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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهالة والس  حين، الحود هلل والص  حون الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުން.ްތެރިްޢިްއޒަތ23ްްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/6މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ް.ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތް.3.2ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް-3.2

ް

ްޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން.ރިް.4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްއަިއަޓމުގެްދަށުންްކަމެއްްނެތް.ސަުތންްއަންގާްއެްނގުން.ް.ްރިޔ4ްާޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނެތް.ްކަމެއްއިޓަމުގެްދަށުންްުސވާލު.ްމިްއ5ްަޑާްައއިޓަމުްއެޖެން
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ް

ްގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.ްމަޖިލީހ6ު

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްމަޖ6ިައއިޓަމު ްކަންކަން.. ްހުށަހަޅާ ްމޭޒުން ްރައީްސގެ ްކޮމިޝަނުްނ6.1ްްްލީހުގެ ްއިލެކްޝަންސް މިހާރު

ްނަމަ ްއިންތިޚާބުބާްއވައިފި ްތާރީޚުތަކުަގއި ްހަމަޖައްސާފައިވާ ްބޭްއވުމަށް ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ަގިއ2118ްނޮވެމްބަރ11ްް،

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްހަމަވާއިރު ްދައުރު ްރިޔާސީ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިާވ111ްްފެށުނު ްމަތިން ްގޮުތގެ ްމާއްދާަގިއވާ ވަނަ

ްކަމަށާ،ްއަިދް ްހާލަތެއް ްދިމާވާނޭ ްމައްސަލަތަކެއް ްޤާނޫނީ ްހާލަތަކީ ްމި ްކަމަށާ،ްއަދި ްއޮތް ްފުރުޞަތު ްނެތުމުގެ ރައީސަކު

ްހައްލު ްމައްސަލަ ްކަމަާށ،ްމި ްދެކެވަޑަިއގަންނަވާ ްކަމަށް ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްއެކަށީގެންވަނީ ްއެންމެ ކުރުން

ްގެންގޮސްެދއްވުންް ްކުރިއަށް ްއިސްނަންގަަވިއގެން ްމަިޖލީހުން ްމަަސއްކަތް ްހޯއްދެވުމުގެ ްހައްލު ްމައްސަލަތަކަށް މި

ް ްރަީއސުލ2113ްްޮއކްޓޫބަރ23ްްއެދިަވޑަިއގެން ްދުވަހު ްބުދަ ނުޑްވީ ްއަުޅގަ ްމައްސަލަ. ްިސޓީގެ ްފޮނުއްވި ޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަމީންޢާއްމުްއަރިހުންްމަޖިލީހަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުްއވިްސިޓީްިއްއވަވާލަދިނުމަށްްެއދިްދަންނަވަން.ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްސަލާމަށްهللا ްވެދުން ްމިހާރުްޝާހިދަށް، ްދަންނަވަމެވެ. ފަހު

ްނަމަ،ް ްބާއްވާ ްއިންތިޚާބު ްތާރީޚުތަކުަގއި ްހަމަޖައްސާފައިވާ ްބޭއްވުމަްށ ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް

ވަނަްމާއްދާގަިއވާްގޮުތގެްމަތިނ111ްްްަގއިްެފށުނުްރިޔާސީްދައުުރްހަމަވާއިުރްޤާނޫނުއަސާީސގ2118ްްެނޮވެމްބަރ11ްް

ފަިއވާްރައީސަކުްނެތުމުގެްފުރުޞަތުްއޮތަތީ،ްއަދިްމިްހާލަތަކީްޤާނޫނީްމައްސަލަތަކެއްްދިމާވާނެްހާލަތެއްްއިންތިޚާބުކޮށް

ްކަމަްށް ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެަކށީގެންވަނީ ްއެންމެ ްހައްލުކުރުން ްމަްއސަލަ ްމި ްއަދި ކަމަށާ،

ްހޯއްދެ ްހަްއލު ްމައްސަލަތަކަށް ްމި ްކަމަށާ، ްމަޖިލީހުންްދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ްރައްޔިތުންގެ ްމަަސއްކަްތ ވުމުގެ

ް ްދެންނެވީމެވެ. ްއެދި ްގެންގޮސްެދއްވުން ްކުރިއަށް 18ްްއިސްނަންަގވަިއގެން 1434ްޛުލްޙިއްޖާ .2113ްޮއކްޓޫބަރ23ްް،

ްޚާދިމްކުމް،ްމުޙައްމަދުްވަޙީދު.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމައްސަލައިަގއި ްއަޅުަގނޑުމ1ްެމި ްބަހުސް ްފުރުޞަތުްގަިޑިއރުގެ ްބަހުސަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވަނީ. ްމި ނަޑއަޅާފައި ްކަ ން

ް ްއަށް 25ްްހުޅުވާލަން.ްއެމް.ޑީ.ޕީ 15ްްމިނެޓު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްއަށް 7ްްމިނެޓު.ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއަށް ްޕާޓީ 3ްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރީ

ވާްކޮންމެްޢިއްޒަތްތެިރްމިނެޓު.ްއަދިްަވކިްޕާޓީައކަށްްނިްސބަތްނ3ްުމިނެޓު.ްޤައުމީްޕާޓީއަށ3ްްްމިނެޓު.ްއެމް.ޑީ.އޭްއަށްް
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ް ްވެސް ްމެންބަރ3ްްުމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހިންނަވަރު ްއަރުވާނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތު މިނެޓުއިރުގެ

ްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާލިޙު.

ް

ްލިޙުްވާހަކަދެްއކެވުން:ންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާހިންނަވަރުްދާއިރާގެްމެ

ްޢިްއޒަތްތެ ްމުހިއްމުްޝުކުރިއްާޔ ްވަރަްށ ްއަީކ ްމަްއސަލަ ްއޮތް ްމި ްިމއަދު ްކުރިަމތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ރި

ްދަިތް ްއުނަދގޫ، ްކުރިމަތިނުވާވަުރގެ ްމިހާތަނަށް ްކުރިަމތިވެފަިއވާ، ްހަޔާތުގަިއ ްދުސްތޫރީ ްައޅުަގނޑުމެންެގ މައްސަލަެއއް.

ްއު ްމި ްކުރިމަތިވެގެން ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްުދވަހެްއެގްމައްސަލަެއއް.ްއަުޅގަ ްވަިކްގޮތަކަށް،ްވަކި ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ޅެނީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމައްސަަލއެްއ. ްއުޅޭ ްުނކުރެިވގެން ްކަމެއް ްކުރަްނވީ ްގޮތުްނ111ްްތެރޭގައި ްވާ ްމާއްދާގައި ަވނަ

ް ްނިމުމުގެ ްދައުެރއް ްރިޔާސީ 121ްްހިނގަމުންދާ ްއަުކ31ްްުދވަހާިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދޭތެޭރގަިއ ދުވަހާ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއިން ްމިއަދު ްނުކުެރވިފަ. ްއެކަން ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްނިންމަންޖެހޭ. ތިޚާބުކޮށް،

ްނެތިއްޖެް ްއިންތިޚާބުކުރެވިަފއި ްރައީަސުކ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްހަމަާވއިުރގައި ްދައުރު ްއަކީ ްމަްއސަލަ ްުއޅޭ ްމި ކުރިމަތިވެގެން

ނޑަ ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްގޮތް ްކަންކުރާނެ ްއެހެންނަމަވެސްްނަމަ ްމައްސަލަ. ްބަޔާންކޮށްފައިނެތުުމެގ ެއޅި،

ްވެރިާޔް ްއިސް ްއެންމެ ްދައުަލތުގެ ްވެރިާޔ، ްމަތީ ްއެންމެ ްބާރުެގ ްހިންގުުމގެ ްވެރިކަން ްބަާލިއރު ްރޫޙަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްރައީސުލް ްހުންނަ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްައދި ްގޮުތގަ. ްމީހެއްގެ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްހުންނަނީ ްމި ްައކުްއަބަދުވެސް ޖުމްހޫރިއްޔާ

ްސާފުކޮްށް ްވަރަށް ްގޮތް ްކަންކުަރންވީ ްނަމަ ްނެތިއްޖެ ްތެޭރަގއި ްދައުުރގެ ްގޮްތ؛ ްކުަރންވީ ްކަން ްހާލަތެއްގައި ނެތް

ްދިމާލަށް.ް ްމީހަކާ ްހުންނަ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްބަދަލުވަމުންދަނީ ްވެިރކަން ްއަބަދުވެސް ްއޮތް. ްއެބަ ބަޔާންކޮށްފައި

ްހާ ްނެތް ްމަޖިލީހުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރަްއޔިތުންގެ ްހާލަތެއްގައި ްނެތް ްރައީސް ްނައިބު ްރައީސް. ްނައިބު ލަތެއްަގއި

ރައީސް.ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްެއކަންްކުރެވެންްނެތްްނަމަ،ްނައިބުްރައީސް.ްދެންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެް

ްއެހެންވީމާ،ްވަ ްމީހަކަށް. ްއިންިތޚާބުކުރާ ްތެރެއިން ްހިންގުުމގެްމެންބަރުންގެ ްވެރިކަން ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްސާފުކޮށް ރަށް

ބާރުގެްއެންމެްއިްސވެރިޔާްޢަްއޔަންކުރާނެްގޮތްްމިްއޮތީްސާފުކޮށްްއެނގެން.ްއެހެންކަމުންްޤާނޫނުއަސާސީގެްމިްރޫޙަށްް

ނޑުގެްހުށަހެޅުމަކީ،ް ނޑުްމިއަދުްމިްކަމަށްްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހަޅާނަން.ްއަޅުގަ އަހަރުްފެށުނުްްވަނ2118ްަބަލައި،ްއަުޅގަ

ްނަަމް ްނުކުރެވިއްޖެ ްިއންތިޚާބު ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްއަންނައިރު ްނިމުމަކަށް ްދައުރު ރިޔާސީ

ނޑ11ްްުވަަންއަހަރުގެްނޮވެމްބަރްމަހުގ2113ްްެއިންތިޤާލީްގޮތުންްޢަމަލުކުރާނެްގޮތުގެްއުސޫލު.ް ވަނަްދުވަުހގެްރޭގަ

12ްް ްއ2113ްަޖަހާއިުރ، ްއިންތިޚާބުވެފައިުނވާްވަނަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެއް ްއާ ްއިންިތޚާބުގައި ްރިޔާސީ ްބާްއވާ ހަރު

ގައިްފޮނުްއވ2113ްްިޮއްކޓޫބަރ23ްްނަމަްކަންކުރާނެްގޮތްްމިްމަޖިލީހުންްނިންމުމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއޮފީހުންް

ްތިރީގައި ްއުސޫުލ ްކަންކުރާނެ ްހާލަތުގައި ްމި ްއަންަގވާފަިއވާތީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްްސިޓީން ްެއވެ. ްބަޔާންވަނީ މި

ްރައްޔިތުންެގް ްއަދާކުރާނީ ްވާޖިބުތަްއ ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ްމަޤާމުގެ ްއެ ްއިންތިޚާބުކުރެވެންދެން ްމީހަކު ްއަލުން މަޤާމަށް
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ްހަވާލު ްއެކަމާ ްނަމަ، ްނެތް ްހަވާލުެވވެން ްއެކަމާ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްރައީސެވެ. ވާނީްމަޖިލީހުގެ

ްނަަމް ްނެތް ްހަވާލުވެވެން ްއެަކމާ ްރައީސަށް ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްރައީސެވެ. ްަނއިބު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

މިގޮތުެގްމަތިންްް-އެކަމާްހަވާުލވާނީްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤަރާރަުކންްހޮވާްއެްމަޖިލީހުގެްމެންަބރެކޭ.ް)ށ(

ްހަވާުލެވވޭނީްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްވާޖިބުތަކާ ްމަސްއޫިލއްޔަާތއި ްނައިބުކަުމގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ަމޤާމާއި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްކަމަށް ްހުންނަންވާނެ ްމީހެއްގައި ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ް)ނ( ް ްމީހެކެވެ. ްފުރިހަމަވާ ްޝަރުތުތަްއ ްް-ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްއުސޫލުގެ ްފަރާތްްމި ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ )ހ(ގައި

ް ްގިަނވެގެން ްހަވާލުވާތާ ްމަޤާމާ ްބުރު،21ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްފުރަތަމަ ްރިޔާީސްއިންތިޚާބުގެ ްތެޭރަގއި ދުވަހުގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ 111ްްއަދި ްއިންތިޚާުބގެ ްހާލަތުަގއި ްާވ ްމާއްާދގަިއ ްނަމަ،2ްްވަނަ ްބާްއވަންޖެހިއްޖެ ްުބރެއް ވަނަ

ްއި ްރިޔާސީ ްނިންމަންވާނ2ްްެންތިޚާބުގެ ްއިންތިޚާބުކޮށް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްބާއްވައި ްބުރު ވަަނ

ް)ރ( ްޤާނޫނުްް-އެވެ. ްނަތީޖާ ްރަސްމީ ްއިންިތޚާބު ްއެ ްބާއްވަިއ، ްިއންތިޚާބު ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްގައި ް)ނ( ްއުސޫލުގެ މި

ް 2118/12ްްނަންބަރު ްޤާނޫނުގެ ްއިންތިޚާބުގެ ްކޮމިޝަނުނ15ްްްރިޔާސީ ްއިލެކްޝަން ްމަތިްނ ްގޮތުގެ ްމާއްދާގަިއވާ ަވނަ

ް ްގިަނެވގެން ްފެިށގެން ްވަގުތުން ްާޝއިޢުުކރާ ްގެޒެުޓަގއި ްަސރުކާރުގެ ްއިޢުލާންކޮށް، ްތެރޭަގއ18ްްިޢާއްމުކޮށް ގަިޑއިރު

ނޑަައޅާފަިއވާްމީހަުކްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމަށްްހޮވޭްމީހަކުްއަދިްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްނައިުބގެްމަޤާމަށް ކަ

ޤާނޫނުއަސާސީންްް-ވަނަްމާއްދާގައިްބަޔާންކޮށްަފއިވާްޮގތަށްްމަޤާމުގެްހުވާކުރަންވާނެްއެވެ.ް)ބ(114ްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެވެ. ްލިބިގެންވެ ްފަރާތަކަށް ްހަވާލުވާ ްޮގތުން ްވަގުތީ ްބާރެއް ްހުރިހާ ްިލބިދޭ ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޤާ ނޑަށްްހުށަހެޅީ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއުސޫލު ްކަްނކުރާނެ ްހާލަތެއްަގއި ްެނތް ްއަކު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫނުއަސާސީަގއި

ނޑުްހުށަހަޅާފައިވާްހުށަހެޅުމެއް.ްވަރަށްް ޤަބޫލުކުރެވޭްއުސޫުލގެްމަްއޗަްށ؛ްއަދިްޤާނޫނުއަސާީސގެްރޫާޙްއެްއގޮތަށްްއަުޅގަ

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާޟުްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުވި

ްމިް.الم عليكنالس   ްގެންދަނީ ްމި ްކުރިޔަށް ްއެޖެންޑާކުެރިވެގން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްރަީއސް.ްމިއަދު ްޢިއްޒަތްތެރި ުޝކުރިްއޔާ

ް ްނޮވެމްބަރ ްައކ11ްްުއަހަރުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިންތިޚާބުކުރަންޖެޭހ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފެށިގެން އިން

ްފޮނުއްިވްއިންތިޚާބުނު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހޯދުމަށް ްލަފަެއއް ްއެކަމުގެ ްމެދުގައި ްގޮތަކާ ްކުރާނެ ްކަން ްނަމަ ކުރެިވއްޖެ

ސިޓީއަކާްުގޅިގެންްބާްއވަމުންެގންދާްޖަލްސާއެއް.ްމިްޖަލްސާގައިްމިކަމާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންވަނީް

ނޑުްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަރަށްްާސފުްއިބާރާތުންްލިޔެ ފައިްއެބަްއޮތްްމިކަންްހިނގަންޖެހޭނެްޮގތް.ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުމެްން ްނުގެނެސް ްިއޞްލާޙެއް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނުކުރަން ޤަބޫލެއް

ްބާ ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން ްމަތިން ްގޮުތގެ ްެއއްގޮްތވާ ްފާސްކުރުމަކާ ްފާސްކުރާ ްމިތަނުން ްމަޖިލީހުގެްމިއަދު ްރައްޔިތުންގެ ރު
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ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްނަމަވެސް ްވީ ްކުރިކަުމގައި ްއެކަން ްއަދި ްަކމަކަށް. ްބަދަލުކުރެވިދާނެ ްމާއްދާއ268ްްާރައީސަށް ވަނަ

ްެވއްޖެްއާޔް ްކަމަށް ްއިޞްލާޙުކުރަްނވެއްޖެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެްނވީމާ، ްވެގެންދާނެ. ްއެކަން ްކަމަކަށް ޚިލާފު

ގޮތުންްވެސްްެއކަންްކުރެވޭނީްާޤނޫނުއަސާސީްއަށްްއެފަދަްބަދަލެއްްގެެނވިގެން.ްއެއީްމިހާުރްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްަވގުތީ

ް ްާއއި؛ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަދ124ްްިހުރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ްހުރި ްމިހާރު ްބުނޭ ްއެބަ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ް ްމި ްަނއިުބ، ްއިސްތިޢުފާދިނ2ްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެއްފަހަރާ ްހާލަތަކަށް،ްމީހުން ްނުކުޅެދުންތެރި ްނޫންނަމަ ން،

ްަހވާލުކުެރވޭނެް ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ްމިކަން ްހިނދެއްގައި ްނުދާހާ ްހާލަތަކަށް ްއަާދނުކުރެވޭ ްމަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމުގެ

ްއެްއވެސްްގޮތެްއްނެތް.ްއަދިްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްކަމެއްްފާސްކުިރކަމުަގއިްވީްަނމަވެސްްެއއީީކްސައްަޙްއަދިް

ްއެކަމެއްްނުނިންމޭނެ.ްައިދް އަޅުަގނޑުމެންްޢަމަލުކުރަމުންްގެންދާްޤާނޫނުއަސާީސގެްރޫޙެްއްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮތަށް

ް ްހަމައެހެންމ145ްްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަދި ްމެންޑޭޓުތަކެއް. ްހުރި ްދީފައި ްކޯޓަށް ްސުޕްީރމް ްއޮތް ްއެބަ ްމާއްދާގައި ވަނަ

އިްވެސްްއެންމެްފަހުގެްނިންމުންްނިންމާްފަރާތަކީްސުޕްރީމްްކޯޓުްކަމަށްްވެސްްދުސްތޫރީްމިފަދަްބޮޑެތިްމައްސަލަތަކުގަް

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްމައްސަަލެއއް؛ްއިންތިޚާބާ ްހުށަހެޅުއްވި ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްޕާޓީން ްހަމައެހެންމެ،ްޖުމްހޫރީ ްއަދި ްއޮތް. އެބަ

ް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްޙުކުުމގަިއ؛ ްމައްސަލައިގައި ްއިނ42ްހުށަހެޅި ްޤަޟިއްޔާ ްއޮތް،ްްެގ ްއެބަ ްބުނެފައި ްާސފުކޮށް ވަރަށް

ް ްގެންދާ، ްމި ްކުރިއަށް 2113ްްމިހާރު ްނޮވެމްަބރު ްއިންތިޚާބުަގއި ްބާއްވާ ްމި ްއަހަރުަގއި ްވެިރޔަުކ11ްވަނަ ްހަމައަށް އާ

ްހުވާކުރުމާ ްއިންތިޚާބުވެ،ްޤާނޫނީ ްވެރިމީހާ ްއަންނަ ްވީނަމަެވްސްއަލަށް ްކަމުަގއި ްނަމަ،ްނުހޮވިއްޖެ ްޢައްޔަންނުކުެރވިއްޖެ

ްދެމިހުންނަންޖެހޭނެް ްަމޤާމުގައި ްއެ ްމީހާ ްހުންނަ ްެވރިކަމުގައި ްނެތި،ްމިހާރު ްވެރިކަްންހުސްކަމެއް ްއޮތް ްމިހާރު ހަމައަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްގޮތް. ްއޮތް ްއެކަން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެއީ ްސާުފ145ްްކަމަށް. ްވަރަށް ް)ނ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

އޮތް.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންވަނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްްޞަރީޙަްއިބާރާތުންްއެކަންްބަޔާކޮށްފައިްއެބަ

ްކަމުގައިް ްމި ްއަދި ްސުވާުލއުފެދޭނެ. ްދޭތެރޭ ްޞައްޙަކަމާ ްމިކަުމގެ ްވީނަމަވެސް ްކުރިކަމުގައި ްމިކަން ްގޮތަށް ްދެންނެވި މި

ލަިއގަިއްއަޅުަގނޑުމެންްޝަރީޢަތަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްކޮންމެްކަމެއްްނިންމިކަމުގައިްވީނަމަވެސްްމިްމައްސަ

ްވީނަމަވެްސް ްާފސްކުރިކަމުަގއި ްގޮތަށް ްތި ްއެްއެޗއް ްކޮންމެ ްމިތަނުން ްއަކީ ްމާނަ ްދާނަން. ްޝަރީޢަތަށް ދާންޖެހިއްޖެއްޔާ

ްިމް ްގޮސްގެން ްދާނަން. ްޯކޓަށް ްސުޕްރީމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވއްޖެއްާޔ ްކަމަށް ްއިޞްާލޙުނުގެންނަ ްއަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ޟިއްޔާްއިންްއެަކންްއެގޮތަށްްނިންމާފައިްއޮއްާވްމިްމަޖިލީހުންްނިންމާްނިންމުން،ްއެްސައްޙަްނިންމުމަކަށްްދެންނެވިްޤަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބާޠިލުވާނެ. ްނިންމުން ްއެ ްއެކަްނ268ްްނުވާނެ. ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްބުނޭ. ްއެބަ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލެއްނުުކރަން. ްކަމަށް ްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުްކުރެވޭނެ ްޕާީޓތަކުން ްސިޔާސީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް،

ޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްއިޞްލާުޙގެނެވިދާނެ.އެްއިޞްލާޙުްގެެނސްގެންްނޫންްގޮަތކަށްްމިކަްންކުރެވޭނެްކަމަކަށްްައޅުަގނޑުް

ްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްއަދިްހަމައެހެންމެްމިއަދުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސް...

ް
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ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުދޫްވަިއކަރަ

ްޚައްސާސީް ްމިފަދަ ްޭބނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްއާދެ، .`

ްމިސްރާބަްށް ްއެެދވޭ ްއެންމެ ްގޮތުން ްސިާޔސީ ްބޮުޑ،ްއަދި ްފިކުރުަތއް ްތަފާތު ްގޮތުން ްސިޔާސީ މައްސަލަެއއްަގއި،ްމިފަދަ

ް ްއެދެވޭްނޫން ްއެހާ ްނިންމުމަކީ ްމައްސަލައެއް ްމިކަހަލަ ްވަގުތު، ްމި ްތަނަކުން ްދާ ްކަންތައްތައް ްމިތާނގަިއ ދިމަދިމާލަށް

ްމިހާރަށްް ްމިހާރުން ްހަމަ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްެއހެނެއްނޫން، ްލަފައެއްުނކުރެވޭ. ްއަޅުަގނޑަކަށް ްކަމަކަށް ްވާނެ ކަމަކަށް

ްކުރުމަ ްމިކަން ްނަމަ ްއިޞްލާުޙގެނެިވއްޖެ ްނުފެނޭ.ްވެސް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްއޮތް ްއެއްވެްސްމައްސަލައެއް ކީ

ް ްބޮުޑ ްއެންމެ ްއޮތް ްވަގުތު ްމި ްރާއްޖޭަގއި ްހުންނެވ3ްްިމިތާނގައި ްވަގުތު ްމި ްތަމްސީލުކުރޭ. ްއެބަ ޕާޓީ

ްއި ްނޫން. ްޭބފުޅެއް ްނިސްބަވެވަަޑިއގަންނަވާ ްޕާޓީައަކށް ްއެްއވެސް ްދެންނެވި ްމި ްައކީ ްމިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަށްދުވަހު

ްދިމާލަށްް ްހުންނެވުމާ ްރައީސް ްހުންނެވި ްމިހާރު ްވެސް ްނިންމުވުން ްއެ ްނުވަތަ ްވެސް ްއަުމރުން ްކޯޓްގެ ްސުޕްރީމް ނުކުތް

ނޑުމެންްއެޭދް ްއަުޅގަ ްވެފަިއްއޮުތމާްއެކު ްކުޑަުކްއިޝާރާެތއް؛ްެއއީްވެސްްކުެރވިދާނެްކަެމއްްަކމަށްްއިޝާރާތެއް ވެސް

ްއަޅުް ްގޮތަީކ، ްރަނގަޅު ްނިމެންދެންްއެންމެ ްބާްއަވއި ްއިންިތޚާބެއް ްގޮތަކީ ްރަނގަޅު ްެއންމެ ްޤަބޫލުކުެރވޭ ނޑުމެނަށް ގަ

ްމިހާރުް ްގޮތް ްހިނގާ ްކަން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްސަބަބަކީ، ްދެމިހުންނެވުން. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނެވި މިހާރު

ްއަުޅގަ ްގޮތްގޮތަށް؛ ްތަާފތު ްމިތާނގައި ްއެނޭގ. ްއެބަ ްއެންމެންނަށް ްިސޔާީސްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހާ ްވީހާވެސް ްހަމަ ނޑު

ނޑުމެންނަށްްއެންމެްޤަބޫލުނުކުރެވޭްގޮތަށްްކަންތަްއތައްްއެބަްހިނގާް ފަރާތަށ2ްްްނުވެވޭތޯްދަންނަވަންްމިްުއޅެނީ.ްއަުޅގަ

ް ްއަދި ްދެންނެވ3ްްިވެސް؛ ްމި ްތިބި. ްއެބަ ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި ްމީހުން ްތަމްސީލުކުރާ ނިޑޑޭޓުން ްކެ ޕާޓީގެ

މިހާރުްހުންނެވިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްތަމްސީލުކުރާްއެްއވެސްްބޭފުަޅކުްމިތާކުްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ؛ް

ްރިޔާސަތާް ްމިތާނގެ ްކޮްށގެންނުވާނެ. ްވަގުތު ްމި ްކަމެއް ްތަނުން ްމި ްމެނުވީ ްއިޞްލާޙަކުން ްގެންނަ ްއަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްވިޔަ ްނައިބުްރައީސަށް ްއަދި ްިވޔަސް ްހަވާލުކުރަން ްބޭފުޅަކު ްއެކަންްއަދި ްތަނުން ްމި ްވިޔަސް ްބޭފުޅަކަށް ްއެހެން ްއަދި ސް

ްއެހެންވީމާ،ް ްކަށަވަރު. ްޔަޤީން، ްހަމަ ްނޫންކަން ްގޮތް ްއޮތް ްމަޞްލަޙަތު ްޤައުމީ ްމަޞްލަޙަތު؛ ްއެންމެ ްއެއީކީ ނިންމަން

ްބޭފުޅަކުް ްކަމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތަނުން ްމި ްމެނުީވ ްއިޞްލާޙަކުން ްގެްނނަ ްއަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަޅުަގނޑުމެންްއިންތި ްނުވާތީވެ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްމަޞްލަޙަތު ްޤައުމީ ްހަވާލުކުރުމަކީ ްމިކަން ްމިތަނާ ްވެސް ޚާބުކުރެވެންދެން

ްމިް ްހަމަ ްސަބަބަކީ ްނުކުރެވޭނެ. ްތާއީދެއް ްހުށަހެޅުމަކަށް ްހުށަހެޅުނު ްމި ްނުކުރެވޭނެ. ްތާއީދެއް ްކަމަށް ްމި ޕާޓީއަކުން

ްރިޢާޔަތްކޮށްފަ ްހަަމ ްމައްސަލައަށް ްވެްސްދެންނެވި ްކަންތައް ްހިނގައިދިަޔ ްމިތާ ްިއއްެޔގަިއ ްިމސާލަކަށް ްއެކަނި. އި

ްމިކަހަލަް ްއުޅޭ. ްއެބަ ްވެސް ްމީހުން ްހޯދާ ްފުލުހުން ްމިާތނގައި ްވެސް ްމިހާރު ްއެނގޭ. ްެއބަ ްއެންމެނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްވާހަކައެްއްއެކި ްހުރިހާ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްނުގޮސްވޭތޯ ްދިމާލަށް ްހިނގާ.ްއަސްުލްއެ ްކަެމއް ްމިްއެތައް ްދާން ދިމަދިމާލުން

ްވާހަކަް ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްވާތީ ްކަމަށް ްނޫން ްމިގޮތް ްއޮތީކީ ްމަޞްލަޙަތު ްޤައުމީ ްއެހެންނަމަވެްސ ްވެސް. އުޅުނީ

ްޤާނޫނީް ްކޯޓުންނާ، ްސުޕްރީމް ްހަމަ ްދިމާލަށް ްހުންނެވުމާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނެވި ްމިހާރު ދަންނަވައިލާފައި
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ްވިސްނުންފުެޅއް؛ ްެއކަީށގެންވާްްބޭބޭފުޅުންގެ ްއެންމެ ްިދޔުމަކީ ްެއކަން ްގޮަތކަށް ްއެކަހަލަ ްނޫން. ްނިންމުމެކޭ ްދެންނެވީ މި

ނޑަށްްފެންނަނީްބޮޑެތިް ކަމެއްްނުވަތަްއެންމެްރަނގަުޅްކަމެއްްކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްހާލަތްތަކެއްްއަންނާތީވެްހަމަްއަޅުގަ

ްމަ ްއެ ްއަދި ްވާތީ. ްބޭފުޅަކަށް ްނިސްބަްތނުވާ ްޕާީޓއަކަށް ްބޭފުެޅއްްއެްއވެސް ްހުރި ްއިންިތޚާބުކުރެވިފައި ްހަމަ ނިކުފާނަކީ

ްއިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންެނވިް ްއަރިހުަގިއ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވެަފއި ްބޭފުޅަކަށް ްހުރި ްއިންތިޚާބުުކރެވިފައި ްވެސް. މިހާތަނަށް

ްތެ ްޙުދޫދުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހަމަ ްއެރީ ްއަތްޕުޅަށް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްދޫކޮށްލެއްވީަމ ްއެކަން ރެއިން.ްބޭފުޅާ

ނުޑްެއދެނީްމިްއިންތިޚާބުްވީާހވެސްްއަވަހަކަްށްބާްއވަިއްނިންމަން.ްނިމެންދެންްމިހާރުްހުންނެވިް އެހެންކަމަށްވާތީްއަުޅގަ

ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާްދެމިހުންނެވުން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްޢިްއޒަތްތެ ްގުިޅގެން،ްޝުކުރިއްާޔ ްމައްސަލައާ ްމި ްއަވަްސެވގަންނާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްަރއީސް. ރި

ްޕާލިމެންޓްރީް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގުޅިގެން ްސިޓީއާ ްފޮނުވި ްތަނަށް ްމި ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްލީޑަުރ،ްހިންނަވަރު ްތާއީދުކުރަން.ްްގްރޫޕްގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ޞާލިޙު

ްވިސްނަިއވަަޑއިގަތުމަށް.ް ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްއެދެން އަޅުަގނޑު

ްެއކަކަ ްފަށަިއގެން ްޒަާމނުއްސުރެ ްިދވެހިރާއްޭޖގައި ްިލޔަމުންދިޔައިުރްވެސް ްއެ ްައޅުަގނޑުމެން ްށްޤާނޫނުއަސާސީެގްރޫހަކީ

ްދައުުރް ްވެރިކަުމގެ ްައންނާތީވެ ްވެރިކަންކުރަމުން ްދައުރު ްހަ ްދައުރު، ްދައުރު،ްފަސް ްަހތަރު ްދައުރު، ްތިން ްދައުރު، ދެ

ް ްދައުރަކީ ްރަީއސެްއެގ ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްދައުރަީކ، ްވެރިކަުމގެ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްއެގޮތުން ްކަމަށ5ްްްހަމަކުރުން. އަހަރު

ް ްއޮތީ ްމި ްހަދައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްނުލައި ްއިންތިޚާަބކާ ްރައްޔިތުންގެ ްއޭގެއިތުރަްށ ނިންމާފަ.

މަޤާމުގައިްެއކަކަށްްދެމިހުރެޭވނެްއެްއވެސްްޙުކުެމއްްކޯަޓކުންްނެރެވޭނެްކަމަށްްެއއީްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްކަެމއްްނޫން.ް

ްއަޅުަގނުޑްމިހެންްމިްދަންނަަވނީްޤާނޫނުއަސާސީްހަދަމުންދިޔައިުރގަ ވަަންމާއްދާެގް)ހ(ަގއ124ްްިިއްޤާނޫނުއަސާީސގެ

ްހާލަތްތަކާް ްހަވާލުކުެރވޭނެ ްަރީއސާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތް. ްކުރާނެ ްކަން ްޮއންނާނެ ްިލޔެފައި ްރަނގަޅަށް ވަރަށް

ްރައްޔި ްނައިބުްރައީްސްނެތިއްޖެްނަމަ ްހަވާުލކުރެވޭެންހާލަތާ،ްއަދި ްނައިބުްރައީސާ ތުންެގްއަދިްރައީސްްނެތިއްޖެްނަމަ

ްއިތުރަކަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެންވީމާ، ްލިޔެފަ. ްއޮތީ ްވެސް ްހާލަތު ްހަވާލުކުރެވޭނެ ްމެންބަރަކާ މަޖިލީހުގެ

ް ްގޮސް ްޓަކައި ްހާސިލްކުރުމަށް ްމަގްސަދެްއ ްސިޔާސީ ްބަޔަކު ްވަިކ ްކައިީރ4ްްއިޞްލާޙުކުރާކަށްނުޖެހޭ. ނޑިޔާރުން ފަ

އިންތިޚާބެއް،ްމުޅިްދުނިޔޭގެްއެންމެންްްރަނގަޅުއިދިޔަްސާފުތާހިރުްބުނެގެންްޙުކުމެއްްނެރެވިދާނެ.ްމިްރާއްޖޭގައިްހިނގަ

ްމިް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރީ. ްވެސް ްެއކަން ްވައްދަިއގެން ްކޯޓަށް ްޓަކައި ްބާޠިލުކުރުމަށް ްއިންތިޚާބު ްއެ ްޮއއްވާ ގޮަވޮގވާ

ްކޯޓަ ްމައްސަަލއިަގއި ްއެ ްނަގަިއގެން ްވަގަށް ްފަޅޮލެއް ްމީހަކު ްވެްސ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމީހަުކްދަންނަވަނީ ްއެ ްދިޔައިމަ ށް

ްއިންތިޚާބެއްް ްނޫން. ްެއއްެޗއް ްބަލަިއގަނެވޭނެ ްއެއީކީ ްއައިަމ ްޙުކުމެއް ްކަހަލަ ްހަލާލުކުރެވޭ ްކެއުން އޫރުމަސް
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ް ްވެއްދީމަ ްގެްނގޮސް ްކޯޓަށް ްނޮވެމްބަރ2113ްްބާޠިލުކުރަންވެގެން ްއަހަރުގެ ްހުންނާނ11ްެވަނަ ްވެރިކަމުަގއި ްަފހުން ގެ

ނަޑއެޅުމަކީްއެއީ ނޑުްހަަމްއެްވާހަކަްދަންަނވައިލާނަންްްމީހަކުްކަ ަފނޑިޔާރުންނަށްްެވސްްލިބޭްާވހަކައެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ް ްތިއްެބވި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްރަނގަޅަށް. 3ްްވަރަށް ްުނވަތަ ްލީޑަެރއްގެ ްމ3ްްިިސޔާސީ ްނޫން ްޙައްެޤއް ޕާޓީއެްއގެ

ްވޯޓު ްާރއްޖޭަގިއ ްމި ްވެިރކަމަކީ ްރާްއޖޭގެ ްމި ްވެރިކަމަީކ. ްރާއްޖޭގެ ްތިބި 18ްްދޭން ްމަތީގެ ްސާީޅސ2ްްްއަހަރުްނ ލަްއކަ

އެތައްްހާސްްރައްޔިތުްނގެްޙަްއޤެއް.ްއަދިްމުޅިްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންގެްޙައްެޤއްްއެްމީހުންގެްމައްޗަށްްވެރިކަންކުރުމަކީ.ް

ްޤާނޫނުއަސާސީގަް ްއެހެްނވީމާ، ްޙައްޤެއް. ްމީހުންގެ ްއެ ްދެންނެވީ ްމި ްަޢއްޔަްނކުރުމަކީ ްވެރިއަކު ްރީއްޗަށްްވޯޓުދީގެން އި

ްނެތް.ް ްކަމެއް ްދައްކާނެ ްވާހަަކެއއް ްއިތުރު ްކޮންމެހެން ްމީހަކަްށ ްވަރު ްނޭނގޭ ްމި ްއޮީތމަ ްލިޔެފަިއ ްހުދުން ކަޅާއި

ްބޭރުންް ްއިމުގެ ްއޮތް ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްނުލައި ްިއންތިޚާބަކާ ްމީހަކަށް ްެއއްވެސް ްމުްއދަތެއް ްވެރިކަުމގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މާްޕާޓީއަކަށްްނުހުންނަްމީހަކުްވެގެން،ްފަޓުލޫނުްމަތީގައިްބަހައްޓާްމީހަކުވެގެން،ްހައިބަތުްއެްއވެސްްމީހަކުްކުރާކަށެއް؛ް

ްއުސޫލެްއް ްއެްއވެސް ްދެވޭނެ ްވެިރކަން ްތާއީދުކޮށްގެން ްތިމަންނަމެންނަށް ްނޫނީ ްގެެނސްގެން ްބަޣާވާެތއް ބޮޑުެވގެން،

ްރަ ްކެރިަވޑަިއގަންނަވަންޏާ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެްއ ްއެކަމެއް ްައދިްނޯންނާނެ. ްިވޔަސް ްރަީއސަށް ްމަޖިލިސްގެ އްޔިތުްނގެ

ްކަންަތއްތަްއް ްހުރި ްކުރަން ްތެެރއިން ްއިުމގެ ްޤާޫނނުއަސާސީެގ ްަހވާލުކުރުމަށް ްވެރިކަން ްވިޔަސް ްމީހަކަށް ދެންހުރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހިންނަވަރު ްއުފާކުރަން؛ ްވަރަްށ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ކުރަންވީ.

ްިމްއިބް ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްހުށަހެޅުމަށް. ްހުށަހެޅި ްމި ްަފރާތުން ްޕާީޓގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު ރާހީމް

ްއެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަް ްއިޙްތިރާމުުކރާނެ. ްމިއަްށ ްމުައްއސަސާތައް ްއެންމެހައި ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްފާސްވެ، ހުށަހެޅުން

السالم عليكن ورحوت وވަނަްުދަވހު.11ްްމަށްްޓަކައިްިނކުންނާނެްނޮވެމްބަރްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންްމިކަންްަތންފީޛުކުރު

ް. وبركاته هللا

 

ްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްައޅުަގނޑަ ްވެސް ްމުނާސަބަތެއްަގއި ްކުރީ ްމައުޟޫޢަކަށް ްގާތް ްމައުޟޫޢާ ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ށްްޝުކުރިއްޔާ

ވާހަކަދަްއކާލެވުނު.ްމިއަުދގެްާވހަކަްއަޅުަގނޑުްފޯަކސްކުރަންްބޭނުންވަނީްޤާނޫނުއަސާސީްިއޞްލާޙުކުރުންްނޫންްހައްލެއްް

ނޑަށްްނުފެންނަްވާހަަކްދަންނަވާލަން.ްސަބަބުތައްްއަުޅަގނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ްމިހާުރް މިްކަމުގަިއްހޯދޭނެްކަމަށްްައޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނުައސާސީްމޮޑެލްކޮށްފައިްމިްއޮތީްއެމެރިކާއާްއެްއގޮތަށް.ްެއއީް؛ްއަަހރުވ226ްީމިްހިނގާްބަހުސަކީް

ްޙަޤީޤަތެއް.ް ްޤަޫބލުކުރާ ްއެންމެން 226ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަްށްވީއިރު ްޤާނޫނުއަާސސީ ްއެތާގެ ްފަހުނ145ްްްއަަހރު އަހަރު

ްކުރަނ1932ްީ ްމި ނޑުމެްންމިއަދު ްއަުޅގަ ްބަހުސް ްކުރި ްމީހުން ްއެ ްއަހަރު ްހެދިއިުރްވަނަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމީހުންގެ .ްއެ

ްއިސްތިޢުފާދީފިއްޔާ،ް ްހާަލތުގައި ްނުކުޅެދޭ ްރައީސަކު ްހުިރ ްއޮތީ ްފޯކަސްކޮށްފައި ްޤާނޫނުއަސާީސ ްމީހުންގެ އެ

ްހަދާނެްގޮތުގެްވާހަކަ.ް ްދެން ްވެއްޖެްއޔާ ްމީހަކަށް ްފުރިހަމަނުވާ ްމީހުނ1932ްްްމަރުވެއްޖެްއޔާ،ްޝަރުތު ްއެ ްއަހަރު ވަނަ
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ްބަހުސަ ްމީހާްކުރި ްހުރި ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްަރއްޔިތުްނ ްހަވާލުވާން ްއަންނަ ްވިދިގެން ްރައީސްކަމަށް ްމުންަތޚަބު؛ ްރައީސް ކީ

މަރުވެއްޖެްނަމަްނުވަތަްއޭނަްއަކީްޝަރުތުްފުރިހަމަނުވާްމީހަކަށްްހަދައިފިްކަމަށްްވާނަމަްނުވަތަްއެްޤައުމަށްްރައީްސް

އްޖެްނަމަްަކންތައްްކުރާނެްގޮތް.ްޤާނޫނުައސާސީްއަށްްއެްމީހުންްގެަނިއްމުންތަޚަބަކުްދައުރާްހަވާުލވާންްދައްުކވައިނުެދވި

ް ްނަންބަރަީކ ްކޮންސްޓިޓިއުޝަްނ؛21ްްއިޞްލާޙުގެ ްެއމެރިކަން ްދަ ްއެމެންޑުމަންޓް ްޓުވެންިޓއަތު ްއިޞްލާޙު. ވަނަ

1932ް ްއެކްޓު ްސަކްެސޝަން ްއޭގެ ްގެނައީ ްމީހުން ްއެ ްފަހުން ްޭއގެ ްިއޞްލާޙުކޮށްގެން.1947ްަގއި. ްމިްަގއި ދަންނަވަން

ް ްވެސް ްމީހުންެގ ްއެ ްވާހަަކއަކީ ްފުދޭވަރެއްެގ145ްްއުޅޭ ްހުންނާނޭ. ްހަމަ ްވެސް ްކޯެޓއް ްސުޕްރީމް ްެވސް ީވއިުރގަިއ

ްއޮންނާނޭ.ް ްަޤއުމުަގއި ްއެ ްވެްސ ްމުއްސަނދިކަން ްޢިްލމުގެ ްފުދޭވަރެްއގެ ްތިބޭނެ. ްވެްސ ްޢިލްމުވެރިން ފިޤުހުގެ

ްމެދުވެރިކޮށްްނު ްމީހުންނަްށްއެހެންނަމަވެސްްޝަރީޢަތެއް ްއެ ްކަމަށް ްކަންކަންްނުުކރެވޭނެ ްމި ްމެދުވެރިކޮށް ްފިޤުހެއް ވަތަ

ްޤައުމުތަކުަގއިް ްއެހެން ްމިއީ ްގެނައީ. ްއިޞްލާޙު ްއެ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަމިއްލަ ްމީހުންގެ ްއެ ްޤަބޫލުކުރެވޭީތއޭ ވެސް

ްައޅުަގނ ްހާލަތޭ. ްއެ ްދިމާވަނީ ްމި ްވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމެކޭ. ްހުރި ްކޮންމެްހިނގާފައި ްއަދި ްއުޅެނީ ްމި ޑުެމން

އެްއޮތްގެންްއަަރއިްހަމަވަނީޭއ.11ްްސަބަބަކާްހުރެްނަމަވެސްްރައީސްްމުންތަޚަބެއްްދައްކުަވއިނުދެވިގެންނޭ.ްނޮވްމެބަރް

ްސަބަބުަތކާް ްއެކިއެކި ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮސް ްތަބާވެގެން ްއިޖުރާއަތްތަކަށް ްތަބާވާންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން އެހާހިސާބަށް

ް ްގޮތްްހެދި ްޢަމަލުކުރަްނވާ ްހާަލތުގައި ްއެ ްދާށޭ. ްހާލަތަކަށް ްދައްުކވައިނުޭދވެެނ ްމުންތަޚަބަކު ްރައީްސ ްއުޅެނީ މި

ް ްކަމެކޭ.ްމިތާނގައި ްކުރެވިާދނެ ްލިޔުމަކީްފަސޭހައިންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ޕާޓ3ްްީޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްއެުކގަ.3ްްއޮތް ްމިްޕާީޓެގްމަޝްވަރާއާ ްކޮންމެގޮތެްއިވޔަސް ްސަަބބަކީ ްދަންނަވާ ްމި ްއަޅުަގނޑު އެހެން

ްުމއްދަތަީކް ްޤަބޫލެްއނުކުރަން.ްދައުރުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދައުެރްއްކަމަކަށް ްދެމިގެންދާނެ ްބުނެފައ5ްްިދައުރަކީ ްކަމަށް އަހަރު

ިއ؛ްެއއްްދައުުރގެްނިމުމާިއްަދއުރުެގްދޭތެރޭގ2ްައެްއޮތީ.ްދެންްފެށޭނީްއާްިރާޔސީްދައުރެއް.ްަހއްލުްހޯދަންްމިްއުޅެނީް

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހޯދަން ްޕްޮރވިޜަނެްއ ްމީންވައިލް ްހުްސވަގުުތކޮަޅށް. ްއަންނަ ްދޭތެރޭގަިއ ްފެށުމާ ްަދއުރުެގ އަނެއް

ނޑުމެންްމިްއުޅެނީ.ްދޭތެރޭްބައްދައިދޭނެްހައްލެއްްހޯދަން.ްއެހެންވީމާ،ް އުޅެނީ.ްސްޓޮޕްްގެޕްްމެޝާރއެއްްހޯދަންްއަުޅގަ

ްވާނަމަްްދައުރެްއގެ ްކަމަށް ްހުރެވިދާނެ ްވެރިކަމުަގިއ ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްފަހަތަށް ްމުއްދަުތގެ ްއެ ްޮއއްވާ ްމުއްދަތެއް ނިމޭ

ްގޮތް.ްއެއްް ްދެ ްއޮންނާނީ ްއަންނާނެ ްޞައްަޙކަން ްތެރޭގަ.ްަރްއޔިތުންގެ ްޞައްޙަކަުމގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހޯދަންޖެހޭނީ އެކަން

ްަބޔާ ްއެކަން ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ްަޤއުމުގެ ްގޮަތީކްގޮތަކީ ްއަެނއް ްބަޔާންކުރުން. ްެއކަން ްޤާނޫނުގަިއ ްނުވަތަ ންކުރުްނ

ް ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްހައްލަަކށްވުން. ްިނކުންނަ ްޮއވެގެން ްޭއގަިއ ްަބިއވެރިވުން ްބަިއވެރިންގެ ްސިޔާީސ ްގިނަ 2ްވީހާވެްސ

ް ްއިޞްލާޙުކޮްށގެން. ްޤާޫނނުއަސާސީ ްކުރެވޭނީ ްވެސް ްމީހުންގ58ްެކަންތައް ްިގނަ ްލަްއކަ ްހޯދޭނީ ެއއްބަސްވުްންްވޯޓު

ްނަމަވެސް،ްއުސޫލެއްް ްވީ ްފާސްކުރިކަމަށް ްވާނަމަ،ްޤާނޫނެއް ްކަމަށް ްއައިސްފި ްމި ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއެ ްލިބިގެން. އެއަށް

ނޑިޔާރުންެގް ްފަ ްހުރިހާ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްއޮތް. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްބާޠިލުވުމުގެ ްއެ ްވީނަމަވެްސ ްކަމަށް ފާސްކުރި

ްޫރލިންއެ ްއޮތް ްނެރެފައި ްއިއްތިފާޤުން ްއޮންނާނެ ްކައުންސިުލ2111ްމާރްޗ14ްްއް ްޖުޑީޝަލް ްޤާނޫުނން ްކޯޓުަތކުގެ ަގއި
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ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަވަންްމިްުއޅޭްވާހަކަްައކީ...

ް

 ބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެން

ްހުށަހެޅުމަށްް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްމި ްމަޖިލީހަށް ްހަމަ ްެވސް ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންގެ ްވަީނ ްބަޔާންކޮށްފައި ްސިޓީަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދަންނަަވން. ްވާހަކަ އިންކާރުކުރާ

ްހުށަހަަޅއިގެްންއިސް ްއެްއޗެއް ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަކީ ްމާނަ ްއޭެގ ްހޯދައިދިނުން. ްަހއްލެއް ްކަމަށް ްމި ނަަގިއގެން

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްސަބަބަކީ ްއޮތް ްބަޔާންކޮށްަފއި ްއެކަން ްނެތް. ްބަޔާންކޮށްަފެއއް ްވާހަކަ ްމާއްާދގަިއ95ްްފާސްކުރާ ވަނަ

ްރައްޔި ްބަޔާްނެވގެންޭވ ްބަހުން ްސާފު ްއޮްތްވަރަށް ްކަން ްޤާނޫނުަގއި ްތެރެައށް، ްބާރުތަުކގެ ްލިބިގެންާވ ްމަޖިލީހަށް ތުްނގެ

ގޮތާްމެދުްއުފެދޭްމުހިއްމުްސުވާލުތަކާްމެދުްނުވަތަްޤާނޫނީްގޮތުންްކަމެއްްއޮތްްގޮތާްމެުދްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްލަފަޔަކަށްް

ްހުށަހެޅި ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްކަންތައްތަކުެގްއެދި ްހުށަހެޅޭ ްމިގޮތުން ދާނޭ.

ްހިމެނޭް ްސުވާލުތައް ްއުފެދޭ ްމެދު ްޞައްޙަކަމާ ްޤާނޫނެއްގެ ްަވިކ ްއާއި ްމައްސަލަ ްމާނަކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ތެރޭގައި

ްކޯޓުންް ްލަފާްސުޕްރީމް ްއެުކ،ްއެ ްބަޔާންކުރުމާ ްބިނާކޮށްފައިވާްސަބަބުތައް ްލަފާ ްދޭ ްކޯޓުން ްކަންކަމަށްްސުޕްރީމް ްމިފަދަ

ްހުށަހެޅޭް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްއިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ްއޮންނަންވާނީ ްލަފާ ްއެ ްއެެވ. ްފޮނުވަންވާނެ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްރައްޔިތުްނގެް ްމާނަކުރަނީ ްމިަކން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަީކ، ްމާނަ ްއެއްފަަދއިންނެވެ. ްޙުކުމްތަކާ ްނެޭރ ްކޯޓުން މައްސަލަތަކުަގއި

ް ްސުޕްރީމް ްއިސްނަގަިއގެން ްރޫޙަކީްމަޖިލީހުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްކުރަންޖެޭހނޭ. ްމިކަން ްޓަކަިއ ްހޯުދމަށް ްލަފަެއއް ކޯޓުެގ

ްފާހަގަކުެރއްިވް ްއެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޅުދުއްފުށީ ްނިންމަންޖެހޭނޭ ްަރއްިޔތުން ްކަންކަން ރައްޔިތުންެގ

ްނިން ްކަމެއް ްމިފަދަ ްމެޖޯރިޓީން ްސިމްޕަލް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށްފަދައިން ްކަމަށް މިދާނެ

އެްއގޮތަކަްށވެސްްޤަބޫލެްއްނުުކރެވޭ.ްެއއީްކުރެވިދާނެްކަެމއްްނޫން.ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައިްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްވަރަްށް

ްނުކުެރވޭެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފާސްކުރުމަކުްނ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްބަޔާންެވގެންޭވ، ްބަހުން ސާފު

ްކަ ްއެހެންވީާމ،4ްްންތައްތަެކއް. ްނުކުެރވޭނެ. ްނުަލއި ްވޯޓަކާ ްރަްއޔިތުންގެ ްވާަހކަ. ްދައުުރގެ ްިރޔާސީ ްއެއީ ްވޭ. ކަމެއް

ްެއކަންް ްނޫނިްއޔާ ްގޮތަކަށް ްލިބޭޭނ ްގޮތެްއގައި ްފުޅާ ްވީހާވެސް ްަބިއވެރިވުން ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިރުަގއި ްހާލަތަކަށް އެފަދަ

ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްފޮނުވާފައިާވްްކުރެވިދާނެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަދި ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެއްގޮަތކަށްވެސް

ްހުށަހަޅަިއގެންް ްޓަަކއި ްޭބއްވުމަށް ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމާނައެއްަގއި ްނުބައި ނަޑއެިޅެގން ްކަ ްވެސް ސިޓީަގއި

ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްަކނަޑެއޅިގެން ްކަންތައްތަކަކީ ްމިްގެންދާ ްމިގޮތަކަށް ްފާހަގަކޮށްލަން. ްހަމަ ނޑު

ކަމެއްްނުކުރެވޭނެްއިނގޭތޯ.ްއަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނުއަސާީސގެްރޫޙުގެްވާހަކަްދައްާކއިރުްކިތައްްބޭފުޅުންތޯްރައްޔިތުންެގް

ްއޮތީް ްމި ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުްނގެ ްެއއީ ްވިސްަނވައިެލއްވީ. ްަމއްޗަށް ްމުހިއްމުކަމުގެ ްބައިވެރިވުުމގެ ފުރިހަމަ



11 

 

ނޫނުއަސާސީްނުދަނޭ.ްހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްްއެއްބަްސވޭ.ްއެގޮތަށްްއެއްބަްސވާތީވެްީމގެްކުރިންްމިްމަޖިލީހަށްްބިލެއްްޤާ

ްަރއްޔިތުްނެގް ްނުކުރެވޭނޭ. ްކަމެްއ ްއެ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތް. ްކަންކުރާނެ ްހާލަތުގައި ްމި ްއޮތީ ްމި ހުށަހަޅާފައި

ްދެންނެ ްމި ްއޮތީ ްމި ްހޯދަން ްލަފާ ްމިްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅަމޭ ްރައިސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބީދައިންނޭ. ވި

ްހުށަހެޅުމެއްެގް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއެހެްނވީމާ، ްފޮނުވުމަށް. ްމަޖިލީހުން ްމި ްަލފަޔަކަށް ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް މައްސަލަ

ް ްމަޖިލީހުން ްމި ްލަަފއެއް ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް ްދަްނނަވަން. ްވާހަކަ ްހުށަހަޅާ ްގޮތުަގއި ްމާއްާދގ95ްްެޤާނޫނުައސާސީގެ ވަނަ

ްދަންނަވާލަން.ް ްކަމުަގއި ްހުށަހެޅުމެއް ްހުށަހަޅާ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްހޯދުން ްލަފައެއް ްކަމުެގ ްމި ްހުށަހަޅައި ދަށުން

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ނޑުްމިްވަގުތަށްްުފރުޞަތުްދޫކޮށްލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަް ްީއސް.ްއަުޅގަ

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުމަޑު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއް ްދާއިާރގެ ްއަލިފުށީ ްޢާޒިމާއި ްސަލާމަތީްޢަލީ ްގޮތަށް ްނުވަދެވޭ ްމާލަމަށް ްމި ްނާޝިޒަށް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްކުްށވެރިކުރާް ްއެކަން ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަލްސާކުރަންޖެހޭތީ ްނުލައި ްމީހުންނާ ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޢަމަލުކޮށްގެން ބާރުތަކުން

ްކަމުގަ ްމި ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްއިހުތިޖާޖުކުރާ ްއަދި ްދަންނަވަން. ްގޮތެއްްވާހަކަ ްހަމަ ްދެކޭގޮތުަގއި ނޑު ްއަޅުގަ އި

ްހުސްކަެމއްް ްއަށް ްޤާޫނނުއަސާސީ ްދެޭކގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީސް. ްމި ްހަމަ ްތަނަކީ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ނިންމަން

ްވަގުަތުކް ްމި ްކުރިއަށްދާކަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްގެނެސްގެން ްއިޞްލާޙެއް ްއިތުރު ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާީސ އަންނައިރުަގއި

ްދެކޭް ްކޮންމެވެސްްއަޅުަގނޑު ްނިންމުން ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްވަގުތެްއ ްއެހާ ްނެތް. ްފުރުޞަތެއް ގޮތުަގއި

ްައޅުަގނުޑް ްކަމަށް ްގޮތެްއ ްއޮްތ ްނިންމުމަކީ ްގޮތެްއ ްަކމުގައި ްމި ްގޮަތކަށް ްފެންނަ ްަބޔަކަށް ްގިނަ ްމަޖިލީހުގެ ގޮތަކަށް؛

ް ްަދއުރު ްވެރިކަމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްވެްސްްއަހަަރށ5ްްދެކެނީ. ްވެރިއަކަށް ްކޮންމެ ްއަދި ްއޮންނަނީ. ލިޔެފައި

ް 5ްްވެރިކަންކުެރވޭނީ ްހިތުނ2ްްްއަހަރުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރެ. ްސަބަބަާކ ްބޮުޑ ްވަރަށް ްއޮންނަނީ ްލިޔެފައި ްކަމަށް ދައުރު

ްހަމަޖަ ްމިގޮތަށް ްމިކަން ްގޮތުން ްސަލާމަތްވުމުގެ ްމަސައްކަތުްނ ްކުރަްއވާ ްނުފައިބާން ްބޭފުޅަކު ްއަރާ އްސާފައިްވެރިކަމަށް

ްއިންތިޚާބެއްް ްފެނޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްގޮތުން ްެވެގންދިޔަ ްކަންތައްތައް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިހާރު އޮންނަނީ.ްއަދި

ްބާރުތަކަށްްނުފޯޒުފޯރުވާް ްފަރާތްތަކުންކަން.ްއެހެންވީމާ،ްސަާލމަތީ ްތިއްަބވާ ްއަޅަީންވެރިކަމުަގއި ްމި ްހުރަސް ބޭއްވުުމގައި

ް ްވެރިކަމުަގއި ްހުންނަާވްމީހަކު ްވެިރކަމުަގއި ްބޮޑު. ްވަރަްށ ްހަމަ ްފުރުޞަތު ްނުޭބއްުވމުގެ ްއިންތިޚާބެއް ހުންނަަވއިގެން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނަމަ ްނިންމައިފި ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްއެކްސްޓެންުޑވާ ްދައުުރ ްމީހެއްގެ ްއެ ބޭފުޅަކަށް
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ްބާއް ްއިންތިޚާބެއް ްކޮންމެހެން ްދެން ްމީހަކު ްއެ ްނުދޭނެ.ްދެކޭގޮުތގައި ްއެހީތެރިކަމެއް ްޭދންޖެހޭ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ާވކަށް

ްދިޔައީް ްމި ްފެނިގެން ްއަުޅަގނޑުެމންނަށް ްވެސް ްފަހަރު ްދެ ްނޯންނާނެ. ްގޮތެްއ ްބޭއްވޭނެ ްއިންތިޚާެބއް ްެވސް ދުވަހަކު

ްވެރިކަމުް ްއެހެންވީމާ، ްތަން. ްދިޔަ ްނުބޭއްިވގެން ްއިންތިޚާބު ްއެ ްހުރަސްއަޅަިއގެން ްބާރުތަކުން ްހުންނަވާްސަލާމަތީ ގައި

ނޑުްދެޭކޮގތުގައިްއެްއގޮތަކަްށވެސްްކޮށްެގންވާނެްކަމެއްްނޫން.ްއަނެްއް ބޭފުޅަކަށްްދައުރުްެއކްސްޓެންުޑކޮށްދިނުމަކީްއަުޅގަ

ްއަދިް ްއަންނަނީ ްފެށިގެން ްބާރުތަްއ ްއެންމެހައި ްަދއުލަތުގެ ްބުނޭ ްއެބަ ްަކނޑަެއޅިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ކަމަކަށް

ްރައްޔިތު ްވެސް ްދެމިއޮންނާނީ ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްކިަބއިަގއޭ.ްއަދި 123ްްްނގެ ްއާއި ްމާއްދާ ްއަްށ124ްްވަނަ ްމާއްދާ ވަނަ

ްހާލަތެއްގައި؛ް ްނެތް ްނައިބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްާއިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެނގޭ ްއެބަ ބަލައިލީމަ

ވާްހާލަތެއްަގއިްނޫނީްދާއިމީްގޮތުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުރައްވަންްަވގުތީްގޮތުންްޢުޒުރުވެރިް

ްމަޖިލީހުގެްރައީސާކަން.ް ްރައްޔިުތންގެ ްއަންނަނީ ްހަވާލުެވގެން ްބާރުތައް ްވެރިކަމުގެ ްެވްސްދެން ްހާލަތެއްގައި ޢުޒުރުވެިރވާ

ްރައީާސކަން.ް ްނައިބު ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްހަވާލުވާނީ ްދެން ްނަމަ ްނެތް ްރައީސް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ އަދި

ްއިބްރާހީމްްއެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ްއެމް.ޑީ.ޕީން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރޫަޙކީ. ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްިމއީ ހެންވީމާ،

ްދަންަނވަން.ް ްވާހަކަ ްާތއީދުުކރާ ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްޞާލިޙު މުޙައްމަދު

ްކޮންމެ ްދައްކަން ްވާހަކަ ްމި ްމިއަދަކު ްނެތް.ްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްައޅުގަ ްވަގުެތއް ްތިބެވޭނެހާ ދުވަހަކު

ްއެާއް ްނިންމުމަށްފަހު ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްތައްޔާރުވާން ްހުސްކަމަށް ްޤާނޫނީ ްއަންނަ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްތައްޔާ ްކަްނކަމަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްހުންނާނެ. ްވެސް ްކަންތައްތައް ްބަިއވަރު ްކުރަންޖެހޭ ްދިނުމުގެްގުިޅގެން ްވަގުުތ ުރވެ،

ްޢަމަލުތައްް ްމެންބަރުންގެ ްގޮތަކަށް ްނިމޭނެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަވަހަށް ްވަރަށް ްމިކަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ގޮތުން

ްބަހައްޓައިދެްއވުންްއެދޭްވާހަކަްދަންނަވަމުންްވާހަކަްނިންމައިލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ޙްމަދުްމަޚްލޫފުްޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަގަލޮ

ް ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބަޔާންކޮށްދ113ްްޭއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްހުންނާނެ ްނައިބަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްނުވަތަ ްަގއިަގއި ްމީހެއްގެ ްކުރިމަތިލާ ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްނުވަތަ ްމެދު ްފުރިހަމަވާކަމާ ްޝަރުތުތައް ްހުންނަންޖެހޭ ްަގއިަގއި ްމީހެްއެގ ްއިޢުލާންކުެރވޭ ކަމަށް

ްރައްޔިތުންގެް ްދުރުކުރުމަށް ްމަޤާމުން ްއޭނާގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނުވަތަ ްމެދު ްކަމަކާ ްދިމާވާ ްއިންތިޚާބުކުރުުމގައި އަކު

ްނިންމުމަކާް ްނިންމާ ްބާުރްްމަޖިލީހުން ްނިންމުމުެގ ްގޮތަކަށް ްވަިކ ްއެކަެމއް ްނަމަ، ްުއފެދިއްޖެ ްޚިލާެފއް ްއެްއވެސް މެދު

ްފެނޭް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަހުން ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކޯޓަށޭ. ްސުޕްރީމް ްހަމައެކަނި ލިބިގެންވަނީ

ްތަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްއޮތް ްނެރުްއވާފައި ްރޫލިްނއެއް ްވެސް ްކޯޓުން ނޑުމެންްްސުޕްރީމް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުަގއި ވިސްނުމަށް

މިްމަޖިލީހުންްއެއްވެސްްނިްނމުމެއްްނިންމައިފިްކަމަށްްވާަނމަ،ްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާުޙނުކޮށްްނިންމުމެއްްނިންމައިފިް
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ްގޮތަށްް ްފާހަގަކުރެްއވި ްއެ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްދެންމެގައި ްވާނަމަ ކަމަށް

ްހިނގާަފއިާވްއަޅު ްކުރިން ނޑުެމންްމީގެ ްބަދަލުކުރެވޭނެކަން.ްއަުޅގަ ްއެްނިންމުން ްކޯޓަށް ްުސޕްރީމް ްޤަބޫުލކުރެވޭ ަގނޑަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބަލައިލާިއރު، ްހާލަތްތަކަށް ްރައްޔިތުންެގ296ްްބައެއް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްފުރަ ްބާއްވާ ްހޮވުމަށް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހަށް ްއިންތިޚާބު 15ްްތަމަ ްކަމަްށ2119ްްފެބްުރއަރީ ްބާްއވަންވާނެ ްދުވަހު ވަނަ

ް ްމަޖިލިސް ްމި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއަދި ްޮއވެ، 11ްްބަޔާންކޮށްފައި ްކަމަށ2119ްްްމާރޗް ްހުވާކުރަންވާނެ ްދުވަހު ވަނަ

ނޑުމެންްކުރީް 16ްއެްދުވަހާްހަމައަށްްވަނަްުދވަހު.2119ްްމެއ29ްްިބަޔާންކޮށްފައިްޮއްއވާްމިްމަޖިލީހުގެްހުވާްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްފެނުނު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދެމިއޮތް. ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްކަމަށްް ްއެކުަލވައިލަންވާނެ ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްދާއިމީ ްކުރިން ްނިމުމުގެ ްބާބު ްއިންތިޤާލީ ްޤާނޫނުައސާީސގެ ފާސްކޮށްފައިވާ

ްަބޔާން ްސާފުކޮށް ްއިންތިޤާލީްވަރަށް ްެއކަމަކު ްނުވޭ. ްއެކަެމއް ްވެސް ްފަހަނައަޅައިދިަޔއިރު ްުމއްދަތު ްއެ ްޮއްއވާ، ކޮށްަފއި

ްދެމިއޮތް.ް ްއެކުލަަވއިލެވެންދެން ްނޫންނަމަ ްއިންތިޚާބުކުރެވެންދެން ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްދާިއމީ ްވެސް ްކޯޓު ސުޕްރީމް

ްމުއައްސަސާް ްއެ ްެވސް ްވިސްނާއިުރގައި ްގޮތަކަށް ްހުރިހާ ްމި ްދެމިއޮތްކަންްއެހެންވީމާ، ްކުރިން ްމީގެ އެއް

ވަަނ2113ްްނޮވެމްބަރ11ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނަންްއެބަްއޮތް.ްއެހެންވީާމ،ްމިއަދުްދިމާވެގެންްމިްއުޅޭްހާލަތަކީް

ްހުންނެވިް ްމި ްމިހާރު ްނަމަ ްއިންތިޚާބުނުކުރެވިއްޖެ ްބޭފުޅަކު ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ ދުވަހު

ްހިނގާަފއިާވްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްކަން ްކުރިން ްވިސްނުަމކީ ްވެސް ނުޑގެ ްދެމިހުންނަވާނެތޯ،ްނޫންތޯ.ްއަުޅގަ ްމަޤާމުަގއި ޔާ

ްޤާނޫނުއަސާސީްން ްމިހާރު ްބާރުެވސް ްނިންމުމުެގ ްއެކަން ްއަދި ްއޮތޭ. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްދެމިހުރުމުގެ ްބަލާއިުރ ގޮތަށް

ްގުޅި ްކަމަށް.ްމިކަމާ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްހަމައެކަނި ްވަނީ ްނިންމާފިައްލިބިދީފައި ްނިންމުމެއް ްކޯޓުްންމިހާރު ގެންްސުޕްރީމް

ްނެތްް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްބަލައިލިޔަްސ ްކަންތަކަށް ްހަމަެއކަނި ްހިނގައިދިޔަ ްމިތަނުގައި ްިއއްެޔަގއި ްއާދެ، އޮތްކަން.

ނަޑއެިޅގެންްމިްތަނުަގއިްއިންްދެްމެންބަރެއްގެ ނޑިްސުޕްރީްމްްމަނިކުފާނަކަށްްވެރިކަންދިނުމުެގްފުރުޞަތުދެވޭކަށް.ްކަ ގޮ

ްމަޖިލިސްް ްމި ްަވއްދަިއ ްތެރެއަށް ްމިތާ ްމީހުން ްއެ ްނިންމެވީ ްމަނިކުފާނު ްހިނދު ްނިންމުނު ްކަމަށް ްެގއްލިއްޖެ ކޯޓުން

ްބުނީް ްއެ ްވެސް ްވަދެފައި ްގޮަތށް ްވަތް ްފިލައިގެން. ްކޯޓަށް ްޢަބްދުލްޣަފޫރު؛ ްޙާމިދު ްއިންނެވީ ްމި ްގެންދަން. ކުރިއަށް

ނޑުްަގއި ގަ.ްނުތެޅޭނެ.ްތަޅައިފިއްޔާްއަުޅަގނޑަށްްވެސްްެތޅޭނެ.ްމިއީްަތޅާފޮޅުމަކަށްްދާންއުޅޭްކަމަށްްތަޅައިލާނަމޭްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްކިޔާފަިއ ްވީީތއޭ ްމީހަކަްށ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްބިރުނުގަންނާތި! ްެވސް ްެއއްގޮަތކަށ ވެއްެޖއްޔާ

ްތި ްމަނިކުފާނު ްޮގއްސި. ްޙާމިދު؛ ްދުވަސް، ްފަހަތަށްޖެހޭނެ ްނޫސްތަުކަގއިްްބިރުދައްކަިއގެން ްފިލައިގެން. ްކޯަޓށް އިންނެވީ

ފޮޓޯްޖަހާފައިްއެބަްހުރި.ްއެއީްރައީސްގެްޒިންމާެއއްްނެރެްހަވާލުކުރުމަކީ.ްރައީްސގެްޒިްނމާއެއް.ްކިހިނެއްތޯްމިއަދުްމިް

އަރާނީ؟ްމިްވާހަކަްއަޅުަގނޑުމެންްމިތާްަދއްާކއިރުްރައީްސގެްއަތަށްްމިްމަޤާމުްދޫކޮށްލަންްއަޅުަގނޑުެމންްހިތަށްްވެސްް

ްމީހުންނަކީް ްއެ ްވައްދަިއގެން ްތަނަށް ްމި ްޮއއްވާ ްގެއްލިފައި ނިޑ ްގޮ ްމީހެއްގެ ްދެ ްގެއްލުނު ނޑި ްގޮ ްއިއްެޔަގއި ދެންނެވީ

ްއުޅޭްމެންބަެރއް.ްވަތްްގޮތަްށްވަދެފަިއްމިް ްޯކޓަށްްފިލައިގެން ްއިންނެވީ ނަޑއެޅުން.ްމި ޞައްޙަްމެންބަރުންތަކެްއކަންްކަ
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ްމަޚްލޫ ްތަޅައިލާނަމޭ ްމިްބުނަނީ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްެތޅޭނެ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތަޅައިފިްއޔާ ްނުތެޅޭނެ. ްަގއިަގ. ްކަލޭ ފު،

ނުޑގެްގަިއގަ.ްހަމަްއެނބުރިްޖަހާނަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިީއކީްމިއަުދް ދަންނަވަނީ.ްމިހާރުްކެރިގެންްވެސްްޖަހާލަބަލަްއަުޅގަ

ްަގދަކޮށްފައި ްމާ ްނިސްބަްތވީތީވެ ްޕާީޓއަކަށް ްވަކި ްއަުޑގަދަެވގެން ްހަމަްްމާ ްސޮީރ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކަމަށް؛ ުއޅެވޭނެ

ްއަިއސްް ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްރެީޑގަ. ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްަތޅަން ްތަޅަްނެވއްޖެއްޔާ ްވެސް މަރުވަންދެން

ްއެޭދް ނޑު ްއަޅުގަ ްބުނުމަކީ ްއެއްޗެިހ ްޙާމިދުމެން ްޖައްސާލަން ްފަހަތަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިރުގަންަނވަން، އަޅުަގނޑުމެން

ްވަރަްށް ްބޮުލގައި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނޑުމެން ްދަންނަވަނީ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްމި ްއެކު ްއާދޭހާ ްހަމަ ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން ކަމެއް

ނޑުްއަމިއްލަްފަރުދެްއގެްހައިސިްއޔަތުންްވެސްްމިް ބޮޑަށްްއަޅުވާަފއިްއެބަްއޮތްްމިްއިންތިޚާބުްބާއްވާކަށްްނޫޅެއޭ.ްއަޅުގަ

ްއިން ްމި ްޕީ.ޕީ.އެމަކުން ްދޭނަން.ްދަންނަވަނީ ްކުރިއަކަުނވެސް ްައދި ްނުކުރޭ. ްމަސައްކަެތއް ްެއއްެވސް ްފަސްކުރުމަށް ތިޚާބު

ްކުާރް ްއެ ްބޭއްވުމަށް ްއިްނތިޚާބެއް ްތާއީދުކުރާްރައްޔިތުން ްައށް ްމެންބަރުންްހުއްޓުމެއްްނެތި،ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ އަދި

ްހު ްހުރި ްކޮށްެދވެްނ ްައވަސްކުރުމަށް ްއިންތިޚާބު ްއެ ްިމްމަސައްކަުތގައި ްވެސް ްކަމަށް ްކޮށްދޭނެ ްމަސައްކަތެްއ ރިހާ

ްއެކަމަުކް ްނެތް. ްފައިދާއެއް ްއެްއވެްސ ްވާނެ ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްަވކި ްފަސްވެގެން ްއިންތިޚާބު ްމި ްދަންނަވާލަން. ފުރުޞަތުގައި

ް ްކުިރއަށް ްަރނގަޅުކޮްށގެން ްކަްނކަން ްއެ ްދެން ނަޑއެޅީމަ ްކަ ްކޯޓަކުްނ ްކަމަށް ްހުރި ްަމއްސަލަތަެކއް ދާންްއިންތިޚާބުގެ

ްއެކީގަިއް ްކޮމިޝަނާ ްއިލެްކޝަންސް ްޕާޓީތަކާއި ްނުވާނެ.ްސިޔާސީ ްކަމެއް ްއެ ްޖެހޭ.ްއެހެންނޫނީ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްމަހުގެ ްމި ްހުށަހެޅީ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްރޭ ްބޭްއވި ްޖުމްހޫރ31ްްީބައްދަލުވުމެއް ްބާއްވަން.ްޕީ.ޕީ.އެާމއި ްއިންތިޚާބު ްދުވަހު ވަނަ

ްމަހު ްމިއަންނަ ްހުށަހެޅީ 2ްްްޕާޓީން ްބުރު ްެދވަނަ ްކޮމިޝަނުނ9ްްަގއި، ްއިލެކްޝަންސް ްީކއްެވގެންތޯ ްާބްއވަން. ގައި

ް ްބުރު ްނޫންތޯ.9ްްފުރަތަމަ ްއުޅޭ ްއެބަ ްމަްއސަލައެއް ްޭއގައި ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްތާވަލްކުރީ. ްބާއްވަން ްދުވަހަށް ވަނަ

ް ްކޮމިޝަނުން ްއިެލކްޝަންސް ްަވއްޓާލަންނޫންތޯ ްޤައުމު ްހާލަތަށް ްމި ނަޑއެިޅގެން ްސުޕްރީމްްކަ ަމސައްކަތްކުަރްއވަނީ.

ްވެިރފައިކުރަންވާނެްކަމަށްްބުނެފަިއްއޮތްއިރުްެއކަށީގެްނވާްަވގުުތނުދިނީމަ،ްކިހިނެއްތޯްއޭަގއިް ކޯޓުގެްޙުކުުމގައިްލިސްޓު

ްނޫންނަމަް ްސޮއިކުރެްއވި، ްވަޑަިއގެްނ ްނަޝީދު ްރައީސް ްފިންގަރޕްރިންޓުޖަހާނީ. ްއޭަގއި ްސޮިއކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަިއޑަންޓިފައިކުެރވިފަިއްއެަބްފިން ްމިހާރުވެސް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްެވސް ްހަމަަގއިމު ްިލސްޓުަގއި ްޖެއްެސވި ގަރޕްރިންޓް

ް ްމީހުން، ްތިރީހެއްާހ ްސަތޭަކ ްތޭރަ ްގޮްސ2113ްްއޮތް ްފެށިގެން ްއަހަުރން ްވިހަނ2128ްްްވަނަ ްހަމައަށް ްއަހަރާ ަވނަ

ްފަރާތު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްެއއީ ްތިބި. ްސޮިއކުރެްއވީ.ްތައްޔާުރވެފައި ްއޯކޭދިނީަމްކަންނޭނގެ ްއެޖެންޓުން ްވަޑަިއެގންނެވި ން

އެކަމަކުްޭއަގއިްއެބަްއޮތޭ،ްޭތރަްސަތޭކަްތިރީސްްމީހުން؛ްހަމައެކަނިްއެއްްމައްސަަލއެއްްިމްދެންނެވީ.ްއެްތޭރަްސަތޭކަް

އުފީޤުްވާނީްއިޢުލާންކުރައްވާފަ.ްތިރީސްްމީހުންނަކީްއެްދުވަހުްވޯޓުލާންްދިޔަްނަމަ،ްވޯޓުނުލެވޭނެްމީހުންކަންްފުއާދުްތަ

ނޑުްދާއިރުްއަޅުަގނުޑގެްޑޭޓްްއޮފްްބާތުް އައި.ޑީކާާޑއިްލިސްުޓގެްމަޢުލޫމާތާްދިމާނުވާްކަމަށްްވާނަމަ.ްމާނަްއަކީްއަުޅގަ

ްލިސްޓެްއަގއިް ްއޮތް ްހާަލތުގައި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުލެވޭ. ްވޯޓެއް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްާވނަމަ ްކަމަށް ްއޮތް ބަދަލުވެފައި

ްއިލެކްޝަންސްްއަޅުގަް ްގޮވާލަނީ ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެްސ ްިމއަދު ްއެހެންވީމާ، ްޮސެއްއނުކުރެވޭނެ. ނޑުމެންނަކަށް
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ްޯފވެފަ.ް ްގޮސް ްޝައްކުމަތީަގއި ްމިތިބީ ްއެންމެން ްމިހާރު ްަވގުތުދެްއވާށޭ. ްއެކަށީގެްނވާ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ކޮމިޝަނަށް،

ް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއިތުބާރުނެތީސް ްމި ްމިއަދު ްމިއަދުްއެހެންވީމާ، ްކުއްލިައކަށް ްތައުފީޤު ްފުއާދު ފަސޭހައެއްނުވާނެ

ްބޭނުންާވް ްއަވަހަށް ްވީހާވެސް ްއިންތިޚާބަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކުރާކަށް. ްެއކަން ްވިދާޅުވީމަ ްރެީޑއޭ ްބާއްވަން އިންތިޚާބު

ްމިއަ ްބަޔަކީ ްއޮްތ ްފުރުޞަތު ްޙަޤީޤަތުގައި ްނޫންނަމަ ްބާރު، ްކުރުމުގެ ްެއަކން ްވާނަމަ، ްކަމަށް ނޑުްއެްއޗެއް ްއަުޅގަ ދު

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމި ްބޭފުޅުްނ ްކޮމިޝަންގެ ްއިލެކްަޝންސް ްކޮމިޝަން. ްއިލެކްަޝންސް ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްހެޮޔް ްައޅުަގނޑަށް ްބާއްވަްނވީ. ްވެސް ްމާދަމާ ްއިންތިޚާބު ްެއދޭ ްވާނަމަ،ްަރއްޔިތުން ްކަމަށް ްއެއްބާރުލުންދޭ އެންމެންނަށް

ްމޮުޅވިަޔސް.ްައޅުގަ ްބަޔަކު ްވޯޓުްންކޮންމެ ްމީހުން ްފެންނަން.ްއެ ްބޭނުންާވްރައީަސކު ްަރއްޔިތުން ްބޭނުންވަނީ ްވެސް ނޑު

ނިންމާްމީހަކުްހުންނަން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްމިއަދުްއެްމަސައްކަތްްމިްކުރަނީްޕީ.ޕީ.ެއމުގައިްހުރެގެްނ،ްޕީ.ޕީ.އެުމގެް

ް ްތިއްބެވި ްމިތާ ްތަކުރާުރކޮށް ްހޯދަން.ްއަޅުަގނޑު ްެއކަން ްއަދިްކެންޑިޑޭޓަށް ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލިސް އެމް.ީޑ.ޕީގެ

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްޕާޓީގެ ްެއ ްބޭފުޅުންނާއި ްމަސައްކަތްކުރާ ްިއސްކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްފަހަ ްބޭނުމޭ.ްމި ްބާއްވަން ްއިންތިޚާބު ްނޫނޭ.ްމި ްލަސްކުރާކަްށްޭބނުމެއް ްއިންތިޚާބު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރުްދަންނަވާލަނީ

ް ްއިންތިޚާބު ްމި ްއ9ްްެވެސް ްސަބަބުން. ްކޮމިޝަންގެ ްއިލެކްޝަންސް ްއުޅެނީ ްމި ްސީާދ ްލަސްވެގެން ްދުވަހަށް ވަަނ

ްވެރިފަިއކޮށްލަން،ް ްލިސްޓު ްިމ ްރަނގަޅަށް ްއަތަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަބަބުން. ްމެންބަރުންގެ ްިތއްެބވި ކޮމިޝަންގައި

ްވާނަމަ ްކަމަށް ްލިބިއްޖެ ްފުރުަޞތު ްބަލައިލަން ްނެތޭ.ްްރަނގަޅަށް ްެއއް ްމަްއސަލަ ްެއްއވެސް ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ައޅުގަ

ްއެބަް ްފުރުޞަތު ްއެ ްބަޔަކަށް ްމޮޅުވާ ްއޭރުން ްބާއްވަްނވީއޭ. ްއިންތިޚާބު ްނެތޭ. ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްޝަުކވާެއއް އެްއވެސް

ްމިހާ ްތަުކރާރުކޮށްލާނަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދިވެސް ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަކަކޮޅު ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްއޮތް. ރު

ްމިް ްބަދަލުނުކޮށް ްޤާޫނނުއަސާސީ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްއޮތް. ްއެަބ ްނިންމާފައި ްގޮތެްއ ްކޯުޓން ްސުޕްރީމް މައްސަލަިއގަިއ

ްބާޠިލުކުރުމުެގް ްނިންމުމެއް ްއެ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްަކނޑަައޅައިފި ްގޮތެއް ްވަކި ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްނިންމައިފި ްގޮތެއް ތަނުން

ްލިބިެގންވާކަން ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްްބާރު ްފެންނަނ113ްްްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެކަނި ްއިން ްާމއްދާ ވަނަ

ނޑަށްްހަމަްތާއީދުކުެރވެނީްމިްދެންނެވިހެންްމިްހާލަތުް ނޑުްމިއަށްްާތއީދުނުކުރަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ އޮތަތީެވ،ްއަުޅގަ

ވިްބޭފުޅާ،ްއާްރައީސަކުްއިންތިޚާުބވަންދެންްއަިއއްސިްކަމަށްްވާނަމަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަމުގެްމަޤާމުގައިްދެމިހުންނެ

ްމަޤާމުގައިްދެމިހުންނަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެް ްވިދާުޅވެލެްއިވ ްނިސްބަތްކުރަްއވަިއ ްރިޔާސަތަްށ ްމަިޖލީހުގެ ްވާަހކަފުޅުަގއި ްެމންބަރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ.

ްެއއްެޗއް ްދަންނަވައިލާނަން.ްްނުކުތާއަކަށް ްޓަކައި ްޔަޤީންކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކީ ދަންނަާވލަންޖެހޭ.ްއެއް

ްހިންގާނީް ްމަޖިލިސް ްނޫން. ްމީހެއް ްހިންގާނެ ްމަޖިލިސް ްބަލައިެގން ްނޫސްތައް ްމީހަކީ ްއިންނަ ްރިޔާސަތުގައި މަޖިލީހުގެ



16 

 

ްމަޖި ްލިޔުން ްރަސްމީ ްމުއަްއސަސާތަކުން ްބެހޭ ްކަމާ ްމަޖިލީހުގެްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްހިސާބުން. ްލިބޭ ލީހަށް

ްލިޔުްން ްޙުކުުމގެ ްކޯޓުގެ ްސުޕްީރމް ްގެންދަވާ ްވިދާޅުވަމުން ްތިޔަ ްބޭފުޅުން ްތި ްއަދި ްވެްސ ްވަްތއިރު ްއަށް ޖަލްސާ

ްކަށަވަރުް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއަމީންޢާއްމު ްގޮތުަގިއްމަޖިލީހުގެ ްޤަބޫލުކުރާ ްނެތް.ްއަޅުަގނޑު ްލިބިފައެއް ކޮށްދެްއވާ،ްމަޖިލީހަކަށް

ްއަށްް ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުގެ ްހޯއްދެވުމަށް ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހެންވޭރު މަޖިލީހުގެ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއިން ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުގެ ްނަމަ ްހިނގާފައިާވ ްކަމެްއ ްފަދަ ްއެ ްނެތް. ްގުުޅއްާވފައެއް ްފަރާތަކުން އެްއވެސް

ނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްތޮއްޑޫްއިްއވައިެދއްވާނެ.ްއެ ކަހަލަްމަޢުލޫމާތެއްްއަޅުަގނޑަށްްލިބިފަެއއްްނެތް.ްއަޅުގަ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ްއަޅުަގނޑުމެ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމަށްްޝުކުރިއްޔާ ްލީޑަރުގެ ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓަރީ ންގެ

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްލިބޭ. ްބާރު ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ްހުށަހަޅާލަން ްވެސް ްހުށަހެޅުމެއް ްއެހެން ްއިތުުރ ްއަދި ތާއީދުކުރަމުން،

ް ްރައީސުލްޖުމްހ2113ްޫނޮވެމްބަރ11ްްހުށަހެޅުމަކީ ްކަމަށް ްރަީއސެްއްނެތިދާނެ ްއަލަްށްއިްނތިޚާބުވާ ްުދވަހު ރިއްާޔްވަނަ

ްގޮތުްނ2113ްއޮކްޓޯބަރ23ްް ްތައްޔާރުވުުމގެ ްއަށް ްމަރުޙަލާ ްއިންތިޤާލީ ްއެ ްވާތީ، ްވިދާުޅވެފައި ްސިޓީަގއި ްޮފނުވި ގައި

ްކަންކަންް ްވާނަމަ،ްއެ ްކަންކަން ްފެންނަ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް ްނިންމަންޖެހޭ ްއަަވސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްރައް ްބާރު ްއިޚްތިޔާރާއި ްރައީސް.ްނިމުމުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުން. ްހުށަހަޅާ ްދިނުމަށް ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ޔިތުންގެ

ްވިސްނަންޖެހެނީް ްައޅުަގނޑުމެން ްދިމާވާނީ. ނޑިވަެޅއް ްދަ ްމިފަދަ ްމަދުން ްވަަރށް ްހަޔާތުަގއި ޤައުމެްއގެ

ްކޮންެމްކ111ްައަޅުަގނޑުމެންނަކީް% ްއަޅުަގނޑުމެންްނިންމާ ްކަާމ،ްއަދި ްޤައުމެއް ްވެސްްނިންމަންވާީންިއސްލާމީ މެއް

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްހާލަތުގައި ްމި ްމިއަދު ްކަމަށް. ްގޮތަށް ްހިތްވަރުދީފައިވާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްދުސްތޫރުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަދިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެްނބަރު. ްއެއް ްދުވަސްވީ ްއެންމެ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްހުށަހެޅުއްވީ ހުށަހެޅުން

ްމިްއިހަށްދުވަހަ ްމެންބަރުންނަކީ ްއެ ްމެންބަރުން. ްތިބި ްފެނިފައި ްެއްއޗެހި ްގިނަ ްލަްއކަ ްވުރެ ްމެންބަރުްނނަށް ްއައި ކު

ް ްކަމެއް،ްފާއިތުވީ ްކިތަންމެ ްޤައުމެްއެގ21ްްރާއްޖޭަގއި ްއެ ްބޭފުޅުންނަކީ.ްޤައުމެްއގައި ްއެ ްބޭފުޅުން ްތިބި ްފެނިފައި އަހަރު

ްައޅުގަް ްބަސް ްއެ ްައއިމަ ްަވގުތު ްބަސްބުނާ ްމާއްދާތަކަށްްބޮޑުންގެ ްހުރިހާ ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއަޑުއަހަންޖެހޭނެ. ނޑުމެްނ

ްމަޖިލީހަށްް ްވަނީްރައްޔިތުންގެ ްހާލަތެއްގައި ްކޮންމެ ްބާރުްނުކުޅެދޭ ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން ްއެްގޒެކެިޓވްަގއިްނުަވތަ ބަލާއިރު

ްދާް ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްބާރު ްއެ ްނެތް ްައކު ްާމއްދާ ްއެްއވެސް ްގޮތަށް. ްއަންނަ ްބާރުތަްއ ްއަުޅަގނޑުމެންެގްްއެ ގޮތަކަށް.

ް ްކޮންމ3ްްެވެރިކަން؛ ްނުކުޅެދޭ ްނުވަތަ ްޕެރަލައިޒްވާ ްބާރު ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަްނ ްނިޒާމުގައި ްމި ްވަިކވެފަިއވާ ބާރު

ްޙަޤީޤަެތއްް ްއޮތް ްދެަބސްެވވެން ްމިއީ ްވާހަކަ. ްއަންނަ ްބާރު ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްވަނީ ްމޯހިރުަގއި މާއްދާއެްއގެ

ްއަޅުް ްއެއީ ްއެައކަށްްނޫން. ްއެހެންވީމާ، ްއޮތްޮއތުން. ްމަޖިލީހުން ްޚާއްަޞ ްިލޔެަފއި ނޑައި ްކަ ްދުސްތޫރުގައި ނޑުމެންގެ ގަ
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ް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެނ4ްްްމިއަދު ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްނުކުންނާތީ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްުޙކުމް ނިޑޔާރެއް ފަ

ްޤައު ްބޭރު ްދުނިޔޭގެ؛ ްނެތް. ްބާރެއް ްެއއްެވސް ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީްޕުޝްކުރުމުގެ ްނަންގަާވއިރު ްމިސާލު މުތަކުަގއި

%ް ްޤައުެމއް. ްޚިލާފު ްފަދ111ްްައެމެރިކާއާ ްއެ ްޤައުމެއް. ްތެރެއިން ްޤައުމުެގ ްމަދު ްދުނިޔޭގެ ްބުނާ ްޤައުމެކޭ އިސްލާމީ

ނޑިޔާރެއްްސުޕްރީމްްކޯޓުަގއިްއިންަނއިރުްއެްތަނެްއގެްޤާނޫނީްވަކީލު ންނާއިްދީީންޤައުމެްއގައިްބަރަހަނާވެަފއިްިއންނަްފަ

ްއީރާނުންް ްއިރާޤު، ްއެމެރިކާ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޢަޒުލުކުރާނެ. ްމީހާ ްއެ ްނިކުމެ ްއެންމެން ޢިލްމުވެރިންނާ

މިސާލުްނެގުމުގެްއެްއވެްސްމާނައެއްްމިްމަޖިލީހަކުްނެތް.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްިމއީްައިއްހާލަތެއްްނޫން.ްމިއީްަބޔަުކް

ްހާ ްގެުނވާ ްތިެބގެން ްމަދުންްއަީޑގައި ްވުރެ ްއަށް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއޮންނާނީ ްއަބަދަކު ްމަޞްލަޙަތު ލަތެއް.ްއެހެންވީމާ،ްަޤއުމީ

ްމީހުންގެް ްއިންތިޚާބުކުރާ ްރައްޔިތުން ްއޮންނާނީ ްމަޞްލަޙަތު ްޤައުމީ ްނޫން. ްފަހަތަކު ްރައީެސއްެގ ްއޮތް ވޯޓުލިބިފައި

ްރަ ްހަމައެކަނި ްނުކުޅެދޭއިރު ްޕަވަރ ްއެގްެޒެކޓިވް ްވަގުތު ްމި ްބާރަކީްފަހަތުގަ. ްއޮތް ްހޮވިފައި ްވޯޓުން ްސީދާ އްޔިތުްނގެ

ްއިންކަމުަގިއް ްއެތާ ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުން. ްަކނޑަައޅަނީ ްރައީސެއް ްމަޖިލީހުގެ ްާބރުގެ ްއެ ްމަޖިލިސް. ރައްޔިތުންގެ

ް ްނޮވެމްބަރ ްބާރުތައް ްދައުލަތުގެ ްމިންތަކުން ްއިންތަކާއި ްހުރިހާ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖަމާވ11ްާވިޔަސް ްދުވަހު ނީްވަނަ

ނޑުމެންްމިް ނޑުްދެކޭގޮުތގައިްއަުޅގަ ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށް.ްމިއީީކްއޮޅިފައިްއޮތްްޙަޤީޤަތެއްްޫނން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޕީ.ޕީ.އެމްް ްހުށަހަޅަނީ ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްޤާއިމުކުރަން. ްވެރިކަން ްވެސް ްދެން ްވޯުޓން ްރައްޔިތުންގެ ހުށަހަޅަނީ

ްވެ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްިޢއްޒަތްތެރިްކައުންސިލުންނާއި ްޝުކުރިއްޔާ ްބަލަެއއްނުގަންނާނެ. ްރައްޔިތުން ްއެ ރިކަްނކުރަން.

ްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްގެމަނަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދު

ނޑުްދަންނަވާނީް `.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދުްމިްުހށަހެޅިފައިވާްމަްއސަލައާްބެހޭްގޮތުންްއަުޅގަ

ްބާރުތައްްއަޅުގަް ްގިނަ ްނަގާކަށް.ްމަޖިލީހަށް ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހަށް ްނުކުރަމޭ ްާތއީދެއް ްހާލަތެްއގައި ްއެްއވެސް ނޑު

ްބޭނުންވަނީް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއުޅެނީ. ްމި ްދިމާެވގެން ްމައްސަަލއެއް ްހުރިހާ ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްމިއަދު ްގުިޅގެން ނެގުމާ

ް ްމަޖިލީހުން ްމި ްވާން. ްވެސް ްކޯޓަށް ްބޭނުންވަނީްސުޕްރީމް ްމަޖިލީހުން ްމި ްކުރަން. ްވެސް ނޑިޔާރުކަން ްފަ ބޭނުންވަނީ

ްޙަޤީޤަތަކީ.ް ްމިއީ ްއަދާކުރަން. ްވެސް ްދައުރު ްސިފައިންގެ ްބޭނުންވަނީ ްމަޖިލީހުން ްމި ްކުރަން. ްވެސް ްކަމެއް ހުރިހާ

ްބަ ްަހމަ ްއަށް ްއަިމއްލަ ްދޫކޮށްލާކަށް. ްއެްއވެްސްކަމެްއ ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮސް،ްހަމަްމިހާތަނަށް ނދެމުން

ްއާޚިރުް ްފެނިގެންދަނީ. ްމަންޒަރު ްފެންނަ ްމަސައްކަތްކުރަން ްބައްދައިގެްނ ްއެތީ ްމުޅި ްއަިއސް ްބައްދަމުން ހިފަހައްޓައި

ްވެރިކަންކުރާނީ.ް ްައހަރެމެންނޭ ްއުޅެނީ ްމި ްވެްސްކުރިމަތިވެގެން ްމިްމައްސަލައިަގއި ްމިއަދުްވެސް ްފެންނަނީ ނަތީޖާއަކަށް

ް ްިމއީ ްމެންބަުރްއެހެންވީމާ، ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްކުޅުުދއްފުށި ްދެޭކގޮުތގަިއ ްައޅުަގނޑު ްމައްސަަލއެްއ. ްީސރިޔަސް ވަރަށް

ނޑުމެންްޤާނޫނުއަސާސީް ްައޅުގަ ްވަރަށްްސީރިަޔސްްވާހަކަަތކެއް.ްދުނިޭޔގެްަޤއުމުތަކުން ްވިދާުޅވީ މުޙައްމަދުްނަޝީދުްއެ
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ނޑުމެންް ހަދާނީްއެމެރިކާގައިްއޮންނަްުއސޫލޭ.ްބައެއްްފަހަރުްބުނާނެްހަދާްވާހަކަްދެއްކީމާްކޮންމެްމީހަކުްބުނާނީްއަޅުގަ

އެމެރިކާްއިންްޮގވާލިއޭްމިތާނގައިްއިެލކްޝަނެއްްބާްއވަން.ްއޭރުްކަމުދޭްއެމެރިކާްއިންްޮގވައިލާްޮގވުން.ްބަެއއްްފަހަރުް

ްބޭނުން ްއަށް ްއަމިއްލަ ްކަމަުކނުދޭ،ްތިމާ ްއެ ްކުރީމަ ްކަންތައްތައް ްކަހަލަ ްބަެއއް ްއިން ްއެހެންްއެމެރިކާ ްވީމަ. ްގޮތް ނުވާ

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްެދކުނު ްުކޅުދުއްފުށީ ްވާހަކަ ްތަޖުރިބާކުރުމެއްގެ ްތަޖުރިބާކުރި ްދުނިޔެ ްމިހާތަނަށް ކަމަކުނުދާނެ.

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކަންތައް ްއެ ްތެރެއިން ްމަޖިލިސް ްރަްއިޔތުންގެ ްހިނގާށޭ ްވިދާޅުވަނީ. ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު މެންބަރު

ްހިނ ްނިންމަމާ.ްފަހިކުރަމާ. ްމިކަން ްގޮސް ްތަަނކަށް ްއެއް ްވެރިން ްކިަޔިއގެން،ްސިޔާސީ ްއެަކއްެޗއް ްއަޅުަގނޑުމެން ގާށޭ

ްހުށަހެޅުއްވިް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްވަިއކަރަދޫ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމީގެ ްނޫންތޯ މިއެއް

ނޑުްާތއީުދކުރަން.ްއެްފަދަްހާލަތެއްްނެތި އްޔާްައޅުަގނޑުމެންްހިނގާށޭ،ްއަޅުަގނުޑގެްައއިިޑޔާްައކީްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ްމުޙައްމަދުް ްހުންނެވި ްރަީއސްކަމުަގއި ްގޮތަށް ްމެންބަރުްވިދާޅުވި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވައިަކރަދޫ ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ހެންނަމަވެސްްރަްއޔިތުންެގްވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކުްވެރިކަަމއިގެންްކުިރއަށްްވަަޑއިގަތުންްމިްކަންތައްތައްްނިމެންދެން.ްއެ

ްމިް ްނޫސްބަޔާނާ، ްފެންނަނީ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްފެނޭ. ްއެބަ ްއުސޫލު ްވާނެ ްކަންކަން ްނެގީމާ ްބާރުތައް ްހުރިހާ މަޖިލީހަށް

ތަނުންްނެރެނީްމިވެނި؛ްސުޕްރީމްްކޯޓުްކޮންމެްއަމުރަކާްދެކޮޅަށްްނޫސްބަޔާންްނެރެމުންދާްމަންޒަރުްފެނިގެންްމިްދަނީ.ް

ް ްސީރިޔަސް ްނުލިޭބްމިއީ ްފާެޑއްގެ ްކިޔައި ްކޮމިޓީޭއ ްބެހޭ ްއިމްތިޔާޒާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިތަނުން މައްސަލަެއއް.

ްނިންމިް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ނޑުމެން ްބާއްވާފަިއްއަޅުގަ ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްއިްމތިޔާޒާ ްލިބިގެން އިމްތިޔާޒުަތކެއް

ްނިްނމު ްރަނގަޅު ްނިންމުމަކީ ްއެ ްގޮންޖަހައިލާފައި ްނޫސްބަޔާެނއްްނިންމުމަކަށް ްމިތަނުްންހަޅޭއްލަަވއި ްކިޔާފައި ްނޫނޭ މެއް

އެބަްނެރޭ.ްމިްލެވެލަށްްިދޔަިއމަްރައްޔިތުންްޤަބޫލެއްނުކުރާެންމިތަނުންްހުރިހާްބާރުތަކެއްްނަގާކަށް.ްމިތަނުންްސުޕްރީްމް

ްފާޑުކިޔަިއ، ްނިންމުންތަކަށް ްނިންމާ ްކޯޓުަތކުން ްފާޑުކިަޔއި،ްމިތަނުން ްނިންމުންތަކަށް ްޔޫރިންްްކޯޓުން ްމީހުން ްތިބި މިތާ

ނުދީގެންްފިލާްއައިސްްމިތާްތެރޭގައިްފިލައިތިބޭކަށްްރަްއޔިުތންްޤަބޫލެއްްނުކުރާނެ.ްމިތާްނިދައިްކައިބޮިއ؛ްއެްލެވެލަްށް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަހައްދަވާ. ްގަމާރުންކަމަށް ްރައްޔިތުންނަކީ ްދިޔައިމަ ްލެވެލަށް ްމި ްނުކުރާނެ. ްޤަބޫލެއް އުޅޭކަށް

ްއުސޫލަީކްއަޅުގަް ްކުރަންޖެހޭ ްަކންތައް ްައޅުަގނޑުމެން ްކުރިމަތިނުވެއްެޖއްޔާ ްހާލަތެއް ްމިފަދަ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު

ް ްގޮުތގައި ްޤަޫބލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްނަމަވެސް. ްއިރުކޮަޅކަްށ ްހަވާލުކުރުން ްވެިރކަން ްޤައުމުގެ ްމި ވަނ236ްްަސިފައިންނާ

ްއެން ްުއޅޭ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްބުނަނީ ްއުެޅވޭނެްމާއްދާގައި ްއެކު ްމިނިވަންކަމާ ްއަމާންކަމާއި ްމީހުންްސުލްޙަވެރިކަމާއި މެހައި

ްޚިދުމަތެއްް ްސަލާމަތީ ްއެކުެލިވެގންވާ ްމައްޗަށް ްފުލުހުންގެ ްސިފައިން، ްޓަކައި ްފަހިކޮްށދިނުމަށް ްތަނަވަސްކޮށްދީ މަގު

ްއަ ްބޭފުޅުންނަށް ްޤާއިމުކޮށްފަިއްއޮންނަންވާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްމިްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހާލަތުގައި ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ޅުގަ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްފެންނަނީ، ނަޑށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަުޅަގނޑު ްހަވާލުކުރުމަކީ ޤައުމު

ް ްމަންޒަރު ްމި ްފެނޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްރޯމާދުވާލުހެން ްޤައުމުްهللا ްމި ްމަންޒަރު. ްައންނަ ްކުރިމަތިވެގެން ރަޙްމަތްފުޅުން

ްއެ ްއެބަްހަމައަކަށް ްޤަބޫލުކުރަން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާޖިބުތައް ްުކރަމުންދާ ްމިއަދު ްފުލުހުން ްިސފައިންނާއި ްޓަަކއި ޅުމަށް
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ްރޭިވގެންނޭ.ް ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްކޮމިަޝނާއި ްއިެލކްޝަންސް ްެގނުވީ ްހާލަތަށް ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑު ޖެހޭ.

ް ްއެދުނިން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮމިޝަނުން ްގޮތަށ2ްްއިލެކްޝަންސް ްވިދާުޅވި ްއެ ްއެްމ.ޑީ.ޕީން ްނޫންތޯއޭ. ްބާއްވަްނވީ ަގއި

އަށްްގެންގޮްސްމިްހާލަތުްމެދުވެރިކޮށްްއެމް.ޑީ.ޕީންްޭރިވގެނ9ްްްަގއިްތާއީުދކުރާްވާހަކަްެވސްްދެއްކީމާ،ްެއްމީހުނ31ްް

ް ްވެރިކަންދިުނމަށް ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއިންެނވި ްރައީސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްިމއަދު ްއަިއްގޮއްސަ ްރޭިވގެން ޓަކައި

ރޭވުމެއްްމިްއައީ.ްއެހެންނޫްނނަމަްއެްމީހުންްއަމިއްލަްއަށްްދެއްކިްވާހަކަތަކުންނާއިްކުިރްކަންތައްތަކުންްއެނގޭ.ްމިީއް

ސިސްޓަމެޓިކުކޮށްްރޭިވގެން،ްރައްޔިތުންްތިބީްބަލަން.ްރޯމާދުވާލުްބަލަން.ްއެްމީހުންްބޭނުންވަނީްއެްމީހުންގެްވެރިކަމެއްް

ްޤައުމު ްބޭފުެޅއްްނޯންނާނެ.ްމި ްެއއްވެސް ްެދކޮޅުހެދޭނެ ްއަކީ.ްމިއާ ްރިއަިލޓީ ްބާްއވަން.ްމިއީ ްއިލެްކޝަނެއް ްކުރަމުން ގައި

ްކަންނޭނގެް ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ްގޮތުން ްމިސާލެްއގެ ްއޭގެ ްކުރީ. ްކަންތައް ްމި ްރޭވިގެން ްކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް

ންްޢަމަލުކުރެްއވިްގޮަތކީ،ްރެޯކޑިންަގިއްއަޅުަގނޑުްފޯުނގައިްއެބަްއެންމެްފަހުންްދުވަހުްވެސްްިއލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނު

ް ްފަހުނ6ްްްހުރި. ްއެންމެ ްތިމަންނަމެން ްހާލަތުގައި ްމަޙްރޫމުވެފައިވާ ްތިމަންނަމެން ްޙައްޤު ްވޯޓުލުމުގެ ްމީހުންނަށް ހާސް

ް ްވޯޓުލުމަށް ްވެސް ްރޭިވގެންކ19ްަދުވަހު ްއެނޭގ ްއެބަ ްއެހެންވީމާ، ްވެްސ. ްނިންމީ ްދުވަހު ްފަހަރުްވަނަ ްމި ން.

ްޖެއްސުންކުރާނީ.ް ްވެްސްޖާަގއެއްުނދޭނެ.ްހަމަ ްބޭނުންވަނީްލިސްުޓަގއިްސޮއިކުާރކަށް ްކޮމިޝަނުންްވެސް އިލެކްޝަންސް

ްގޮސްް ްދައްުކވަިއގެން ްަމންޒަރު ްޮސއިނުކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަހުން ްއެންމެ ްގޮސް ްޝޭކީކުަރމުން ްމީތި ޖެއްސުންކޮށް

ްވެރިކަންްހަވާލުކުރުމަށްްޓަކައިްމިްމީހުން...ޝާހިދަށްްهللاްއެންމެްފަހުންްޢަބްދު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްވާހަކަފުޅުަގއިްހުށަހެޅުންތަކުގެްގޮުތގައިްތިްހުށަހަުޅއްވާްިލޔުންތަްއްމަޖިލީހުގެްސެކްރެޓޭރިއެާޓް

ްހުށަ ްދަންނަވަން.ްއެ ނޑު ްގެންދިއުމަްށްއަޅުގަ ްޯވޓަށްްހަވާލުކުރަްއވަމުން ްނަމަ،ްއަޅުަގނޑު ްތާއީދުލިބިފައިވާ ހެޅުންތަކަށް

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްއަރުވަީނ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން.

ްޝަރީފަށް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްތިމަރަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފު

ްރަީއސް.ްމި ްއެންމެހަިއް`.ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަކީ ްމައްސަލަ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އަދު

ްމިް ްމައްސަލަެއއް. ްނާޒުކު ްމުހިއްމު، ްއެހާމެ ްހަމަ ްއަދި ްޚައްސާްސ ްވަރަށް ްފަދައިން ްވިދާުޅިވ ްއެ ްވެސް މެންބަރުން

ނޑުމެްންހުރިހާްއެންމެންްވެސްްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްމީގެ ނޑުމެންްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްްމައްސަލަްއަކީްއަުޅގަ ކުރިންްައޅުގަ

އެްއވެސްްހާލެްއގައިްތަޖުރިބާޮކށްފައިވާްކަމަކަށްްުނވާތީްއަދިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްެވސްްމިްފަދަްހާލަތެއްްމެދުވެރިވެދާެން

ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްމި ްލަފަޔަކަށް ްއިސްތިޝާީރ ްކަމުެގ ްއެ ްބަލައިގެްނކޮށްފައިނުވާީތ، ވާްކަމަށް
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ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއަދި ްއަީކ ްމައްސަަލ ްމި ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުުކރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި މައްސަލަެއއް.

ްކަންް ްނަމަ ްމެދުވެރިެވއްޖެ ްހާލަތެއް ްފަދަ ްމި ްވެސް ްޤާނޫނުައާސސީގައި ްއާއި ްވާތީ ްމައްސަަލއަކަށް ތަޖުރިބާކޮށްފައިނުވާ

ްކުރި ްވާީތވެ،ްމީގެ ްކަމަށް ްގޮތްްނެތް ްހުށަހެޅިފައިާވްކުރާނެ ްއިްޞލާޙުގެނައުމަށް ްއަށް ްހުށަހެޅިފައިާވ؛ްޤާނޫނުއަސާސީ ން

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްހަމައެއާެއީކގައި ްތާއީދުކުރަން. ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްބުނެފައިވ113ްްާމައްސަލަ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްމިް ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނަމަ، ްއިޞްލާޙުނުގެނެިވއްޖެ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދުސްތޫރީްްފަދައިން ްއަކީ މައްސަލަ

ް ްވެަފއި،ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމަޤާމަށ113ްްްމައްސަލައަކަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްފަދައިން ްބުނެފައިވާ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްކަމަށްް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްނިންާމނީ ްގޮތް ްމެދު ްކަމަާކ ްއެ ްނަމަ ްދިމާެވއްޖެ ްަމއްސަލަެއއް ްއިންތިޚާބުކުރުމުަގއި މީހަކު

ްވާތީ ްބުނެފައި ްބެހޭް، ްމައްސަލައާ ްދުސްތޫރީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްަޤބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި މި

ްލަފައިގަިއް ްއިސްތިޝާރީ ްއެ ްއަދި ްއެދެންޖެހޭނޭ. ްލަފަޔަކަށް ްއިސްތިޝާރީ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ގޮތުން

ްމަޖި ްރައްޔިތުންގެ ްބާރުތަްއ ްއެކީަގއި ްހަމަވުމާ ްަދއުުރ ްއިސްތިޝާީރްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްކަމަށް ްނަޤުލުވާނެ ލީހަށް

ްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތްކަމުަގއި ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްެއއީ ްޢަމަލުކުރުން ްއެގޮތަކަށް ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްބުނާ ލަފައިގައި

ގޮތަކަްށްްހަމައެއާެއކީަގއިްދާދިްފަހުންްއިންތިޚާބުްބާޠިލުކުރުމަށްްޓަަކއިްސުޕްރީމްްކޯޓުންްނެރެފަިއވާްޙުކުުމގަިއްނުސީދާ

ްއޮވޭ.ް ްއެބަ ްބަޔާންކޮށްފައި ްގޮތެްއ ްއެކަށީގެންވާ ްއެންމެ ްޢަމަލުކުރުން ްނަމަ ްމެދުވެރިވެއްޖެ ްހާލަތެއް ްމިކަހަލަ ނަމަވެސް

ްޚުދުް ްއަދި ްވެސް، ްެމންބަރުން ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަދި ްބޭފުޅުން؛ ްބައެްއ ްޤާނޫނީ އެހެންނަމަވެސް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްކުރާެންމިހާރުގެ ްކަންތައްތައް ްހަމަވުމުން ްދައުރު ްގޮތެއްަގއި ްގޮުތގަިއްސީދާ ްޤަބޫލުކުރަްއވާ އްާޔްވެސް

ގޮތެއްްސުޕްރީމްްކޯޓުންްބަޔާންކޮށްފައިނުާވކަންްމީގައިްފާހަަގކުރާތީވެ،ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުަރނީްމިއީްޤައުމީްމަޞްލަޙަތުް

ހިރާްއޖޭގެްއެންމެހައިްަރއްޔިތުްނގެްމަޞްލަޙަތުްހިމެނޭްކަމަކަށްްހިމެނޭްއެންމެްމުހިއްމުްމައްސަލަްކަމަށްްވާތީްއާިއްދިވެ

ްއިސްތިޝާރީް ްޓަކައި ްެބލުމަށް ްގޮަތކަށްތޯ ްކޮން ްޢަމަލުކުރާނީ ްެއކަމުަގއި ްގޮތެްއގަިއ ްީސދާ ްމަްއސަލަިއގައި ްމި ވާތީ،

ް ްއެކަީށގެްނވާ ްއެންމެ ްއެއީ ްޤަބޫލުުކރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަން ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްޢިއްޒަތްތެިރްލަފަޔަކަށް ްކަމުގަ. ގޮްތ

ްކަމަކަށްް ްސަބަބުން ްކަންތައްތަކެްއގެ ްކުރާ ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްދަނީކީ ްމި ްލަސްެވގެން ްއިންތިޚާބު ްމި ރައީސް.

ް ްއަވަސްކުރަން. ްއިންތިޚާބު ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުުކރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްކުރިނ11ްްްއަޅުަގނަޑކަށް ނޮވެމްބަރުގެ

ްރަް ްރައީެސއް ްއިލެކްޝަންްސްއިންތިޚާބީ ްއަދި ްކުރަން. ްމަަސއްކަެތއް ްއެންމެހައި ްކުެރވުުނ ްދައްކަން އްިޔތުންނަށް

ްއެް ްނެރެ، ްގައިޑްަލއިނެއް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްއެހެންނަމަވެސް ްދޭން. ްވެސް ްއެއްބާރުލުން ްހަމަ ްއެކީަގއި ކޮމިޝަނާ

ް ްމައްޗަށް، ްކޮމިޝަންގެ ްއިލެކްޝަންސް ްޢަމަލުކުރުމަށް ްެއއްގޮތަށް ްއެހެނިހެންްގަިއޑްލައިނާ ްދައުލަތުގެ އަދި

ްއަދިް ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްރަްއޔިުތންނަށް ްޚިލާފަށް، ްަގއިޑްލައިާނ ްއެ ްއަމުރުކޮށްފަިއވަނިކޮށް، ްމައްޗަްށ މުއައްސަސާަތކުެގ

ްކަމަްށް ްޢަމަލުކުރާ ްނިުގޅަިއގަނެވިަފއިާވްގޮތަކަށް ްޙައްޤުތައް ްވޯޓުލުުމގެ ްބަެއްއގެ ްބައިވަރު ްއެތައް ްތެެރއިން ރައްޔިތުންގެ

ްމިްވަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުނކުރާނެ. ްާތއީދެއް ްކަމަކަށް ްެއ ްހާލެއްަގއި ްއެްއވެްސ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޏާމު،
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ްތައްޔާރަށޭ.ް ްތިބީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ްބޭއްވުމަށް ްއިންިތޚާބު ްމިހާރުވެސް ްއެްއގޮތަށް ްގަިއޑްލައިނާ ްއެ ދަންނަވަނީ

ްއެއަށްފަުހގެ ްއަދި ްިވޔަސް ްމާދަމާކަމުަގއި ްބޭނުންޭވްްއެއީ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިޔަސް. ްަކމުގައި ތާރީޚެއް

ް ްރައީސެްއ11ްނޮވެމްބަރ ްއިންތިޚާބީ ްުކރިން ްހަމަވުމުގެ ްދައުރު ްސަަބބަކީ ްބާްއވަން. ްއިންތިޚާބެއް ްކުރިން ގެ

ްގޮ ްއެަކށީގެންވާ ްއެންމެ ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރާ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެްއކުމަކީ ްނުވަތަ ްއެހެންވީމާ،ްޢައްޔަންކުރުމަކީ ްތ.

ްބޮުޑކަމުންް ްބައިބައިވުން ްއޮްތ ްމި ްތެރޭގައި ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްއަށް ްޤާޫނނުއަސާސީ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންް ނޑުްހުށަހަޅާްހުށަހެޅުމަކީްމިްމައްސަލަްއަުޅގަ އިޞްލާޙުނުގެެނވޭނެްކަމަށްްަޤބޫލުކުރެވޭްކަމަށްްވަންޏާމުްައޅުގަ

ްޓަށްްއިސްތިޝާރީްލަފަަޔކަށްްއެދިްހުށަހެޅުން.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.މަޖިލީހުގެްފަރާތުންްސުޕްރީމްްކޯ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދި ްބާކީ ނޑިތީމ1ްްުޕީ.ޕީ.އެމަށް ްކަ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްއޮތް. ްއެބަ ްވަގުތު ިމނެޓުއިރުގެ

ްއިނަށް.ދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސަ

ް

ނޑިތީމުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިން  ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްކަ

.ްއާދެ!ްމިްހުށަހެޅިފައިވާްމައްސަލައާްޭދތެރޭގައިްވިސްނައިާލއިރުަގއިްالم عليكن و رحوت هللا و بركاتهالس  ޝުކުރިއްާޔ.ް

ްރައީސުލްޖު ްނިމުމަށްފަހު ްދައުރު ްރިޔާސީ ްދާ ްމި ްހިނގަމުން ްއަކީ ްމީހަކުްމައްސަލަ ްއިންތިޚާބުވެފަިއވާ ްކަމަށް މްހޫރިއްޔާ

ްވެރިެއްއގެް ްަދއުލަތުގެ ްެތރޭގައި ްމުއްދަުތގެ ްހިނގާ ްއެ ްހިނގައިދާނެީތެވ ްދުވަސްތަެކއް ްނުވަތަ ްދުވަސްކޮެޅއް ނެތި

ްބޭފުޅަކުް ްބަލަހައްޓަވާެނ ްސަމާލުކުުރްއވަިއ ްކަންތައްަތއް ްަހއިސިްއޔަތުްނ ްވެރިާޔގެ ްސަުރކާރުެގ ހައިސިއްޔަތުްނ،

ްޒާތުްންހަ ްމިކަމުގެ ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަމަކީ ްމި ްމައްސަލަ. މަޖެއްސެވުމުގެ

ްއަދިް ްފުދިދާނޭ. ްކަމުގައި ްހައްލެްއ ްކަުމގެ ްމި ްހައްލެއް، ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ްދުސްތޫރީ ްބުނެވިދާެނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަ ްމި ްބުނެވިދާނެ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކީަގއި ްޕޮލިޓިކަލް ްހައްުލގަިއ ްއެ ްވާނީ ްހައްލަކަށް ލެޖިޓިމަީސްުމގަިއ

ނޑުގެްކުރިންްވާހަކަފުޅުދެްއކެިވްްނުވަތަްައއްޝަިރއްޔާްސިޔާިސއްޔާ އެންމެްފުރިހަމަްއަށްްިހމެނިގެންވާްހައްެލކޭ.ްއަުޅގަ

ް ްސިޔާސީ ްބަެއއްެގ، ްގިނަ ްރަްއޔިތުންގެ ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްޭއގަިއްބައެއް ވިސްނުން

ނޑުްދެޭކގޮުތގައިްމިްދެންނެވިްދެްބައިެގ؛ްއާދެ!ްއެއީްޝަރުޢީ،ްީލގަލްްއަދިް ބައިވެިރެވގެންްހޯދިފައިވާްަހްއލެކޭ.ްއަުޅގަ

ްއަކީް ްމާނަ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްަހއްލެއް ްެއކުވެަފއިވާ ްބައި ްދެ ްއެ ްއޮންނަށްޖެހޭނެ. ްީމގެތެރޭަގއި ްހައްލެއް ޕޮލިޓިކަލް

ްޖުމް ްތެރޭަގއިްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފްރޭމްގެ ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއެ ްގޮތުން ްއޮތް ްފްރޭމްކުރެވިަފއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ހޫރިއްާޔގެ

ހިމެނިގެންވާ،ްއަދިްހަމަްއެފަދައިންްއަޅުަގނޑުމެންގެްިސާޔސީްގިނަްފަރާތްތަކަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްހައްލެއްްނޫނިްއޔާްއެީއް

ދާނެ.ްމިހެންްމިކަންްއޮތުމާއެކީަގއިްމިކަމުގެްހައްލެއްްހޯދުމުގައިްޢަމަލީްނުވަތަްޕްރެކްޓިކަލްްހައްލެއްްކަމަކަށްްެވގެނެއްނު
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ްނުވަަތް ްރުހުން ްބައެްއގެ ްިގނަ ްތެެރއިން ްރަްއޔިތުންގެ ްވިސްނެނީ،ްވިސްނަްނވާނީ ްކަމަށް ްދާންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްިހންގާ ްދައުލަތް ްދިމާއަށް. ްަހއްލަކާ ްސީދާވާނެ ްހައްލަކާ ްއެ ްވިސްުނން ްސިޔާސީ ްމީހުންގެ ްހޯދުމުގައިްއެ ްވެރިަޔކު ނެ

ް ްއުސޫލަކީ ްއޮންނަ ްމި ނޑަެއިޅފައި ްކަ ްގިނ18ްްަޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެންމެ ްވޯޓުލަިއގެން ްއެއްމެްނ ްފުރިފައިވާ އަހަރު

ްނެތީމަް ްހާލަތުަގއި ްަވގުތީ ްދެންނެިވ ްމި ްުފރުޞަތުނެތީމަ، ްއެ ްމިހާރު ްެއހެންނަމަވެސް ްހައްލު. ްހޮވުުމގެ ވޯޓުން

ްހަވާް ްއެކަން ްއެްޤާނޫނުއަސާސީން ްތެރެއިންްނިންމާްނިންމުމަކުން ްބައެްއގެ ްތިބޭ ްވަނީްރައްޔިތުްންހޮވާފައި ްމި ލުކޮށްފައި

ހައްލުްހޯދާްގޮތަށް.ްއެއީްދެންްއެކަންްކުރެވެންްއޮންނާނެްޮގތެއްްކަމަށްްޤާނޫނުއަސާސީްދައްކާފައިްމިްވަނީ.ްމިްމަގުްން

ްޤަރާ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެްހިނގާއިރުަގއި ްއަދި ްފާސްކުެރިވދާނެ. ްވެސް ރެއް

ް ްފާސްކުރުަމކީ ްފާސްކުރާ ްއެ ްފަަދއިން ްކުރިްންވާހަކަފުޅުދައްަކވާަފއިވާ ްމީގެ ްމެންބަރުން ްއެއަށ58ްްްބައެއް ްނުވަތަ ވޯޓު

ްލި ްބާރު ްލިބެންވާ ްމާއްދާައކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްެވގެން، ްފާްސވުމަކަށް ްާފސްވާ ްޯވޓުލިބިގެން ްގިނަ ްހައްެލްއްވުރެން ބޭ

ް ްދެންނެވި ްމި ްދަންަނވަްންބޭނުންވަނީ ްހެދިދާނެ.ްއެެހންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްލެޖިޓިމަސީްް،ަމގުންކަމުގަިއްެވސް ޕޮލިިޓކަލް

ނޑުމެންނަކަށްްްއަށްްހިމެނިގެންާވްހައްެލއްްޫނނިއްޔަކާްްއެންމެްފުރިހަމަްއިްނުވަތަްޝަިރއްޔާްއަްއސިޔާިސއްޔާްޭއގަ އަުޅގަ

ްކަ ްހައްލެއް ްޢަމަލީ ްހައްލުކުރަްންއެއީ ްމައްސަލަ ްހޯދައިެގން ްއެކަނި ްހައްލެއް ްލީގަލް ްައޅުަގނޑުމެން ްނުވާނޭ. މަކަެށއް

ްވިސްނުމަކީްއެންމެްެއކަށީގެްނާވްގޮތްްކަމަކަށްްައޅުަގނޑަކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެެވއޭ.ްއެހެންވީަމ...

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ްލީޑަރުްްޝުކުރިއްޔާ ްގްރޫޕުެގ ްާޕލިމެންޓްރީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނޑު، ްައޅުގަ ްވެސް ްފުރަތަމައިނުން ްރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރި

ްޕާލިމެންޓްރީް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްހަމައެއާއެކު ްބޭނުން. ްތާއީދުކޮށްަލން ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްފަރާތުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ްޢިއްް ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްލީޑަުރ، ްޑެޕިއުޓީ ނޑުްގްރޫޕުގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްހުށަހެޅުމަށް ްވަޙީދުގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ޒަތްތެިރ

ްޕީ.ޕީ.އެމުްން ްކަންޮބޑުވޭ ްއަުޅަގނޑު ްކަންބޮުޑެވއްޖެ. ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްބޭނުން. ތާއީދުކޮށްލަން

ްމުއް ްއެީއ ްކަށަވަރު، ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަދއްކާތީ. ްވާހަކަ ްިއޞްލާޙުކުާރ ްވެރިކަްންޤާނޫނުއަސާސީ ބާރުން

ްމައުމޫުން ްއަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރުގެ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންތައްތައް. ްކުރާ ދިގުދައްމާންެވގެން

ްޤާނޫނުއަާސސީް ްފަހަރަކު ްކޮންެމ، ްބޭނުންާވ ްދިގުދައްމާން ްވެިރކަން ްނުވުން. ްެއއްަޗކަން ްކުޅޭކުޭޅ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ

ްދަ ްވާަހކަ ްކަންބޮުޑވޭްއިޞްލާޙުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެާއެއކު ްކަންބޮުޑވޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި އްކާީތ

އާްެއކުްވެިރކަންުކރަމުންްއެްގެންދާްބާޣީްވަޙީުދްޙަސަންްމަނިކުގެްއަތްދަުށގަިއްވެރިކަންްދިގުަދއްމާންެވގެނ5ްްމިހާރުް%

ްަކންބޮޑުވޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިްއޒަްތތެރި ްވެސް ްމަފްހޫމާްވާހަކަދަްއކާތީ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި .

ްޤާނޫުނއަސާީސގެް ްެއއީ ްހުށަހަޅުްއވައިެދްއވާފަ. ްމައްސަލަ ްމި ްމަޖިލީހަށް ްއޮީތްމި ްމި ްަމނިކު ްޙަސަން ްވަޙީދު އެްއގޮތަށް

ްއެްގޒެކެިޓވުންް ކަްންކުރާެންމަފްހޫމަކީްޗެކްސްްއެންޑްްބެެލންސެސް؛ްެއްގޒެކެިޓވުންްކަްނކުރާނެްގޮތްްޭނގުނީމާްނުވަތަ
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ގޮތުެގްލަފައެްއްބޭނުންވީމާްިމްއޮތީްމިްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިީލހަށްްހުށަހަޅާފަ.ްއެްމަފްހޫމުެގްދަށުންްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސްް

ްއަުޑއައްަސަވއިލަްއވައިިފއްޔާް ްރަނގަޅަށް ްހުށަހެޅުން ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާފަ. ްއޮތީ ްއެ ްހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންްއެްއޮތީކީްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްތާއަބަދަކަންްވެރިކަންްހަވާލުކޮށްފައެްއްްކަންބޮޑުވުންަތއް ފިލައިގެންދާެނ.ްއަޅުގަ

ް ްއޮންނާނެ ްހުަށހެޅުމުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއ21ްްެނޫން. ްގޮތުން ްވަގުތީ ްމީހަކު؛ ްހަވާލުވާ ްތެރޭަގއި ދުވަސް

ްރައީްސކަމުގަް ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްމީހަކު ްމީހަކުްހަވާލުެވވަަޑއިގަންަނވާ ްހޮވާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއަދި ްިވޔަސް، އި

ް ްވިަޔސް ްއުސޫުލަގިއ21ްްކަމުގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެސް ްކަމަށް ްބާއްވަންޖެހޭނެ ްއިންތިޚާބު ްތެރޭގައި ދުަވސް

ްޕާޓީް ްޖުމްހޫރީ ްޕީ.ޕީ.ެއމުންނާއި ްކަންބޮޑުވަނީ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ންްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާނެ.

ްކޯޓުންނޭް ްސުޕްރީމް ްބުނަނީ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްމަަސއްކަތްކުރާީތވެ. ްދާންެވގެން ްދުރަށް ްބަަހކާ ްމަޖިލީހުގެ ހައްތަހާވެސް

ކަންކުރަންވީ.ްއަދިްޕީ.ޕީ.އެމުންްތަކުރާރުކޮށްްބުނަމުންްއެބަްގެންދޭްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްވިދާ ްއެ ްވެސް ްނަޝީދު ްސީާދްމުޙައްމަދު ްވިދާޅުވަނީ ްއެ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެހެންނޭ. ޅުވަނީ

ްރައީސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިދާޅުވީ. ްއެ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްދޫނުކޮށްލާށޭ ްބާރުތައް ްމި ްކޯޓަްށ ްސުޕްރީމް އިދިކޮޅަށް.

ްތަ ްވެރިކަމަކަށް ްމިލިޓަރީ ްޕާޓީން ްޖުމްހޫރީ ްކަންބޮޑުވޭ ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްވެސްްއަޅުަގނޑު ްދާތީ ްގޮވާލަމުން ކުރާރުޮކށް

އަޅުަގނޑުްކަންބޮޑުވޭ.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީންްއެްވިދާޅުވަނީްގޮތެްއްނިންމާނީްމިލިޓަރީްވެރިކަމަުކންނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ކީްިމްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަކީްރައްިޔތުންގެްައޑު.ްމީްހަމައެކަިންމިްޤައުމުަގއިްމިްވަގުުތްއިންިތޚާބީްއަަޑކަށްްއޮތްްއަޑަް

ްދައުލަތުގެް ްދިވެހި ްއޮންނަނީ ްެއ ްބަޔާންކޮށްފައި ނޑައެިޅގެން ްކަ ްވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްމަޖިލީހޭ. ރައްޔިތުންގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްދެމިއޮންނާނީ ްބާރުތައް ްމި ްއަދި ްިކބައިންނޭ. ްރައްޔިތުންގެ ްއަންނަނީ ްފެށިގެްނ ްބާރުތައް އެންމެހައި

ްސިޔާ ްަރީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންނާްކިބަިއގައޭ. ްމަޖިލީސް. ްަރއްޔިތުްނގެ ްއޮތީ ްވެްސ ްބޭނުްނވަންޏާ ްަހއްލެއް ސީ

ގުިޅގެންްރައްޔިތުްނގެްއަޑާްެއކުްއެކަންްކުރަންްބޭނުމިއްޔާްވެސްްއޮތީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީސް.ްރައްޔިތުންގެްއަޑާްެއކުް

ްއީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްހާލަތުގައިްކަންްކުރަންޖެހޭނީ.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރަ

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ައޅުަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްވެްސްިތމަރަފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުް السالم عليكن`ް

ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްތާއީދުކުރަން. ްހުށަހެޅުމަށް ްއިންތިޚާބުްްހުށަހެޅުއްވި ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ބޭނުންވަނީ

ްކޮމިޝަންކަްން ްއިލެކްޝަން ްލަސްކުަރއްވަނީ ްކަންތައް ްެއ ްވެސް ްއެހެންނަމަ ްހިތާމަކުރަމޭ. ްލަްސވާތީ ކަންތައްތައް

ްރިާޔސީް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްބުރުގައި ްެދަވނަ ްއިންތިޚާބުގެ ްނަގަންއުޅުނު ްއެީއ ްއެނގޭ. ްއެބަ ސާފުކޮށް

އަހަރުްފުރ18ްްޭަވނަްއަހަރ2118ްްުނިޑޑޭޓްްމުޙައްމަދުްނަޝީުދްސޮއިކުެރްއވިްލިސްުޓގެްދެަވނަްއަށްްއޮތީްވެސްްކެ

ްލިސްޓުަތކެްއް ްއޮުޅވައިލާފަިއވާ ްމުޅިން ްނެތް، ްަޞްއޙަކަމެއް ްއެއްވެސް ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްނަން. ކުއްޖެްއގެ
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ްޤަބޫލުނުކު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވޯޓުަނގަން ްކޮމިޝަނުންްބޭނުންކޮށްގެން ްާބއްވަްންއިލެކްޝަންސް ްއިންތިޚާބެއް ްއެކަހަލަ ރާތީ

ނޑުްދަންނަވާލަްން މަސައްކަތްކުަރއްވާތީްމިްލަސްވެގެންދަނީ.ްއެހެންވީާމ،ްއެއީްއަޅުަގނޑުމެންްދެކޮޅުހަދާްކަމަކީ.ްއަުޅގަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ 13ްްބޭނުންވަނީ ްބާބުގައި ްބަޔާނ268ްްވަނަ ނޑަެއޅިގެްނ ްކަ ްމާއްދާގައި ްޮއވޭްަވނަ ްއެބަ ކޮށްފައި

ްއެހެްނވީމާ،ް ްކަމަށް. ްެތރެއިން ްޤާނޫނުެގ ްާއއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވާންޖެހޭނީ ްނިންމުމެއް ްކޮންމެ ްނިންމާ އަޅުަގނޑުމެން

ްހޯދުމަށްް ްލަފާ ްދުސްތޫރީ ްެއަކމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަްށ ްނެތް ްގޮތެްއ ްވަކި ނޑަެއޅިެގން ްކަ ޤާނޫނުއަސާސީން

ނަޑއެޅިަފއިްޮއތްްހިނދު،ްއެކަންްކުރުމަށްްޓަކައިްދާންޖެހޭްފަރާތަކީް ވެްސްސުޕްރީމްްކޯޓުްކަމަށްްޤާނޫނުއަސާީސގައިްކަ

ްޢަމަލުކުރުން.ް ްމަތިން ްޮގތުގެ ްއެއްގޮްތވާ ްރޫހާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޓަކައި

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްހަމަ ްޖެހޭނީްއެހެންނޫންނަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަދައިން ހުށަހެޅުއްވި

ނޑުމެންނަށްްނުކުރެވޭނެްކަެމއްްނޫން.ް ްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުރަްނ.ްއެއީްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިމުނީ. ްބޭނުންކުރަްއވަިއ ްަވގުތު ްލިބިވަޑަިއގެންަފއިވާ ްބަހުސްގައި ްމި ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްހިސާބުން ރުްމި

ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމައްަޗންގޮޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްއަށް.

ް

ްމައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްތިރީހަކަށްް ްފެނިގެންދިޔަީއ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަމއުމޫނުްްޝުކުރިއްާޔ ްދުވަހު އަހަރު

ްތަން.ްއަދިް ްދިޔަ ްވެރިަކންކުރަމުން ނުޑއަުޅވަިއގެން ްަލއްާވްބަ ްމީހުން ްއެހެން ްވޯޓުފޮީށގަިއްކަތީބުންނާއި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްޕީ.ޕީ.އެމާއިްްޖުމްހޫރީ؛ްމައުމޫނުގެްކާމިނީގޭްފަާރތާއިްއެންދެރިމާގޭްފަރާްތ،ްދެް މިއަދުްއަުޅގަ

ނޑުއަުޅވައިްއެްވޯޓަްށްފަ ނުޑއަަޅއިްއިންތިޙާބުނުވާްބަޔަކުްލަްއާވ،ްމިހާރުްނަމަްސުޕްރީމްްކޯޓުންްބަ ރާތްްވޯޓުފޮށީގައިްބަ

ހުރަސްއަޅަންްމަސައްކަތްކުރަުމންްދާތަން.ްރައްޔިތުންގެްވޯޓު،ްރައްޔިތުންގެްއެންމެްއަސާީސްޙައްޤުްނިގުޅަިއގަނެިވގެންް

ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްްދާތަން. ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފެންނަނީ ްއަށ117ްްްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމާއްާދ ވަނަ

ް ްމީހުނ5ްްްއިންތިޚާބުވަނީ ްއެ ްބުނެ، ްކަމަށް ްދާނެ ްބޭރަށް ްެއއަށްވުރެ ްަދއުރު ްއެ ްބުނެފައިވާއިުރ، ްކަމަށް އަހަރަށް

ްވޯޓުލާން.ްވޯޓު ްަރއްޔިތަުކްެއްބައިީމހުންނަށް ްދާތަން.ްެހޔޮނުވާނެ ްކަމަށްްމަސައްކަތްކުރަމުން ްވިޔަްސްއަަރއިފި ަލިއެގން

ް ްފެންނަމުންދަނީ.ްޤާނޫނުއަސާސީެގ5ްްވަންޏާ ްމި ްމިއަދު ްދަލީލު ްފުރިހަމަ ްތެޭރގަިއްުނފައިބާނެކަމުގެ ވަނ125ްްައަހަރު

ް ްބަލައިލާއިރު ްއަށް ްހިނގަމުންދ125ްްާމާއްދާ ްމެދުވެރިެވގެން ްއެއްވެސްްސަބަބެއް ްބުނަނީ ްމި ް)ނ(ްގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްރިޔާސީ ްބާްއވައި ްއިންތިޚާބެއް ްބާވަންޖެހި، ްއިންތިޚާބެއް ްރިޔާސީ ްއަލުން ްތެރޭގައި އުރެްއގެ

ްބުނެވިދިަޔް ްދެމިތިބޭނީ ްމަާޤމުގައި ްމީހުންގެ ްއިންތިޚާބުވާ ްއަލުްނ ްމަޤާމަށް ްނައިުބގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާމާއި
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ްއަ ްމުއްދަތަށޭ. ްއޮންނަ ްާބކީ ްދައުުރގެ ްރިޔާސީ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމި ްމީހުންނ117ްްާިދ ްބުނަމުން؛ްެއ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމި ްއަކީ ްާވހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްމަތިންނޭ. ްގޮުތގެ ް)ށ(ަގިއވާ ްމާއްދާގެ ްއެ ްޢަމަލުކުރާނީ މެދު

ް ްޮއންނަ ްއެ ްހާލަތެްއގަިއ ްބޭރ5ްުއެްއވެސް ްދައުރުގެ ްމީހަކު ްެއއްވެްސ ްދުވަހު ްގިަނ ްވުރެ ްހުންނާކަްށްއަހަރަށް ން

ްހުށަހެޅުމަށްް ްހުށަހެޅުއްވި ްެއ ްލީޑަރު ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޭއގެއިތުރަށް ްތަެނއްނުދޭ. ހުއްދައެއްނުދޭ،

ްމައްޗަްށް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްބުނަނީ ް)ށ(ަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަޖިލީހަށް؛ ްރައްިޔތުން ްދަންނަވަންތޯ ބަލާއިރު

ްމަޖިލީ ްގޮތަކަްށްރައްޔިތުންގެ ްއެްއވެސް ްބާރެއް. ްތިން ްއޮންނަނީ ްމި ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބާރުހިންގޭނޭ. ހުން

ސުޕްރީމްްކޯޓަށްްސަލާމަތީްިޚދުމަތްތަކުގެްބާރުގެްަމއްޗަށްްާބރުހިންގާކަށްްެވސްްފުރުޞަތެްއނުދޭ.ްއެކަމަކުްމިްދެންނެިވް

ް ްއަނެއްާކ ްނަގައިގެްނ؛ ްބާރު ްބ113ްުތަންތަނުން ްާމއްދާއޭ ްމީހަކުްވަނަ ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ނަމުންދާއިރު

ްހުންނަް ްލިޔެވިފައި ްޤާނޫނުތަކުަގއި ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްޤާނޫނުތަކުގެ ްބައްލަާވ! ްކަމަކާ؛ ްދިމާވާ އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި

ްބަހެއް ްދެ ްތަފާތު ްއެއީ ްއިްނތިޚާބުނުވީމައާ ްއިންތިޚާބުކުރުމުގަޔާއި ްއޮންނަންޖެހެނީ ްމި ްއެކަމަކުްބަސްބަހުންނޭ ްވާހަކަ. ގެ

ްބާރަށްް ްމީހުން ްއެ ްވާަހކަދައްކަނީ. ްމި ްކިޔައިގެން ްނިންމާނަމޭ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްގޮސް ްތިމަންނަމެން ްބިނާކޮށް އެއަށް

ް ްއިންތިޚާބުނުވާ ްޯކުޓގެ ްސުޕްރީމް ްރަްއޔިތުނ4ްްްއަިއއްސިްއޔާ؛ ްހުރެ، ްއެކަން ްއުމުަރށް ްބޭނުންކޮްށގެން ނިޑޔާރެއް ފަ

ް ްަޙއްޤު؛ ްރައީްސްރައްޔިތުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްބޭނުމުގަ. ްހަމައެކަނި ްމަޙްރޫމުކޮށްލުމުެގ ްޙައްޤުން ވޯޓުލުމުގެ

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ނޑުމެންގެްޕާ ޓީގެްީލޑަރާއިްޑެޕިއުީޓްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ްދިމާެވގެންްމިްއުޭޅްމައްސަލަިއގައިްއަުޅގަ

ްމީހަކުް ްހުރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްއަރަނީ ްހިތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށް ލީޑަރުގެ

ްޤަބޫެލއްނުކުރަްން ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްދެވަނަ ްކަމަކީ. ްފުރަތަމަ ްފޮނުވީ؟ ްމަޖިލީހަށް ްިމ ްމައްސަލަ ްމި ކީްއވެގެންތޯ

ްމި ްޖެހެނީްސުޕްރީމްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްދަންނަވާލަން ްކަމަކަށް.ްއެހެން ްޭބްއވިދާނެ ްއިންތިޚާބެއް ްއޮްތްހާލަތުގައި ްމި ހާރު

ްކަްނތައްތަކެްއ،ްަޓއިމްލައިންތަެކްއް ްކޮށްފަިއްއެަތއް ްޙުކުމެއް ްއޮތް ްއެބަ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްކުރިއިުރގައި ްޙުކުމެއް ކޯޓުން

ނަޑއަަޅއިދީފަ.ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްޙުކުމްކުރު މަކީްދިވެހިރާއްޖޭގައިްބޭްއވިްދެްފުށްްފެންނަްއިންތިޚާބުގައިްމަކަރުހަދާފަިއްކަ

ްދޭތެރޭގައިްޝަރީޢަތެއްްނުކުރޭ.ް ްމީހަކާ ްއެްއވެސް ްކޯޓަކުންްއެއްގޮތަކަްށވެސްްވެރިަފއިެއއްނުކުރޭ ްކަމަށް.ްސުޕްރީމް އޮތް

ހުންްއެަބްޖެހޭްނޫންތޯްޕްރޮސިކިއުުޓކުރަން.ްެއްމަކަރުހެދިްމީހުންްކޮބައިތޯ؟ްމަކަރުހަދައިްޮއޅުވާިލްމީހާްކޮބަިއތޯ؟ްއެްމީ

ްނޫންތޯް ްބަންދުކުރަން.ްބަންދުކޮށްފައި ްތޭރިތަކުގައި ްޖަލުތަކުަގިއްނުވަތަ ްހިފައިހައްޔަުރކޮށްފައި ްނޫންތޯ ްޖެހޭ ްއެބަ މީހުން

ް ްއެބަ ްއަިއސް ްމީހުން ްެއ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްއަނެއްާކވެްސ ްއެހެންނޫންނަމަ ްާބއްވަންޖެހޭނީ. އޮެތއްނޫންތޯްއިންތިޚާބެއް

ް ްއޮތީ ްޙުކުމުގައި ްުކރި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްއެެހންވީމާ، ްއޮޅުަވއިލާނެ. ްމަަކރުހަދާފައި ްއިންތިޚާބުގައި ހާހަްށ5ްްފުރުޞަތު
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ްވަރަށްް ްއެނގޭނެ ްކޯޓަށް ްނުދޭ.ްސުޕްީރމް ްބުނައެއް ްާކުކކަމެއް ްއޮުޅވައިލީ ްއޮތޭ. ްއެބަ ްއޮޅުަވއިލާަފއި ްމީހުން ްގިނަ ވުރެ

ްމީ ްއޮުޅވާލި ްހުރިހާްރަނގަޅަށް ްމި ްނަންބަރުތަކާ، ްކާުޑ ްއައިޑެންޓިޓީ ްމީހުން ްއެ ްނަންތަކާއި ްމީހުންގެ ްއެ ހުންތަކާއި

ްވޯުޓް ްހައްލުކޮށްފައި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްަމްއސަލަތައް ްއެ ްއެހެންެވއްޖެއްާޔ ްއެނގެންޖެހޭނެ. ްވެްސ އެްއޗެއް

ްމީހުންނަށް ްއެ ްހިފައިހައްޔަރުކޮްށ، ްމީހުން ްމަކަރުހެދި ްދެްންްއޮޅުވާަލއި ްފަހުަގއި ްޭއގެ ްދީފައި ްއަދަބުތައް ދޭންޖެހޭ

ްސަބަބަކާް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްައކީ ްމާނަ ްއޭގެ ްނޫނިއްޔާ ްާވނަމަ. ްކަމަށް ްއޮތް ްއޮޅުަވއިލާފައި ްބޭްއވެންޖެހޭނީ. އިންތިޚާބެއް

ްއެއްވެ ްނޫން ްބާޠިލްކުރީ.ްމި ްއިންތިޚާބު ްދެންގޮސް ްކިޔާަފއި ްބްލާ،ްބްލާ،ްބްލާ؛ްޕިޗި،ްޕިިޗ،ްޕިީޗއޭ ްކަެމްއްނުލައި ސް

ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެެވނީ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްލޮ މިް،ްުބވެތިްަރއްޔިތުންްޤަބޫލުކުރާނެްނޫންްކޮށްގެންްމިްއުޅެނީކީ.ްައޅުގަ

އޮންނަންޖެހޭނީްްތަާކއިްބާރުތައްުމެގްއެންމެހައިްމަސްއޫލިއްޔަތުަފހުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެރިކަގ11ްެނޮވެމްބަރްްހާލަތުގައި

އްޔިތުްނގެްަމޖިލީހުގައޭ.ްައޅުަގނޑުމެންނަްށްމިއަދުްޖޭ.ޕީގެްްސޓޭންޑުްެފނިއްޖެ.ްޖޭ.ޕީްގެްްސޓޭންޑަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަް

ްސްޓޭންޑަީކް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްފެނިއްޖެ. ްސްޓޭްނޑު ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްވެރިކަމެކޭ. ްމިލިޓަރީ ްއޮންަނންޖެހޭނީ ްދެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ް ްތިބި ްއ4ްްެދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަދި ނޑިޔާރެކޭ. ްޙުކުމުެގްފަ ްކުރާ ްފަނޑިޔާަރކު ްހަތަރު ްތިބި ްހާލަތުގައި ްއޮރިާޔން ވެސް

މަތީގައޭްއޮންނަންޖެހޭނީ.ްތަޅުމުގައިްައޅުަގނޑުމެންގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރު،ްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ްދައްަމއެ ްދައުރެއް ްރިޔާސީ ްޙުކުމަކުން ްކުރާ ނޑިޔާުރގެައކުން ްފަ ްވިދާޅުވީ ނޑުމެްންމެންބަރު ްއަުޅގަ ްއެއީ އްނުެލވޭނޭ.

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްޮގތް. ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއއީ ްހަމަ. ޤަބޫލުކުރާ

ްއަށްް ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑމެން ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްލީޑަރު ްޑެޕިއުޓީ ްއަދި ްލީޑަާރ ްޕާޓީގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

މިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްއެބަްޖެހޭްޒިންމާދާރުކަމާްއެީކގައިްމިއަދުްޤައުމަްށްދިމާވެފައިްމިްވާްހާލަތުންްތާއީދުކުރަމޭ.ް

ސަލާމަތްކުރުމަށްްޓަކައި،ްަވިކންްޚާއްޞަކޮށްްޕީ.ޕީ.އެމުންްެއބަްޖެހޭ.ްޕީ.ޕީ.އެމުގެްލީޑަުރްެވސްްއެބަްޖެހޭ.ްްހަމައެކަިން

2123ްވަނަްައހަރުްވެސްްއެބަްއޮތް.2118ްްކީްމިްއަހަރުްއެަކންޏެއްްނޫން.ްވެރިކަމަށްްކުރިމަތިލާންްލިބޭެންފުރުޞަތަ

ްނޫނެއްނޫންޯތް ްޒިންާމއެއް ްމީހެއްގެ ްއޮތް.ްއެްއވެސް ްއެބަ ްވެސް ްއަހަރުތައް ްއެހެން ްއޮތް.ްއަދި ްއެބަ ްވެސް ްއަހަރު ވަނަ

ްހޯ ްވޯޓު ްގިނަ ްވުރެ ްައށް ްލަްއކަ ްެއއް ްލީޑަރަށް ްނުވަަތްޖޭ.ޕީގެ ްީލޑަރު ްނުދިނުމަކީ.ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްރަްއޔިތުން ްާތއީދު ދާނެ

ް ްރަްއޔިތުން ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްމަސްޫއލިއްޔަތެއް. ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްޯވޓުނ1ްްްއެއީ ްވުރެ ްއަށް ލައްކަ

ްޓަކައި،ް ްފުރުޞަތުނުދިނުމަށް ްއެ ްހާލަތުަގއި ްއޮތް ްޮބވަިއަގނެފައި ްފެން ްަޢއްޔަންކުރުމަށް ްއަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްތަ ްޓަކައި،ްއެިކއެކި ްފަސްކުރުމަށް ްއިންތިޚާބު ްމި ްޓަކަިއ، ްލަސްކުރުމަށް ްއިންތިޚާބު ްމި ްދައްކަިއގެން ްސަބަބުތައް ފާތު

ްދިވެހިާރއްޖޭެގް ްކުރިއެރުމާއި ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޓަކައި، ްނުދިނުމަށް ްަޙއްޤު ްވޯޓުލުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުުފނޑުކޮށްލުމަށްްޓަަކއި ްއެްަރްއޔިތުންގެްޙައްޤުަތއް...ްރައްޔިތުންގެްތަަރއްޤީްފު

ް

ްކެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްތަސްމީންްޢަލީްވާހަކަދެއްކެވުން:
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ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހިންނަވަރު ްއެދުނީ ްމި ްފުރުޞަތަކަްށ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތާއީދުކުރާ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްޞާލިޙު ްމިްްމުޙައްމަދު ްހައިރާްނވޭ ްއަޅުަގނޑު ްެވގެން. ވާހަކަދަންނަވާލަން

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްއަްތމައްޗަށް،ްނޫނީ ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް ްހަވާުލެވގެްންތިބި ްމަޤާމު ްނުލައި ްބަަހކާ ްރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި

ްރާް ްވެސް ްވަގުީތްގޮުތން ްެވސް،ްނޫނީ ްހާލަތެްއަގއި ްަމއްޗަށް،ްއިންޓަރިމް ްއަތް ްފަރާތެްއގެ ނަޑއަޅާ ްވެރިކަުމގެްކަ އްޖޭގެ

ްހާލަތެއްް ްއޮޅިފައިވާ ްދިވެހިރައްިޔތުންނަށް ްހާލަތަކީ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްމިއަދުގެ ްއަދި ްދެކެވޭތީ. ްވާހަކަ ްދޫކޮށްލާ ބާރުތައް

ްއަްށް ްއަިމއްލަ ްމީހުން ްއެ ްެނތި ްުއސޫލެއް ްހަމައެްއ، ްެއއްެވސް ްގޮތާ، ްކުރަމުންދާ ްކަންތައްަތއް ްމީހުން ްއެ ނޫން.

ްހުންނަ ނަޑއަޅާފަިއ ްދިވެހިްްކަ ްހުރިހާ ްމިއަުދ ްޢަމަލުތަކަކީ ްކުރަމުންދާ ްކޯޓުން ްސުޕްރީްމ ްބޭރުން އިޖުާރއަތްތަުކގެ

ްއިތުރަްށް ްމިއަދު ްވެސް ްދޭތެރޭަގއި ނިޑޔާރުންނާ ްފަ ްބަެއއް ްއަިދ ްކަެމއް. ްއޮތް ްފެންނަން ްެވސް ރައްޔިތުންނަށް

ް ްއެ ްބޮޑުކޮށް ްހާމަކަން ްމާ ްވުރެ ްވަރަށް ްވާހަކަަދއްކަްނޖެހޭ ްހުންނަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްކަންތައްތައް ބޭފުޅުންގެ

އެހެންވީމާ،ްއެްހާލަތުަގއިްތިބިްބައެްއގެްއަތްމަްއޗަށްްދިވެހިަރއްޔިތުންގެްަމއްޗަށްްވެިރކަންުކރުމުގެްބާރުްދޫކޮށްލާްވާހަކަް

ްވަގުތީ ްޮއންނަންޖެހޭނީ ްވެރިކަން ްރާއްޭޖގެ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހައިރާންވޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުްންްދައްކާތީ

ްލަިއގެންް ްބަަހކާ ްއަތްމަީތގަ.ްދިވެހިަރއްޔިތުންގެ ްަކނަޑއަާޅްބައެްއގެ ްރައްޔިތުން ްިވޔަްސްދިވެހި ްކަމުަގއި ހަވާލުކުރެވުނު

ްހަމައަށްް ްއިންތިޚާބަކާ ްނުދެިވގެން. ްހަމައަށް ްއިންތިޚާބަކާ ްއުޅެނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހަމަޖެހެންޖެހޭނީ. އެކަން

ބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްސުޕްރީމްްކޯޓުންްޢަމަލުކޮށްފައިވާްގޮތްްއޭގެްސަބަބުތަކުގެްތެރޭަގއިްވަރަށްްނުދެވުމުގައިްައޅުަގނޑުްޤަ

ްބާރު؛ްިދވެިހް ްއިްނތިޒާމުކުރުމުގެ ްއެކަން ްހަމައަށްްދެވެންދެން ްވޯަޓކާ ްދިވެހިްރައްޔިތުްނގެ ްފާހަގަެވގެންދޭ.ްމިއަދު ބޮޑަށް

ްމީހެއްގެް ްހުންނަ ްވެިރަޔކަށް ްމަތީ ްއެންމެ ްަވގުތީްްދައުލަތުގެ ްފުރޮޅިގެންދާންވާނީ ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނުޑ ބާރު

ްއެންެމް ްކުރުމަށް ްއެކަން ްމަތިން. ްގޮެތއްެގ ނަޑއަާޅ ްކަ ްމަންދޫބުން ްތަމްސީލްކުރާ ްަރްއޔިތުން ްދިވެހި ްނަމަވެްސ ގޮތުން

ްޤަޫބލުކުރަން ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޖިލީސް. ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްފަރާތަކީ ްހުރިހާްްއެކަީށގެންވާ މަޖިލީހުގެ

ްމެންބަރުންނަށްް ްބައިގެ ްދެ ްބައިކުޅަ ްތިން ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްގޮތް. ްމޮޅު ްއެންމެ ްއެއީ ްނަމަ، ްއެއްބަސްެވވޭ ބޭފުޅުންނަށް

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްއެކަމަކު ްރަނަގުޅްގޮތެއް. ްވަރަށް ްއެވެސް ްހޯދިއްެޖއްޔާ ްހައްލެއް އެއްބަްސެވވޭ

ނޑުމެްނގެްތެރޭަގިއްްރާއްޖޭގެްހާލަތު ްއަުޅަގނޑުމެންްއަންނާކަށްނުޖެހުނީސްްއަުޅގަ އޮްތްގޮތް.ްިމއަދުްމިްއޮތްްހިސާބަށް

ްެއކަންް ްނަމަ. ްަމސައްކަތްކުެރޭވ ްއަަރިއގެން ްއެްއގަލަކަްށ ްއެންމެންަނށް ްހުރިހާ ްއިްސަކންދީގެން، ްމަޞްލަޙަތަށް ޤައުމީ

ްފެން ްއޮތީ ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއައިސްފަިއްނުވާނެކަން ްހުއްޓުމަކަށް ްޤަުއމު ްހާލަތެއްަގއި ްއެކަހަލަ ނަން.

ްރާއްޖޭެގް ްމަތިން ްގޮތެއްގެ ްޤަބޫލުކުރާ ްބަޔަކު ްގިނަ ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ްތަމްސީލުކުރާ ްރައްޔިތުން ްނޫނީ އޮންނަންވީތޯ.

ްކުރިމަތީގަ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދާްނވީތޯ؟ްއެއީ ްގޮތަކަްށްއިންތިޒާުމވެގެން ްކޮންެމވެސް ްުސވާލަކީ.ްައޅުަގނުޑްކަންތައް ިއވާ

ްގިަން ްތެރެއިން ްމަންދޫބުންގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްެއއްަބސްނުވެވެންޏާ ްބަޔަކަށް ްގިނަ ްަޝއްކެްއނެތް. ްެއްއވެސް ހިތުގައި

ްުހއްޓިފައެއްް ްކަންތައްތައް ްރާއްޖޭެގ ްއިންިތޒާމުެވގެންދާންޖެހޭނެ. ްކަންަތއްތައް ްރާއްޖޭގެ ްގޮތަކަށް ްފެންނަ މީހުންނަށް
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ްޤާ ްއެހެންނޫނަސްްނުބޭއްވޭނެ. ްއޮތީ. ްމި ްނޫން ްހާލަތެއްގަެއއް ްކަހަލަ ްހޯދޭ ްހައްލެއް ްލައިގެން ްތެރެއިން ނޫނުއަސާީސގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެްހާލަތަށްްބަލާއިރު،ްޤާނޫނޫއަސާީސގައިްލިެޔވިފަިއވާްއެްއެޗއްގެްރޫޙަށްްބަލާއިރު،ްެއކަންްކުރުމަށްްއޮތްް

ޖިލިސް.ްއަދިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްމިްތަނަށްްފޮނުއްވިްސިޓީފުޅުންްއެންމެްއެކަީށގެންާވްފަރާތަކީްވެސްްަރއްޔިތުްނގެްމަ

ްގޮތެއްް ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްެވސް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްރަީއުސލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ްއެނގޭ ްއެބަ ވެސް

ްކަމެއްަގއިް ްތެރެއިްންގޮތެއްްނިންމަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް.ްދެންްރައްޔިތުންގެ ްބައިކުަޅްނިމިގެންދާނެ ްތިން މަޖިލީހުގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހަމަޖެހިގެންދާންޖެހޭނެ ްެއކަން ްވެސް ްލިބުނީމަ ްއަޣްލަބިްއޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ްނުލިބެންޏާ ްބައި ދެ

ްމުޙައްމަދުް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހިންނަވަުރ ްއެއްފަހަރު ްައދިވެސް ްއެހެންވީމާ، ޤަބޫލުކުރަނީ.

ނޑުްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްޞާލިޙުްހުށަހެޅު ްއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަ

ްމިކަންް ްމެނުވީ ްހޯދައިގެން ްފަރުވާއެްއ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްެއްއޗެްއްހަ ްގޮަތކަށް ްނޫން ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްނުފެނޭ. ްއަުޅަގނޑަކަށް ްކަމަކަްށ އްލުވާނެ

ް ްިތއްބަާވ ްނަމުަގއި ްޯކޓުގެ ްސުޕްރީމް ްވިދާުޅވާ ްއެ ްވީނަމަވެްސ ްމަްއޗަށ4ްްްފާސްކުރިކަމުަގއި ްީމގެ ނޑިޔާރުން ފަ

ްއަ ްއެއީ ްކަމަކީ ްބިުރްއޮތް ްކަުމގެ ްރަީއސް.ްނުފޫޒުފޯރުވައިފާނެ ްޙަޤީޤތެއް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮތް ްފެންނަން ނުޑމެންނަށް ުޅގަ

ް ްއޮންނ239ްްަޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމައްޗަށް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްސަލާމަތީ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްހަމައެއާެއކުަގއި ްބުނޭ. ްއެބަ ްއެނ116ްްކަމަށް ްހިންގުުމގެ ްދައުލަތް ް)ނ(ގައި ްމާއްާދގަިއ ްުއސޫލުތަްއްވަނަ މެހައި

ްދިާފޢުކޮށް،ްޤާނޫނުއަސާީސްއަށްް ްދަމަހައްަޓއި ްާޤނޫނުއަސާސީ ްވީހިނދު،ްމި ްކަމަށް ްޤާނޫުނއަާސސީން ްމި ނަޑއަޅާނީ ކަ

ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއްބުނާް ްބުނޭ.ްދެމިހުރުމަކީ ްއެބަ ްކަމަށް ްދެމިހުންނާނެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުންމަތީ

ގ12ްްެވަނަްުދވަހުގެްޭރ2113ްްނޮވެމްބަރ11ްްުއެްހާލަްތތަކުަގއިްއިޙްތިރާމުކުރުން.ްއެެހންވީމާ،ްްގޮތުންްުއސޫލުތަކާއިް

ނަޑކަށްްޤަބޫލެްއްނުކުރަން.ް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ފަހުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަޤާމުގައިްމިހާރުްހުރިްމީހާްއަށްްހުރެވޭނެ

ް ްގޮުތަގިއ ްަހއްލެްއގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްީކއްެވގެންާބވަޭއްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރެވެނީ ްމި ްޤަބޫލު އަޅުަގނޑަށް

ް ނުޑ124ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަޅުގަ ްދަނީ. ްމި ްމާނަކުރަމުން ްގޮތަކަށް ްހަނި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްތަންމަތީގަް ްބަލިވެ،ްުނވަތަ ްހަމަެއކަނި ްމެދުވެރިވުމަކީ ްގޮުތން ްާދއިމީ ްހާލަތެއް ްފަދަ ްއަދާނުކުެރވޭ ްވާޖިބު އިްދެކޭގޮުތގައި

ް ްޕްރެިޒޑެންޓެއް ްިއލެކްޓެޑް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްަކމަކަށް ްހާލަތެއް ްފަދަ 11ްބޭއްވުން

ްކަމެއްް ްކަހަލަ ްނެތިދާ ްނަިއބު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްމަނިކުާފނާއި ްވެސް ްވަނިކޮށް ްއިލެކްޓުކޮށްަފިއ އޮކްޓޯބަރގައި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނަމަެވސް 125ްްމެދުވެރިވެއްޖެ ނުޑްވަނަ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްފަރުވާ ްހުުޅވައިެލވިފަ.ްެއއީ ްއޮތީ ްއެ މާްއދާ

ނޑަެއޅިގެންްބަާޔންކޮށްފައ125ްްިދެކެނީ.ް ނުޑ61ްްވަނަްމާއްދާަގިއްއެްއޮތީްކަ ދުވަހުގެްތެޭރަގއިްއޮންނަންވާނޭ.ްއަުޅގަ
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ް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮތުަގއި ްވ61ްީޤަބޫލުކުރާ ްހުރިކަމުގައި ްމީހަކު ްތެރޭގައި ދުވަހުެގ14ްްނަމަވެސް،ްްދުވަހުގެ

ދުވަުހެގްތެރޭގައިްވެސްްއިންތިޚާބެއްްބޭއްވުމަކީްކުރެވޭނެްކަމެއ21ްްްްދުވަުހގެްތެރޭގައިްވެސް،18ްްތެރޭގައިްވެސް،ް

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްޤާނޫނުއަސާސީގެްފަރުވާްއަކީް ވަނަްމާއްދާެގ124ްްކަމުގައިްައޅުަގނޑުްދެކެން.ްެއހެންކަމުންްއަޅުގަ

ް ް)ށ(ގެ ްއޭ. ްރިއްަސިއގަނެގެްން)ށ( ްބޮލުގައި ްެއީއ ްމާނަނުކުރައްވާށޭ. ްހަނިކޮށް ްހަމައެކަނި ްއަޅުަގނޑުމެން ތެޭރގައި

ްވާް ނުވަތަްފައިްބިންދައިގެންްޮގސްގެންްނުވަތަްއެނޫްނވެސްްހާލަތެއްަގއިްެވގެންްހަމައެކަނިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށް

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ަގއިްބުނ124ްްާއިންތިޚާބުނުވެފައިްހުރީމަ،ްއޮކްޓޯބަރްާވއިރުްމީހަކ11ްްުގޮތެކޭ.ްހާލަތުްއެބަްއާދޭް

ްމަޖިލީހަށްް ްރަްއޔިތުންގެ ްޓަަކއި ްހޯދުމަށް ްހައްލެއް ްޤަބޫުލކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއާއެުކަގއި ްހަމަ ްބަދަލުވޭ. ްއެބަ ހާލަތަށް

ްމެންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގްރޫޕުެގ ްޕާލިމެންޓްރީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހުށަހެޅުމަކީ، ްމުޙައްމަދުްހުށަހަޅާފައިވާ ްއިބްރާހީމް ބަރު

ްލޮެކްއް ްފާހަަގކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ްހުށަހެޅުން. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޞާލިޙު

ްިލސްޓުތަުކގަިއް ްޓަކައި ްބޭްއވުމަށް ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްމިހާރުވެސް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއޮތްކަން. ްއެބަ އޭގެތެޭރގައި

ްއޮތް،ްއިލެކްޝަންްސްސޮއިނުކުރުމު ްހުށަހެޅުމުގަިއްއެބަ ްމަނިކުފާނުގެ ްއުޅެނީ.ްއެ ްމި ްނުބޭއްވިގެން ްއެަކން ގެްސަބަބުން

ްހިންގަްނވާނީ.ް ްކަންކަން ްދެން ްާޝއިޢުކޮްށގެންނޭ ްެގޒެޓުަގއި ްއިޢުލާންކުރުމަށްފަހުގަިއ ްނަތީޖާ ްދާއިމީ ކޮމިޝަނަރު

ްޝާއިޢުކުރު ްެގޒެުޓގަިއ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްނަތީޖާްއަޅުަގނުޑ ްާދއިމީ ްގޮތަކަށް ްނެިތދާ ްެއކަން ްދޫކޮށްލަްއވާށޭ. ްނ

އިޢުލާންކުރުމުންްވީްއެންމެްައވަހަކަށްްއިލެކްޓެްޑްމީހަކުްޖެހޭނީްހުވާކުަރއްވާށޭ.ްއެްއުސޫަލށްްބަދަލުކޮށްލުމަކީްމުހިއްުމް

ްޤަބޫލުކޮްށގެންް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ ްެދކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެންމެްކަމެއް ްއެންމެންނަކީ ނުވާނެ

ްލަްސކޮށްލީމާ،ް ްތަންކޮޅެއް ްފުރުަޞތު ްެގޒެޓުކުރުުމގެ ްބޭފުޅަކު ްހުންނަ ްމަޤާމުަގއި ްއެ ްފަހަރެއްަގއި ްމީހުންނޭ. ރަނގަޅު

ްވާހަަކް ްއެ ްދެކޭތީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްޮއވެދާނެ ްފުރުޞަތެއް ްޤާނޫނީ ްނުކުތުމުގެ ްވެސް ްމައްސަލަތަކެއް ްނުކުންނަ ދެން

ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްްދަންނަވަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްާބކީ ްއަދި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. ްފުރުޞަތަށް ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްމެންބަރުން ްއިތުުރ 4ްއަދިވެްސްބަެއއް

ްިޢއްޒަތްތެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެދިވަަޑިއގެންފަިއަވނީ ްުފރުޞަތަށް ްެއއީ ްއޮތް. ްއެބަ ްއެހެންވީމާ،ްމިނެޓު ްމެންބަރުން. ިރ

ް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްމި ްޢިްއޒަތްތެރ31ްްިއަޅުަގނުޑ ްުހސްަވގުތުކޮެޅއް މިނެުޓގެ

ްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.ް

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނ ްއަުޅގަ ްެއއީްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްމައްސަލަ. ްވާ ްމި ްއެޖެންޑާަގއި ްމިއަދުގެ ްފަށަނީ ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ުޑ

ްއިންތިޚާުބް ްތާރީޚުތަުކގަިއ ްހަމަޖައްަސވާފަިއވާ ްބާއްވަން ްއިންތިޚާުބ ްރިޔާސީ ްކޮިމޝަނުން ްއިލެކްޝަންސް މިހާރު

ވަނަްމާއްދާަގއިްވާްގޮތުެގ111ްްސީެގްނުބެއްިވއްޖެްނަމަ،ްެއއީްޤާޫނނީްގޮތުންްރިޔާީސްދައުރުްަހމަވާއިރުްޤާނޫނުައސާ

ްމައްސަލަތަެކްއް ްޤާނޫނީ ްހާލަތަކީ ްމި ްއަދި ްކަމަށާ، ްއޮތް ްފުރުޞަތު ްނެތުުމގެ ްރައީސަކު ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިާވ މަތިން

ްތެރެއިންް ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްއެކަީށގެންވަނީ ްއެންމެ ްހައްލުކުރުަމށް ްމައްސަލަ ްމި ްކަމަށާ،ްައދި ްހާލަތެއް ދިމާވާނެ

ކަމަށްްދެކިަވޑަިއގަންނަާވްކަަމށާއިްމިްމަސަްއކަތަކަށްްަހއްުލްހޯއްދެވުުމގެްމަސަްއކަތްްަރްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްކުރިއަށްް

ް ްއެިދވަަޑއިެގން، 23ްްގެންގޮސްެދއްވުްނ ްފޮނުއްވާަފއިާވ2113ްްއޮކްޓޯބަރ ްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްުދވަހު ްބުދަ ވީ

ނޑުްފުރަތަމަްްފުރުޞަތު ްޖާބިރަށް.ްهللاްމިްއަރުވަނީްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްމައްސަލަ.ްއަުޅގަ

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޤާނޫނެއްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިސާުބ. ްއައި ްމި ްިދވެހިރާއްޖެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްިވސްނަންީވ އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރާއްޖޭެގްްއުފަންކުރިޔަްސ، ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހެދިޔަސް ްގަާވއިދެއް ްއަދި ްބަދަލެއްގެނަޔަސް އަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއާއިްަނއިބުްރައީސްްއިސްތިޢުފާދިނުމުންްއޮޓޮމެޓިކުންްއަޅުަގނޑުމެްންއަބަދުވެސްްޤާނޫނުއަސާސީް

ްހަވާލުވެަވޑަިއގަންނަވާ ްމަޤާމާ ްއެ ްދެން ްާވނީ ްވާހަކަދައްކާަފއި ްރައީސޭ.ްހެދިއިރު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ނީ

ްެދއް ްވާަހކަތައް ްެޓކްނިކަލް ްތެރޭަގއި ްއަސްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިްކިދާެނ. ްއަންނަން ްިރޒޮލިއުޝަެނއް ްއަްށ ްަމއްސަލަ ލު

ޖެހެނީ.ްއަސްލުްމައްސަލަްއަީކްމިހާރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެްމަޤާމުގައިްހުންނެވިްޑރ.ްމުޙައްމަދުްވަހީދުްޙަސަންް

ްވިދާުޅވަނީ.ްެއީއްމަ ްވާހަކަ ްބޭނުންފުޅުވާ ްދެްއވަން ްރައީސް ްއިސްތިޢުފާދެއްވަން.ްަނއިބު ްމަޤާމުން ްވަނީ ްބޭނުންފުޅު ނިކު

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްއޯޑަރަކީ ްއަންނަ ްދެން ްދާއިރުގައި ްކަންތައް ްޤައުމުގެ ްހިސާބަށް ްއެ ްއަީކ. ްވާހަކަ ްވިދާުޅވާ އަސްލު

ްދިވެހިރާއް ްރައީސޭ ްމަޖިލީހުގެ ްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންގެ ްއެއީ ްފުރާނީ. ްމަޤާމު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ޭޖގެ

ް ްނޮވެމްބަރ ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިއަދު ްގޮތް. ްއޮްތ ްލިޔެފައި ްރާއްޭޖގަިއ11ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްދާއިރުަގއި ްހަމައަށް އާ

ރައީަސކުްނެތީްކަމަށްްއިންތިޚާބުކުރާްަރއީސަކުްނުބެެހއްޓިއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްޭއގެްމާނައަކީްރަްއޔިތުންްއިންތިޚާބުކުރާް

ްައޅުަގނޑުމެންް ްމިކަން ްއެހެްނވީމާ، ްރައީސޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްހަވާލުވާނީ ްަމޤާމާ ްއެ ްއޮޓަމެޓިކުން ވަންޏާމު،

ްހަްއޔަރުކޮށްފައިް ނަޑއި ްކަ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްމި ްތަޅަިއލާނީތޯ. ްމަޖިލިސް ްމި ްހަދަންވީ. ްޤާނޫެނއްތޯ ްޓަކައި ކުރުމަށް

ނޑުްޕްރޮޕޯސްކުރާްގޮތަީކްއަލުންްއާްމެންބަރު ންްލައިގެްނތޯްމިކަންްކުރަނީ.ްއެކަންްިނންމާްދުވަސްްމިއަދުްމިއީ.ްައޅުގަ

ްއެގޮތަށްް ްއެކަން ްމަޖިލީހުން ްިމ ްޤަބޫލުކޮށްފައި، ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮތަށް ްހުށަހަޅުއްވި ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ް ްރަީއސާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްާރއްޖޭގެ ްޮހވޭްފާސްކޮށްފައި ްބާްއވާފައި ްިއންތިޚާބެއް ްހަވާލުކޮށްފަިއ، ްވެރިކަްނ ިމ
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ބޭފުޅަކަށްްގަާވއިދުންްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްއެްނިންމިްނިންމުމަށްްއިޙްތިރާމުކޮށްފައިްހަވާލުކޮްށދިނުންްރާއްޖޭގެްވެރިކަން.ް

ނޑުމެންްބޭނު ނޑުމެންްމިއަދުްުކރަންޖެހޭްކަމަކީ.ްމިކަންްކުރުުމގައިްއަުޅގަ ންާވނެްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްސަޕޯޓުްއެއީްއަުޅގަ

ްވެސް.ް ްސަޕޯޓު ްފޯސްގެ ްސިފައިްނެގ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެްސ، ްސަޕޯޓު ްސަރުކާރުގެ ްބޭނުންވާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް.

ފުލުހުންގެްސަޕޯޓުްވެސް.ްއަިދްރާއްޖޭގައިްތިބިްހުރިހާްކަުއންސިލަރުންގެްސަޕޯޓުްވެސް.ްހުރިހާްއެންމެން،ްއެންމެހައިް

ްސަޕޯޓުކު ްޤާނޫނެއްްރައްޔިތުން ްކޮންމެ ްތަނުން ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު. ްކުރަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމެްއ ރާ

ްބާރުް ްބާތިލުކުރުމުގެ ްބޭފުުޅންނަށް ްއެ ްބާރުދީފައި ްކޯޓަށް ްސުޕްރީްމ ްއޮތީ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހެދިޔަސް

ނޑުެމންްމިތާްތިބެްކޮންމެްޤާނޫނެއްްހެދިޔަ ްއަޅުގަ ްބަދަލެއްްއޮންނާނޭ.ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަށް ސް،ްޤާނޫނުއަސާސީ

ްކަމަށްް ްތިބި ްއިްމޕްލިމެންޓުކުރަން ްއޭތި ްސިފައިން ްބުންޏަސްމ ްބާތިލޭ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކޯޓުްނ ްސުޕްރީމް ގެނަޔަްސ،

ްރާއްޖެް ްމި ްދުރަށް. ްވަރަށް ްއަީއ ްމި ްރާއްޖެ ްމި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޯނންނާނެ. ްކަމެއް ްކުރާނެ ވަންޏާމު

ނޑުމެންްމިްކުރާްބުރަްމަސައްކަތުެގްތަރައްޤީކުރު ނޑުމެންްއެންމެންްވެގެންްރެޔާއިްދުވާލުްއަުޅގަ މުގެްމަަސއްކަތްްައޅުގަ

ނަތީޖާއަކަށްްވާނީްރާއްޖެްލޮުނނޭޅިްދިވެހިރާއްޖެްކުރިއަށްދާްސްޕީޑަށް،ްމިހާރުްކުރިއަށްދާްްސްޕީޑުަގއިްބާރަށްްކުރިއަްށް

ނޑުެމންނަށްްނެތޭްވަ ނިޑގެންދާނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްކުރިއަށްްދާންވީ.ްއަުޅގަ ގުތެއް.ްއަުޅަގނޑުމެންގެްއިޤްތިޞާދުްފު

ްދެް ްޕީ.ޕީ.އެމާ ްާއއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތިބި ްމިތާގައި ްކުރެވޭނީ ްމިަކން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާއްވަން. ް ްއިންތިޚާބެއް ޖެހޭ

ްއަންަޑސްޓޭންޑިންެއްއގެ ްއެއްބަސްެވވޭ ްފަރާތުން ްދެ ްވާހަކަދައްަކއިގެން. ްނުވާނެ.ްްފަރާތުން ްނޫނިއްޔާމު ދަށުން

ްކަމަށްް ްބިނާކޮށްފި ްމިކަން ްމައްޗަްށ ްއުސޫލެްއގެ ްޤަބޫލުކުރާ ްސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ްތިބި ްމިތާނަގއި ްޔަޤީން އަޅުަގނޑަށް

ްޖެހެނީް ްމި ްވަންނަން ްވެސް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްނުވަންނާނެ. ް ްޭއގެތެރެައކަށް ްވެސް ްކޯޓަކުން ްސުޕްރީމް ވަންޏާ

ް ްހުރެއްޖެ ްއެްކަންތައްތަެކއް ްފޯހަކުން ްޑިފެންސް ްަވނީމާ ްކޯޓަކުން ްސުޕްރީމް ްނެތި ްކަންތައްތަެކއް ްވަންޏާ. ކަަމށް

ްވިސްޭނ،ްމާދަމާް ްއެބަ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްޤައުުމްތަރައްޤީވާން. ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއވަރު ތަންފީޛެއްނުކުރާނެ.

ްޢަބްދު ްހުރީ ްވަގުތު ްމި ްރަީއސް؛ ްމަޖިލީހުގެ ްއަهللاްރައްޔިތުންގެ ްޢަބްދުޝާހިދު. ްމަޤާމުްهللاްޅުަގނޑުމެން ްމި ޝާހިދާ

ްފަްސކޮށް،ް ްއިންތިޚާބު ްޮކށް، ްކަމެއް ްބަިއވަރު ްއެތަްއ ްނެއްޓެްނެވެގން ްޭއގެން ްބުނެ، ްނޫނެކޭ ްެއއަށް ހަވާލުކުރަންވީމާ،

ްހިނގަމުންދާނީ.ް ްކަމެއް ްަބއިވަރު ްއެަތއް ްނޫން ްކަމެއް ްކުަރންވާ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކޮށްފި އެކަން

ރަންވީްކަމަކީްމިއަދުންްމިައދަށްްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާލިޙުްއެްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުންްފާސްކޮށްފައި،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްކު

މަޖިލީހުންްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާކަމުގެްމަޤާމުންްޑރ.ްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކުްއިސްތިޢުފާދިނީމާ،ްއަދިްއޭނާގެް

ްއިސްތިޢުފާދެއް ްރައީސް ްމަޤާމުްނައިބު ްއެ ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްރާއްޖޭގެ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ަވއިފި

ްތަޅާފޮޅުމާއިް ްދާންވީ. ްުކރިއަށް ްަޤއުމަިއގެން ްރަނގަޅުކޮށްފައި ްޑިފަރެންސް ްހުރި ްބާްއވަންވީ. ްއިންތިޚާބު ހަވާލުކޮށްފައި

ްވޮރަންޓުނެ ްފޮނުވުމާ، ްޗިޓު ްހައްޔަރުކުރުމަށް ްއަނެަކުކ ްއެކަކު ްއެކަމުްންޣީބަބުނުމާ، ްކުރެވިދާނެ. ްމިކަން ރުމާ،

ްނެއްޓެްނވެގެްން ްއެކަމުން ްއުފަންކުީރ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްނޫންތޯ ނެއްޓެންެވގެން
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުހަދާ ްސުޕްރީމ77ްްްނޫންތޯ ްނޫންތޯ ްެންއޓެންވެގެން ްއެކަމުން ްބަދަލުކުރީ. ައށް

ް ްއުފަންކުރީްކޯޓެއް ްުމއައްަސސާތަކެއް ްމިނިވަން ްބައިވަރު ްނޫްނތޯ ްނެއްޓެންވެގެން ްއެަކމުން ާޤއިމުކުރެވުނީ.

ްމިް ްރަްއޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްބުރަޔަކަށް ްވަުރގެ ްނުހިނގާ ްޤައުމު ްމި ްއަކީ ްނަތީޖާ ްޭއގެ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން.

އޮންނަންޖެހޭނީްރަސްކަމެކޭ.ްއެއްެވސްްމުއައްސަާސެއއްްްކަންކަންްވެއްޖެްކަމަށްްވަންާޏްދެންްރައްޔިތުންްނިންމާނީްމިތާ

ްނުހުންނާނޭ.ްރަސްކަލެކޭްހުންނާނީ.ްއޭނާގެްއަމުރަކީްފަހުގެްއަމުރޭ.ްއޭރަކުންްމާްއުނަދގުލެއް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ަކނޑަެއޅިފަިއވާްވަގުުތްހަމަވީ.ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްމިްބަހުސްގައިްއެމް.ޑީ.ީޕްއަށްް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.ް

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަފަރެސްމާ

އިކުމްްއައްސަލާމްްޢަލަالحمد هلل رّب العالمين الّصالة والّسالم على سّيد نامحّمد وعلى اله وصحبه اجمعين `.ް

ްޓަކައިް ްހަލާކުކުރުމަށް ްމުއަްއސަސާ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވެްސ ްމިއަދަކީ ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ްމިހެން ްއަޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ. ްމި ްވެެގން ްދުވަހަކަށް ްނިންމާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނިންމުމެއް އިތުރު

ްޢަމަލުކޮށް ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް ްކަމެްއަގއިްދެންނެވީ ްނެރެފަިއވާ ްރޫލިންެއއް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްގޮތުްނ ްއޮންނަ ފައި

ްޤާނޫނުަގިއް ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަން ްބާތިލުކުރާ ްއެކަމެްއ ްނިންީމމާ ްކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮންނާނެްކުރި ްއޮްތްބައެއްްމާއްދާަތއްްުއވާލުމުަގިއްސުޕްރީމްްކޯޓުންްނެރުއްވިްރޫލިންގައި ންްއެްބޭފުޅުންްނެރުްއވާފައި

ރޫލިންއަކާްގުިޅގެންްއެްމާއްދާތައްްއުވާލަންޖެހޭތީްއެްމާއްދާތައްްއުވާެލއްވިްކަމަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއޮތީް

މިގެންނުދާްރާއްޖޭގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެްމަޤާމުގައިްހުންނަވާްޭބފުޅަކުްއިންތިޚާބަކާްހަމައަށްްދިގުްމުއްދަތަކަށްްދެ

ްކަންތައްަތކެއްް ްމިއަދު ްައނެއްކާ ްެއކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހާލަތުަގިއ ްއެ ްަކނޑަައޅުްއވާފަ. ްކަމަށް ްހުންނެވޭނެ ގޮތަށް

ްޝައްެކއްނުކުރަން.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެދު ްބާތިލުކުރާނެކަމާ ްނިންމުން ްއެ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްވާނަމަ ްކަމަށް ނިންމައިފި

ްދި ްދިމާވުމުން ްއެހެން ްރައީސް.ްސަބަބަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަލާކުެވގެންދިޔުން. ްމުއައްސަސާ ްމި ްއަކީ ްމައްސަލަ މާވާ

ްކިހިނެއްތޯ.ް ްއޮތީ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޖެހޭ ްއެބަ ްިވސްނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިބެގެން ްހާލަތުގަިއ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްނ79ްިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްއޮތް ްއެބަ ްމާއްދާގައި ްމަޖިލިްސްވަނަ ްރައްޔިތުންގެ މުމުން

ްގޮެތްއް ްކުރާނެ ްއެކަން ްހަމަވުމުން ްމުއްދަތު ްމަޤާމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއެހެންނަމަެވސް ްކަމަށް. އުވުނީ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބަޔާންކޮށްަފއެއްްނެތް.ްއެްހާލަތުގައިްސުްޕރީމްްކޯޓުންްއެްއޮތީްނިންމަާވފައިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްމަޤާމުގައި ްކަމަށް. ްހުންނެވޭނެ ްމަޤާމުަގއި ްއެ ްގޮތަކަށް ްދިގުދެމިގެންނުދާ ްމުއްދަތު ްބޭފުޅަުކ ހުންނަވާ
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ނޑުްމިއަދުްވެސްްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްއިލްތިމާސްކުރަންްބޭނުންވަނީްމަޖިލިސްް ރައީސް.ްއެހެންކަމާެއީކގައިްައޅުގަ

ްވަް ްނުވަތަ ްޖަޒުބާތުަގއި، ްކަންތައްތަކުްންހަލާކުނުކުރައްވާޭށ. ްޒާތުގެ ްމި ްކުރެވޭ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްފައިދާ ްބަޔަކަށް ކި

ްކޯޓުންް ްސުޕްރީމް ނޑައެޅުުމގައި ްކަ ްމެންބަރަކު ްއަށް ްސީ.ެއސް.ސީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަލާކުވަމުންނޭ. ްދަނީ ްމި މަޖިލިސް

ް ްކަންަތއްތަކެއް ްއެތައް ްނުކޮށް ްބުނީމާ ްވަކިކުރާށޭ ްފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ްމިހާރުްއިޖުރާއަތްތައް ފާސްކޮށްގެންދިަޔއީ.

ްކަމަްށް ްބޭފުޅެއް ްހަވާލުވެހުންނެވި ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްަޣއިރު ްބޭފުޅަކީ ްހަވާލުވެހުންނެވި ްރައީްސކަމާ ސީ.އެސް.ީސގެ

ްއަެނއްާކް ްޢައްޔަންނުކުރަްއވާ. ްމަނިކުފާނެއް ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޤާމަކަށް ްއެ ްބެލިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްމުއައްސަާސްޖީ.އެސް.ސީައކަށް ްަރއީސް.ްެއހެންވީމާ،ްމި ްޢައްޔަންނުކުަރއްވާ.ްިޢއްޒަތްތެރި ްބޭފުޅަކު ްަމޤާމަށް ްއެ ެވސް

ްކުާރް ްހަލާކުކުރުމަށް ްމުައްއސަސާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނގިތިެބ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްކަންަތއްތަކަީކ ްމިކުރާ އިން

ްޯލތްބާއި ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްވެގެންުނވާނެ. ްކަމަށް ްމިްްކަންތައްތަެކއް ްއޮތް ްލިބިފައި ްއަށް ްވަރުގަދަ ްއެންމެ ޤަދަރު

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްމި ްރައްޔިތުނ3ްްްމުއައްސަސާ ްދިވެހި ްމިއަދު ްައކީ ްނަތީޖާ ްކަންތައްތަކުގެ ްކުރެުވނު ްމި ްތެރޭގައި އަހަރު

ްމިީއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީސް. ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްއޮތީ ްމި ްވެަފއި ްމުއައްަސސާއަކަށް ްރުޅިއަންނަ އެންމެ

ްއެންމެްހި ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްމި ްކަރާމާތް ްޤަދަރާއި ްމުއަްއސަސާގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިއީ ްކަމެއް. ތާމަކުރަންޖެހޭ

ޝާހިދުްމިްމަޤާމުގަިއްهللاްމުހިއްމުްމުއައްސަާސްކަމަށްްވާއިރުްމިްުމއަްއސަސާެގްކަާރމާތް،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްަޢބްދު

ނޑުމެންނަށްްބަލައިގަެނވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްހުންނަވައިގެންްމިްމުއައްަސާސްހަލާކުކުރަމު ންްމިްގެންދާްގެންދިއުމަކީްއަުޅގަ

ނޑުްިމއިންްއެްއވެްސްހުށަހެޅުމަކަށްްތާއީދެއްްނުކުރަން.ްއަޅުަގނޑުްއެދެނީްިމް އެހެންކަމުންްއަޅުަގނޑުްއެދެނީ؛ްއަުޅގަ

ްކުރި ްމިކަން ްއެއްގޮތަށް ްނިންމުމާ ްއޮތް ްނިންމާފައި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްފުރުޞަތުދީފައިްމައްސަލަ ްެގންދިއުމަށް އަށް

ްބޭްއވުން.ް ްއިންތިޚާބު ްޓަކައި ްއިންތިޚާބުކުރުމަށް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްަރއީުސލްޖޫމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްއަވަހަކަށް ވީހާވެސް

ްއިެލކްޝަންްސް ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެްސ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްކުރަްއވާ ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްމި ްމިހާރު ހަމައެއާެއކީަގއި

ްއިެލކްޝަންސްްްކޮމިޝަނުގައި ްއާ ްވަކިކުރައްަވއި، ްބޭފުޅުން ްކޮރަޕްޓު ްތިބި ްޚިލާފުވެފައި ްޤާނޫނާ ްތިއްބެިވ، މިހާރު

ކޮމިޝަނެއްްެއކުލަަވއި،ްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްވީާހވެސްްައވަހަކަްށްރަނގަޅުްއިންތިޚާބެއްްާބއްަވއިގެންްިދވެހިްރައްޔިތުންނަްށް

ްއްޔާގެްމަޤާމަްށްމީހަކުްޢައްޔަންކޮށްދިނުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް...ފުރިހަމަްއިންތިޚާބެއްްބާއްަވއިްރައީސުލްޖޫމްހޫރި

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނޮޅިވަރަމު

ްރާއްޖެް ްހާލަތުން ްވާ ްމި ްދިމާވެަފިއ ްއަށް ްރާއްޖެ ްއަުޅަގނޑުމެްނގެ ްމިއަދު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްޤާނޫނީ ްމިއަދުްސަލާމަތްކުރެވޭނެ ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމަޖިލީހަށް ްޤާނޫުނހަދާ ްަކނަޑއެޅޭނީ ޮގތްތަކެއް

ްނޫން.ްއެތެެރް ްމައްސަލަތަެކއް ްކުރިމަތިވެފަިއވާ ްބޭރުން ްހަމަެއަކނި ްމަްއސަލަތަކަކީ ްދިމާެވފައިވާ ްމަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުހަދާ

ްއަުޅގަ ްއަދި ްއެތެެރއިންނާ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭރުްނ؛ްޤާނޫނުހަދާ ްމުއައްސަސާަތކުެގްތެރެއިްންއާއި ްއެިކއެކި ްތަފާތު ނޑުމެްނގެ
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ޤާނޫނުހަދާްމަޖިލީހަށްްކުރިމަތިވަމުންދާްފިއްތުންތައްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްދަނީްފެނި،ްހާމަވަމުން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިް

ްރާއްޖޭ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބަޣާވާތެއްްހާލަތުގައި ްމިލިޓްރީ ަގއި

ްައޅުަގނުޑް ްކަމުަގއި ްނޫން ްކަމެްއ ްބަލަިއގަނެވޭނެ ްމިއީ ްގެންދަވާީތ ްާވހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ްހިތްވަރުެދއްަވއި ގެނައުމަށް

ްހަދަންް ްޕާކިސްތާނަކަށް ްައކީ ްރާއްޖެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބާރުހުއްޓަްސ ްކިތަންމެ ްބަޑީަގއި ްދަންނަވަންތޯ ދަންނަވަން.

ްގޮތަށްްމަސައްކަތްނު ްދިޔަ ްޤާއިމުވެގެން ްޕާކިސްތާުނގަިއ ްޑިކެޓޭޓަރޝިޕެއް ްޖުޑިޝަލް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަދި ކުަރއްވާތި.

ްކެރުމާް ްސާބިތުކަމާއި ްފިސާރި ްތިބީ ްދިވެހިރައްޔިތުން ްނުދޭނަން. ްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ްވެްސ ްފުރުޞަތެއް ޤާއިމުވާނެ

ްރަް ްނިންމާނީ ްނިންމުންތައް ްރައްޔިތުންެގ ްިދވެހި ްރައްޔިތުންއެުކގައި. ްބަސްުބނާނީ ްފަރާތުން. ްއެހެންވީމާ،ްއްޔިތުންގެ .

ްބަސް ްރާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްދެމިގެންނުބުނެވޭނޭ ްކޯރުަތއް ްލޭގެ ްކަންްއޖޭގައި ްގޮތަކަށް ތައްތަްއްދާނޭ

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްމިގޮތަށްްައޅުގަްް،ޚަބަރުދާރުްތަށްްކަންތައްތައްްނުުކރައްވާތި!ހަމަްހިލާްމިގޮްކުރަްއވަންްނޫޅުްއވާތި!

ްފިތުނަވެރިކަމުެގް ްދެމިގެންދާނެ ްޒަމާންތަކަކަްށ ްތެރޭގަިއ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ްަކމަށް ްކުރަްއަވއިފި ކަންތައްތައް

ްނިްއވަެއއްނުލެވޭެނ.ް ްތެރެއިން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ނުޑ ްހުޅުގަ ްފިތުނަވެރިކަމުގެ ްމިދެންނެވި ްޯރެވގެންދާނެ. ނެޑއް ހުޅުގަ

ްދިވެިހްްއެކަމަުކގެ ްމުޅި ްކުިރމަތިވެގެންދާނެ. ްގެއްލުންތަކާ ްބޮޑެތި ްަވރުގެ ްބަޔާންނުކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ސަބަބުން

ްނެތިގެ ްެއއްކޮށް ްދިވެހިއްޔަތު ްމުޅި ނުޑވެެގންދާނެ. ނޑުފު ްފު ްހާއިޤްތިޞާދު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްހިނގައިދާނެ. ލަތުގައިްން

ްއެބަ ްކޮމްޕްރޮމައިޒްކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްްޖެހޭ ްަރއްޔިުތންނަށްހަކޮމްޕްރޮމަިއްޒކޮށްގެން ްރަްއޔިތުންެގްްއްލުތަެކއް ޓަކައި

ނޑިންނޭ،ްބާރުންޭން،ްއެްހައްލުްނެރޭނީްބަޑިންނޭްރެވެންޖެހޭނެ.ްމިއަދުްމިތަނުންްހައްލެއްްނުނެރެ،މަންދޫބުންނަށްްނެ ކަ

ްހަތަރު ްގެއްިލފައިވާ ްނަޒާހާތްތެރިކަން ްިތއްބެވި ްކޯޓުަގއި ްސުޕްރީމް ްމިހެްފަސްނުވަތަ ނޑިޔާަރކުންނޭ. ްމިފަ ްކަމެއްްނެއް

ްބޭނުން ްކަންތައްތަްއ ްޤައުުމގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭނުންކޮްށގެން ްފައިސާ ްކަުޅ ްރިްޝވަތުގެ ގޮތަކަްށްްނުވާނެ.

ްމި ްއެުކެވގެން ްމާީޒާއ ްޒަމާން ްްބައްޓަންކުރާނެ ްމިައދު ްރައީސާދަނީ. ްމަޖިލީހުގެ ްޖިހާދުގައިްްރައްޔިތުންެގ ްމި އަިދ

ްެއންމެހައިްބޭބޭފުޅުންބައިވެިރވަޑަް ގައިްަރންްއަކުރުންްލިެޔވިގެންދާނެ.ްއެްކުރަްއވަވާްމަަސއްކަތްްތާރީޚުްްއިގެންްިތއްބެވި

ްއިރާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކާމިޔާުބވާނެ. ްމޮޅުވާނެ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެންގެްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްއަުޅގަ ދާުކރެއްިވއްޔާ

ްހޯދައިދެވޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަށްްއްލެއްްއަުޅަގނޑުމެންގެްިދެވހިރާއްޖެހަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަހުޝުކުރިއްޔާ ްމައްސަލައިގެ ްމި ްއެދިވަަޑިއގެންނެިވްމިހާހިސާބުން ްފުުރޞަތަށް ސަށް

ްފުރުޞަތުއަރުަވއިހުރި ްމެންބަރުންނަށް ްްހާ ްވަގުުތ ްޕާޓީތަކުގެ ްއަދި ްމިނިމުނީ. ްހަމަވެފަްވެސް ްއެހެންވީާމ،ްވަނީ .

ނޑުމެންްެއޖެންޑާގައިްމިަގނޑުްމިހާހިސާބުންްމިއަދުގެްބަހުއަޅު އޮތީްއެޖެންޑާްްސްްމިްނިންމާލަނީ.ްދެންްމިއަދުްއަޅުގަ

ް ްކަމެއް.12ްްނަންބަރު ްކުރާ ްވަގުެތއްަގއި ްވަިކ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްައޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްކަންތައް. ްއެހުުމގެ ވޯޓަށް
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ްއެހެންވީ ްއޮންނާނީ ްއެހުން ްވޯަޓށް ްދެން ްފަށާނ1:31ްްީމާ،ްމިއަދު ްޖަލްސާ ނޑު މިހާހިސާބުންްް.ަގއ1:25ިާވއިރު.ްއަުޅގަ

ނާޑލީ.ޖަ ްްލްސާްއަޅުަގނޑުްމެދުކަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ް(އަށ13:28ްްްއިނ11:12ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަ ްިމއަދު ްމަސައްކަތް ްައޅުަގނޑުމެން .`ް ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިއަްށގެންދާއިރު 2ްށަިއެގން

ްއެބަ ްއަިއްބަދަލު.ްޢާއޮތް.ްމަޖިލީްއެނައުންސްމަންޓެއް ްކޮމިޓީތަކަށް ްމާފަންނުްހުގެ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީގައި އްމު

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްޢަބްދުްހުޅަނގު ްކޮމިޓީްޢަބްދުްއރަޙީމުهللاްމެންބަރު ްއެ ްބަދަލުަގއި ްދާއިާރގެްްގެ ްގެމަނަފުށީ އަށް

ްމެ ްއިލްހާމުްޢިއްޒަތްތެރި ްސިީޓްްންބަރު ްގްރޫޕުން ްޕާލިމެންޓްރީ ްޕާޓީގެ ްޖުމުހޫރީ ްއެިދ ްހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އަޙްމަދު

ްްފޮނުއްވާފައިް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްގޮތުގ2ްެ-29ވާތީ ްވާ ް)ނ(ަގއި ްެއގޮތަށްްްގެ ްއެކަން މަތިން

ްމާކުރަންއިޢުލާން ްޑީ.އާރު. ްޮކމިޓީގައި ްގެންދެވިްލިއްޔަތު ްތަމްސީުލކުރަްއވަމުން ްޢިްއޒަތްް،.ޕީ ްދާއިރާގެ ތެިރްއަިލފުށީ

ްނާޝިޒު ްމުޙައްމަދު ްކޮމިޓީމެންބަރު ްއެ ްބަދަލުަގއި ްނޮޅިވަރަމުްގެ ްމުޙައްމަދުްްައށް ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްހަމަ ްޑީ.އާރުނަޝީދު ްއެދި ްޕާލިމެންޖައްސަވައިެދއްުވން ްފޮނުއްވާަފއި.ީޕގެ ްސިީޓ ްގްރޫޕުން ްރަްއޔިތުްނެގްްޓްރީ ވާތީ

ްމަތިންްެއކަންްއެގޮތަށްްއިޢުލާނުކުރަން.ްގެް)ނ(ގައިްވާްގޮުތގ2ެ-29މަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ް

ް.ްވޯޓަށްްއަހަންޖެހޭްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމ1:31ި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެްގައި ްދަނީ ްއ12ްެްއައިޓަމުޖެންޑާ ްވޯޓަށް ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި 12.1ްހުމަށް

ްގޮސްފަިއވާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުން ްތެރެިއން ްމަސަްއކަތުގެ ްވޯޓުްދުވަހުގެ ްއެހުން. ްޯވޓަށް ޓަަކިއްްނެގުމަށްކަންކަމަށް

ްޢި ްހުރިހާ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެދެން. ްޖައްސަވައިެދްއވުން ްރަނގަބީލު ްވެސްްއްޒަޖަހަންޖެހޭ ްމެންބަރުން ތްތެރި

ް ްތާއިދުލިބިފައިވާ؛ ްހުށަހެޅި، ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްޗެކުކޮށްެލްއވުމަށް ްއެަބ2ްްކާޑުކޮޅުަތއް ހުށަހެޅުމެއް

ްޞާލިޙުް ްމުޙައްމަދު ްިއބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހިންނަވަރު ްއޮތީ ްމި ްހުށަހެޅުން ްފުރަތަމަ އުޅޭ.

ްހުށަހަޅުއްވައިް ްމިް، ްދެން ްހުށަހެޅުން. ްތާއީުދކުރަްއާވފައިވާ ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭުރ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްއުތުރު ްހުށަހަޅުއްަވއި،ްގަލޮޅު ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ އޮތީ

ްޅުން.ްމިްހުށަހެޅުންްއިްއވާލަދެްއވުމަށްްއަމީންޢާްއމުްއަރިހުންްއެދެން.ާތއީދުކުަރއްވާަފއިވާްހުށަހެهللاްއީވާްޢަބްދު
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ްް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްްއިދާރީ

ްމެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވައި،ހިންނަވަރު ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްދާއިރާެގްްންބަރު ހުޅުހެންވޭރު

ްތާއީދުޢިއްޒަތްތެ ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްކުަރއްވާފަްރި ްހުށަހެޅުން. ްަދއުުރ2118ްްއިާވ ްރިޔާސީ ްފެށުނު ްއަހަރު ވަނަ

ް ްއިންތިޚާބުނިމުމަކަށް ްމީހަކު ްމަޤާަމށް ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްގޮތުންްްނުކުެރިވއްޖެއަންނައިރު ްއިންތިޤާލީ ނަމަ

ްޢަމަލު ްުއސޫލު. ްގޮތުގެ 2113ްްކުރާނެ ްޮނވެމްބަރްމަހުގެ ްއަހަރުގެ 11ްްވަނަ ްރޭަގނޑު ްދުވަުހގެ ވާއިުރ12:11ްްވަނަ

ްއިންތިޚާވ2113ްަ ްާބއްާވްިރޔާސީ ްއަހަރު ްނަ ްއާ ްއިންތިޚާބުެވފައިބުން ްކަންްނުވާަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ކުރާނެްްނަމަ

ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްގޮތް ްނިންމުމަށް ްމަޖިލީހުން ްއޮފީހުން 23ްްޔާެގ ްސިޓ2113ްީއޮކްޓޫބަރ ްފޮނުވި ންްަގއި

ޤާމަށްްކަމުގެްމަރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް-ެއވެ.ް)ހ(ްވަނީްކުރާނެްއުސޫލުްތިީރަގިއްމިހާލަތުަގިއްކަންްއަންަގވާފަިއވާތީްމި

ްއިންތިޚާބު ްމީހަކު ްއެއަލުން ްމަސްއޫިލއްޔަތުްކުެރެވންދެން ްއަދާުކރާނީމަޤާމުގެ ްވާޖިބުތައް ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްްތަާކއި

ްއެކަމާވެރައީސެ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްނަމަްަހވާލުެވވެންް. ްނެތް ްރައްޔިތުްއެަކމާ، ންގެްހަވާލުވާނީ

ްރައީސެ ްނައިބު ްރައްޔިތުމަޖިލީހުގެ ްެއކަމާވެ. ްރައީސަށް ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްނަމަްންގެ ްނެތް ްހަވާލުވެވެން ްއެކަމާް،

ްއެ ްޮހވާ ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ް)ށ(މަޖިލީހުްހަވާލުވާނީ ްމެންބަރެެކެވ. ްމަތިންްމިގޮތުގެް-ގެ

ްމަޤާމާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވާޖިބުތަކާްކަުމގެ ްަމސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި ްމަޤާމުގެ ްނައިބުކަމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ

ްއިންތިޚާބުހަ ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްކަމަްށްވާލުެވވޭނީ ްހުންނަންވާނެ ްގަިއގައި ްމީހެއްގެ ކުރެވޭ

ްޝަރު ްބަޔާންކޮްށފައިވާ ް)ނ(ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމީހަކަށޭ. ްފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ް)ހ(ް-ތުތައް ގަިއްމިއުސޫލުގެ

ްމަޤާމާބަޔާންކޮށްފައިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްފަރާތް ްްވާ ްގިނަެވގެން ްރިާޔސ21ްްީހަވާލުވާތާ ްތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ްއިންތިޚާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްައދި ްބުރު ްފުރަތަމަ ްމާއްދާގަިއވ111ްާބުގެ ްިއންތިޚާްަވނަ ްހާލަތުަގއި ްބުރެްއ2ްްބުގެ ވަނަ

ްބާއް ްއިންތިޚާުބގެ ްިރާޔސީ ްނަމަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ2ްާވަންޖެހިއްޖެ ްބާއްަވއި ްބުރު ްމީހަކުްވަނަ ްމަޤާމަށް ކަުމގެ

ބުެގްއުސޫލުގެް)ނ(ގައިްބަޔާންކޮށްަފއިވާްއިންތިާޚބުްބާއްވަިއ،ްއެްއިންތިޚާްމިް-އެވެ.ް)ރ(ްބުކޮށްްނިންމަންވާނެޚާއިންތި

ްޤާނޫ ްނަތީޖާ ްްނުރަސްމީ ްއިްނތިޚ2118/12ްާނަންބަރު ްރިާޔސީ ްޤާނޫނުގެ ްގޮުތގ15ްެބުގެ ްމާއްދާގަިއވާ މަތިންްްވަނަ

ްއިޢުލާންކޮށް ްޢާއްމުކޮށް ްކޮމިޝަނުން ްއިލެކްޝަން ްޝާއިޢު، ްގެޒެުޓަގއި ްގިނަވެގެްންސަރުކާރުގެ ްފެށިގެން ްަވގުތުން ކުރާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްގަިޑއިރުގ18ްެ ްއިންްކަުމގެތެޭރަގއި ްައދިްތިޚާބުވާމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްމީހަކު

ނޑަައޅާފައިވާްމީހަކުްޤާނޫނުއަސާީސގެްނައިބު ކޮށްފައިވާްގޮތަށްްމަޤާމުގެްވަނަްމާއްދާަގއިްބަާޔނ114ްްކަމުގެްމަޤާމަށްްކަ

ްގޮތުޤާނޫނުއަސާސީް-ެއވެ.ް)ބ(ްކުރަންވާނެހުވާ ްވަގުތީ ްހުރިހާްބާރެއް ްލިބިދޭ ްއަށް ްހަވާލުވާްންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ން

ްެއވެ.ްފަރާތަކަށްްލިބިގެންވެ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްލިޙުމަދުްޞާރުްއިބްރާހީމްްމުޙައްހިންނަވަރުްދާއިރާގެްމެންބަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްހުޅުހެންވޭރުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

43ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

39ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަިއވެރި ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްއަދަދ39ްުވި ްބޭނުންވާ ްހިންނަވަރ39ްު.ްޖުމްލ21ްަ.ްފާސްވުމަށް .ްއެހެންކަމުން

ްމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްަވއި،ދާއިރާގެ ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްޢިްއޒަތްތެްްންަބރު ްދާއިާރގެ ރިްހުުޅހެންވޭރު

ްތާއީދު ްމަނިކު ްމޫސާ ްވޯުޓގަމެންބަރު ްހުށަހެޅުން ްމެންބަރުންގެްކުރެްއވި ްޢިއްޒަތްތެރި ްަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ އި

ްލިބިފައިވާްޮގތްްމަޖިލީހަށްްއިއްވަވާލަެދއްުވންްއެދެން.ްހުށަހެޅުން.ްތާއީދު،ްއިއްތިފާޤުންްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްހުށަހެޅި

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްމެންބަރުްޢަލީ ްީއވާްގަލޮުޅްއުތުުރްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެްއި،ވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވަްްތޮއްޑޫްާދއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރި ރިްމެންބަރު

ްހުށަހެޅުން.ްތާއީދުهللاްޢަބްދު ްއިްނތިޚާބުވާްރައީސ2113ްްެްނޮވެމްބަރ11ްކުރަްއވާފަިއވާ ްއަލަށް ްދުވަހު އްްނެތިދާނެްވަނަ

އަށްްްތިޤާލީްމަރުޙަލާއިއްްުޅވެފަިއވާތީްއެވިދާްަގއިްފޮނުއްވިްސިޓީަގއ2113ިއޮކްޓޫބަރ23ްްޖުމްހޫރިއްޔާްކަމަށްްރައީސުލް

ްކަމަށް ްނިންމަންޖެހޭ ްއަަވސްކޮްށ ްމަޖިލީހުން ްަރއްިޔތުންގެ ްގޮތުން ްރަީއސަްތައްޔާުރވުމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ށްްރައްިޔތުންގެ

ްށްްދެމެވެ.ރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްރައީސަްާޔރާއިްބާރުނިންމުމުގެްއިޚްތި،ްކޮށްްފެންނަްކަންކަންްވާނަމަްއެކަްނކަން
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ް

 ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللاޢަބްދުގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

43ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

37ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 39ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .21ް ްޖުމްލަ ްއެހ37ެ. ްތޮއްޫޑް. ންކަމުން،

ްއީާވް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްހުށަހަޅުްއަވއި، ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްމިްނިމުނީ.12ްްތާއީދުކުރެްއވިްހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްهللاްޢަބްދު

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްނިމުނީ.13ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްއިތުރުްއެެހންްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްެއޖެންޑާްއައިޓަމުް

ް

ްނިންމުންް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިހމެނިވަޑަިއގެންނެިވްމާފަންނުް ްޕާީޓގައި ްގުޅޭ.ްޖުމްހޫރީ ްބަދަލުކުުރމާ ްދަންަނވާލަން؛ްސިޔާީސްޕާޓީ އަޅުަގނުޑްއިތުރަށް

ްޢިއްް ްދާއިާރގެ ްޢަބްދުހުޅަނގު ްމެންބަރު ްޒަތްެތރި ްއެމް.ޑީ.ީޕއާްهللا ްަވކިެވވަަޑއިގެން ްޕާޓީން ްއެ ައބްދުއްރަޙީމު

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވާތީ ްހުށަހަޅުއްވާފަ.29ް-1ގުިޅވަަޑގެންފައި ްވަނީ ްމިހާރު ްލިޔުންތައް ްބަޔާްނކުރާ ް)ނ(ގައި ގެ

ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅ29ު-1އެހެންކަމުން، ްމިކަން ްދަުށން ް)ބ(ގެ ްމަޖިލީހުގެްގެ ްދެން ްއިޢުލާނުކުރަން. ަގނޑު

 ަގއި.9:11ްވާްހޯމަދުވަހުްހެނދުނ2113ްްުއޮްކޓޯބަރ28ްްޖަލްސާއެއްްއޮންނާނީް

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل والحود

____________ 


