ ްހާޒިރުކޮށް، ްމީހަކު ްއެ ްކޯޓަށް ކޮްށްސަބަބުން

ްފެންނަމުންދަނީް ްމި ްމިއަދު ްހަދަިއގެންނުވާނޭ. ްކޮށް ްދަޢުވާެއއް ްމެދު ްމީހަކާ ްއެ ްުނަވތަ ްކޮށް، ްބަންދެއް ނުވަތަ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްއަޅުަގނޑުްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރެއްެގްހައިިސއްޔަތުންްބިެލްއްހުށަހެޅުމަށްްޓަކަިއްެއްބިލުް

ްރައް ްސުރުީޚ ްބިލުގެ ްއެ ްތަރަތަރަައޅަިއގެން،ްހުށަހެޅި ްބަޔަކު ްއެކަމާ ްވެސް ްއިްއވާލުމުން ްމަޖިލީހަށް ޔިތުްނގެ

ްގޮތަށްް ްދޭހަވާ ްހުރިކަން ްކުޑައިމީްސކަން ްދޭތެރޭގައި ްއިސްލާމްދީނާ ްނިޔަތުގައި ްބައެްއެގ ްއެ ކެތްމަދުވެގެްނ،

ް ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްޚިލާފ91ްަވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި ނޑައެިޅގެން ްކަ ްރޫޙާ ްމާއްާދގެ ްވާހަކަދައްމުންދާއިުރގަިއްވަނަ ށް

ްގޮތަކަށް،ް ްކުޑައިމީސްވާ ްއިސްލާމްދީނަށް ްހިތާމަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހަނުހުންނަވާތީ ްތަނުގައި ްތި ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިސްލާމްދީނަށްް ްއިޞްލާޙަކީ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްައޅުގަ ްނުދެްއކޭނެ. ްވާހަކައެއް ްއެްއވެްސ ްމީހަކަށް، އެްއވެސް

ް ްގޮތަކަށްްކުޑައިމީްސވާ ްއެހެން ްމެދުގައި ްއިސްލާމްދީނާ ްނުވަތަ ްގޮތަށް ނޑޭ ްކެ ްބާރު ްއިސްލާމްދީނުގެ ްނުވަަތ ގޮތަށް،

ރައްޔިތުންްދެކޭގޮތަށްްދޭހަވާްގޮތަށްްވާހަކަތައްްދަްއކަމުންދާިއރުގައިްައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްރިޔާސަތުންްހަނުނުހުރެވޭނޭ.ް

ް ްބ91ްަޤާނޫނުއަސާސީގެ ްސާފު ްވަރަށް ްމާއްދާގަިއ ްބިރުދެއްކުުމގެްވަނަ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަޔާންެވގެންވޭ. ހުން

ނުޑްމިްހުށަހަޅާފައިްއޮްތް ގޮތުންްކިތަންމެްވަަރކަށްްކަްނތައްްކުރިަޔސްްކޮންމެްމެންބަރަކަށްްލިބިގެންާވްޙައްޤެޭކ.ްއަުޅގަ

ކޮންމެްބޭފުޅަކަށްްވެސްްެއް،ްއިޞްލާޙަށްވުރެްފުރިހަމަްއިޞްލާޙެއްްވެއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްހުށަހަޅާށޭ.ްއެކަންްއެބަްއޮތޭ

ްކޮމިޓީް ްނުވަތަ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީގެ ްމިއަދު ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިޞްލާޙުތަކާ ްހުށަހެޅޭ ްމިތަނަށް ްއެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު.

ްބެހޭް ްއިނާޔަތްދިނުމާ ްމި ްމީހުންނަށް ްތިބޭ ްޢިއްދައިގައި ްގޮތުން ްބެހޭ ްދިނުމާ ްއިނާޔަތް ްމި ްއަންހެނުންނަށް ރިޕޯޓުގައި

ްެވސް ްގޮތަކަށްްްގޮތުން ްރަހުމުކުޑަ ްބައިިތްއބާފައި ްިޢއްދަިއގަިއ ްބަޔަކު ްގިަނ ްކަންބޮުޑވާނެ ވާހަކަދައްކަމުްނދާއިރުަގއި

ްކަންކަމަކަށްް ްބާވަތުގެ ްމި ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްބަޔަކަށް. ްހުންނަ ްވިސްނުން ްކުރުމުގެ ްދޭތެރޭަގއި ްބަޔަކާ ްއެ ކަންތައް

އެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްާމތްވެގެްނވާްއިސްލާމްދީނަކީްމިްްކަންބޮޑުެވގެންނެއްްވާހަކަެއއްްނުދައްކާނެްއިނގޭތޯ.

ޤައުމުަގއިްެއއްވެސްްމީހަކުްަތފާތުްގޮތަކަށްްެއއްެވސްްވާހަަކއެއްްެދއްކޭނެްވާހަަކެއއްްނޫނޭ.ްއަޅުަގނުޑގެްވިސްނުމުަގިއް
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ްބޭް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއުސޫލުން ްދެންނެވި ްމި ްނިަޔތަކީ ްމައިަގނޑު ްކަންކަންްއަޅުަގނުޑގެ ްއެ ނުންވިޔަސް

ް ްޤާނޫނުައާސސީގެ ްގޮތަށް ްވެސ262ްްްނުކުރެވޭނެ ްވާހަކަ ްއެ ްކަންަތއްތަުކެގްތެރެއަށް ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ްާމއްދާަގއި ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީއެްއް ްފުރިހަމަ ްއެހާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްވާނަމަ ްކަމަށް ްއެހެންނޫން ގެނައުމޭ.

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުްނެގްކަމުގައި ްއަކީ ްމާއްދާ ްއޮންަނ ްބަޔާންކޮށްަފއި ްވާހަކަ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްނުބެލެވޭ. ންނަކަށް

މަޖިލީހުންްބޭނުންވީމަްބޭނުންްގޮތަކަށްްބަދަލުކުެރވޭްގޮތަކަްށްއޮންނަްމާއްދާެއްއގެްގޮތުަގއިްއެްއވެސްްިދވެހިްރަްއޔިތަކުް

ްމަ ްސިޔާސީ ްމިއަދު ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްބޭފުޅަކަްށްބަލައެއްނުގަންނާނެ ްވަކި ްެއއީ ްހަލަބޮލިވެގެންދާއިރުގަ. ޝްރަޙު

ކުޑައިމީްސކޮށް،ްވަިކްބޭފުޅަކުްއެކަމާްއިދިކޮޅުހަދަންްވާހަކަަދއްކަންްއޮތްްމައްސަަލއެްއްނޫން.ްކޮމިޓީްއަްށްއެްަމއްސަަލް

ްތަފާތު ްވާހަކަ ްކަމެއްގެ ްއޮތް ްމިހެން ްނިމުނީ. ްކުރީމަ ްއެކަން ްފުރިހަމަޔަށް ްއެއަްށވުރެ ްތަނުގައިްްހުށަހެޅި، ްމި ގޮތަކަށް

ްއެް ްގޮތަށް ްުކޑައިމީްސވާ ްއިސްލާމްދީނަށް ްަދއްކަމުންދާިއރުގައި ްވާހަކަ ްއެ ްހުށަހެޅިގެން އިޞްލާޙެއް

ނޑުްއެކަމާްކަންޮބޑުވަން.ް ްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއިްރިާޔސަތުންްހަނުހުންނާތީްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަުތއަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަބްދުމިހާރު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްޖެހެނީ ްމި ްރުވަން ޖާބިރަށް.ްهللا

ްގިންތިް ްވަނީ ްމި ްކުރިަމތީގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްިމހާރު ްދަންަނވާލަން، ްއަޅުަގނޑު ްކުރިން ފުރުޞަތުއެރުވުމުެގ

ްކްލެސިަފއިކުރުމުގެް ްޗެނަލް ްބްރޯްޑކާސްޓުކުާރ ްަގވާއިާދއި ްދަރަޖަކުރުމުެގ ނަޑއެޅުމާިއ ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއްްކަ ަގވާއިދު؛

ްކޮމިޓީްން ްަގވާއިދު ްދިރާސާކުރެްއވުމަށްަފހުގައި ްގަާވއިދުތައް ްމި ްަގވާއިދު. ްފާސްކުރުމުގެ ްއަދަބިްއޔާ ޝާއިޢުކުރާ

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްޓަަކއި ްވާަހކަދެއްކުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްއެހެންވީމާ،ްމި ްރިޕޯޓު. ްއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްޢަބްދުފުރުޞަތު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިޫދ ްއަރުވަނީ؛ ްވާހަކަދެއްކުމަްށްهللا ްރިޕޯޓަށް ޖާބިރު.

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްދަްއކާލަ ްވާހަކަ ްމައްސަލަިއަގއި ްއޮތް ްއަށް ްީޕ.ޖީ ްބޭނުންވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ންެވގެން.ް`ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަދައްކާލަންް ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓަށް ްހުށަހެޅުނު ްދެންމެ ްބަލާފައި ްގޮތަށް ްުހރި ްކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްޤާނޫނުތަކުގެް ްއިމުން. ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްއަތުރަންޖެހޭނީ ްކަްނކަްނ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުންވަނީ.

ް ްކޮންމެ ްޖެހޭްއިމުން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްނަމަވެސް ްކުރި ްކަމެއް ްނަމަވެސް،ްކޮންމެ ްހެދި ްއަދި ރިޕޯޓެއް

ްގޮުތގަ.ް ްކަމެްއގެ ްތަންފީޛުނުވާ ްހަމައަށް ްއަދާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްތަރުތީބުމަގުން ްކަމަކީ ްއެއްވެްސ ްކުރާ ްމަޖިލީހުން މި

ްމަޖިލީހު ްމި ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްއެްއޗެއް ްރިޔާސަުތަގއި ްމިްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްބޭފުޅުން، ްއަރުްއވާ ްރިޔާސަތަށް ގެ
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ްާރއްޖޭެގް ްއަދި ްގޮުތގަިއ ްމަޖިލީހެއްގެ ްމަޖިލީސް ްޖެހޭ ްބޭފުޅުްންއެބަ ްމަސައްކަްތކުރަްއވާ ްއެޑްމިނިސްޓްރޭިޓްވ މަޖިލީހުގެ

ްއާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްހަމަޖެހިގެންދާން. ްގޮުތަގއި ްތަނެްއގެ ްޤަބޫލުކުރާ މިރުްރައްޔިތުން

ްރާއްޭޖެގް ްވާނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްއަދި ްވޯޓުދިނީމާ، ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަދައްަކއި ްމިތާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާ

ްަރއްޔިތުްން ްޓަކައި ްމީހަކުްއައުމަށް ްެއއްެޗއްްފާސްކުރުން.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްމަޖިލީހަށް ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ރައްޔިތުން

ްރައްް ްޯވޓުހޯދާ. ްޮގސް ްއޭނާެގްގާތަށް ްމަޖިލީސް. ްލާ ްމަޤާމަށް ނޑިޔާރު ްފަ ްއުއްތަމަ ްމިއަދު ްމަޖިލީހަކީ ޔިތުންގެ

ލަދުހަޔާތްކުޑަކަމަކީްިމްމަޖިލީހުގަިއްމެންބަރުންނަކީްބަޔަކަށްްނުވާްގޮތަްށ،ްވިޔަފާީރގެްމުޢާމާލަތުގައި،ްމުޤާބިލުަގއިްކުާރް

ނޑިޔާރުްނތަކެއްްލަިއގެންްމިްރާއްޖޭގަިއްދުސްތޫރުގައިްއެްމީހުންގެްޮގނޑިްެގއްލުވާަލއި،ްއަންބާިކާޔފައިްއެ ކަންްކުރާްފަ

ްޤައުމުަގިއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެިކގެްނ ްކަމަށް ނޑިޔާެރއް ްފަ ްއަކީ ްއޭނާ ްޢަމަލުުކރަމުންދާއިރުގައި ނޑިޔާރު ްފަ އުއްތަމަ

ް ްމެންބަރުން ްގިނަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިތިބިކީ ްނޫން ްކުާރކަށް ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްއެހެން ްފިޔަވައި ވެސް.ްފަސާދަކުރުން

ްއެް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ްަމއުމޫނު ްަރއީސް ނޑިޔާރަކީ ްފަ ްުއއްތަމަ ްކުީރަގއި ްިދވެިހރާއްޖޭގެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްރިޕޯޓަށްް ްއަޅުަގނޑު ްބައްލަވާފަ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްައންނާނީ ްއޯޑަރެއް ްސުޕްރީމް ްެވސް ްވެރިކަމުަގއި މަނިކުފާނުގެ

ްމާ ްޤާނޫނު ްބަދަލުކޮށް، ްޤާނޫނު ްވިހެއުމަށް،ްބަލައިލާއިުރގައި ްޤާނޫނެއް ްއުފަންކުރުމަށް، ްޤާނޫނެއް ްޤާނޫނުހަދައި، ނަކޮށް،

ނޑަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއްޮއވޭ.ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމީހުންނަކީ ްވޯޓުދޭ ްދިރުވައި ޤާނޫނު

ް ްއަދި ްބަންދުކުރަން. ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްރ2114ްަފެންނަނީ ްވެސް ްއަހަރު ްދެންްވަނަ ްމަޖިލީސް އްޔިތުންގެ

ްަރއްޔިތުްން ްގޮތަކުން ްއެްއެވސް ްރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ްައކީ ްއޭނާ ްފާއިުޒ؛ ްހުރި ްޯކޓުަގއި ްސުޕްރީމް ނުބާއްވަން.

ްޤާނޫނާއިް ްދަނީ ްއެ ްއޭނާ ްއަމުރުކުރަުމން ްމައްޗަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްމީހެއް. ްހުރި ްމަޤާމެއްގަިއ އިންތިޚާބުނުކުރާ

ްިއސްލާ ްއާއި ްހެދިފަިއާވްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤައުމުތަކުގައި ްހުރި ްތަރައްޤީވެފައި ްހުރި، ްހެދިފައި ްދުނިޔޭގައި މްދީނާއި

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްހިތާމަކުރަން ްމިއަދު ނޑު ްހިނަގމުންދަނީ.ްއަޅުގަ ްކޯޓު ްބޮޑު ްއެންމެ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްޚިލާފަށް ޤާނޫނުތަކާ

ލަށްްއެއްޗެހިިކޔަިއ،ްޣީބަބުނެ،ްމިްކުރާްމަސައްކަްތ.ްމެންބަރުންނަށްްއެވަރުްނޭގި،ްއެއްްމެންބަރުްއަެނއްްމެންބަރާްދިމާ

ްޓަކައިް ްހެދުމަށް ްކުަރނީ،ްޤާނޫނު ްމި ްއުފަން ްރިޕޯޓެއް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްރައީްސ.ްކުޑަުހަވދޫ ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްމިްއޭަގއިްއަންނަންޖެހޭްކަންކަންްއުފަންކުރަންެވގެން.ްައޅުަގނުޑްމިްމަޖިލީހުގައިްވާަހކަދައްަކނީްރަ އްޔިތުންްއަުޅގަ

ްބަެއއް.ްުއއްތަމަް ްބޭނުންވާ ްނުހަނު ްޢަދުލުއިންޞާފު ްަރއްޔިުތންނަކީ ްާދއިރާގެ ނޑުމެން ްފޮނުވީމަ.ްއަުޅގަ ްހޮވާފައި ތަނަށް

ނޑިޔަރަށްްކާރުޮކޅުްދީފައި،ްމާބުލްޖަހާފައިްހުރިްރާއްޖޭގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްދިރިއުޅޭްވަރުގެްހަމަޖެހިފައިްހުރިްގެް ފަ

ނިޑޔާރުްދިރިއުޅޭް،ްދިނީމާ ސުވިމިންޕޫލަށްްއެްމަނިކުފާނުްއެރެންްބޭނުންވިޔަްސްއެރޭްގޮތަށްްދިވެހިރާއްޭޖގެްއުއްތަމަްފަ

ްރަނގަޅަށްތޯއޭް ްއަހާލަން،ްހަމަ ްއަރިހުން ނޑިޔާރު ްފަ ްއުއްތަމަ ްބޭނުންވަނީ ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްހަމަޖައްސާފައި ގެ

ނިޑޔާރުކަންްތިްުކރަނީ.ްއިސްލާމް ދީނުގައިްއެންެމްކަމެއްްހަމަޖައްސަންްމިްޖެހެނީްއިންޞާފުްޤާއިމުކުރަން.ްއުއްތަމަްފަ

ްމިއަދުް ްއިސްތިއުފާދޭން. ްޖެހޭނީ ްތިމާ ްޤާއިމުނުކުރެވެންޏާމު ްއިންޞާފު ްތިމާއަށް ްހަމަކުރުން. ްތިލަފަތް މާނައަކީ
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ްފަރާ ްޝަރީޢަތްކުާރ ްިދމާވެއްޖެ ްނިކަމެތިކަެމއް ްބޮޑު ްުނލާހިކު ްަޤއުމުަގއި ްަބއެްއްއަޅުަގނޑުމެން ްބަރުގަދަ ްމާ ތްތަކުން

ްނެތް.ް ްބެލޭކަށް ްމަޖިލީހުން ްމި ްޖަރީމާތައް ްހިންގާ ްއިސްވެހުެރެގން ނޑިޔާރު ްފަ ްއުއްަތމަ ްދެކެވަަޑއިގެން، ކަމަށް

ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަ ްމި ްދިޔައިރުަގއި ްމިހާހިސާބަށް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުރިހާްޝުކުރިއްާޔ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑިއެގންނެވި ހުސަށް

ނޑުމެންގެްކުރިމަތީަގިއް މެންބަރުންނަށްްވަނީްފުރުޞަތުއަރުަވއިްނިމިފަ.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑުްޖެހޭނީްމިހާރުްއަޅުގަ

ެގ11.2ްޖެންާޑގެްމިްވާްކޮމިޓީެގްރިޕޯޓަށްްބަހުސްކުރުމުގެްމަރުޙަލާްމިްހިސާބުންްނިންމާލަން.ްއެހެންކަމުން،ްމިއަދުގެްއެ

ްކްލެސިފައިކުރުުމެގް ްޗެނަލް ްރީބްރޯްޑކާސްޓުކުރާ ްގަާވއިދު، ްދަރަޖަކުރުމުގެ ނަޑއެޅުމާއި ްކަ ްގިންތި ްހުށަހެޅިފައިވާ ދަށުން

ްކޮމިޓީްން ްގަާވއިދު ްަގވާއިދުތަކަށް ްމި ްަގާވއިދު؛ ްފާސްކުރުމުގެ ްއަދަިބއްޔަތު ްޝާއިޢުކުރާ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ގަާވއިދު،

ް ްއޮންނާނީްދިރާސާކުރަްއވައި ްދެން ްމިހާހިސާބުން ްދެން ްދިޔައީ. ްއެ ްނިމިގެން ްމަރުޙަލާ ްބަހުސް ްރިޕޯޓުގެ ހުށަހެޅުްއިވ

ަގއި،ްވޯޓުަނގާްގަީޑގަ.1:31ްމަޖިލީހުގައިްމިްރިޕޯޓުްބަލަިއަގތުމަށްްނެގޭްޯވޓުނެގުން.ްމިްޯވޓުނެގުންްއޮންނާނީްިމއަދުގެް

ނޑުް-11.3 ްއަޅުގަ ްނިމުމަށްފަހު ްމައްސަލަ ްމި ްދެން ްމިއަދުގެްްއެހެންކަމުން ްޖެހެނީ ްމި ްއެނބުިރލާން އަނެްއކާެވސް

11.3ްްްއެޖެންޑާގެ ްކޮމިޓީނ11.3ްްއަށް. ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްބިލު؛ ްލޯނުެގ ްދަރިވަރުންގެ ްަވނީ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްދަށުން ގެ

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްރިޕޯޓު. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި 27ްްދިރާސާކުރަްއވައި ގަިއ2113ްއޮކްޓޯބަރ

ްމަޖިލީހަށްްމެންބަ ްރިޕޯޓު ްމި ްލިބިފަެއއްނުވޭ. ްއިޞްލާޙެްއ ްެއއްެވްސ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވިފައިވޭ. ރުންނަށް

ްޙަމްދޫންް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއިނގުަރއިދޫ ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިީޓގެ ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ

ްވަން.ްޙަމީދު.ްރިޕޯޓުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުްهللاްޢަބްދު

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްމްދޫންްޢަބްދުނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙައި

ްޤައުމީް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްލޯނު ްދަރިވަރުންގެ ްހުށަހަޅާލަނީ ްމި ްރައީސް.ްއަުޅަގނޑު ްޢިްއޒަްތތެރި `ްޝުކުރިްއޔާ

ްމާ ްމަޖިލީސް، ްރައްޔިތުން ްރިޕޯޓު. ްހުށަހަޅާފައިވާ ްފަަހރު ްމި ްކޮމިޓީން ްނަންބަރުްތަރައްޤީ ްދިވެހިރާއްޖެ، ލެ،

ްބިލަކ1ްްީ-/ރ2113ގތކ/ ްލޯނުގެ ްބިލު.ްތަޢާރަފު.ްދަރިވަރުންގެ ްލޯނުގެ ްދަރިވަުރންގެ ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީގެ ްތަރައްޤީ ޤައުމީ

ްގުޅޭް ްބިލާ ްމި ްރިޕޯޓަކީ ްބިލެކޭ.ްމި ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ވަނަްދުވަުހ؛ްެއ2111ްްނޮވެމްަބރ24ްްވަނަްރިޕޯޓޭ.ްފުރަތަމަްރިޕޯޓުްއެކުލަަވއިލަްއވާފައިްވަނ2ްްީކުަލަވއިލާްގޮތުންްއެ

ް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްޓަކައި ްދިރާސާކުރެއްވުމަްށ ްބިލު ްހުށަހެޅުއްުވމުން ްމަޖިލީހަށް 28ްްރިޕޯޓު 2111ްމާރޗް

ްމިދެންނެވި ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްފޮނުްއިވއޭ. ްދުވަހު ްފޮުނވުމާްްވަނަ ްބިލު ްލޯނުގެ ްދަރިވަުރންގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަތީން ގޮުތގެ
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ްކޮމިޓީންް ްގޮތް. ްގެންދެވި ްމަސަްއކަތްކުިރައށް ްރިޕޯޓެވެ. ްަވނަ ްދެ ްެއކުލަަވއިލާ ްގޮތުން ްުގޭޅ ްބިލާ ްކޮމިޓީން ގުިޅގެން

ްފެނިވަޑަިއގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްލޯނުގެ ްލުއި ްދަރިވަުރންގެ ްބިލަކީްދިރާސާކުރެްއވިއިުރ، ްމި ްވަނީ ންފައި

ްކަމަެށވެ.ް ްބިލެއް ްެއކުލަާވލެވިފަިއވާ ްމަްއޗަށް ްއުސޫލެްއގެ ްލާޒިމުކުރާ ްލޯނުދިނުން ްދަިރވަުރންނަށް ްބޭންކުތަކުން ވިޔަފާރި

ްމުޅިްން ްބިލު ްމަްއޗަށް ްއުސޫުލތަކެްއގެ ްތަފާތު ނާޑްމުޅިން ްމަިއގަ ްބިނާވެފަިއވާ ްނަމަ،ްބިލު ްއިޞްލާުޙކުރާ ްބިލު ްމި އަދި

ްއެ ްމިގޮތަށްްއަލުން ްދަންނަވާލުމުން ްމެންބަރަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްފާހަގަކުރެވިފަިއވޭ. ްއަށް ްކޮމިޓީ ްކަމަށް ކުލަވާލަންޖެހޭ

ް ްމިގޮތުން ްވިދާޅުވެަފއޭ. ްވަނީ ްކަމަށް ްރީޑްރާްފޓުކޮށްދެްއވާނެ ްބަދަލުކުރައްަވއި 15ްްބިލު ްބިުލގ2111ްެެމއި ްކުރިން ގެ

މަށްްދެންނެވުނޭ.ްނަމަވެސްްއެްބިލުގެްރީޑްރާފްޓެއްްކޮމިޓީްއަށްްލިބިފައިނުވާތީްރީޑްރާފްޓެއްްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުއްަވއިދެްއވު

ްކޮމިޓީނ2111ްްނޮވެމްބަރ24ްް ްކަމަށް ްރަނގަޅުވާެނ ްހުށަހެޅުްއވުން ްފަރުމާުކރެއްވުމަށްފަހު ްއަލުން ްބިލު ްއެ ްަވނީ ަގއި

ްގުޭޅްގޮތު ްެއްރިޕޯޓާ ްފޮނުވިފައޭ. ްމަޖިލީހަށް ްއަނުބރާ ްބިލު ްލަފާދެއްވަިއ،ްއެ 22ްްން 2111ްްާމރޗް މާރޗ23ްްްާއއި

ްޑްރާފްޓެއ2111ްްް ްބިލުގެ ްމި ްމެންަބރު ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްބަހުްސަގއި ްކުެރވިފަިއވާ ްމަޖިލީހުގައި ްުދވަހު ވަނަ

ްއެދިަވޑަިއގަތުމުްން ްފޮނުްއަވއިދެއްވުމަށް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްބިލު ްއެ ްކަމަށާއި ްގެންދަވާ ތައްޔާރުކުަރްއވަމުން

ގައިްވަނީްކޮމިޓީްއަށްްއެްބިލުްއަނބުާރްފޮނުއްވާފައޭ.ްނަމަެވސްްއެްބިލުގެްރީޑްރާފްޓުްކޮމިޓީްއަްށ2111ްްމާރޗ28ްް

އޭޕްރީލ17ްްްލިބުންްލަސްވަމުންދާތީްބިލުްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރުްއެްރީޑްރާފްޓުްހުށަހެޅުއްވުންްއަވަސްކޮްށދެއްވުންްއެދިް

ްކ2112ު ްމިހާތަނަށް ްނަަމވެސް ްދެންނެވުނޭ. ްމަސައްކަތުންަގއި ްްެރވުނު ްބިުލގެ ްރީމި ްޑްާރފްޓެއް ުނވޭ.ްލިބިަފއެއްއަދި

ްވަނަްބައްދަލުވުމުަގއިްނިންމެވ8ްިވަނަްއަހަރުގ2113ްްެގެްަގއިްބޭއްވިްކޮމިޓ2113ްީޖުލައ25ްްިް،ކޮމިޓީގެްހުށަހެޅުމަކީ

ްބިލުދަރިވަރުން ްލޯނު ްކޮމިޓީންް،ގެ ްްމި ްމަަސއްކަތް ްުހށަހެޅުއްވިްވޭނީފަށަިއގަނެދިރާސާކުރުމުގެ ކޮމިޓީްްމެންބަރުްބިލު

ްބިލު ްއެ ްފޮނުވައިދެްއވުމުންރީްްގެއަށް ްމިްޑްރާފްޓެއް ްއާއި ްާވތީ ްކަމުަގއި ްޑްރާފްޓެއް ްބިލުެގްއާ ްއެ ްއަށްްހާތަނަށް ކޮމިޓީ

ްލިބިފައި ްއުނިްނުވާތީ ްާތވަލުން ްކޮިމޓީގެ ްބިލު ްކުރުއެ 13ްްމަށެވެ. 2113ްްއޯގަްސޓު ްދުވަހު ްއަލުްންަވނަ ކޮމިޓީ

23ްްް،ަލވައިލުމަށްފަހުއެކު 2113ްްއޮްކޓޯބަރު ްކޮމިޓީެގ ްބޭއްވި ްދުވަހު 17ްްވަނަ ްަބއްދަލުވުމުަގއި ޖުލަިއ25ްްވަނަ

ްކ2113ޮ ްއޭުރގެ ްަގއި ްކޮމިޓީގައި ްމި ްިނންމެވިްނިންމެވުމަށް ްމެްނބަރުންހިމިޓީން ްމިްްމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ތާއީދުކުރަްއވައި

ޒިރުަވޑަިއގެންެނވިްމެންބަރުންގެްިއއްތިފާޤުންްށްްހުށަހެޅުމަށްްކޮމިޓީްއަށްްހާްރިޢާޔަތްކުރެްއވުމައަލުންްރިޕޯޓުްމަޖިލީހުންް

ްކޮމިޓީގެްރިޕޯޓު.ްައއްސަލާމްޢަލައިކުމް.ްްދަންނަވައިލެވުނީް.ްމ2113ިއޮްކޓޯބަރ23ްްުއެވެ.ްްނިންމެވި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޕޯޓަށްްވާހަކަދެްއުކމަށްް ްފުރުޞަތުއާދެ!ްމި ްޙަމްޒާްްނީއަރުވަމިހާރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ްއަށް.ް

ް
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ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްިޢއްޒަތްތެރި ްދިވެްޝުކުރިއްޔާ ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްކުދިންނަށްްރަީއސް. ްއެ ްކުދިންނަށް ްދާ ްތަޢުލީމަށް ްމަތީ ހިރާއްޖޭަގއި

ްތަޢުލީމަށް ްއިތުރުންްބޭނުންވާ ްފީެގ ްިޓއުޝަން ްނުވަތަ ްފީ ްިޓއުޝަން ްުނވަތަ ްފައިސާ ްގޮުތގެްްބޭނުންާވ ދިރިއުޅޭެނ

ނޑުމެންްއެންމެނަށްްތަންތަނުގައި ކޮށްްވިޔަފާިރްކަމެއް.ްދިވެހިާރްއޖޭގައިްޚާއްޞަްްވެސްްއެނގޭްފައިސާްނުލިބޭކަމީްއަޅުގަ

.ްއާދެ!ްމިްހިނަގއިދިޔަްކަމަކަްށްވެފަްދަގޫނދަތިްއުްލިބުންްއޮންނަނީްވަރަށްްވެސްްދަިރވަރުްނނަށްްލޯނުްބޭންކުތަކުން

ްވަޢުދުތައްް ްއެފަަދ ްފަރާތްތަކުްނ ްގިނަ ްވަރަށް ްއިންތިޚާބުގަިއ ްފަްވެަފއިްރިޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްވާެންވަނީ. ރާތުން

ްއިންޓްރެސްޓުްޭރޓެއްަގއިްދަިރވަރުންނަށްްލިބޭނެްގޮތަށް.ްއަޅުްް،.ްއާދެ!ްުލިއްލޯނުވަޢުދުތަކެްއްވެފަ ނޑުްހިތުންްގަުކޑަ

ް ްޛަރީޢާ ްބިލުގެ ްމުހިއްމުމި ްވެގެންދިއުމަކީ ްއެގޮތަށް ްދަންނަވާލަްންްއިން ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއަދި ކަމެއް.

ްއަހަރަކުް،ބޭނުން ްކޮންމެ ްބޭންކުތަުކގެ ނޑައެޅޭްވިޔަފާރި ްކަ ްބަޖެޓު ްއިންސައްތަްވެްސ ްކޮންމެވެސް އެއްްއިުރަގިއ

ްބަޖެޓު ްގޮތަށް ްލޯނުދޭ ްއެދޭދަރިވަރުންނަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަްންްކުރުމަކީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ކަމެއް.

ނޑަށްްތާއީްބޭނުންވަނީްދަރިވަރުންނަށްްލޯނު ދުކުރެވޭްވިސްނުމެކޭ.ްލިބޭްގޮތަށްްއުފެދޭްޤާނޫނީްކޮންމެްވިސްނުމަކީްއަޅުގަ

ްހަމަ ްއެއީްއެއަދި ްލޯނަކީ ްލިބެްނވާ ްމި ްކިަޔވައިްާއއެުކ، ްއާމްދަނީގަނިމުމަށްފަހުްދަރިވަރުން ްލިބޭ ްަމއްޗަްށްިއ އެްއގެ

ްއުދަގުެލއްް ްއަނބުރާ ްމުހިއްމުްބިނާކޮށް ްެއއީ ްވުމަީކ ްފައިާސއަކަްށ ްދެއްކޭެނ ނޑުްްކަމުަގއިްކަމެއްްްނެތި ްއަުޅގަ ވެސް

ްމަސަްއކަތެއް.ް ްރަނގަޅު ްމަސަްއަކތަކީ ްއޮތް ްކުރައްވާަފއި ްމި ްކޮމިޓީން ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ދެކެން.

ްމުހިއްމުްއަޅުަގނޑުް ްދިއުމަކީ ްލޯނުލިބިގެން ްދަރިވަރުންނަށް ްސިަފއިަގއި ްޤާނޫނެްއގެ ްގޮތުަގއި ކަމެްއ.ްްޤަބޫލުކުރާ

އާދެ!ްއަޅުަގނޑުމެންްދިވެހިރާއްޭޖެގްް،ނަމަްއޮތްްބިލުްޤާނޫނަކަށްްހަދައިފިްއަޅުަގނޑުްހިތުންްމިްމަޖިލީހުންްމިހާރުްމިް

ްހަމަގައިމު ްއަހަމިއްޔަތުކަން ްދޭ ްތަޢުލީމަށް ްއިތުުރވެެގންދާނެްމަތީ ްގުަނއަކަށް ްއެތައް ނުޑްްވެސް ްއަޅުގަ ކަމަށް

ް ްބިލުގަިއ ްމި ްޭބނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްމީގެއިތުރުން ްކަންކަމަީކްްމިޤަބޫލުކުރަން. ްަބއެއް ވާ

ްވާނަމަ ްކަންކަމަށް ްޤަބޫލުނުުކރެވޭ ްބިލާް،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ް ްފްލޯްމި ްމި ްނިންމުމަީކ ްގޮތެއް ްކަމެދު ްއޮތް މެކޭ.ްގައި

ްމުހިއްމުްހެންނަމަވެސްއެ ްނިމިެގންދިއުމަކީ ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްލިބޭ ްލޯނު ްދެކޭތީްކަމެއްްލުއި ްކަމުގައި ނުޑެގް، އަުޅގަ

ްލަން.ްަވއްަސލާމްޢަލައިކުމް.ްވާހަކަކޮޅުްނިންމާ

ް

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއާދެ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބެހޭޝުކުރިއްޔާ ްލޯނާ ްދަރިވަރުްނގެ ްއަިއއްސަް! ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވަރަށްްްބިލެއް އޮންނަތާ

ނޑުްހަނދާންވާްގޮތުންްތިންްއަހަރަށްް،ެވއްޖެ.ްއެަތއްްދުވަަހކަށްފަހުްދުވަސް ވުެރްގިނަްދުވަްސވެފައިްމިްބިލުްްއަުޅގަ

ްއެީކގައިްމި ްބަދަލުތަކަކާ ްޮބޑެތި ްވަރަށް ްއަދި ްައއިއިުރަގއި ްނިިމގެން ނޑުމެންނިްއައީ. ްއަުޅގަ ްައީއ. ެއްްސްވެްިމގެން

ްމިކޮމިޓީ ްބަދަލުވެފައި ްމިްބިލު ްކުރުމަށްފަހު ްގިނަްަމސައްކަތްަތއް ްވަރަށް ްއަނެއްކާެވސްްްއެްއަގއި ްއޮތީ ްހުށަހެޅިްއެ ބިލު
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ްވަރަށް ްގޮތަށްްބޮޑެތިްފަރާތުން ްވިާދޅުވި ްމުޤައްރިރު ްކޮމިީޓގެ ްބޭނުންވާީތވެ. ްގެންނަން ްައޅުަގނޑަށްްް؛ބަދަލުތަކެއް

ކުރިންވެސްްވަރަްށްމުހިއްމުވެފައިްއޮތްްބިލެއް.ްްރަށްވެސްްއަދިްމީގެއިްވެއްެޖްއޔާްމިއީްމިހާރުންްމިހާޤަބޫލުކުރެވޭްގޮުތގަ

ްރައްޔިުތން ްނިކަމެތި ްރާއްޖޭގެ ްފެޭނ ްއެބަ ްތައުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަމތީ ްދަރިންނެއް ްއެތައް ްހާނެއް ސިލުކުރުމަށްްލީމު

ްއާމްދަނީ ްގޮތްްް،އިބޭނުންވެފަްއަށްްޓަކައި ްލިބޭނެ ްލާރި ްއެ ްބޭނުންވެގެން ްއަދި ްތަން. ްތިބި ްބޭނުންވެފައި ްއަށް ފައިސާ

ްަކއިީރގައިް ްމުއްސަދިންގެ ްކައިރީަގިއްސަލާންޖަހައިގެންް،ނެތިގެން ްނޯކިރީކޮށްގެންދީގެންް،މަހުޖަނުންގެ ްބޭފުުޅންނަށް ްއެ

ްަމސައްކަތްކޮށްްްވެސް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްވޭތޯ ްގޮތްަތކެއް ްކުރެވޭޭނ ްއަމިއްލަްް،އެކަން ްޯނކިރީއަްއަދި ެވސްްްކުރަމުންށް

ްއިތުރުް ްއަދި ްގޮތްގޮތަށް ްެއހެން ްނުވަތަ ްމަަސއްކަްތކުރަމުންވަޒީާފއަދާކުރަމުން ްއާމްދަނީތައްް،ގަީޑގައި ްބޮޑެތި ް،ވަރަށް

ް ްވަރަށް ްއަޅުބޮޑެތި ްފެނޭ. ްއެބަ ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްކުދިން ްކިޔަަވމުންދާ ްހޯދައިގެން ްފައިސާ ްވެެގން ނުޑްޖިހާދުތައް ގަ

ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްމި ްސަބަބުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްބަދަލުވީމާް،ހިތުން ްޤާނޫނަކަށް ްބިލުްމީތި ްސަބަބުންމި ްޤާނޫނުެގްް،ގެ އެ

ނޑަްށްްއިތަެކއްްއަްނނާނެވިްކަންތައްތަަކށްްވަރަށްްބޮޑުްލުއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުުކރެވެނީްމިދެންނެސަބަބުންް ކަމަށް.ްއަޅުގަ

ާޔްމިއީްވަރަށްްމުހިއްމުްޤާނޫނެއް.ްމިއީްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްޮކންމެހެންްބޭނުންވާްޤާނޫނެއް.ްކުރެވޭްގޮުތގައިްވެއްެޖއްޤަބޫލު

ްރައީސަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެމް.ޑީއަޅުްް،އެނގިަލއްވާނެ ނޑުމެްނެގ ްގަ ްމެނިފެސްޓޯަގިއ ް.ީޕގެ ްތައުއޮންނާނެ ްލީމުްމަތީ

ްގޮތްތަ ްލުއިފަސޭހަ ްސަރުކާރުން ްފަރާތްތަކަށް ްބޭނުންވާ ްހަމަޖައްަސއިދީފަ.ކެހާސިލުކުރަން ްމައްޗަށްްްއް ްއެންމެ ހަމަ

ްގޮތްތަެކއް ްތަންފީޛުްސީް.ކިެޔވޭނެ ްޚަރަުދގައި ްަދއުލަތުގެ ްސިޔާސަތުދާ ްއޮްނނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްުކރެވޭނޭ ދުްމިއަްަތކެއް

ްކުރިމަތިވެ ްމިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބެހޭްަފއި ްގޮތާ ްސަރުކާރުގަްވާ ްމި ްއޮީތްއަދި ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެްގޮތުން ްއި

ްއުސޫެލއްް ްގެްނގުޅޭ ްނޭނގޭއިރުަގއިްކަންކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމަ، ނޑުމެންާންއަދި ްއަުޅގަ ްމިއަދު ެއއާެއކީަގއި

ނުޑމެންނަށްް ްއަުޅގަ ރުފިާޔ23ްްް،ރުފިޔާްއަށ22ްްއިއްެޔގަިއްނުވަތަްއިްއެޔގެްކުީރގައިްފެނުނީްމިްބައްދަލުކުރިއިުރގައި

ްދިޔަްމަސްކިލޯ ްގަންނަމުން ްއަމިްއަށް ްތިރިވެގެންދިޔަްރުފިޔާއ16ްާދު ނޑުްތަން.ްމިްހިާސބަށް ްއަުޅގަ ޤަބޫލުކުރާްްވެސް

،ްމަސްވެރިންގެްދަރިންްކިޔެވުމަށްްޓަކައިްނުވަތަްއެްދަރިންނަށްންނަށްްލިބޭްނިކަމެތިކަމެއް.ްރަްއޔިތުްގޮތުަގއިްެވއްޖެއްޔާ

ްދަރިން ްްއެ ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް ްތަޢުލީމު ްހޯދަބޭނުންާވްމަތީ ްމިފައިސާ ްމަްސކޮުޅެގްްން ްދުވަހަކަށް އުޅެނީ.ްދުވަހެއް

ްވާމިކަހަލަްކަންްހައްދާްއެިތޮކޅުގެްައގުްދަްށވުމާ،ްތަރުކާީރކޮުޅެގްއަގުްދަްށވުމާ،ްއަގުްދަްށވުމާއި ވާނަްކަމަށްްްތައްތައް

ް ްމުހިއްމުކަން ްވަކިން ްބޮޑުމިއަދި ްބިލެއްގެ ްތަފްސީލުކޮްް.ަފދަ ްވަރަށް ްއޮތް ްބިލުަގިއްއެބަ ްއަޅުގަްމި ްހަމަްށް ްހިތުން ނޑު

ް ްލުއި ްތެރޭގައިްވަރަށް ްުލއިް،ިނޒާމެްއގެ ްގޮްވަރަށް ްގޮގޮތަކަްށ ްޤަބޫުލކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްސް ވެއްެޖއްާޔްތުަގއި

ްމަތީ ްގޮސް ްފުރުޞަތަށްްދަރިވަރުންނަށް ްހާސިލުކުރެވޭނެ ްްތައުލީމު ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްލިބޭނެްބޭންކުތައް މެދުވެރިކޮށް

ް ްހަމަޖެހިގެންދާނެ ްއެހެންވީމާއިންތިޒާމު ްސަބަބުން. ްޤާނޫނުގެ ްމި ްބޭ، ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއެންމެއަުޅގަ ްވީ ްނުންވަނީ

ް ްއަވަހަކަށް ްމި ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފޮނިީމރުކަން ްމުހިއްމުކުކިަޔވާޤާނޫނުގެ ްވަރަށް ްލިބިގެންދިއުަމކީ ްކަމެކޭ.ްދިންނަށް

ްފާސްކޮ ްޤާނޫނު ްމި ްމަޖިލީހުން ްމި ްައވަހަކަށް ްރަްވީހާ ްމިއަދުގެ ްއަދި ްޤާނޫނުްށްދެއްވައި ްމި އީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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ްބާރުް،ދީޤުކޮށްތަޞް ްޤާނޫނުގެ ްް،މި ްަރްއޔިތުޙުކޫމަތުގެ ްދަރިދިވެހި ްރައްޔިތުްނގެ ްފުރުޞަތުްންނަށް،ްދިވެހި ްމި ންނަށް

ްއެދޭ ނުޑެވސް ްއަުޅގަ ްދަންަނވާލަްކަމަކަށްްލިބިގެންދިއުމަކީ ްވާހަކަ ްެއ ްއެާއއެީކގަްވާތީވެ ްހަމަ ްފާހަގަކޮށްލަްންން. އި

ްޤަބޫލުކުެރޭވް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހައްލުކުރުމަކީ ްމައްސަލަ ްދިމާވަމުން ްމިހާރު ްކަރަންޓަށް ްރަށްަތކުަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭނުންވޭ

ކަމެއްްދީގެންްއިސްކަމެއްްީދގެންްުކރަންޖެހޭްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްްވަރަށްްމުހިއްމުގޮތުަގއިްެވއްޖެްއޔާްމިްސަރުކާރުންް

.ްސްްރައްޔިތުންްތިބީްއަދިރީގަވެްނުލިބިގެންްރޭްހަތަރުދަމުއިްވެސްްކަރަންޓުްކަަމށްވާްވެލިޫދގަްާދއިރާގެްރަެށއްރައީސްގެް

ްނޮޅިވަރަްމގަް ްއޭެގކުރިން ްހަތަރުދަމުްއިއަދި ްިއއްޔެ ްއަދިރީަގއިްވެސް ްއެހެންވީމާް.ތިބީްވެސް ްއެިކް، ތަފާތު

ްތަފާތުތަކުްކަންކޮޅު ްދިމާވަމުންްގަިއ ްއެަބ ްހަމަޖައްަސއިދޭމަްއސަލަތައް ްިއންތިޒާމުތަކެއް ްޚިދުމަތްދެވޭނެ ްކައިރިން .ް،

ްމަ ްޙައްޤުން ްއަސާސީ ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްހްރޫމުވިޔަނުދިނުމަށް ްއޮތްޓަކައި ްސަރުކާރުްންްކުެރވެން ްމި މަސައްކަެތއް

ްމުހިއްމު ްޮކންމެހެން ްކުރުމަކީ ްއެްކަމެއްްއިސްކަމެއްީދގެން ްވާތީ ްދަންނަވާލަންްކަމަށް ްވެސް ްއަދިްްވާަހކަ ބޭނުންވޭ.

ްމަސްް ްގެއްލުމާއެާއއެީކގައި ްލިބެމުންދާ ްބޭނުންވޭްބެހޭްވެރިންނަށް ްދަންނަވާލަން 22ްް،ގޮތުން ްއަްށ23ްް، ރުފިޔާ

ނގިްހެނދުނުްއިރުއަރާއިރުގައިްނޭްނުވާވާހަމަްއެއްފަހަރާްރުފިޔ5ްްާރުފިޔާްނުވަތ4ްްަ،ްގަންނަމުންދިޔަްމަސްކިލޯއަކުންް

ްކަންބޮޑުާވްކަމެއްވަރަްްެވސްްިޓގެންދިއުމަކީްވެއް ްއަށް ްއިންތިހާ ްޤަބޫލުކުެރވޭްްމި،ްވާީތވެްކަމަށްްށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ެވސް

ްފިޔަވަޅުވެއްޖެްްގޮތުން ްއިތުރު ްސަރުކާުރން ްލިބެއްޔާ ްރައްޔިތުންނަށް ްައޅަިއގެްނ ް ްހަމައަގު، ް ވެސްްްމަހަށްންޖެހޭ

ް.ްފަހަރެއްަގއިްވެދާނެްކަންނޭނގެކަމަށްްފެންނަނީްހަމަްއަގުްހޯދައިދިނުމަކީްކޮންމެހެންވެސްްބޭނުންތެރިކަމެއްްލިބެންޖެހޭ

ްބަދަލުކުރީމަ ްވެިރކަން ްިއއްތިހާދަކުން ްް،ގުޅިފަިއވާ ްނުވަތަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްލިބުނީމަ ްޚަރަދުތައްްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ

ްގޮުތގަ ްކަމެްއގެ ްކޮށްލާ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްބަޔަކުއި ްޤަބޫލުކުރާ ްފަހަރެްއަގއި ްއެހެންްވެސް ްތިބެދާނެ. ނަމަވެސްްވެްސ

ްބޭނުމެއް ްއެހެންވީމާްއެްޫނންްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަާވަކށް. ްވާހަކަ ްފުރުޞަތަށްް، ްދެއްވި ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހ31ްްުހިސާބުން ްޢިއްޒަތްތެިރްމިނެޓުގެ ސްަވގުތުކޮެޅއް

ްޖަހާއިރު.ްޝުކުރިއްާޔ.1ްްގެްމަސައްަކތްްކުރިއަށްދާނީމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާ

ް

ް]އަށ13:11ްްްިއނ12:31ްްްހުސްވަގުތުޮކޅު:ް[ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްކުރިައށްގެންދާއި ްފަަށއިގެން ްަމސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްއަޅުް`. ނޑުމެްނގެްރު ގަ

ް.ްދަރިވަރުްނގެްލޯނުގެްބިލުްޤައުމީްތަރައްޤީްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްަވއިްނިންމެވ11.3ިންާޑްކުރިމަތީގައިްމިްވަނީްއެޖެ

ްބަހު ްރިޕޯުޓގެ ްމި ްރިޕޯޓު. ްއެދިވަަޑއިްގޮތުެގ ްފުރުޞަތަށް ްމިހާރު ްމަރުޙަލާގައި ްއަށްްސް ްޖަލްސާ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ގެން،

ްސްްމިްރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުވައިްނިމުނީ.ްއެހެންކަމުން،ްމިްބަހުތިއްެބވިްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަްވަަޑއިގެންވެްޒިރުހާ

ް ްނިމުނީ. ްައއިޓަމުހިސާބުން ްއެޖެންޑާ ްކަންކ12ްަް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްހުރި ްއެހުމަށް ްވޯަޓށް ްއޮތީ ްދިއުމަށް މަށްްއަށް

ްއައިޓަމު ްމި ްއެހުން. ްޢަމަލުކުްވޯޓަށް ްއުސޫލުގެއަޅުަގނޑުމެން ްްރަމުންގެންދާ ްއެހެންވީމާްްަގއ1:31ިމަތީން ،ްއޮންނާނެ.

ނޑުްރަނގަީބލުޖެހުމަށްފަހުްޖަލްސާްފަށާނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްމ1:25ި ނޑާލަން.ްްަގއިްއަުޅގަ ހިސާބުންްޖަލްސާްމެދުކަ

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން: ް(އަށ13:38ްްްއިނ13:12ްްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްފަށާއިުރ ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށްްް-12`. ްކަން ްއަހަންހުރި ޯވޓަށް

ްއެދެން.ް ްއަރިހުން ްައމީންޢާއްމު ްޖައްސަވައިެދއްވުމަށް ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަކައި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްއެހުން. ވޯޓަށް

ް ްއައިޓަމު ްހިސާބަށ12.1ްްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއެޖެންޑާ ްނިންމާ ްވޯޓުން ްތެރެިއން ްމަސައްކަުތގެ ްދުވަހުގެ ްއޮތީ ްމި ަގއި

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންތައްަތއް ްހުރި ްދަންނަވަން ްވޯޓަްށ ްމިއަދު ްއެހުން. ްވޯޓަްށ ްކަންކަމަށް ގޮސްފަިއވާ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްއެއީ ްދަށުނ241ްްދަންނަވައިލާނަން. ްމާއްާދގެ ްސަލާމަތީްްވަނަ އުފައްދަންޖެހޭ

ްކުެރްއވިް ްރައީސް ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަދަާލ ްއައިސްަފއިވާ ްއަދަދަށް ްކޮމިޓީގެ ްބެހޭ ޚިދުމަތްތަކާ

ްއޮތީް ްނިމިފައި ްބަހުސްކޮށް ްމިއަދު ްމަޖިލީހުން ްދެން ްހުށަހެޅުންަތއް. ްހޯްއދަވައިެދއްވާަފއިވާ ްދަށުން މަޝްވަރާތަުކގެ

ްމަޖިލީ ްޕްރޮސެިކއުޓަރްރައްޔިތުންގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަްނތައްތަކާ ްމުއަްއސަސާތަުކގެ ްމިިނވަން ހުގެ

ްކަމަށްް ްނެތް ްއިތުބާރު ްމަްއޗަށް ްމުޢިއްޒުގެ ްއަޙްމަދު ްއަްލއުްސތާޛު ްޑޯންޝައިން/ ްހުންނެވި ްމަޤާމުގައި ޖެނެރަލްކަމުގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްގޮތަށް ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްޖެނެރަްލްވ228ްަކޮމިޓީން ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްދަށުން ް)ށ(ެގ ްާމއްދާގެ ނަ

ްއެް ްއޮފީހުން ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދެންމެ ްމައްސަލަިއގައި ްއެ ްދެންނެވުން. ްވޯޓަށް ްމެދު ްވަކިކުރުމާ ްމަޤާމުން ކަމުގެ

ްސި ްއިސްތިޢުާފގެ ްމުޢިއްުޒގެ ްއަޙްމަދު ްައލްއުސްތާޛު ްއޮފީހަށް ްއެ ްސެކްރެޓަރީ، ްއެފެައރޒް ްލީގަލް ީޓއެްއްއޮފީހުގެ

ްމިއަދަކުް ނޑު ްއަުޅގަ ްޯވޓަކަށް ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްއެހެންަކމުން، ްވަނީ. ްޔަޤީްނކަންދެއްވާަފއި ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާކަން

ްޗެނަލްް ްރީްބރޮޑްކާސްޓުކުރުުމގެ ްަގާވއިދާއި ްަދރަޖަކުރުމުގެ ނޑަެއޅުމާއި ްކަ ްގިންތި ްއޮތީ ްދެން ނުދަންނަވާނަން.

ްވޯޓަ ްަގވާއިދަްށ ްާތވަލުންްކްލެސިފައިކުރުުމގެ ްކޮމިޓީގެ ްތަރައްޤީ ްޤައުީމ ްބިލު ްލޯނުގެ ްދަރިަވރުންގެ ްދެންނެވުން. ށް
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ްދެންނެވުން.ް ްވޯޓަށް ްމެދު ްމައްސަލަތަާކ ް ްމި ްިނންމެވުން. ްގޮެތއް ްރިޢާޔަތްކުރަްއވައި ްމަޖިލީހުން ްމެދު އުނިކުރުމާ

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްޕްރޮސެކިުއޓ226ްަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްބުނަނީ ްާމއްދާގަިއ ްއިސްތިޢުފާދޭންްވަނަ ްޖެނެރަލް ރ

ްސިޓީް ްއެ ްހުށަހަޅައި، ްައށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަޔާންކޮްށ ްެއކަން ްސިީޓއަކުން ްނަމަ، ބޭނުންވެއްޖެ

ްހުރިހާް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްވަިކީވއޭ. ްމަޤާމުން ްއެ ްޖެެނރަލް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްިލބުމުން ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްިމްްޢިއްޒަތްތެރި ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަުޅަގނޑު ްދަންނަވަން. ްެޗކުކޮށްލެްއވުަމށް ކާުޑކޮޅުތަްއ

ްޤާނޫނީް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްިޔތުންގެ ްއެލަޔަންސަށް ްޑިވެޮލޕްމެންޓް ްމޯލްޑިވްސް ްކަމަށްވާ ްޕާީޓއެްއ ްސިޔާސީ ދަންނަވަނީ،

ންްއުފައްދަންޖެހޭްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކާްބެހޭްވަނަްމާއްދާގެްދަށ241ްުހައިސިއްޔަތުްލިބުމާްގުޅިގެންްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްމިް ްހުށަހެޅުން ްފުރަތަމަ ްއޮތީ. ްހުށަހެޅުމެއް ްދެ ްހުށަހެޅުން. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްއެކުލަަވއިލުމާ ްއަލުން ކޮމިޓީ

ް)އެމް.ޑީ.އޭ ްއެލަޔަންސް ްޑިވެލޮޕްމެންޓް ްމޯލްޑިވްސް ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ްސަލާމަތީ ްއަށްްދަންނަވާލަނީ. )

އަށްްހަމަޖައްސަިއ،13ްްހަމަޖައްސާްއެއްްޮގނޑިްއިުތރުކޮށް،ްއަދިްކޮމިޓީގެްޖުމްލަްއަދަދުްއޮނަހިރުްއަދަދެއްްކަމަށްވާް

ްޕާޓީ،ް ްޑިމޮކްރެޓިކް ްމޯލްޑިިވއަން ްތަމްސީލުކުރާ ނޑި ްގޮ ްގިނަ ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގައި ްވަގުތު ްމި ނޑި ްގޮ ްއެއް އިތުރުކުެރވޭ

ްހަމަޖެއްސު ްއަށް ްވޯޓުެދްއވުމަށްް)އެމް.ޑީ.ޕީ( ްގޮަތކަށް ްފެނިވަޑައިގަންަނވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު މާ

ްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

19ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 61ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 31ް.ްފާސްވުމަށް .ްއެހެންކަމުން،ްސިޔާީސ61ް.ްޖުމްލަ

ްލިބުމާް ްހައިސިއްޔަތު ްޤާނޫނީ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްއެލަޔަންސަްށ، ްޑިވެލޮޕްމެންޓް ްމޯލްޑިވްްސ ްކަމަްށވާ ޕާޓީއެއް
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ްޤާ ްގުިޅގެން ްޚިދުމަތ241ްްނޫނުއަސާީސގެ ްސަލާމަތީ ްއުފައްދަންޖެހޭ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ްއަލުންްވަނަ ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ތަކާ

މޯލްޑިވްސްްްންހޭްކޮމިޓީބެްއެއީ،ްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކާ؛ްފުރަތަމަްހުށަހެޅުންޅިފައިވާްލުމާްގުޅޭްގޮތުންްހުށަހެއެކުަލވައި

ްއެލަޔަޑިވެލޮޕްމަ ްންޓް ްއިތުުރކޮށްް(އެމް.ޑީ.އޭް)ންސް ނިޑ ްގޮ ްެއއް ްހަމަޖައްާސ ްއަދަުދްް،އަްށ ްޖުމްލަ ްކޮމިީޓގެ އަދި

ޓަކައިްއިތުރުކުރެވޭްެއއްްޮގނޑިްިމްވަގުތުްމަޖިލީހުގައިްއެންމެްްއަށްްހަމަޖެއްސުމަށްްޭތރަްއްްކަމަށްވާއޮނިހިރުްއަދަދެ

ނިޑްތަމްސީލުކުރާްމޯލްިޑިވއަންްޑިމޮކްރެިޓކްްޕާޓީ ގޮތަށްްހަމަޖެހުމާްއަށްްހަމަޖެއްސުމަށްްާފސްވެއްޖެ.ްމިް)އެމް.ޑީ.ޕީ(ްްގޮ

ނޑުްްގުިޅގެންްދެން ް(ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމިކޮަޅކަށްފަހުަވގުތުވޯަޓކަށްްނުދަންނަވާނަން.ް)ްއޮތްްހުށަހެޅުަމށްްއަުޅގަ

ްަގވާއި ްދަރަޖަކުރުމުގެ ްަކނަޑއެުޅމާއި ްގިންތި ްކާސްޓުްރީބްރޯޑްްާދއިްދަންނަވަނީ ްޗެނަލް ްގަާވއިދާއިްކުރާ ްކްލެސިފައިކުރުުމގެ

ްބެހޭމުްަގވާއިދުަތކާްޢާއ2118/6ްްބިއްޔާުތްފާސްކުރުމުެގްަގާވއިދު؛ްޤާނޫނުްނަންބަރުްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްާޝއިޢުކުރާްއަދަ

ް ްޖަދުވަލް ްހިމަނައި،1ްޤާނޫނުގެ ްދިރާސާކުރައްަވއިްްގައި ްކޮމިޓީން ްގަވާއިދު ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިޞްލާޙުކުރުމާ ްޤާނޫނު އެ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްފާސްކުރެއްވުމާ ްގޮތަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްގޮތުގެ ނިންމެވި

ްދެއްވުމަށް.ނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

55ްްދެްއވީ:ވޯޓުް

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބައިް ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ 57ްވެިރވި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .29ް ްޖުމްލަ .57ް ްގިންތިް. އެހެންކަމުން،

ްގަާވއި ްދަރަޖަކުރުމުެގ ނަޑއެޅުމާއި ްކަ ްރީބްރޯޑްާކސްޓުދާއި ްޗެނަލް ްގަާވއިދާއިުކރާ ދިވެހިާރއްޖޭަގިއްްކްލެސިފައިކުރުމުެގ

ްއަދަ ްގަާވއިދު؛ޝާއިޢުކުރާ ްާފސްކުރުމުގެ ްޤާްިބއްޔާތު ްނަންބަރު ްބެހޭޢާއ2118/6ްްނޫުނ ްގަާވއިދުތަކާ ޤާނޫނުގެްްުމ

ް ްހިމަނައި،1ްޖަދުވަލް ްނިންމެވިްްގައި ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިޓީްނ ްގަވާއިދު ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިޞްލާޙުކުރުމާ ްޤާނޫނު އެ
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ނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީް(ްފާސްވެއްޖެ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހުޅުއްވިްގޮތަށްްގޮތުގެްރިޕޯޓުްމަޖިލީހަށްްހުށަހެް އަޅުގަ

ގޮެތއްްްޔަތްކުރަްއަވއި،ދަރިވަރުންގެްލޯުނގެްބިލު،ްަޤއުމީްތަރައްީޤގެްކޮމިޓީގެްާތަވލުންްއުނިކުރުމާްމެދުްމަޖިލީހުންްރިޢާ

ްހުށަހަޅުއްނިންމަވައި ްކޮމިޓީން ްތަރައްީޤގެ ްޤައުމީ ްއެދިަވަޑއިގެން ްފާސްކުރެއްވުމާދެްއވުމަށް ްރިޕޯޓު މެދުްްވާފަިއވާ

ްދެއްވުމަށް.ްްނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

24ްްވޯޓުްދެްއވީ:

39ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 63ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .32ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،63ް. .

ްމަޖިލީހުް ްމެދު ްއުނިކުރުމާ ްާތަވލުން ްކޮމިޓީގެ ްތަރައްޤީގެ ްބިުލ،ްޤައުމީ ްލޯނުގެ ްރިދަރިވަރުންގެ ްގޮތެްއްން ޢާޔަތްކުރަްއވައި

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްނިންމަވައި ްކޮމިީޓން ްޤައުީމްތަރައްީޤގެ ްއެިދވަަޑިއގެން ްފާހެއްްދެްއވުމަށް ްފާސްކުރެްއވުމަށް ނުވި.ްރިޕޯޓް

ްާތަވލުގައި ްކޮމިީޓގެ ްތަރައްޤީގެ ްޤަުއމީ ްފާސްނުވުމުން ްދެމިްމިގޮތަށް ްބިލު ްލޯުނެގ ްކަމަށް،ްދަިރވަރުންގެ އޮންނާނެ

ްނިމުނީ.12ްްމުްއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްތިޔަްވިދާޅުީވ.ްއެޖެންޑާްައއިޓަރަ

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތުުރްއެހެންްމަސައްކަތް.ްމިްައއިަޓމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެްތ.ްއިް.13ްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ް
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ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޮންނާނީ،ް ްޖަލްސާއެއް ްދުވަހ2113ްުނޮވެމްބަރ26ްްުދެން،ްމަޖިލީހުގެ ްއަްނގާރަ ަގއި.ްމަޖިލިސ9:11ްްްްހެނދުނުްވާ

 .ްނިމުނީ

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل والحود

____________ 


