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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.ްތެރިްޢިްއޒަތ22ްްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2213/3/8މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތް.ް-3.2އެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.2

ް

ްޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން.ރިް.4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޔާަސތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްް-4އެޖެންޑާްައއިޓަމުް

4.1-ްް ްގޮތް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްަބއްދަލުވުން ްކޮމިޓީތަުކގެ 9:32ްމިއަދުެގ ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްމާިލއްޔަތު ގަިއ.2ްްަގއި

9:32ް ްކޮމިޓީ، ްސަބް ްކޮމިީޓގެ ްޢާއްމު ްަގއި ްކޮޓަިރ 3ްްކޮމިޓީ ްއަދާކުރ11:15ްާގައި. ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްސަުރކާރު ަގއި

ް ްކޮޓަރި ްކޮމިީޓ ްކޮމިޓީ، ްބަލާ 1ްްމިންވަރު 11:15ްަގއި. ްޮކޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިީޓ، ްސަލާމަުތގެ ްޤައުމީ ަގއި.2ްްަގއި

11:15ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްތަރައްޤީ ްަޤއުމީ 3ްްގައި ްމުައއްސަސާތަުކގ2:22ެަގއި. ްމިނިވަން ްބެޭހްްަގއި ކަންތަކާ
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ގައިްއިމްތިާޔޒ2:22ްުގައި.2ްްގައިްޢާއްމުްކޮމިޓީގެްސަބްްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ2:22ްިަގއި.1ްްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ްަގއި.3ްްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ްްއެޖެންޑާް-4.2 ްރައްް-4.2އައިޓަމު ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަތީން،128ްޔިތުންގެ ްމާއްދާގަިއާވްގޮތުގެ މަޖިލީހުގެްްވަނަ

ްއަްނަގވާފަިއވާް ްއަޅުަގނޑަށް ނަޑއަުޅއްަވއި ްކަ ނޑި ްސުންގަ ްނިންމަވާނެ ްކޮމިޓީން ްމައްސަަލެއއް،ްއެ ްފޮނުވޭ ކޮމިޓީއަކަށް

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްސުންަގޑި ްއާއި ްއިޢުލާންކުރަން.128ްްކޮމިޓީ. ްއަޅުަގނޑު ްމަތީްނ ްގޮތުގެ ްމާއްދާގަިއވާ ވަަނ

ް ްބިލު؛ 2213ްްނޮވެމްަބރ32ްުރަހުނުގެ ްބިލު؛ ްކޮމިޝަންެގ ްއެންޓަރޕްރައިޒަްސ ްޕަބްލިުކ .32ްް .2213ްޮނވެމްބަރު

ިދެވހިރާއްޖޭގެްބޭންކިންއާްބެހ2212/24ްްޭ.ްާޤނޫނުްނަންބަރ2213ްުނޮވެމްބަރ32ްްުވިޔަފާރިްރަޖިސްޓަރީކުރުުމގެްިބލު؛ް

ނޮވެމްބަުރ32ްްސިޔާަސތުގެްބިލު؛ް.ްދައުލަތުގެްމުސާަރއިގ2213ްެނޮވެމްބަރ32ްްުޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލު؛ް

2213ް ްބިލު؛ ްވިޔަފާީރގެ ްފަރުދުންެގ ްއަމިއްލަ .32ްް 2213ްޮނވެމްބަރު ްބިލު؛ ްހޯމްގެ ްވެކޭޝަނަްލ ޮނވެމްބަރ32ްްު.

ނޮވެމްބަރ32ްްު.ްަޤއުމީްކުތުުބޚާނާގެްބިލު؛2213ްޮނވެމްބަރ32ްްު.ްލާޒިމްްޖޫރިމަނާގެްަޙްއޤުްލިބިދިނުމުގެްބިލު؛2213ް

ްތަހާެވސްްއިްޤތިޞާދީްކޮމިޓީގެްބިލުތައް..ްމިއީްހައ2213ް

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ސުވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުް-5ޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްލީމަޖިް-6ައއިޓަމުްއެޖެންޑާް

6.1-ްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެންބަރަކ26ްްުދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިތުބާރުް ްވާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމަްއޗަްށ ްޝަކޫރުގެ ްޢާޒިމާ ްާޢއިަޝތު ްއަލްއުސްތާޛާ ްެޖނެރަލް ްއެޓަރނީ ސޮއިކުަރއްަވއި،

ްނެ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްމައްސަލަ. ްދަށުން،177ްްތްކަމުގެ ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްމައްސަަލާއް ްނެތްކަމުގެ ްހުށަހެޅިފައިާވްިއތުބާރު ްމަްއޗަށް ްޝަކޫުރގެ ްާޢޒިމާ ްޢާއިޝަތު ްއަލްުއސްތާޛާ ްޖެނެރަލް އެޓަރނީ

ް ްބަހުސްކުރެވޭ ްމަޖިލީހުގައި ްްަގޑިއިުރގ2ްެމެދު ްޖަވާބުެދއްވުމަށް ްމިނިސްޓައު ްދެވުމަާށ،15ްްވަގުުތ؛ ްަވގުތު މިނެޓުގެ
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މިނިސްޓަރުްޖަވާބުދާރީވުމުގަިއްބަހުސްްފެއްޓެވުމުގެްގޮތުންާނއިްބަހުސްްނިންމެވުމަށާ،ްއަދިްމެދުތެރެއިންްފުރުޞަތަކަށްް

ް 15ްްމި ްބާކީ ްއަިދ ްއިޚްތިޔާރުެދއްވުމަށާ ްވަގުުތަގާއ؛ 1ްްމިނެޓުގެ ްމިނިވަންްމ45ްިަގޑިއިާރއި ްމަޖިލީހުގެ ނެޓު

މެންބަރުންނާއިްޕާޓީތަކުގެްމެްނބަރުންގެްނިސްބަތުންްބެހިގެްނދާްގޮތަށްްމެންބަރުންްމިްބަުހސްގަިއްވާަހކަފުޅުދެއްެކވުމަށްް

ްމަޖިލީހުގެް ްމިއީ ްއަންަގވާފަ. ްއަޅުަގނޑަށް ްފާސްކުރަްއވައި ްވަނީ ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ްމަޖިލީހުގެ ްަކނަޑއެޅުމަށް ްވަގުތު ދޭ

ްނޯޓިްސްގަވާް ްމައްސަލަިއގެ ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( ްމަްއސަލައިަގއި؛ ްމި ްނިންެމވުމެއް. ްނިންމަވާފައިވާ ްދަށުން އިދުެގ

ވަނަްދުވަހުްއަރުވާފަ.ްއަދިްހަމައެާއއެކު،ްމަޖިލީހުގެްއެޖެންޑާަގއ2213ްްިސެޕްޓެމްބަރ32ްްުއެޓަރނީްޖެނެރަލަށްްވަނީް

ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްހިމެނުމަށް ްމައްސަލަ ްމަޖިލީހުގެްްމި ްރައްޔިތުންގެ ްޖެނެރަލަށް ްއެޓަރނީ ްވަނީ ނޑަައަޅއި، ކަ

ޖަލްސާްއަށްްވަޑަިއގަތުމަށްްދަންނަވާފަ.ްމިގޮތަށްްއެންމެްފުރަތަމަްދެންނެވުމުން،ްއެްކަމަނާްވަނީްއެްކަމަނާގެްޞިއްޙީް

ްއެޖެ ްމިއަދަށް ްއަދި ްއަންަގވާފަ. ްމަޖިލީހަށް ްކަމަށް ްވަަޑއިުނެގންވޭނެ ްޓަކައި ްމަޖިލީހުންްޢުޒުރަށް ންޑާކުރުމަށް

ްރައްޔިތުްނެގް ްާއއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގުިޅގެން ްއެކަމާ ްފޮނުްއވާފަ. ްސިީޓއެއް ްއަނެއްާކވެސް ްވަނީ ްއިްއޔެ ނަޑއެޅުމުން ކަ

ްއޮތްް ްފުރުޞަތު ްޖަވާބުދާރީވެަވަޑއިގަތުުމގެ ްލިޔުމުން ްއަނގަބަހުންނާއި ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްތެރެއިްނ ްގަވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ

ްދަންނަ ްޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުމަްށްކަމަށް ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްލިޔުމުން ްނުވަތަ ްވަޑަިއގަތުމަށް ްއަށް ްޖަލްސާ ްމިއަުދގެ ވައި،

ްހިސާބުންް ްއެހެންކަމުން،ްމި ްނުވޭ. ްލިބިފައެއް ްޖަވާބެއް ްމިހާތަނަށް ްއަށް ްސިޓީ ްއެ ްއެަކމަކު ްވަނީ. ފުރުޞަތުއެރުވިފައި

ްހުށަ ްމައްސަލަ ްމި ްއަުރވަނީ ްމި ްމޫާސްއަޅުަގނުޑްފުރުޞަތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ހެުޅއްުވމަށް،ްހުޅުހެންވޭރު

ްމަނިކަށް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްވިލުފުށީްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު

121ްއަޅުަގނޑުމެންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކީްޤާނޫނުހަދާްފަރާތް.ްއެހެންކަމުން،ްޤާނޫނުއަސާސީގެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް

ްަޙއްޤަީކް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްގޮތް. ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ްކަންކަމުަގއި ްމިފަދަ ްއޮޭވ، ްެއބަ ްބުނެފައި ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްެމންބަ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްމަތީން ްގޮތުެގ ްމަޖިލީހުންްޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ ްމައްސަލަެއއް ްނެތްކަުމެގ ްއިތުބާރު ރެއްގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއޮތީ ްމި ްއުސޫލު ްޢަމަލުކުަރންޖެހޭ ްދާއިުރގައި ްމާއްާދ121ްްކުރިއަށް ްއެހެންވީމާ،ްމި ްމާްއދާގަ. ވަނަ

ްމިކަން ްމެންބަރުންނަށް ްކަމުގައި ްތި ްނުވާނެ. ްރަނގަެޅއް ްގެންދިޔައިމަ ްކުރިއަށް ްހަމަ ްރިޢާޔަތްނުކޮށް ހިނގައިދިޔަްްއަށް

ްޕާޓީތަުކެގް ްިސޔާސީ ްލީޑަރާއި ްމެޖޯރިޓީ ްއަދި ްލީޑަރާ ްމައިނޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްެދއްާވފައި،ްދެން ްވެސް ްމަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ

ްމެންބަރުންނަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ްއަނެްއާކވެސް ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްނުގެންޮގއްސި ްމިކަން ްަރއީސް ްމަތީން މަޝްވަރާގެ

ްަރއީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑުްްއޮންނާނެ ްނޭދެން. ނެޑއް ްއަުޅގަ ްއެހެންާވކަށެއް ްެއހެންވީމާ، ްޙައްޤު. ބަދުނާމުކުރުމުގެ
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އެދެނީްމިްކަމުގައިްޤާނޫނުައސާސީަގއިްަވކިްގޮަތކަށްްމިަކންްއޮްއވަިއ،ްއަދިްައޅުަގނަޑށްްމަޢުލޫމާތުްލިބޭްގޮތުގައިްެއް

ް ްމި ްއުޅުްއވަނީ. ްއާލާސްކަންފުޅާ ްހުންނެވީ. ްބަލިހާލުގައި ްފޮނުވާފަ.ްކަމަނާ ްވަނީ ްެސޓްފިކެޓެއް ްޑޮކްޓަރުގެ ތަނަށް

ްކުރިއަްށް ްގޮތަކަށް ްނޫން ްބަލާފައި ްގޮތަާކ ްއުޅޭ ްެވގެން ްގޮތަާކ، ްއޮތް ްވެސް ްެސޓްފިކެޓުަގއި ްހާލަުތގަިއ ްމި އެހެންވީމާ،

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްވަންޏާ ްކަމަށް 121ްްގެންޮގއްސި ްޚިލާުފވޭ. ްއެބަ ްާމއްދާއާ ްބ121ްުވަނަ ްއެަބ ްމާއްާދގަިއ ނޭ،ްވަނަ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅިދާނޭ.12ްްރައްޔިތުންގެ ްނެތްކަމުގެ ްއިުތބާރު ްމައްސަލައެއް ްމަޖިލީހަށް ްސޮއިކޮށްފައި މެންބަރުން

ހަމައެއާެއކުަގއިްއެބަްބުނޭްޖަާވބުދާރީވުމުގެްފުރުޞަތުދޭންވާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްހާލަުތގައިްިމގޮތަށްްޮއްއވާްމިްމައްސަަލް

ތެރޭްޝައްކެއްްނޫންްއުފެދެނީކީ.ްމިްމައްސަލަްކުރިއަކަށެއްްނުގެންދެވޭނެ.ްކުިރއަށްްގެންދާްކުރިއަށްްގެންެދވިދާނެކަމާްދޭ

ކަމަށްްވަންޏާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްކުަރއްވަންޖެހޭނެްކަމަކީްމެޖޯރިޓީްލީޑަރާއިްމައިނޯރިޓީްލީޑަރާއިްސިޔާސީްޕާޓީަތކުެގް

ް ްައދި ްވަަޑއިގަންަނވާނީ. ްކުރިއަށް ްދެން ްމަތީން ްވެސްްމަޝްވަރާގެ ްލަފައެއް ްޖެނެރަލްގެ ްަކއުންސެލް އޭގެއިތުރުން

ްމިކަމުގައިްހޯދަންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްވަރަށްްއިޙްތިރާމާްއެުކ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކަމު ްމި ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްގޮތް.ްނިޒާމާ ްހިނގި ްކަންތައް ގައި

ރިޔާސަތުންްމިްވަނީްވަރަށްްސާފުކޮށްްދެންމެްދަންނަވައިީދފަ.ްއަދިްމިްކަމުަގއިްއަޅުަގނޑުްޢަމަލުކުރަމުންްމިްގެންދަނީް

ނޑުްމިްމަސައްކަތްްކުިރއަށްްމިްގެންދަނީްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެް ޤާނޫނުއަސާސީގެްއިމުެގްތެރޭަގ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްދާއިރާެގްގަާވއި ްހުޅުހެންވޭރު ްއެްއޮގތަށް. ްާމއްދާއާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއިޝާރާތްކުެރްއވި ްތިޔަ ްދެންމެ ްހަމަ ްއަދި ދާ

ނޑުްފުރުޞަުތައރުވަން. ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށްްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްއީސް...`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްަފރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު
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ްޤާނޫުނއަސާސީް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް، 121ްްގައި ްއާއި ްމާއްދާ ްމީހަކ122ްްުަވނަ ްނެތް ްމާއްދާގައި ވަަނ

ްައށްް ްއޭނަ ްަވގުތެްއގައި ްހާޒިރުނުވެވޭ ްމީހާއަށް ްއެ ްހާލަތުގައި ްއެ ްހާލަތެއް. ްޢަމަލުކުރާނެ ބަލިވެއްޖެްއޔާ

ްބަލިހާލަތުގައި ްއޭނަ ްއެހެންވީމާ، ްއަރަިއގަތުން. ްކަރާމަތަށް ްއިންސާނީ ްއޭނަގެ ްފުރުޞަތުނުދިނުމަކީ ޑޮްކޓަރުގެް،

ްެއް ްކަމަށް ްފުރުޞަތުދެއްވާފައި ްހާޒިރުވުުމގެ ްނުގެންދެވޭނެ. ްމިގޮތަކަށް ްމައްސަލަ ްމި ްއޮްއވާ ްއެްއޗެހި ސެޓްފިކެޓާ

ްމައްސަލަްގެންދެވޭނީ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިންމާފަ ްގޮތެއް ްވަކި ްމިހާރު ްރިޔާސަތުން ްވަނީ ްކަމުގައި ްނޫން.ްތި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްދާއިރާގެްނިޒާމާ .ްހުޅުހެންވޭރު

ްދާއިާރެގް ްވިލުފުށީ ްމައްސަލައެްއ، ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްފުރުޞަުތއަރުވަން. ްއަޅުަގނޑު ްމަނިކަށް ްމޫސާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު

ނަޑއެިޅގެންްޢިއްޒަ ްކަ ްވެސް ްަގވާއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްެވސް ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ްމަޖިލީހުގައި ްރައީްސ. ތްތެރި

ްެއކަންް ްތެޭރގަިއ ްމަްއސަލައެްއގެ ްިނޒާމީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްާދ ްކުރިއަްށ ްކަމެއް ްޚިލާފު ްޤާނޫާނ ްޮއވޭ، ްއެބަ ބުނެފައި

ްއްްނުކުމެގެން.ްޤާނޫނުއަސާީސގައި...ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެްކަމަށް.ްމިްއުޅެނީްޤާނޫނީްމައްސަލައެް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފާހަަގކުރަްއވަީން ްތިޔަ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ބެހޭްމައްަސލައިަގއިްގޮތެއްްނިންމުމުންްމާއްދާގަިއްއޮތްްއެްއްތަންކޮޅު.ްހަމައެއާެއކުަގއިްއެބަްއޮތްްިރޔާސަތުންްނިޒާމާް

ްގޮެތްއް ްވަކި ްރިޔާސަތުން ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނިމުނީއޭ. ްެއ ްހިސާބުން ްއެ ްމައްސަލަ އެ

ނިންމާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްހިސާބުންްއެްމައްސަލަްއެްވަނީްނިމިފަ.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާް

ްނިކަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.މަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު
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ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްރައީސް.ްދިވެހިރާއްޭޖެގްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޢިްއަޒތްތެރި 5ްް`.ްޝުކުިރއްޔާ ްާއއި ްމާއްދާ 6ްވަނަ

ްމާއްދާ،ްއަދިް ްަދއ7ްުވަނަ ްބަލާއިުރ،ްދިވެހި ްއަށް ްާމއްދާ ްވަީންވަނަ ްތަރުތީބުކުރެވިަފއި ްކަމާ،3ްްލަތް ްަމއްޗަށް ބާރުގެ

ް ްކަންަތއްތައ3ްްްއެ ްބަެއއް ްހިެމނިގެންވާ ްތެޭރގައި ްއިޚްތިޞާޞްގެ ްމަރުކަޒީ ްބާރު ްހިންގުމުގެ ްވެިރަކން ްތެރެއިން ބާުރގެ

ިއްމިްބަޔާންކުެރވުނުްމުސްތަޤިއްލުްމުއަްއސަސާތަުކންްހިންގުމަށްްހަވާލުކުރެވިަފިއްވީނަމަވެްސ،ްދުސްތޫރީްތަުރތީބުތަކުގަ

ްކަމާ؛ް ްމުއައްސަސާތަެކއް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްތަރަހައިގެ ްބާުރގެ ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން ްޒާތުަގއި ްޭއގެ މުއައްސަސާަތކަކީ

ް ްދައުލަތުގެ ްކޮމިޝަނަކީ ްއިލެކްޝަންްސ ްތެޭރގަިއ3ްްއެހެންކަމުން، ްބާރުގެ ްހިންގުމުގެ ްވެިރކަްނ ްތެރެއިން ބާރުގެ

ް ްއިންތިޒާމުކުެރވިފަިއވާ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްވީހިނދު، ްކަމުަގއި 133ްމުއަްއސަސާެއއް

ްނައިބުް ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްފަރާތަކީ ްދައުލަްތްތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ްކޯޓުތަުކގައި ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ް)ނ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްވީހިނދު، ްބަޔާްނކޮށްފައި ނޑަައޅަިއ ްކަ ްސެްޕޓެމ7ްްކަމުގަިއ ްިރޔާސ2213ްްީބަރު ްބޭްއވުނު ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ގަިއ

ްޕާީޓއަކުްން ްިސޔާސީ ްަމއްޗަށް ްކޮމިޝަންގެ ްިއލެކްޝަންސް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްނަތީޖާއާ ްބުރުެގ ްފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގެ

ްޕާީޓއެްއެގް ްިސޔާސީ ްަވކި ްވަދެ، ްަނއިބު ްބަންޑާރަ ްެތރެއަށް ްމައްސަލަިއގެ ްހުށަހެޅި ްކޯަޓށް ްސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިލެކްޝަންްސް ްއުަފންކޮށްފައިވާ ްގޮުތގައި ްމުއައްސަާސއެްއގެ ްދުސްތޫރީ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއިސްކޮށް، މަޞްލަޙަތު

ްޚިލާފަށްް ްޝަރުތުތަކާ ްމަސައްކަތްކޮށް،ްުދސްތޫރީ ްައގުަވއްޓާލުމަށް ްމުއައްސަާސގެ ްވަކާލާތުޮކށް،ްއެ ްދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނާ

ފެބްުރއަރ7ްްީދެކޮޅަށްްަބންޑާރަްނައިބުްމަސަްއކަތްކޮށްަފއިްވީހިނދު،ްްއަދިްދައުލަުތގެްމަޞްލަޙަތާއިްޢާއްމުްމަޞްލަޙަތާ

ަގއިްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ2213ްްސެޕްޓެމްބަރ7ްްުަގއިްދިވެހިާރއްޖޭގެްާޤނޫނީްސަރުކާރުްބަދަލުކުރެވިްދިއުމަށްފަހު،2212ްް

ްފަ ްާތއީދުކުރި ްނައިބު ްބަްނޑާރަ ްހިނދު، ްބޭްއވުނު ްބުރު ްފުރަތަަމ ްއިންތިޚާުބގެ ްިސޔާސީްރިޔާސީ ްގުޅިފަިއވާ ްއަދި ރާާތ

ްނާޖާއިޒުް ްނުފޫޒު ްސުވާލުއުފައްަދއި،ްމަޤާމުގެ ްމެދު ްނަތީޖާއާ ްއިންތިޚާބުގެ ްކުރިަމތިލާންޖެހުމުން ްނާކާމިޔާބާ ފިކުރުތަކަށް

ީރްގޮތުަގއިްބޭނުންކޮށް،ްވަކިްިމސްރާބަކަށްްދިވެހިރާއްޭޖގެްވެިރކަންްއެނބުރުމަށްްމަސައްކަތްުކރަމުންދާތީއާ،ްއަދިްދުސްތޫ

ް ްހުރަސްއަޅަމުންދާތީއާ، ްޤާއިމުކުރުްނ ްވެރިކަމެްއ ްއިޚްިތޔާރުުކރާ ްރައްޔިތުން ްަމތީން ްގޮތުގެ ްނިޔާކުރާ 7ްހަމަތައް

ގައިްިދވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުްސަރުކާރުްަބދަލުކުރެވުނުްމައްސަލަްބެލުމަްށްބައިނަލްއަޤްވާމީްފަރާތްތަާކ2212ްްފެބްރުއަރީް

ްޝާމިލުވެ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްމެދުްއަދި ްހައިސިއްޔަތާ ްޤާނޫނީ ްސަރުކާރެއްެގ ްހިނދު،ްއެ ްމަސަްއކަތްކުެރުވނު ގެން

ސުވާލުއުފެދިފަިއވާްއަދިްއެްސަރުކާރެްއގެްޤާނޫނީްހައިސިއްޔަތާްގުޅޭްގޮތުންްވެސްްބެލުންތަކެއްްބެލުމަށްްހަމަޖެހިފައިާވް

ްއިންކު ްނެޝަނަލް ްއޮފް ްކޮމިޝަން ްގޮތަށް ްޮއންނަ ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްނައިބުްސަރުކާރުގެ ްބަންޑާރަ ްފަރުމާކުރުމަށް އަރީ

ްއަިއް ްކުރަމުން ްހޯދައި،ްކޮމަންވެލްތުން ްއެހީ ްޤާނޫނީ ްބޭރުގެ ްއިން ްފައިސާ ްދައުލަތުގެ ްވުމާ،ްދިެވހި މަސައްކަތްކޮށްަފއި

ްމަަސްއކަތްކޮށްފަިއވުމާ،ް ްހުއްޓުމަށް ްަދއުރެއ2212ްްްފެބްރުއަީރ7ްްމަސައްކަތް ްއިސް ްބަަދލުކުރުމުގައި ްސަުރކާރު ަގއި

ްގޮތްގޮތުންް ްެއކި ްޓަކައި ްހިމާޔަތްކުރުަމށް ްފަރާތްތައް ްއެ ްއިްސކޮށް، ްމަޞްލަޙަތު ްފަރާްތތަކުގެ ްބެލެވޭ ްކަމަށް އަދާކުރި

ްބާރުތަކަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއުފަންކޮށް ްލަފާ ްޤާނޫނީ ްމަޤާމުން ްމި ްވުމާ، ްމަސައްކަތްޮކށްފައި ްނައިބު ބަންޑާރަ
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ްމަސައްކަތްކޮްށފައިވު ްވަކިްއަރަިއގަތުމަށް ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްފަހުން ްއެންމެ ްތެރެއިން ްސިލްިސލާގެ ްއެ ްއަދި މާ،

ްދުސްތޫރީް ްބަލާއިރު ްޖުމްލަކޮށް ްޢަމަލުތައް ްއެންމެހައި ްމި ްދާދިއުާމ، ްަމސައްކަތްކުރުމަށް ްއެނބުރުމުގެ މިސްރާބަކަށް

ްސާފުކޮށް ްމުގުރާފަިއވާކަން ްަނއިބު ްބަންޑާރަ ްަގާވއިދުތައް ްދީމިޤްރާތީ ްއިސްެވްްއަހުދުތަކާއި ްާއއި ްހާމަވާތީ އެނގި

ނުޑވާލައި،ް ްބާރުކަ ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްރިޢާޔަތްކުރާއިރު ްކަންަކމަށް ްއެންމެހައި ބަޔާންކުރި

ްޤައުމަށްް ްދިވެހި ްމަސްއޫިލއްޔަތުތަާކއި ްނައިބުގެ ްބަންޑާރަ ްނަގާލައި، ްނަޒާޙާތްތެރިކަން ްމަގާމުގެ ްނައިބު ބަންޑާރަ

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(އާްަހާވލާދީ،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގ121ްްެރިވެފައިްވާތީްދިވެިހރާއްޖޭގެްޤާނޫނުއަާސސީގެްޚިޔާނާތްތެ

ް ްމަްއޗަށް،177ްްގަާވއިދުގެ ްޝަކޫރުގެ ްޢާޒިމާ ްޢާއިޝަުތ ްނައިބު، ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުެގ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްހަށްްހުށަހަޅަމެވެ.އިތުބާރުްނެތްކަމުގެްމައްސަލަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓުއިރު.ްޑީ.އާރު.ީޕ28ްްމިނެޓުއިރު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށ44ްްްމިްއެޖެންޑާްައއިޓަމުގެްދަށުްންބަހުސްކުރުމަށްްއެމް.ޑީ.ޕީްައށްް

ް 12ްްއަށް ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ 7ްްމިނެޓު. ްއަްށ ްއެމް.ީޑ.އޭ 4ްްމިނެޓު. ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްވަކިްމ3ްިމިނެޓު. ނެޓު.

ް ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮކންމެ ްނިސްބަތްނުވާ ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ.3ްްޕާޓީއަކަށް ްފުުރޞަތު މިނެޓުގެ

ްމައްސަލައެއް،ް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްައޅުގަ ްއެދިވަަޑއިގަތުމަށް ްފުރުޞަތަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރި

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްވަނީް ްހަމަ ްމައްސަލައިަގއި ްހުށަހެޅި ްދެންމެ ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނަޑއެިޅގެންްދޮގުްކަމަށްްާވްހާލުގައި،ްއަ ްދިްމިްމަޖިލީހަށްްމިހާރު...ކަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްލިބިަވޑަިއގަންަނވާނެ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.އޭ ްމެންބަރު، ްފުރުޞަތުަގިއ3ްްޢިއްޒަތްތެރި ްެއ ްފުރުޞަތެއް. މިނެޓުއިރުެގ

ްބަ ްމި ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ްައޅުަގނޑު ހުސްަގއިްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށް.ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްުކޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ް

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

 އަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރު

ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްމިްނެގީްޤާނޫނުއަސާސީގެް ވަނަްމާއްާދގެްދަށުން.ްމިްޤާނޫނުއަސާސ69ްްީއާދެ،ްއަުޅގަ

ްއެފަަދް ްނުވަތަ ްކުރުމުގެ ްޢަމަލެއް ްފަދަ ްލިބޭ ްއުނިކަން ްމިނިވަންކަމަަކށް ްނުވަތަ ްޙައްޤެއް ްއެްއވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްމިްޢަމަލެ ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްނުވަތަ ްޖަމާޢަތަކަށް ްނުަވތަ ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްަޙއްޤު ްަބއިވެިރވުމުގެ އްގައި

ްބަޔާންކޮށްފައިް ްކަމަށް ްހަދައިގެްނނުވާނެ ްތަރުޖަމާކޮށް ްނުވަތަ ްމާނަކޮށް ްާމއްދާެއއް ްެއއްވެސް ްހިމެނޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްނައިބުކަމުގެ ްބަންޑާރަ ްބަޔާންކޮށްްްވީހިނދު،ްމިއަދު ްޢުޒުރު ްބަޔާންކޮށް،ްމަޤުބޫލު ްސަބަބު ްހުންނެިވްބޭފުޅަކު މަޤާމުަގއި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގޮތަށް ްގެއްލޭ ްޙައްޤު ްއެ ްވަނީ. ްހުށަހަޅާފައި ްއެއްޗެހި ްޑޮކްޓަރްސެޓްފިކެޓާ ްތަނަށް ވަަނ121ްްމި

ްއެކަ ްކުރަމުންދާތީ ްއެކަން ްމަޖިލީހުން ްމި ްޚިލާފަށް ނޑަެއޅިގެްނ ްކަ ްރޫޙާ ްމަޖިލީހުގެްމާއްދާގެ ްމި ްމިކަމުގެ ްނ

ްސަމާލުކަމަށް...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިންނަަވއިގެންް ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމިތާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމެންބަރު، ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްތި ްވިދާޅުވަމުން ްތަކުރާރުކޮްށ ްގޮތް ްތަުރޖަމާކުރައްވާ ްކަންކަން ްރިޔާސަތުންްއަމިއްލަފުޅަށް ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަަވނީ. ޔަ

ްތެރޭަގ.ް ްއިމުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްގެންދަނީ ްމި ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުން ްނުކުރަން. ްތަރުޖަމާއެްއ ްކަމެއް އެްއވެސް

ް ްހުރިހ121ްްާޤާނޫނުއަސާސީެގ ްގޮްތ؛ ްއޮްތ ްކަމުގަިއ ްއެ ްއަކުރަށް ްައކުރުން ްއިބާރާތްަތއް ްބުނާ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްއަރު ްފުރުޞަތެއްްފުރުޞަތެއް ްތަރުޖަމާކުރުމުގެ ްގޮތަކަށް ްބޭނުންފުޅުވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދަނީ. ްމި ަވއިގެން

ްފުރުޞަތުއަރުވަނީް ްމި ްރަޝީދަށް ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްނޯންނާނެ. މިތާކު

ްމައްސަަލއެްއ، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްގެންެދުވމަށް. ްކުރިއަްށ ްރިޔާުޟްްބަހުސްގައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ވިލުފުށީ

ްރަޝީދު.ް

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްނަގަނީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްިމ133ްްއަޅުަގނޑު ްޭއގައި ްދަށުން. ް)ރ(ގެ ްމާއްދާެގ ވަނަ

ސަލަތަކުެގްތެރޭންްސަރުކާރުްޝާމިލުނުވާްމައްސަލަތަުކގައިްވެސްްދައުލަތުގެްމަޞްލަޙަތެއްްނުވަތަްބުނަނީްމަދަނީްމައް

ްކޯުޓެގް ްމައްސަަލއެއް ްެއ ްހިނދެއްަގއި ްކޮންމެ ްފެނިއްޖެ ްަނއިބަށް ްބަންޑާރަ ްކަންކަމުަގއި ްހިމެނޭ ްމަޞްލަޙަތެއް ޢާއްމު

ްކޯ ްަނއިބަްށ ްބަންޑާރަ ްހިނގާއިރު ްމައްސަަލ ްއެ ްއެކު ްސާުފކޮށްްހުއްދައާ ްވަރަށް ްމީ ްވާހަކަެދްއކިދާނޭ. ްހާޒިުރވެ، ޓަށް

ްބުނެފައިްއޮތްްމައްސަލަެއއް.ްަމއްސަލަްހުށަހެޅިއިރުަގއިްއެބަްބުނޭްހިނގައިދިޔަްމައްސަަލއެްއގައި...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަނީ ްތިޔަ ްމިހާރު ްމެންބަރު، ްބެހޭްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާ ްތިޔަކީ ްގޮތުން. ްބެހޭ އާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަންް ްރަޝީދަށް ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. މައްސަލަެއއް

ްމިނެޓުއިރުގެްފުރުޞަތު.3ްްބަހުސްގައިްފުރުޞަތަށްްއެިދަވޑަިއގެންފައިްއޮތީމަ.ް

ް

 ހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާ

ްބޭނުންވަނީ،ްމީް ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވަން ްމައްސަލަިއގައި ްއުޅޭ ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްނައިާބްދެކޮޅަށް ްބަންޑާރަ އާދެ،ްމިއަދު

ް ްނިގުަޅއިގަެނވ121ްްޭޤާނޫނުއަސާސީގެ ްަޙއްޤު ްއެ ްޙައްެޤްއ، ްހުރި ްަކށަވަރުކޮށްދީފައި ްަޙއްޤުތައް؛ ްމާއްދާގަިއވާ ވަަނ

ްޙަ ްއަސާސީ ްއަދި ްވަރަށްްގޮތަށް ްގޮތަށް ްނިގުޅައިގަެނވޭނެ ްޙައްޤުތައް ްބުނާ ްވެސް ްބާބުަގިއ ްމިނިވަންކަމުގެ އްުޤތަކާއި

ްމައްސަަލިއގަިއް ްމި ްީވނަމަވެސް ްބަލަިއގަތްކަުމގަިއ ްަމއްސަލަ ްމި ްކަމަށް. ްކަމެްއ ްއޮްތ ްކޮށްަފއި ްގޮތެްއގަިއ ޚުދުމުޚްތާރު

ްކުިރއަށްދާއިުރގަް ްަމއްސަލަިއގަިއ ްއަދި ްބަލަންޖެހޭްކުރިއަކަށްނުެދވޭނެ. ްގޮތަށް ްފާަހގަކުރި ްކުރިން ްައޅުަގނޑު އި

ްކަންތައްތަެކއްްމީގެތެޭރގައިްެއބަްހުރި...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްުފވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު.ް

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

 ގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިރާް
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ްަމއްސަލަް ްމައްސަލައިަގއި، ްނެތްކަމުެގ ްއިތުބާރު ްދިޔަ ްހުށަހެޅިގެން ްދެންމެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ްއިންްބަންޑާރަްނައިބަށ133ްްްހުށަހެޅުއްވިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިއިރުްޤާނޫނުައސާސީގެް

ްނެތްކަމުގެް ްއިތުބާރު ްކަންތައްތަކެއް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަކުގެ ްނައިބުގެ ްބަންާޑރަ ްއަދި ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ،

ްހުށަހަޅަިއގެން؛ް ްއެގޮތަށް ްމައްސަލަ ްއޮތްއިުރ،ްއެ ްހުށަހެޅިފައި ްތެރެއަށް ްމ133ްްިމައްސަލަިއގެ ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބަޔާންކުރާްބައި...ް

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްމެންބަރަށްް ްގޮތުްންވާަހކަ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅިފައިާވްމައްސަލަާއްބެހޭ ްމިހާރު ްތިަޔްަދއްަކވަނީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްތެޭރގަ.ް ްފުރުޞަުތގެ ްލިބިަވޑަިއގެްނފައިވާ ްއަށް ްޕާޓީ ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްލިބިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްފުރުޞަތު އެ

ްވިލުފު ްކުިރއަްށްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަފުޅު ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްރަޝީދަށް ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ށީ

ްދާއިާރގެް ްވިލުފުށީ ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެުދ ްފުަވއްމުލަކު ގެންދެވުމަށް.

ްކުރިއަށް ްރަޝީދުވާހަކަފުޅު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްބެހޭްްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ގެންދެވުމަށް

ްމައްސަލަެއއް،ްުކޑަހުވަދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްއާމިރު.ް

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްނެ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ނަޑއެިޅގެނ2ްްްގީ ްކަ ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްބަޔާންެވގެންވޭްމަޖިލީހުގެ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ!ްް

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

 

 އާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދު
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްތަކުރާރުކޮށް ްުދވަހަކު ްކޮންމެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްކަމަށް. ްބަިއވެރިނުެވވޭނެ ްމަނިކުފާނަށް ބަހުސްގައި

ްދަންނަވާލަން.ް ްއަޅުަގނޑު ްހާމަކުރަމުންދާތީ ްގޮތް ްދެކޭ ްބަިއވެިރވެ،ްމަނިުކފާނު ްބަހުސްގައި ްެނގީމާ ްމައްސަލައެއް ނިޒާމީ

ްގޮތްްހާމަކުުރމުގެްޖާަގއެއްްމަނިކުފާނަކަްށްމިްގަާވއި ދުަގއިްަކނަޑއެިޅގެންްމަނިކުފާނަށްްކުރެވޭނެްކަމަަކށްްނުވާތީްދެކޭ

ްއެް ްފާހަގަކުރީމަ، ްނޫންކަން ްނުވަަތ ްމައްސަލައެއްކަން ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްެވއްޖެްއޔާ ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޯންނާނެ.

ްމަނިކުފާނުގެްވާޖިބުއަާދވީ.

ް

ް

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްނިންމީް ްއެ ްއެކަން ްނިްނމުމަށްފަހު ްމައްސަލަ ްެއ ްމައްސަަލއެްއގަިއ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއޮްނނާނެ ްގަާވއިުދގައި މަޖިލީހުގެ

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަގުން ްއެ ްކަމަށް. ްބުނަންޖެހޭ ްމީހަކު ްއިންަނ ްރިޔާސަތުަގއި ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ކީްއވެގެންތޯ

ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުަޞތުއަރުވަން.ްްގެންދަނީ.ްވިލުފުށީްދާއިރާގެ

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަްއކާއިުރަގއިް ްވާހަކަ ްނަޒާޙާތްތެރިކަމުގެ ްޖެނެރަލްގެ ްެއަޓރނީ ްމެންބަރު ްހުށަހެޅި ްހުށަހެޅިިއރުގައި ްމައްސަަލ ްމި އާދެ،

ްބޭބޭފުޅު ްެދއްިކއްޔާްބައެއް ްވާހަކަތައް ްީމހުންގެ ްތިބި ްފިލައި ްމީހުންނާ،ްކޯޓުތަކަށް ްތިބި ްރާްނަގާފައި ްިޑކީން ްކާރުގެ ންގެ

ްމިކަހަލަް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްދައްަކއި ްވާަހކަ ްނަޒާޙާތްތެރިކަމުގެ ްމީހުން ްއެކަހަލަ ްރަނގަޅުހެން. ްމާ ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްހުށަހެޅީމަ، ްއަދިްއެްއޗެހި ްކުރަނީ. ްތިބެގެން ްމި ްކަންތައްތައް ްކަހަލަ ހިނިައންނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމަދަނ133ްްީހަމައެހެންމެ ްޮއވޭ ްއެބަ ްުބނެފައި ނޑައެިޅގެން ްކަ ްގައި ް)ރ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްާޢއްމު ްނުވަތަ ްމަޞްލަޙަތެއް ްދައުލަުތގެ ްެވސް ްމަްއަސލަތަކުގަިއ ްޝާމިލުނުވާ ްަސރުކާރުން ްތެރެއިން ްމައްސަލަތަކުެގ

ްެއް ްއެކު ްުހއްދައާ ްކޯޓުގެ ްމައްސަލަެއްއގަިއ ްކޮންމެ ްފެނިއްޖެ ްނައިބަށް ްބަންޑާރަ ްކަމަކަށް ްހިމެނޭ މަޞްލަޙަތެއް

ްސާފުކޮށްް ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްވާހަކަދެްއކިދާނޭ. ްހާޒިރުެވ، ްކޯޓަށް ްނައިބަށް ްބަންޑާރަ ްހިނގާއިރު މައްސަލަެއއް

ްއުޅޭްމައްސަލަ ްމި ްބުނެފަ.ްދިމާވެގެން ްއިލެްކޝަންްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްައކީ ްމެންބަރު،ްވާހަކަ ްހުށަހެޅި ައކީްމައްސަލަ

ްމަކަރުހަދައިގެްން ްވޯޓަށް ްނިގުަޅއިގަެނ، ްޙައްޤުތަެކއް ްރަްއޔިުތންގެ ްބަިއވަރުންގެ ްއެތައް ްހީލަތުން ްމަކަރާއި ކޮމިޝަނުން

ް ްތެޭރގަިއ ްމައްސަލަެއއްގެ ްމީހުނ1862ްްއޮތް ްހާސް ްސާޅީހަކަށް ްހަދައިގެން ްކާުޑ ްައއި.ޑީ ްވޯޓުލީްްވަގު އިތުރަށް

ނޑަށްްއުނދަޫގވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާަވރުްކަންތައްތަކެއްްހިނގާަފއިް ްއިީށނދޭ!ްރައީސް،ްއަުޅގަ މައްސަލަެއއްަގއި؛ްޙަމްޒާ

ްޢާއްމުް ްގޮުތގެ ްހިނގައިދިޔަ ްއެކަން ްނޫންނަމަ ްޖަާވބުދާރީވީމަ، ްގޮސް ްތަނަށް ްއެ ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުގެ އޮތީމަ

ްދައުލަތު ްނެތްކަމުެގްމަޞްލަޙަތެއް، ްއިތުބާރު ްއޭނަގެ ްދެއްކީމަ، ްވާހަކަ ްމި ްއޮތީމަ ްކަމުގައި ްމި ްމަޞްލަޙަތެއް ގެ
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މައްސަލަެއއްްމިތަނަށްްހުށަހެޅޭްކަމަށްްވަންޏާްއެްމީހަކުްޤާނޫނާްއެއްގޮތަށްްކަންަތއްތައްްކުރީމަ،ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވް

ްމިތަ ްމައްސަލަ ްމީހެއްގެ ްުކރީމަ،ްއެ ްކަންތައް ްމަތިން ްގެނެސްގެންްހަމަތަކުގެ ްތަނަށް ްމި ްވާޖިބުއަދާކުރީމަ ްޤާނޫނީ ނަށް

ްއަިދވެސްް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްމީ. ްކަމެއް ްހެއްވާ ްވަރަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނަގާ ްމައްސަަލ ްނެތްކަމުގެ އިތުބާރު

ރައީާސއިްމިްްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްމަިޖލީހުގެްރައީްސްެވސްްކުަރްއަވންޖެހޭްކަންތައްތަކެްއްއެަބްހުރި.ްމަޖިލީހުގެ

ްކުރާތަނަކަްށް ްކަންތައްތައް ްތަނަކީ ްމި ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްތެރޭގަ. ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްވެސް މަޖިލިސް

ވެގެންުނވާނެ.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއެބަްފެނޭްކޯޓުތަކަށްްފިލާފައިްތިބިްމީހުންްމިތާްއެބަްތިބި.ްޖިނާޢީްކުށްތައްްކޮށްފަިއް

.ްޔޫރިންްނުދީފައިްތިބިްމީހުންްމިތާްއެބަްތިބި.ްމިްމީހުންނާްދޭތެރޭްފިޔަވަޅުައޅަންޖެހޭ.ްމިްތިބިްމީހުންްމިތާްއެބަްތިބި

ް ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ،ްމީ ްއެބަ. ްހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ްސާފުތޯމީހުން ްނުކޮށް ްމިކަން ްމިއަދު ްގޮތް. ްހުރި ްމީހުންްހާލަތު ހިރު

ްކަތިލާއިުރގައި ްމިތާ ްަކންބޮޑުްގެނެސްގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާްޖެހޭވާންމީ ްކަމެއް. ްކަންކަންް، މިފަދަ

ްތިއްބަ ްގޮތުަގއި ްވެރިންގެ ްމަތީ ްއެންމެ ްދައުލަތުގެ ްދައުލަތަކީ ްއަދި ްރައީސަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭފުޅުްނެގްހިނގާއިރުަގއި ވާ

ފައިްހުރިްދީތަނަށްްެއއްެޗއްްލާއިރަށްްޤާނޫުނއަސާީސންްމީހުންނަށްްްހަމަްމީހަކުްމިް،މަލުތައްްފެނިފަރާތުންްމިފަދަްޢަ

އެހެންމެްމިްމަޖިލީހުންްކަމެއް.ްއަިދްހަމަްޖެހޭއްަތއްްކުާރއިރުްީމްކަންބޮުޑވާންކަންތަްގޮަތށްްމިްގަެނވޭޙައްޤުތައްްިނގުަޅއި

ްކުރާއި ްަލފާކަން ްޤާނޫނީ ްއެބަުރަގއި ްމީހަކު ްދީްދޭނެ ްމުސާރަ ްބޮޑު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހަމަޖައްސަވާފަްފައިހުރި .ްމިތާ

ްނޫންތޯ.ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް،ކަމުަގއިްހޯދިތޯްކަަމނާގެްމަޝްވަރާްމިް.ްއެކައުންސެލްްޖެނެރަލް

ް

ްމައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްމެން ްމިތާ ްހަޔާތުގައި ްބަުރލަމާނީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެންެމްބަރަޝުކުރިއްޔާ ްއިނދެ، ކަށް

ޖެހިފަިއވާްކަންތައްްކުރާނެްދުވަސްްއްޤުަގިއްމަޖުބޫރުވެގެންްކުރަންެއކަމަުކްވެސްްރަްއޔިތުންގެްޙަްް؛ނުވާްކަންތައްްކުރާހިތް

ްރަ ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެްނެގ ްއަޅުގަ ްމީ. ްމިއަދާމިއަދު ްއައިއިރުްއްޔިތުން ްނުލިބިފަ.ްްހަމައަށް ްވޯޓެއް ްތިބެނީ ްމި ވެސް

އެްޮއންނަްހުސްކަންްނޭނގިގެންްް،ރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންގެްޤާނޫނުއަސާސީްމިއަުދްކުރިއަށްްދާނެްގޮތެއްއަޅުަގނޑުމެްނގެް

ްމިް ްމަޖިލީހަށް ްޤާނޫނުއަްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމުޅިން ްާރްއޖެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފާސްކުރަންޖެހިފަ. ްޤަރާރު ސާސީްވަނީ

ްޤާޫނނުއަސާސީއޮޅުންބޮޅުން ްގޮތަށް، ްހުާވކޮްއަރާ ްތިއްެބވިނަގަހަްއޓަން ްނައިްށްގެން ްވަަޑއިގެންްބަންޑާރަ ްމިއަދު ބުން

ީރނާްހުށަހަޅުއްވައިްއެްމައްޗަްށްފުުޅދައްކުަވއި،ްއަދިްބަލިކަށިްގަެވވަަޑއިގެންްެއއްްަރއްޔިެތއްގެްފަރާތުންްވާހަކަތަދައްޚުލް

ނޑިޔާރުްންދޭންްތިބިްކޮށްްައޅުަގނޑުމެންެގްރާއްޖޭގެްޢަދުލާިއްއިންސާފުްޯހދައިރިޢާޔަތް ަވކިްފަރާތަކަށްްޖެހިަވޑަިއގެންްްފަ

ްއެންމެްއަސާީސްޙައްޤު ްވޯުޓގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްާރއްޖޭގެ ނިޑޑޭޓުންެގްއަތްމައްޗަށް ްކެ އެްހިސޯރުކުރުމަްށްް؛ހުންނަވައިގެން

ނޑުމެންގެްރާއްޖޭފުރުޞަތުދެއްވަންް ގެްަރއްޔިތުންގެްއަތުންްމެދުވެިރވިްއެކަކީްހަަމގައިމުްވެސްްބަންާޑރަްނައިބު.ްއަުޅގަ

ްްމިއަދާ ްއައިރު ްޚަރަދުވ71ްެހަމައަށް ްރުފިޔާ ްް،މިލިއަން ްވެސް ްވަނީ ްޮގސްފައި ްެއކަމަނާ ނޑިޑޭޓުހަމަ ްކެ ްނގެްތިން
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ްޔާމީނާ ްޤާސިމާިއ ްޭއގެތެޭރަގއި ްއަދި ްރާއްޖޭގަްްއަތްމައްޗަްށ؛ ްމި ްމީހުންނަށް ްއެ ްދިޔައިމަ ްހޯދަން ްަޙްއޤު ްވޯޓުެގްއެ އި

ްކިަޔއި، ްފުރުޞަތޭ ނޑުމެްޙައްޤުގެ ްއަުޅގަ ްއެއަށް ްނިގުަޅިއގަންނަށް ްޙައްޤު ްހޯދައިދެއްވަްންންގެ ްފުރުޞަތު ެއ

ްރާއްޖާގަ ްތެރޭގަ.ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްދެްއވުމުގެ ްރައްޔިުތން ްފެށިގެންްމިއަދ7ްާޭޖގެ ްެއްހަްސެޕްޓެމްބަރުން ްއައިއިރު މައަށް

ްޢާއް ްހުއްޓިމީހުންގެ ްދިރިއުޅުން ްމު ްއެތައް، ްވޯޓުކޮށްގެރާއްޖޭގެ ްރަޖިސްޓްރީ ްތިބެމިތަަނށް ްރާއްޖޭގެްްނ ްމިއަދު ތިބެ

ްހާލަތުއިޤް ްަބއިނަްތިޞާދީ ްރާއްޖެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮއްަސ. ްދަށަށް ްަވނީ ްހަމަލްއަޤްްވެސް ްފަރާތްތަކުން އީްއެްްވާމީ

ްއިންތިޚާ ްފެންނަ ްފުށް ްދެ ްބާޠިލުްބެއްވަރަށް ްއެ ްއިންތިޚާބު ްއެ ްބަލައިގަނެ، ްްޮކށްފައިކަމަށް ްހަމައެކަނި 2ްވަީނ

ްދެމެދުގައި ނިޑޑޭޓެްއގެ ްބުނެްކެ ްވިސްނާވަަޑއިގެންްް،ފަރަގެްއވީއޭ ްހަމައެކަނި ނިޑޑޭޓުންނަށް ްކެ ްދެ ްރާއްޖޭެގްް؛އެ ދެން

ްގޮ ްމިއަދާރައްޔިތުންނަށް ްހޯދަިއނުދެވި. ނޑުްތެއް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއައިއިރު ްޢާއްހަމައަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ މުްމެންގެ

ްކަންބޮޑުެވވަަޑއިދި ްމިކަމާ ްހުއްޓިފަ. ްވަނީ ްރިއުޅުން ްމިއަދާދައުނުގަްނނަވާ ްަނއިބު ްބަންޑާރަ ްވެސްްްލަތުގެ ހަމައަށް

ކަންކަންްިމގޮތަށްްްކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްކޮންމެްަފހަރަކުްމިމެންްހިާތމަެވސްްައޅުަގނޑުްއަިއއިރުްހުންނެވީްކަމީްހަމަަގއިމު

ްދައުހިނގައި ްފަރާތުން ްަރްއޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްވާހަކަދިަޔއިމާ ްތަދައްޚުލުވެ ްނައިބު ްބަންޑާރަ ޖެހޭއިުރްފުޅުދަްއކުވަންލަތުގެ

ްފިކުރެއް ްރައްިޔތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްނެތް. ްވިްސނުމެއް ްރަްއޔިތުންނަށް ްމީެގްްރާއްޖޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ނެތް.

ނޑުމެންގެްާރްއޖޭގެްކިް.ޖެހިފަތިބިްހޮސްޕިޓަލުގައިްހާޓްއެޓޭކުްްސަބަބުންްއެތައްްބަޔަކުްއެބަ ތަންމެްރައްޔިތުންނަށްްއަޅުގަ

ްއެންސްޓްރޯކުޖެ ްުހރިހާ ްމިްހިއްޖެ.ްރާއްޖޭގެ ްގެންނަނީްްމެން ްމި ްހާލަތަކަށް ްގެންނަ ްހުއްޓުމަކަށް ްހުއްޓިފަ.ްރާއްޖެ ްގޮތަށް

މިްބަޣާވާތުގެްސަރުކާރު.ްް،ވަކިްބަޔަކުްމިްބަޣާވާތުގެްހާލަތުް.މަލުންމަްބަންޑާރަްނައިބުގެްމިހިރަްނޭއްގާނީްޢަވެސްްހަ

ގިނަްދުވަސްްވަންދެންްް،ޓަަކއިްދެމެހެއްޓުމަށްް،ޓަކައިްްމިއްލަްމަޞްލަޙަަތށްއެކަމަނާްަވޑަިއގެންްއެްހުންނެވިްމަޤާމުްއަ

ްހުންނެވުމަށް ްގޮުތގައި ްނައިބެްއގެ ްކުރެއްްޓަކައިްބަންޑާރަ ްކަންކަްނ ްހަމަ ްމިައދު ްސަބަބުން. ްމިވުުމގެ ދަނީްްފެނިގެން

ްސަ ްސިވިލް ްއިތުބާރުމިގޮތަށް ްފަހުމީގެ ްމަޖިްރވިްސ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްވެނެތްކަމަށް ްނެގީމަ ްބަންޑާަރްލީހުން ސް

ްހުންނަވައިް ްޭބފުޅާްނައިބަކަށް ްއޮތްްވެްއެ ްމި ްވިާދޅުނުވެ ްވަިކގޮތަކަށް ްދިްސް ްދުަވސްެވގެން ްރާއްޖޭެގްހުރިހާ ޔައިުރ

ްގޮތްަތކުން ްއެކި ްދައްކާއިރުްްރައްޔިތުން ްއިންާސފާ، ްރާއްޖޭގަްޢަދުލާއި ްޤަބޫލުކޮށްްގެއްލިގެްނދާްއިމި އަދިްް،ކަމަށް

ނޑިް ްފަ ްޖޭ.އެސް.ސީްޔާރުއުއްތަމަ ްް؛ވެސް ްމީހުންގެ ްއަދާނުކުރަމުންއެ ްވިދާޅުވަމުންްދާްމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ްދާއިރުްކަމަށް

ނޑިްވެސްްޖޭ.އެސް.ސީގެ ްވެސްްހުވާކުރުމަށް...ްާޔރުންފަ

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ވާްބަންޑާރަްްއަށްްހުށަހެޅިފައިްމިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމިއަދުގެްއެޖެންޑާ م عليمنالالس  ް.حينحون الر  بسن هللا الر  

ްމައްސަލަ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްމަްއޗަށް ްއެްނައިބުގެ ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްް؛ކަމަނާްއަކީ ވަނ133ްްަޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެްމާއްދާ ްަމއްޗަްއިން ްމަސްއޫިލްއޔަތާއިކަމަނާގެ ްާލޒިމުކުރާ ްނެތްކަމެއްވާޖިބުތަްށް ްއިތުބާރު ްއަާދކުރުމަީކ ކަމަށްްްއް
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ްމަްއސަލައެއް.ްއާދެްއިބައްލަވާފަ ްސަީރޙަހުށަހެޅިފަިއވާ ްއެބަ!ްވަރަށް ްއެއެްކޮށް ްޤާނޫނުއަސާީސގެްްކަމަނާްްނގޭ ްމި އަށް

ކުގެްބޭރުްންއަދިްމަސްއޫލިްއަޔތުތަކާއިްވާޖިބުތަްއަށްްލިބިވަަޑއިގެންަފއިާވްއިޚްތިޔާރާްަކމަނާްއިންްއެްވަނަްމާއްދ133ްާ

ްނެތްކަން.ްއެްވާހަކަަތއްްމިްޮއތީްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްމައްަސލައިަގއިްވެސްްހިމަނުްއވާފަ.ްެމއްްކުރަްއވާަފއިއެްއވެސްްކަ

ްމިްމައްސަލަ،ްއެހެންވީމާ ްގޮުތގައި ްޤަބޫުލކުރާ ްޤާނޫްައޅުަގނޑު ްުހށަހެޅިގެންައކީ ްތެރެއިން ްއިމުގެ ްމައްސަނީ ަލއެއްްވާނެ

ްއަޅުަގނޑަށް ްއެްްނޫން. ްމިވެސް ްޖެނެރަލެްއިތަނުގަްނގޭ ްކަުއންސެލް ްއެހެންނަމަެވްސްވެސް ްިއންނަވާކަން. ްވެސް އް

ްޤާނޫނުއަސާީސްާއއި ްހުށަހެޅިފައިާވްހުށަހެޅުމާްރަނގަޅަށް ްަބޔާންކޮށްފަެވއްޖެްްކަމަށްްބައްލަަވއިފިްމި ްީމގައި ިމްްއިއްޔާ

ްއެ ްުކރެއްްހުރީ ްވާހަކަ. ްކަންތައްތަކުގެ ްކުރައްވަންެޖހޭ ްނެތްކަމުް،ވީމަކަމަނާ ްހުށަހަޅާއިތުބާރު ްވާހަކަ ްމިހިރީ.ްފަެގ އި

ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭނެްކަމެްއްނޫން.ްމީްވަރަށްްބޮޑުްޒާތީ،ްއެހެންވީމާ ކަމެްއެގްްއެީއކީްެއްއވެސްްހާލެއްގަިއްއަުޅގަ

ްަކމެއް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްލިބިފަްގޮތުަގއި ްރައްޔިތުންނަށް ްސަބަބަކީ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ްވާހަަކްކަމަށް ްޙައްޤުަތކުގެ އިވާ

ްލިބުނު ްވޯޓު ްރައްޔިތުންގެ ްއޮުޅވާލުމުން ްހީލަތާއި ްމަކަރާއި ްހަދައިގެންްދައްކާއިުރަގއި ްދެއްކުމަށްް،ކަމަށް ްއަދަދެއް ްބޮޑު

ްއެކަމާ ްބާޠިލުކުރުމުން ްކޯުޓން ްސުޕްރީމް ްފަޅާއަރައި ްމަސަްއކަްތ ްކުެރވުނު ހުށަހަޅާފަިއވާްް،ހަސަދަވެރިވެްޓަކައި

ްމައްސަލަްއްމައްސަލައެް ްމި ްއެހެންަކމުން ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަުޅަގނޑު ްބަހުސްްކަމަށް ްމިއަދު ކުރެިވގެންވާެންއަކީ

ނުޑްނުދެކެން.ްއަދިްހަމަްއެފަ ،ްއިންްބަންޑާރަްނައިބަކީްވެސްްއިންސާނެއްްކަމަށްްވީހިނދުދަމައްސަލަެއއްްކަމަށްްއަޅުގަ

ްފަމަޖިލީހަ ްަޖވާބުދާރީެވވަަޑއިނުގެންެނވޭ ްވަޑައިގެން ްހާލެއްގަށް ްސެޓްފިކެްޓްްވާްއިދަ ްޑޮކްޓަރ ަކމަށް

ްއެއިްހުށަހަޅުއްވާފަ ްމަޖުޫބރުން ްޖަާވބުްކަމަނާްވަނިކޮށް ްދާރީވެއަށް ްއަްނގަަވއި، ްމިކަންްަވޑަިއގަތުމަށް ްހަމަ ިމއަދު

ކަމަށްްްކަމެއްތާރުކަމެއްްކަަމށްްދައްކުަވއިދޭްމީްވެސްްވަރަށްްޚުދުމުޚްކައެޖެންޑާކުަރއްަވއި،ްމިކަންްުކރައްވަމުންްގެންަދވާ

ްަމއްސަލަް ްމި ްއަދި ްކުްށެވރިކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިކަން ްޤާނޫނީްވާތީ ްބަހުސްްްއަީކ ްަމއްސަލަެއއްްގޮތުން ކުރެިވގެންވާނެ

ްްނޫން ްނިންމާލަން. ްވާަހކަކޮޅު ްއަޅުަގނުޑގެ ްތަކުާރރުކުރަމުން ްއަދިވެސް ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ނޑު ްއަޅުގަ الم الس  وކަމަށް

ް           عليمن
ް

 ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ް ްރިޟާ. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްމައްސަލައެއްމިލަންދޫ ްބެހޭ ްް،ނިޒާމާ ްދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރިްތިނަދޫ

ް.މެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއި
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ްޢާޒިމާްޝަްށަހެޅިފައިހުްއަދުމި ްނައިބުްޢާއިޝަތު ްބަންޑާރަ ްގުިޅގެން ްއިތުބާރުްނެތްކަމާ ްދިފާޢުަގިއްްއެްް،ކޫރުވާ ކަމަނާގެ

ްއިދިކޮޅުސަފ9ްު ްބަޔާނެއް ްއެކުެލޭވ ްަމއްޗަށް ްއޮތްްހާގެ ްމޭޒުޮކޅުމަތީގަިއ ްއެބަްަތންްމެންބަުރންގެ ްފެނޭ.ްއަޅުަގނޑަށް

ްްއެހެންވީމާ،ްމިއީްކިހިެނއްެވެގން...

ް

 ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްރިޟާްނިޒާމާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ނޑުްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ އަށް

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްމިލަންދޫްދާއިރާގެ

ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއާދެ! ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަަލއިްޝުކުރިއްާޔ ްވާ ްދަންނަވާލަންަގއި ްމިްއަޅުަގނުޑމެން ޖެހެނީ

.ްމިްބަންޑާރަްނައިބުްންނަތާްހިތަންމެްދުވަހެއްްވެއްޖޭއޮްއިކުރަންވެފަމުސީބާތުންްމިްޤައުމުްސަލާމަތްްބަންޑާރަްނައިބުގެ

ްވެރިކަން ްއޮތް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްް،ތަކުރާރުކޮށް ްއޮތް ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްވެރިކަން ްބަަޔކުފެބްރުއަރ7ްީޤާނޫނީ ނުކުމެްްގައި

ްގޮތަށްް،ވައްޓާލީމަ ްއެކުލެވޭ ްފުލުހުންނާއި ްް؛ސިަފއިންނާއި ްއެހެން ްއަޑީައދި ްވެސް ްތިެބގެންމީހުން ްގައި ޚާއްަޞކޮްށް،

ްލަފަޔާ ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްމަތިން ްއިރުޝާުދގެ ްވައްާޓލުމަށްއި ްވެރިކަން ްބަންޑާރަްފަޤާނޫނީ ްމި ހުގައި

ްލަފަޔާ ްމަތިނައިބުގެ ްއިރުޝާުދގެ ްމިއަދުްއި ްހިންގަމުން. ްޖަރީމާ ްސަޭތކަ ްއެތައް ްޤައުމުަގއި ްމި ްއަންނަނީ ން

ް،ޕާޓީތަކަށްްނިްސބަތްވާްއެހެންްފަރާތްތަކުންްެއްބަންޑާރަްނައިބުްދިފާޢުކޮށްްއިއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްމިތާނގަ

ްއަންނަ ްކުރަމުން ްއަޅުްއެކަން ްއެކަމަކާތަން. ްނުވޭ ްހައިރާނެްއ ްއަަގނޑުމެން ނޑު. ނޑުކޮއްޓިްުޅގަ ްބަ ްފެނުނު ެމންނަށް

ނޑުކޮއް ްބަ ްފަހީމުްފަހީމު؛ ްވެސްްޓާ ްބަނޑުޮކއް، ްވެސް؛ ްދިފާޢުކުރާފަހުމީ ްވެސް ްފަހުމީ ްއަޅުގަްޓާ ނޑުމެްންތަން.

ްސުޕްރީ ްނުވޭ. ްބަރަހަނާވެފަހައިރާނެއް ްހުރި ްކޯޓުގައި ްދިފާޢުކުރާްއިމް ނޑިޔާރު ްފަ ްބައެއްްހުރި ރިޔާީސްްތަން

ްއެހެްނވީމާ ްކެންޑިޑޭޓުން. ްމިްމި، ްހިނގާނީ ްްކަންކަން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމ133ްްިގޮތަށް. ް)ރ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވެްސްްއިއަކީް)ޅ(ްވެސްްމިްބޭފުޅުންނަށްްނުފެންނާތީވެ.ްއެް)ޅ(ްގަްްބޭފުޅުންނަށްްވަރަށްްރީތިކޮށްްއެބަްފެނޭ.ްހިތާމަ

ްވާހަކަްއެބަ ް)ބ(ގައޮތް ްއެބަްއިތަެކއް. ްފެްވެސް ް)ރ( ްހަމަެއކަނި ްވާހަަކތަކެއް. ްައޅުަގނޑުމެްންއޮތް ްެއއީ ންނާތީވެ

މަށްްނުވަތަްވަގުންްކަމަށްްްކުރިްކަޕްރީމްްކޯޓުންްބާޠިލުކުރިްއިލެކްޝަްނގައިްަވއްކަންހައިރާންވާްކަމަކީ.ްއެްވިދާުޅާވްސު

ްސުޕްރީޖަހާފަޓެގު ްކޯޓުންއި ްކޮަބިއތޯ؟ްމް ްބޭފުޅުން ްނޫންްދޫކޮށްލެއްވި ްުސވާލެއް ްބޭފުޅުންނާއެއީ ްއެ ްކީްއވެގެންތޯ ްތޯ.

ްްއިތެރޭގަދޭ ްަވއްކަންްާވެއއްދަޢުއެްއވެސް ްވާްކުރިނުކުރަނީ. ްވާކަމަށް ްނަމަްަކމަށް ްވަްއކަންކުރީ؟، ްތައުފީޤުތޯ ްފުާއދު

ްނިްއކުީރގަ ްރައްޔިތެްއގެ ްލިޔެފައޮތްްއެބަްއިކޮންމެ ްއޭނަްއިްތޯ ްވަގެކޭ. ްޚިްމީ ްއިލެކްޝަްންއަކީ ޔާނާތްތެރިއެކޭ.

ްނޭނގޭ ްކޮމިޝަނަކަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދެކޮޅުނެނޫންތޯ. ްވާހަކަައކީ ްވާހަކަަތކެއް.ްދަްއާކ ްބޯދާ ްވަރަށް ނުޖެހޭ
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ްފެނިގެންދިޔަ ްކިތައްް،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަތިން ްލަފާގެ ްނައިބުގެ ްކުރީ؟ްބަންޑާރަ ްޤައުމުގައި ްމި މިްްކަންތައްތޯ

ރައްޔިތުންތޯްތަޅައިްްއްޖޭގެްކިތައްމަސްްދުވަހުގެްތެރޭަގއިްދިވެހިރ19ްާފެބްރުއަރީްއަށްްފަހުްފާއިތުވެދިޔ7ްްަޤައުމުަގއިް

ްލާއިްސުންނާފަތިއަރުވާލީ؟ ްރައްޔިތުންނަށްތޯ ްދިނީ؟ކިތައް ްއަނިޔާަތއް ްބޮޑެތި ްރައީސްްންސާީނ ްިމްޢިއްޒަތްތެރި .

ްލޯ ްކިހާދެރަތޯ ްތަންތަނެއް؟ ްއެ ްނުފެނޭތޯ ްއެބޭފުޅުންނަކަށް ްވާނަމަ؟ްފުޅަށް ްކަމަށް ްނުފެންނަ ފަޅިްްއެއްްތަންތަން

ްފެނިފަ ްނުެފންއި، ްފަޅި ްއެއީްއަނެއް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްބޭފުޅުންނާ ްވާހަކަދަްއކާ ްގޮތަށް ނަ

ްބާޠިލުކުރިް ްމި ްވަނީ ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްއެ ްސިފައޭ. ްހުރި ްނައިބުަގއި ްބަންޑާރަ ްދަންނަާވ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަމިއްލަފު ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްފައިދާ ްނާޖާއިޒު ްފަރާތަަކށް ްަވކި ްދައުލަުތގެްއިލެކްޝަްނގައި ްވަޑަިއގެން، ްޯކޓަށް ޅަށް

ްވަކިް ްހުރެ، ްނަންގަވަިއގެން ްއިާނޔަތްތަްއ ްދައުލަތުގެ ްނަންަގވަިއގެން، ްއެލަވަންސް ްދަުއލަތުގެ ްނަންގަވަިއގެން، މުސާރަ

ްއިރުޝާދެ ްވަކާލާތުކޮށްީދ،ްއެްބޭފުާޅްއަްށްޤާނޫނީްއެތައް ްގޮތަށްްަވކިްފަރާތަކަށްްޖެހިގެންްހުރެ ްއްބޭފުޅަކަށްްބަޔަްސވާ

ދީފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްމަޖިލީހުންްޢައްޔަންކުރިްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަންގެްރަީއސްްޑރ.ްލަޠީފަށްްޖޭ.އެސް.ސީް

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްފަހުން ްެއންމެ ްމިހާރު ްހަމައެއާެއކީަގއި ްައދި ްނުެދވުނު. ްލަަފއެއް ްއަކަށް ްކަމަނާ ްެއ ްހުާވކުރަން އަށް

ް ްހުވާކުރާނެ ްެވސް ްޙަމްޒާއަކަށް ްޖޭ.އެސް.ސީެގްފާސްކުރި ްނޫން. ްކަންތަްއތަކެއް ްކުެރވޭ ްއެއީ ްުނދެވުނު. ްވެސް ލަފައެއް

ްނައިުބް ްބަންޑާރަ ްހުރި ްކުރީަގއި ްކޮމިޓީގައި ްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުހަދާ ްމި ްދުށީމުނޫންތޯ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްނެތް. ބެންޗެއް

މެންބަރުންްޢައްޔަންކޮށްފައިްތިބޭ؛ްޢާއިޝަތުްބިސާމާްވިދާޅުވިނޫްނތޯްޖޭ.އެސް.ސީގެްމެންބަރުންްހަމަނުކޮށް،ްމަޖިލީހުންް

ޖޭ.އެސް.ސީންްނިންމާްނިންމުމެއްްކަމަކުނުދާނެްކަމަށް.ްެއީއްބާޠިލުްނިންމުމެއްްކަމަށް.ްެއްޞައްޙަުނވާނެްކަމަށް.ްއެީއް

ަރްވެސްްބަންޑާރަްނައިެބއް.ްކޮަބއިތޯްއެްލަފާތައް.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްފެންނަންްއޮތްްއެންމެްބޮޑުްޙަޤީޤަތަކީްމިްބަންޑާ

ްޤައުުމް ްމި ނޑުވަމުންދެއޭ. ނޑުފު ްފު ްހަލާކުވެ، ްޤައުމު ްމި ްމުޅި ްސަބަބުން ްޝަކޫރުގެ ްޢާޒިމާ ްމި ްސަބަބުން، ނައިބުގެ

ހަލާކުކުރުމަށްްޓަކަިއްދޭްހުރިހާްޤާނޫނީްލަފައެއް؛ްާޚއްޞަޮކށްްބާޣީްވަޙީދަށް،ްާޚއްޞަކޮްށްބާޣީްވަޙީދަށްްދޭ؛ްމިްާބީޣް

ްހު ްއެ ްލަފައަކާއި ްހުރިހާ ްދޭ ްނައިބޭ.ްސަރުކާރަށް ްބަންޑާރަ ްމި ްައޑީަގިއްހުރީ ްޖަރީމާއެއްގެ ްކަމެއްަގއި،ްެއްހުރިހާ ރިހާ

ްފިކުރުތަކުގެް ްއެހެން ްފަާރތްތަކުން ްއިދިކޮޅު ްނުވަތަ ްެކނޑިޑޭޓުން ްއިދިކޮޅު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްޓަކައި ްދިފާޢުކުރުމަށް އެކަން

ނޑުމެންްހައިރާނެްއްނުވޭ.ް ކުރަންވީްކަމަކީްވީހާްއަވަހަކަްށްމިްވޯުޓްނަގާަފއިްބޭފުޅުންްވަކާލާތުކުރާނެ.ްއެްަކމަކާްއަުޅގަ

ްސަލާމަތްކުރަންވީ.ް ްހާލުން ްއޮތް ްމި ްޖެހިފައި ްރައްިޔތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްމުސީބާތުން، ްނައިބުގެ ްބަންޑާރަ މި

ްވޯޓުފޮއްޓެއް ްތިމަންނަމެންނަށް ްއާދޭސްކުރަމުންދަނީ، ްރޮއިޭހރި ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުންޭވ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން

ްގެނެސްދޭށޭ.ްތިމަންނަމެންްބޭނުންވެއޭް ްތިމަންނަމެނ11ްްްގެނެސްދޭށޭ.ްތިމަންނަމެންްއަތަށްްވޯޓުފޮއްޓެއް ނޮވެމްބަރުގައި

ްމިް ްނުދޭން ްކީއްެވގެންތޯ ްފުރުޞަތު ްއެ ްދެކެން. ްތަން ްވެރިކަންުކރާ ްޤައުމުގައި ްމި ްވެިރޔަކު ްޢައްޔަންކުރާ ވޯޓުލަިއގެން

ބާޠިލުކުރަނީ؟ްކޮންްސަބަެބއްތޯްއޮތީ؟ްމިއަދުްީކްއވެގެންޯތްއެްތެޅެނީ؟ްނުވަތަްމިއަދުްއުޅެނީ؟ްީކއްވެތޯްއިލެކްޝަންަތއްް

ްކީްއވެގެންތޯްއެްބުނަނީްމާދަމާްއިލެކްޝަނެއްްާބއްަވއިދޭންްހިނގާށޭ...
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 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު

ްދެންމެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްސަލަްްޝުކުރިއްޔާ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްފާހަގަކުރެްއވިހެން ްއެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްމިްަމްއސަލައިެގްތެރެއަށްްފުންކޮށްްިވސްނައިްބަލައިފިކަުމގަިއްވަނީްވިްއޔާމުްމީހާގެްބޯްދާްކަހަލަް އަކީްއަުޅގަ

ްވާހަކައެްއ.ްޢިއްޒަތްތެ ްކަހަލަ ްދާ ްބޯ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމިްޖެހެނީްވާހަކަެއއް.ްވަރަށް ްދަންނަވާލަން ްރައީސް.ްމިހެން ރި

ްކޮމިޝަނަީކް ްއިލެކްޝަންސް ްބުނޭ ްއެބަ ްޞަރީޙަކޮށް ްަވރަށް ްސާުފކޮށް، ްވަރަށް ްމައްސަލައިަގއި ްވާ ްމި ހުށަހެޅިފައި

ް ްކަމަށް.3ްްދައުލަތުގެ ްމުއައްސަާސެއއް ްއިންތިޒާމުކުެރވިފަިއވާ ްތެރޭގައި ްބާރުގެ ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން ްތެރެއިްނ ބާރުގެ

ްފަރާތަކުންތޯ؟ްޤާނޫނުއަސާސީް ްކޮން ްތަމްސީލުކުރަނީ ްަދއުލަތް ްދިވެހި ްކޯޓުަތކުަގއި ްރައީސް.ްިދވެހިާރއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްވިްއޔާމު ްވަނީ ްކަމުަގިއ ްވެއްޖެ ްގޮތުން ްވަރަށ133ްްްބުނާ ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ވަނ133ްްަވާްމައްސަލަިއަގިއްހަވާލާދީފައިްވެސްްއެބަްޭވ،ްޤާނޫނުއަސާސީގެްްސާފުކޮށްްއެބަްބަޔާންކުރޭްހުަށހެޅިފައިްމި

ދިވެހިރާއްޭޖެގްއެންމެހައިްކޯޓުަތކަށްްހާޒިުރވެ،ްވާހަކަެދއްކުމުެގްޙައްޤުްަބންޑާރަްނައިބަށްްލިބިގެްނެވއޭ.ްް-މާއްދާގެް)ނ(

ްަމސްއޫލިްއޔަތުކަމު ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސެކިޔުޓަރ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމި ްފިަޔވަިއްއަދި ްކަންކަން ްަކނަޑައޅާފައިވާ ަގއި

އެހެންްކަންކަމުަގއިްޯކޓުތަުކަގއިްދައުލަތްްތަމްސީލުކުރާނީްަބންޑާރަްނައިބުްނުވަތަްއޭނާްަކނޑަައޅާްމީހެކޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިް

ނާގެްަމއްޗަށްްރައީސް.ްހުށަހެޅިފައިްމިްވާްަމއްސަލަިއގެްފުރަތަމަްނުކުާތގަިއްބަޔާންކޮށްފައިްމިްވަނީްބަްނޑާރަްނައިބުްއޭ

ޤާނޫނުއަސާސީންްލާޒިމްކުާރ،ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަޒީފާްަބާޔންްލިޔެިވގެންާވްމަދުްފަރާތްތަކުގެްތެޭރަގއިްެއއްްފަރާެތއްް

ްއަުކް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްަބޔާނެއް ްަވޒީފާ ްވަޒީެރްއގެ ްއެްއެވސް ްއެހެން ްނައިބަކީ. ްބަންޑާަރ ްދައުލަތުގެ ދިވެހި

ްުނވޭ.ްިޢއްަޒތް ްފުރަތަމަްބަޔާންކުރެވިަފއެއް ްއެންމެ ްނެތްކަމުެގްމައްސަލަިއގެ ްއިތުބާރު ްވާ ްރައީސް.ްހުށަހެޅިފަިއްމި ތެރި

ްއަށްް ްއޭނާ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމަސްއޫިލއްޔަުތ؛ ްމަޤާމުގެ ްއޭާނގެ ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްވަނީ ްިމ ްފާހަަގކޮށްފައި ނުކުތާއަކަށް

ްއެކަ ްއަާދކުރީތީެވ ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްމަތިކޮށްަފއިާވ ްިމްލާޒިމުކޮށްފަިއވާ، ްބަޔާްނކުރަްއވާފައި ްވާހަކަ ްއެ ްހިތްނުރުހިގެން މާ

ްޤާނޫނުައސާސީެގް ްރައީސް.ްަހމައެއާެއީކގައި ްދައުލަތުގެ؛ްހުށަހެޅިފަިއ33ްްވަނީ.ްޢިްއޒަތްތެރި ް)ނ(ްައށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހި ްަވނީ ްމި ްމައްސަަލއިަގއި ްވާ ްިދވެހ133ްިމި ް)ނ(ްގައި ްމާއްާދގެ ރާއްޭޖގެްވަނަ

ްބަޔާންކޮށްަފއިް ނޑަައޅައި ްކަ ްނައިބުކަމުަގިއ ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްފަރާތަކީ ްތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ްދައުލަތް ކޯޓުތަުކގައި

ވީހިނދު،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްމައްސަލަްހުށަހެޅުްއވިްފަާރތުންްމިްވަނީްއެްކަމަށްްއިުޢތިރާފުވެވަަޑިއގެންފަ.ްދެންްމިް

ަގއިްބޭްއވުނުްދިވެހިރާއްޭޖގެްރިާޔސ2213ްްީސެޕްޓެމްބަރ7ްްުްއޒަތްތެިރްރައީސް،ްީމގައިްމިްއޮތީްދެކެވޭްވާހަކަްއަކީްޢި

ްޕާޓީައކުންް ްިސޔާސީ ްަމއްޗަށް ްކޮމިޝަންގެ ްއިެލކްޝަންސް ްގުޅޭގޮތުން ްނަތީޖާއާ ްބުރުެގ ްފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގެ

ްބަ ްތެރެއަށް ްމައްސަލައެްއެގ ްހުށަހެޅި ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްވާހަކަ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެދެވަަޑއިގެންެނވި ްނައިބު ންޑާރަ

ް ްޤާނޫނުައސާސީެގ ްމަްސއޫލިްއޔަތުތައް ްނައިުބގެ ްބަްނޑާރަ ްަރއީސް. ްާމއްދާަގިއ133ްްޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ
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ްދެންް ްޖެހިގެން ް)ނ(އާ ްފާހަގަކުރެއްވި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދެއްކެވި ްއެ ްވާހަކަ ްކުިރން ްމީގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު

(ް ް)ރ(ްއޮންނާނީ ްމި ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކިޔާލަން ްއަުޅަގނޑުމެން ް)ރ( ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ރ(.

އަޅުަގނޑުމެންްބޯންްއެބަްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްމާއްދާގެް)ރ(ްަގއިްމިްބަޔާންކުރަނީްމަދަނީްމައްސަލަތަކުެގް

ްަދއުލަތު ްވެސް ްމައްސަލަތަުކގައި ްޝާމިލުނުވާ ްސަރުކާރު ްދައުލަތުގެްތެރެއިން ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްމަޞްލަޙަތެއް؛ ގެ

ްކޯުޓގެް ްކޮންމެްމައްސަލައެއްަގއި ްފެނިއްޖެ ްކަމަށްްބަންޑާރަްނައިބަށް ްހިމެނޭ ްޢާއްމުްމަޞްލަޙަތެއް މަޞްލަޙަތެއްްނުވަތަ

އްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހުއްދައާްެއކުްއެްމަްއސަލަެއްއްހިނގާއިރުްބަންޑާރަްނައިބަްށްކޯޓަށްްހާޒިރުެވ،ްވާހަކަެދއްިކދާނޭ.ްޢި

މިްމައްސަލައިަގއިްދައުލަުތގެްމަޞްލަޙަތުްއެބަްހިމެނޭ.ްދައުލަތުގެްމަޞްލަޙަތުްހިމެނޭކަންްހުށަހެޅިފައިވާްމައްސަަލއިެގް

ްނިންމާލަމުން؛ް ްޕެރެގެރާފު ްފުރަތަމަ ްއެނގޭ. ްއެބަ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްބަލައިލާއިރު ްޕެރެގެރާފަށް ފުރަތަމަ

ްއިލެކް ްއެހެންކަމުން ްދައުލަތުގެ ްކޮމިޝަނަކީ ްތެޭރގަިއ3ްްޝަންްސ ްބާރުގެ ްހިންގުމުގެ ްވެިރކަން ްތެރެއިން ބާރުގެ

ްހިނދުް ްއޮތް ްމިހެން ްއިބާރާތް ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވީހިނދު، ްކަމަށް ްމުއަްއސަސާެއއް އިންތިޒާމުކުެރވިފަިއވާ

ް ްވަރަށް ްހިމެނޭ. ްއެބަ ްނުހިމެނޭތޯ؟ ްމީގެތެރޭގައި ްމަޞްލަޙަތު ްމައްސަލަްދައުލަތުގެ ްއިބާރާތުން ްޞަރީޙަ ސާފުކޮށް

ްއަދިް ްބަޔާންކޮށްފަ. ްހިމެނޭކަން ްމީގެތެރޭގައި ްމަޞްލަޙަތު ްދައުލަތުެގ ްވަނީ ްމި ްހުށަހެޅުއްިވއިރު ްފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި

ވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ްބުނ133ްްާޢާއްމުްމަޞްލަޙަތެއްްއޭގެތެޭރގައިްހިމެނޭކަމުަގއިްވަނީްިވްއޔާްވެސްްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ްމައްސަލަިއަގއިްގޮ ްެއ ްކޯޓުަގއި ްސުޕްރީމް ްވަެދވޭނެ. ްތެރެއަށް ްމަްއސަލަެއއްގެ ްއެ ްނައިބަށް ްބަންޑާރަ ްެވއްޖެްއޔާމު ތުން

ްގޮތުްން ްއަދާކުރުުމގެ ްމަސްއޫިލއްޔަތު ްނައިބުގެ ްބަންޑާރަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުެރޭވނެ. ްވެސް ވަކާލާތުކުެރވެން

ްމަތިކޮށް ްނައިބަށް ްބަންޑާރަ ްބަންޑާރަްޤާނޫނުއަސާސީން ްނުވަތަ ްމައްޗަށް ްވަޒީެރްއެގ ްެއއީ ްއަދާކުރުން ްވާޖިބުަތއް ފައިވާ

ނައިބުގެްމަްއޗަށްްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްމައްސަލަެއއްްހުށަހަޅައިގެންްމިްމަޖިލީހުންްގޮތެއްްނިންމާްކަމެއްްކަމުގައިްވަީން

ް ްއިތުބާރު ްމައްަޗށް ްވަޒީރުންގެ ްހުރިހާ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްމިއަދު ްނިންމާންްވިްއޔާމު ްމަޖިލީހުން ްމި ްމައްސަލަ ނެތްކަމުގެ

ްމީހެްއގެް ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއަދާކުރުން ްމަސްއޫލިއްޔަުތ ްމަޤާމުެގ ްއޭނާެގ ްމީހަކު ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. އެބަ

ްނެތްކަމުް ްއިތުބާރު ްމައްޗަށް ްމީހެއްެގ ްެއ ްެއއީ ްއަދާުކރީމާ، ްކަންކަން ްލާިޒމުކޮށްފައިވާ ްމަތިކޮށްފަިއާވ، ެގްމައްޗަށް

މައްސަލަެއއްްނަަގއި،ްވޯޓަށްްއަހައިްއެްމީހަކުްމަޤާމުންްދުރުކުރާްކަމަށްްވަނީްިވއްޔާމުްެދންްއަޅުަގނޑުމެންްކިހިެނއްތޯް

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްމި ްއަކީ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިންގާނީ. ދައުލަތް

ްތެެރައށް ްޗެމްބަރުގެ ްމަޖިލީހުގެްްމަޖިލީހުގެ ްމަސަްއކަތްކުރެްއިވއިރު ްމިދާކަށްދުވަހު ްދާދި ްވަންނަން ްފަރުދަކު ޢާއްމު

ރިޔާސަތެއްްނެތް.ްމިތާނގެްސެކިއުރިޓީްބަލަހައްޓަމުންްެގންދިޔަްފަރާތްތަކުންްތަކުރާރުކޮށްްވިދާޅުވަމުންގެންދެީވ،ްޢާއްމުް

ްމަޖިލީހަށް ްފަރާތްތަކުން ްރައްޔިތުން،ްޢާއްމު ްުނވަަތް،ްމެންބަރުން،ްޢާއްމު ްހާޒިރުވުުމގައި ްތެރެއަށް މަޖިލީހުގެްޗެމްބަރުގެ

ްވެއޭ.ްމަޖިލީހުގެް ްއެބަ ްއުސޫުލތަކެއް ްހަމަތަކެްއ،ްވަކި ްއިޖުރާއަތްަތކެްއ،ްވަކި ްަވކި ްވަުނމުގައި ްއަށް ްގޯތިތެރެ މަޖިލީހުގެ

ްއެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސގެްޢިޒުަންއާއިްހުއްދައާްެއކީަގއިްމެނުވީްމިކަންްވާކަށްނެތޭ.ްމަނިކު ފާނަށްްކެރިވަޑަިއގެންނެވިތޯ
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ްދުވަހުް ްއެ ްދެއްވަން. ްޖަވާބު ްއެ ްލިޔުމަކުން ްކެރިވަަޑއެއްުނގަތް ްމަނިކުފާނަށް ްޖަާވބުދެއްވަން؟ ްސުވާލުތަކަށް ބޭފުޅުންގެ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްެއޅެންޖެހޭނީ. ްބޮލުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްޒިންާމ ްހާދިސާތަކުގެ ްހިތާމަވެރި ްހިނގައިިދޔަ މިތާނގައި

ްއާިއްމަނިކުފާނު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަގަން. ްމައްސަލަ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްޖެހޭ ްއެބަ ްމައްޗަށް ގެ

ްވިއްޔާް ްވަނީ ްކަމަށް ްކުރާ ްކަން ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްޚިލާފަށް ްގަވާއިދުަތކާ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްޚިލާފަށް ޤާނޫނުތަކާ

ނޑުމެންނަށްްމިތަ ނުންްކޮންްނިންމުމެއްތޯްނިންމޭނީ؟ްހަމައެއާެއީކގައިްހުށަހެޅިފައިްމިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްދެންްއަޅުގަ

ްމިް ްތުހުމަތު ްގޮތެްއަގއި ްުނސީދާ ްގޮތެްއގަިއ؛ ްނުސީދާ ްަރީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްކުރެވެނީ ްމި ްތުހުމަތު ްމައްސަަލއިެގ ވާ

ްނަ ްބަންޑާރަ ްކޯޓަށް ްމަތީ ްެއންމެ ްކޯޓަށް،ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްޝަރުޢީ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމަށް.ްކުރެވެނީ ްފޯރުވި ްނުފޫޒު އިބު

ްނުވަަތް ްަރއީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްނައިބަށް ްބަްނޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްކިހިނަުކންތޯއޭ ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮތެއްް ްބޭނުންހާ ްކޯޓަށް ްސުޕްީރމް ްނުވަތަ ްކޯޓަކަށް ްަޝރުޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފަރުދަކަށް ްއެހެން ްުނވަތަ އަޅުަގނޑަށް

ހެދޭނެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއެީއކީްކުރެވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްދައުލަތުގެްމަޞްލަޙަތު،ްހެދޭނީ؟ްނުް

ްތެެރއަްށް ްމައްސަލަިއގެ ްމި ްނައިުބ ްބަްނޑާރަ ްހިމެނޭތީވެ، ްތެޭރގަިއ ްމައްސަލަިއގެ ްމި ްމަޞްލަޙަތު ޢާއްމު

ސުްޕރީމްްކޯޓުންްަވކިްގޮަތކަށްްކަެމއްްަކނަޑއަޅަިއްނިންމައިފިްތަދައްޚުލްެވވަަޑއިގެންެނވީ.ްެއާއްވިދިގެންްިދވެހިރާއްޭޖގެް

ްހެކިތަާކއިް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްނިންމާނީ ްކަންކަން ްކޯޓުން ްސުޕްރީްމ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްވިްއޔާމު، ްވަނީ ކަމުގައި

ބުގައިްފުރަތަމަްބުރުގެްގަރީނާތަުކގެްމައްޗަށްްބިނާކޮށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެއީީކްސުޕްރީމްްކޯޓުންްރިޔާސީްއިންތިޚާ

ްވާަހކަފުޅުތަކާް ްދެއްކެވި ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްހާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ްވަނީކީ ްނިންމާފައި ްަކމަށް ްބާތިލުކުރައްވާފައިވާ ނަތީޖާ

ްދިވެހިް ްޓަކަިއ. ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްމަޞްލަޙަތު ްދައުލަތުގެ ްަވޑަިއގެންނެީވ ްތަނަށް ްއެ ްަނއިބު ްބަންޑާރަ ްނޫން. ގުިޅގެނެއް

ްއަދިްރައްޔިތު ްޓަަކއި. ްނެގެހެއްޓުމަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްިދވެިހރާއްޖޭގެ ްޓަކައި. ްިހމާޔަތްކުރުމަށް ްމަޞްލަޙަތު ންގެ

ްއަދާކުރުމަށްްޓަަކއި.ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއެްއވެސްް ްއަށްްލާޒިމްކޮށްފަިއވާްމަސްއޫިލއްޔަތުތައް ޤާނޫނުއަސާސީންްއެްކަމަނާ

ްކޮުޓގެ ްސުޕްރީމް ްނިންމުމުގައި ްމަްއސަލަ ްއެްއވެްސްްހާލެއްގައި ްވަނީ، ްއެ ްބަޔާންކޮްށފައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ޙުކުމް

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްކަމެްއްކޮށްގެންނެއް. ްުނވަތަ ްާވހަކަދައްަކއިގެން ްކަމުަގއި ްމި ްނައިބު ްަބންޑާރަ ްަދއުލަތުގެ ްނެތް ހާލެއްގައި

 ގައިްވިޔަސް...ްރައީސް.ްމީހަކުްކޯުޓގައިްކިތަންމެްވަރަކަށް؛ްއަދިްއެއީްަދއުަލތުގެްބަންޑާރަްނައިބުްކަމުް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްބާރުލިބޭ،ް ްމީހަކަށް ްވަކި ްެއކުލެިވގެްނަވނީ ްއަސާސީ ްާޤނޫނު ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ.

ްވަކިްމީހަކުްބޭނުންވާްގޮތަކަށްްނޫން...ް

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން
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ނޑުްހުޅުހެންޭވރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށްްއޮތްްވަގުުތްހަމަވީ.ްއަުޅގަ

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އިްދިެވހިްރައްޔިތުންގެްވަރަށްްގިނަްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްދިވެހިްރަްއޔިތުންގެްވަަރށްްގިނަްބަެއއްގެްހޭދަޔާް

ްމިް ްއުފެދިފަިއވާ ްެއކު ްމަަސއްކަތާ ްަބއެްއގެ ްގިނަ ްމަޖިލީހުެގްވަރަށް ްއޮތް،ްާޚއްޞަ ްއުފެިދފައި ބަޔަކާ،ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި

ނޑުމެން،ްއެމް.ޑީ.ޕީް ގެްޤާނޫނުއަސާސީެގްބާރުްެއްއެވސްްފަރާތަކުންްަކނުޑވައިލުުމގެްފުރުޞަތެްއްދެނިގެންނުވާެނ.ްއަުޅގަ

ފަރާތުންްބަންޑާރަްނައިބުގެްިއތުބާރުްނެތްކަމުގެްމައްސަލަްިމްތަނަށްްހުށަހެޅީްހަމަްމިްލިޔުމުގައިްަބޔާންކޮށްފައިްމިްވާް

ްރާއްޭޖގަިއް ްޓަކައި، ްަކނުޑާވލުމަށް ްބާރުތައް ްދައުލަތުގެ ްިދވެހި ްއެއީ ްއަރަިއގެންފަިއވާތީވެ. ްކަމަނާ ްއެ ކަންކަމަށް

ްއުފެއްުދމަ ްރައީަސކު ްވަރަްށްއިންތިޚާބީ ްވޭ. ްއެަބ ްސާބިތު ްބޮޑަްށ ްވަރަްށ ްމިއަުދ ްއެކަން ްހުރަްސއަޅާީތވެ. ްޓަކައި ށް

%ް ްއާބާީދގެ ްސާބިތުެވގެންދޭ.ްރާއްޖޭގެ ްލައްަކ85ްްރަނގަޅަށް ްދެ ްގާތްަގނޑަކަށް ްމީހުން، ްއަދަދެްއގެ ްމަތީގެ ްވުރެ އަށް

މުނުކުރެވުނުްވޯޓަކަށްްވީމާ،ްއެްހިފައިގެްންތިރީހަކަށްްހާސްްމީހުންްދީފައިވާްވޯަޓކީްއެއީްވަކިްިސޔާީސްޕާޓީއަކަށްްހަޖަ

ްދައުލަތުގެް ްނުވި ްމުހިއްމެއް ްނައިބަކަްށ ްބަންޑާރަ ްޓަކައި. ްނިންމުމަށް ްނިންމުމެއް ްސިޔާސީ ްދިޔައީ ްކޯޓަށް ސުޕްރީމް

ގެން،ްނުވަދިހަްފަސްްހާސްްމީހުންްދިންްވޯޓެއް.ްބަންޑާރަްނައިަބަކށްްމުހިއްމެއްްނުިވްމިްރާއްޖޭަގއިްދައުލަތުންްހޭދަކޮށްް

ްރާއްޭޖގައިް ްރޮމުން، ްކަުރނައަޅައި ްދުވާލު ްރެޔާއި ްކޮިމޝަނުން ްއިލެކްޝަންސް ްމަސައްކަްތކުަރމުންދިޔަ ޚަރަދުކޮށްގެން

ްކަމެއްްޔަޤީންުނވި،ްސިޔާީސް އިންތިޚާބެއްްޭބއްވުމަށްްަޓކަިއްމަސައްކަްތކުރިއިރު.ްބަްނޑާަރްނައިބަކަށްްިމއަދުްއަންނާނެ

ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ްބަންޑާރަްްނިންމުމެއް ްސުވާލަކީ ްނުކުތްއިރު.ްފުރަރތަމަ ްއެއްަބއިެވގެން ްއެކު ްބަިއވެރިންނާ ބަޣާވާތުގެ

ް ްީކއްެވެގންތޯ؟ ްއާދެވުނީ ްޝަކޫރަށް ްޢާޒިމާ ްޢާއިޝަތު ްރަްއޔިތުނ2228ްްްނައިބަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަހަުރ ވަނަ

ްަރއީސް ްކެންޑިޑޭުޓ، ްރިޔާީސ ްއަުޅަގނޑުމެންެގ ްވޯަޓށް، ްދިން ްވެރިކަމުަގއިްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނަޝީދު މުަޙްއމަދު

ް ްެއީއ7ްްހުއްޓާ ްވަންނަން، ްތަނަށް ްެއ ްަޝކުރޫ ްޢާޒިމާ ްޢާއިޝަތު ްބޭރުކޮށްލުމަށްފަހު ްނޮަޅއި ްދަަމއި ފެބްރުއަީރގައި

ްޝަކޫރުް ްޢާޒިމާ ްޢާއިޝަތު ްފޮރުވުމަށް ްކަންކަން ްބާޣީންގެ ްހުރިހާ ްނޫންތޯ. ްވިދާުޅާވންވީ ްވާހަކަ ްއެ ކާކުތޯ؟

ް ްހުށަހަޅާްމަސައްކަތްކުރާީތވެ، ްފަރުދަކު ްޢާއްމު ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްވާހަކަދައްކަނީ. ްބަލައި ްހައިބަތަށް ްނައިބުގެ ބަންޑާަރ

ްކޮބައިތޯް ްޙައްޤު؟ ްޮކމިޝަނުގެ ްއިލެކްޝަންސް ްކޮބައިތޯ ްތަދައްޚުލްވާއިުރގަިއ ްތެރެއަށް ްމައްސަލައެްއެގ ްބޮޑު ދުސްތޫރީ

ްކުރެް ްއެކަން ްކޮަބއިތޯ ްޙައްޤު؟ ްމީހުންގެ ްއާބާީދގެ، ްއެހެންވީމާ،ްވޯޓުދިން ްނުކާނެ. ްކާޅެްއ ްއޮތިްއޔާ ްއަނގަ ްގޮތް؟ ވޭނެ

ްޝަކޫރުް ްޢާޒިމާ ްއުސޫލުަތްއްޢާއިޝަތު ްދުސްތޫރީ ްމުޅި ްޚަރާބުކޮށް،ްާރއްޭޖގެ ވާހަކަދެްއކިދާނެ.ްދިވެހިރާއްޭޖެގްވެރިކަން

ްވޭތުވެދިަޔް ްމި ްރާއްޖޭގައި ްތެރޭގަިއްމި ްލަފާގެ ްހުރި ްއިނެދގެްންދީފައި ްނައިބަކަށް ްތެޭރގަިއްމ19ްަބަންޑާރަ ސްުދވަހުގެ

ްތަދައްޚުލްވެަވޑަިއގެންނެވިް ްކޮަބިއތޯ ްހުއްޓާލުން.ްމިއަދު ްއިންތިާޚބެއް ްއަކީ ްޖަރީމާ ްބޮޑު ްއެްނމެ ްކަންތަުކގެ ްހުރި ހިގާފައި

ްއަތްލަިއގެންް ނޑަށް ްކޮ ްކެންިޑޑޭޓު ްރިޔާސީ ްނަޝީދު؛ ްމުޙައްަމދު ްކެނެރީޭގ ްއަތުގުޅަިއގެން، ްއެކީަގއި ްބޭފުޅުން ހުރިހާ
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ގެްކުރިންްމިކަންްނިމިފައ11ްިއެްވިދާުޅވަނީ؟ްއެްދުވަހުްއެކަންްނުކޮށްްދެްބުރުްބޭއްވިްނަމަ،ްނޮވެމްބަރްްގޮސްްކީކޭތޯ

ް ްއެްއޗަކީ؟ްެއއީ ްނެރުނު ްބޭނުންެވެގން ްކޮބައިޯތ ްާކޑާިއ12ްްއޮންނާނީ. ްނަމުގ16ްްެއަިއޑީ ްދިމާނުވުމާ. ްނަން މީހުންެގ

ްފިލިނުޖަހަ ްއެްއޗެްއގައި ްޖަހަންޖެހޭ ްޣައިނު ްކުރުމަށްފަހުްކުރީަގއި ްެއކަން ްއެގޮތަށް ްލީތޯ؟ ްވޯޓު ްވަގު ްއެއީ ްއޮީތމަ އި

ނިޑޔާރުންް ްފަ ްގެއްލިގެން ްނަޒާޙާތްތެރިކަން ްކިޔަނީ؟ ްއެ ްކޯއްޗެއްތޯ ްހުރެ ްއަރައި ނޑިޔާުރ ްފަ ްއުއްތަމަ އިހަށްރޭ

ްކަން ްއުސޫލުން ްއެ ްގޮތެއްތޯ؟ ްކަންކުރެވޭނެ ްއެީއ ްކާކުތޯ؟ ްއިންނަނީ ްޖެހިގެން ްބުނާއިރު ްކުރުމަށްްއުޅެގެންުނވާނޭ ކަން

ްދިވެ ްޢާޒިމާްަޝޫކރަކީ ްމިްްހިރާއްޖޭގެޓަކައިްޢާއިޝަތު ްއޮތީ ްމި ްމީހަކަށްްނުވާތީވެ ްނައިބަކަށްްތަޞައްރަފުފުދޭ ބަންޑާރަ

ްބާރުތައްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްއިޚްތިޔާރު. ްލިބިދޭ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއެއީ ްލާފަ. މައްސަލަ

ނުޑވާލަިއ،ްދިވެހިރާ އްޖޭަގިއްހަމައެކަނިްއޮންނަންޖެހޭނީްސުޕްރީމްްކޯޓުްކަމަށްްހަދައި،ްތަދައްޚުލްވެްސުޕްރީމްްކޯޓަށްްކަ

ްއެނގޭ.ް ްުޙކުމުން ްކޯޓުގެ ްސުޕްީރމް ްޓަކައި ްފުރޮޅާލުމަށް ްވެިރކަން ްބަޔަކަްށ ްވަިކ ްބޭުނމަކީ ްޙަޤީޤީ ްމައްސަލަިއގެ ލީ

ްނު ްހިފައިެގނެއް ްޙުކުމެއް ްމީހަކު ްއެއްވެްސ ްކޯޓަށް ްގޮތެއްްސުޕްރީމް ްއޮންނާނެ ްވެރިކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޭ

ް ނަޑއަޅާކަެށއް.ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްސީދ4ްްާކަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާްއޖޭގައި ްމި ްލާޒިމުކުރޭ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްވެ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްހާލަތެއްގައި ްވަކި ްމަންދޫބުންނަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްދެން ރިކަންްވޯޓުނުލެިވއްޖެއްޔާ

އަހަރަށ5ްްްދީގެންްއިނދެވިދާނެްކަމަށް.ްމިްހުރިހާްކަމެއްްއޮއްވާްބަޣާވާުތގެްވެރިންްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެިރކަމުގެްމުއްދަތުް

ްޢާޒިާމް ްޢާއިޝަތު ްކަމެއްަގއި ްހުރިހާ ްއޮތީ؟ްމި ްއެ ްނެރެފައި ްޙުކުމެއްތޯ ްކޮން ްޓަކައި ްބެހެއްުޓމަށް ްއެަކކު ްދިގުކޮށް ވުރެ

ހަކުްމިއިންްތަނަކަށްްއަންނައިރުގަިއްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުމެންގެްފަރާތުންްއިންޒާރުދެނީ.ްޝަކޫރުްވޭ.ްކޮންމެްދުވަ

ްމައްސަލައެްއް ްހެޔޮ. ްނެގިޔަސް ްމިލްކިއްޔާތު ްމުޅި ްނަގާނަމޭ. ްމުދާ ްމުޅި ްއޮތީ ްއިންޒާުރދީފައި ްއަުޅަގނޑަށް ރޭގައި

ްގޮ ްބޭރުކުރަން.ްއިތުރު ްޝަކޫރު ްޢާޒިމާ ްޢާއިޝަތު ްައޅުަގނޑުމެންްނޯންނާނެ.ްވޯޓުލާނީ ްނޯންނާނެ.ްބިރުދައްކަިއގެން ެތއް

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްީހނުކުރައްވާތި! ްވެސް ްސަރުކާރު ްއެގޮތަށް. ްހީނުކުަރއްވާތި ްުނގެންގުެޅވޭނެ. ްަޤއުމަކު ްމި ނޮޅާލައިގެން

ނޑުމެންނަކީްމާތް ިނޔާކޮށްފި.ްޞުބުޙާނަހޫްވަތަޢާާލްދުނިޔެްއަށްްފޮނުްއވާިއްތިބިްއަޅުން.ްލަްއކަްއަهللاްދަންނަވަނީ.ްއަުޅގަ

ްކުރަނީ.ް ްކަންކަން ްބިރުަދއްަކއިގެން ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްޭބނުންވާ ްލާން ްވޯޓެއް ްފަހަރަކު،ްިމްމަޖިލީހުގައި ްކޮންމެ އެކަމަކު

ދުނިޔެްއަށްްައއިއިުރގައިްގެެނސްފައިްހުރިްއެްއވެސްްއެްއެޗއްްެއއްެވސްްމުދަލެއް،ްބިމެްއްނޯންނާނެ.ްމަރުވެގެންްދާނީް

ދާނީްގަިއގަިއްއޮަޅއިލާްކަފުންޮކޅުްެއކަނި.ްކިހިނެއްތޯްވެގެންްމިްުއޅެނީްބޮލަށްްތެޔޮއަރަިއގެން؟ްގެްަޙޟްރަތަށް.ްގެންهللا

ްބާރުް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްިމ ްހައިޖެކުކޮށް، ްެމންބަރުން ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްނުޖެހޭނެ ބިރުދައްކަިއގެން

ނޑުްއާދޭހާްއެކުްދަންނަަވންްމިްސަރުކާރަށް،ްރަނަގުޅްކަޑުވާލަންްާޢއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުްމަސަްއކަތްކުރަނީ .ްައޅުގަ

ްފިލާވަޅެއް...

ް
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ް ްޤާނޫުނައސާސީގެ ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޙައްޤ121ްްު`. ްލިބިދޭ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްފާހަ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްކަމަނާްނިގުޅަިއގަެނވޭކަން ްއެ ްއަަވސްއަރުވާަލިއގެން؛ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގިއ ގަކުރެވޭ.

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއުުޅްއވާއިުރގައި ްއާލާސްކަންފުާޅއޭ. ްއުޅުއްވަީނ ްމި ްތިމަންކަމަނާ ްއޮތް ްއެބަ ވިދާޅުވެަފއި

ނޑުްހިތަށްއަރާ.ްއަޅުަގނޑަްށްއަވަްސއަުރވާލަިއގެންްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްވޯެޓއްްނަގަންްމިްއުޅެނީްކީްއެވގެންބާއޭްއަ ުޅގަ

އެނގޭްމިްމަޖިލީހަށްްއެބަްއޮތްކަންްކޮންމެްބޭފުޅެއްގެްވެްސްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްމައްސަލަްއެއްެވސްްޢުޒުރަކާްނުލަިއް

ނޑުްހަމަްހަދާންކޮށްލަންްބޭނުންވޭްމިްމަޖިލީހުންް ވެއްދެން.ްއެްބާރުްއޮންނަްމަޖިލީހެއްްމިްމަޖިލީހަކީ.ްއެކަމަކުްއަުޅގަ

ރުހުންދޭންޖެހޭްވަޒީރަކުްވެްސްމިހާރުްހުވާކޮށްފައިްހުންނަތާްމިހާރުްދެތިންހަތަރުްމަސްްވެގެންދިޔައީ.ްއެްމައްސަަލއެްއް

ވަނަްމާއްދާްބުނާްޮގތުންްސާޖަންޓްްއެޓްްއާރމްސ14ްްްވެސްްމިތާކަށެއްްނާދޭ.ްދެންްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުްބުނާްގޮުތން،ް

އަހަރުްއަހަާރިއްބަިއވެގެންދިަޔއީ.ްއަދިްއެްަމޤާމެއްްނާދޭ.ްއެހެންނަމަވެސ4ްްްރުްވެސްްހުންނަންޖެހޭ.ްމިްމަޖިލިސްްމިހާ

ވަރަށްްައވަހަށްްއެްމަޤާމުްެވސްްމިހާރުްއެބަްއަންނަންއުޅޭ.ްޢާއްމުްކޮމިޓީގައިްއެްމައްަސލަްވެސްްައވަްސއަރުވާަލއިގެްން

ނޭްކަމެއްްއެްކަމަާންކުރަްއވަިއގެންްއުުޅްއވަނީކީްއެބަްއުޅޭ.ްދެންްބަންޑާރަްަނއިބުގެްމަްސއޫލިްއޔަތުގެްތެޭރަގއިްނުހިމެ

ްތަފާުތް ްދައްކާނެ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްިސޔާސީ ްދެން ްބޭފުޅުންނަށް؛ ްއެ ްގޮަތީކ ްއުޭޅ ްވެގެން ްމި ނޫން.

ްއެކަ ްކަމުނުގޮސްދާނެ. ްބޭފުޅަަކށް ްއެހެން ްކަމެއް ްަކމުދާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްދައްާކއިުރގައި ްވާހަަކ. ހަލަްމަގުމަގުން

ްނޫޅޭ.ް ްކޮށްގެނެއް ްކަމެއް ްއެއްެވސް ްބޭރުން ްވާޖިބުން ްޤާނޫނީ ްކަމަނާގެ ްއެ ްޝަކޫރު؛ ްޢާޒިމާ ްއުޅެނީ. ްމި މައްސަލަެއއް

ވަނަްމާއްދާެގ؛ްޤާނޫނުއަސާސީގެްވާހަކަްައޅުަގނޑުްމިްދައްކަނީ.ް)ރ(ްގައިްލިބިދޭްޙައްޤެއްްނޫނީްލިބިދޭްބާރެއ133ްްް

ްނުއެއްް ްމިތާުކ ްމެނުވީ ްބަެއްއްބޭނުންކޮށްގެން ްކަމުދިޔަ ްއިްއޔެަގއި ްމަަސއްކަްތ ްކަމަނާގެ ްއެ ްމިސާލަކަށް ްިމއަދު އުޅޭ.

ްޮއވެގެްން ްކުރަްއވާ.ްއެހެންެވގެން،ްޒާތީްހަސަދަެއއް ްމަަސއްކަތް ްއެބަ ްއެކު ްިތއްެބވި،ްއެމް.ޑީ.ީޕއާ ްއެބަ ްމިއަދު ބޭފުޅުން

ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ. ްފިލުވާަލން ްމިކަމެްއ ްރަްއޔިތުންެގްްކަންނޭނގެ ްތަނުން، ްމި ބޭނުންވޭ

މަޖިލީހުގައިްކަންތައްަތއްްމިހާރުްހިނގާްގޮަތކީްއަުޅަގނޑުެމންްވެސްްމިތާްެއއްދުވަެހއްަގިއްބަންދުކޮށްގެންްުއޅުނުއިރު،ް

ނޑުމެންްމިްތަނުން،ްމިްހޯލުް ންްއެްމައްސަލަްވެސްްބެލުނީކީްނޫން.ްހަމަްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްވާްމެންބަރުންްއަޅުގަ

ް ްމިހިރަ ްފެންނަން ްތަނުން ްމި ްދޮރެއް، ްހުރިހާ ްމިހިރަ ްހަމަ ްކޮށްގެްނ، ްމަސައްކަތްތަކެއް ްދިޔަނުދީ ދޮރ4ްްުބޭރަށް

ްއަެނއްކޮޅަްށް ްމީގެ ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްއުޅުނު. ްނުކުތަނުދީ ްތަނުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަންދުކޮށްގެން

ްހޯދާ؛ ްތަނަށްްވައްދަިއގެން،ްހަމަްގެސްޓުްްގޮސްފައޭ.ްސަުރކާރުންްނުވަަތްދައުލަތުން ްމީހުންްމި ްހޯދާ މައްސަލަތަކުަގއި

ްޙަޤީޤަތަކީް ްފެންނަމުން. ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްމަންޒަރު ްހިންގަމުންދާ ްހަދައިގެން ްތަން ްމި ހައުސަކަށް

ްނުޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް ްބުނާކަށް ްއެއްޗެއް ްއަނެަކާކްދިމާލަށް ްެއކަކު ްއޮތްްްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބިދީފައި ްތަނަށް މި

ްމިް ްވާހަކަ ްއެ ްގެއްލިގެންދާތީވެ، ްކަރާމާތް ްތަނުގެ ްމި ްބޭނުންކުރެޭވތީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުގަިއ ްނަހަމަ ްމިހާރު ބާރު

ްހިނގައްޖެ.ް ްފެިނގެން ްދުވަސްތަުކގައި ްތަފާތު ްަމންޒަރުތައް ްތަފާތު ްތަނުގައި ްމި ްއެނގޭ ްައޅުަގނޑަށް ދައްކަނީ.
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ނޑުްއަޅުަގނޑުމެންްކުރާްކަ މެއްްައނެއްްބަޔަކަށްްރަނގަޅުނުވާްިކތަންމެްކަމެއްްމިތާްހިނގައްޖެ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

މިްދަންނަވާލަނީްކޮންްކަމެއްަގއިތޯއޭްމިހާްައވަސްކޮށްަލިއގެން؛ްމިސާލަކަށްްބަލިވެަފއިްއޮްތްމީހަކު،ްއޭނަްމަނިކުފާނަްށް

ްއާލާ ްއުޅުއްވަނީ ްމި ްތިމަންކަމަނާ ްއޮތް ްއެބަ ްމިހާްއަންގާފައި ްީކްއވެގެންާބއޭ ްއުުޅއްާވިއރުގައި ސްކަންފުޅާޭއ.

ްއަެނއްް ްދާއިުރ ްައވަސްކޮްށގެން ްއެހާ ްމައްސަަލ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްކަންަތއް، ްަވޒީރެްއގެ ްެއއް އަވަްސއަުރވާލަިއގެން

ްގާ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުންނެވި ްޖެންޑަރްމިނިސްޓަރަކަށް ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭފުޅެއް.ްވަޒީަރކު؛ ތް

ްމަސްް ްހަ ްހަތަރު،ްފަސް ްމިހާރު ްނައިސް، ްމައްސަލަ ްބަލަން ްއޮތްތޯ ްރުހުން ްއަށް ްަކމަނާ ްއެ ްބޭފުޅެއް. އިޙްތިރާމްކުރާ

ނޑުމެންް ވެގެންްދާންްމިްދަނީ،ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްީކްއވެގެންޯތއޭްމިހާްބޮޑުްފަރަގުތަކެއްްމިްހުްނނަނީ؟ްދެންްއަޅުގަ

ް ްކުރެޭވ ްމި ްާޢއްުމްކޮމިޓީތަކުަގއި ްމަަސއްކަުތގައި ްކުރާ ްިމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީަގއި ްާޢއްމު ްވެސް މަސައްކަތްތަުކަގއި

ްއުންސުރެްއްހަމަނުވެ،ް ްއޮތްްކޮމިީޓ29ްްކޮމިޓީގެްހުރިހާ ްއަްށްއިޞްލާޙުތަެކއްްހުށަހަޅަިއގެްންމިހާރުްއެބަ ވަަންމާއްދާ

ްމުޤައްރިރަކާ ްވަނީ ްމި ްފުރިހަމަ ްކޮމިޓީެއްއ ްއަިއއްސަ. ްނެގުނީރިޕޯޓެއް ްމުޤައްރިރެއް ްނައިބު ްއި ްމުޤައްރިރެއްްމަ. ނައިބު

ނުނެގެނީސްްކޮމިޓީންްއެަތއްްމަސައްކަތެއްްކޮށްގެންްމިްތަުނންްއެމް.ޑީ.އޭްއަށްްމިްތަނުގެްރިކޮގްނިޝަންްލިބިގެްނ،ްއެް

ްހަ ްއުނިކުރަްނެވގެން؛ ްމީގެްނ ްމާއްދާ ްެއ ްބޭރުކޮށްލަންެވގެން ްއެކަްނ ްހަޖަމުނުކުރެިވގެން، ްދަންނަވާހެންްމައްސަލަ ްމި މަ

ްއާދޭ.ް ްއެބަ ްނިންމައިގެން ްމައްސަލަތަކެއް ްފުރިހަމަނުވަނީސް ްއުންސުރެއް ްހުރިހާ ްފުރިހަމަނުވަނީސް.ްކޮމިޓީއެްއގެ ކޮމިޓީ

ްޑަބަްލް ްނުގެެނވިފަިއ؛ ްމައްސަލަަތއް ްަބއި ްއަނެއް ްގެނެވިަފއި، ްމައްސަލަތައް ްިމކަހަލަ ްއަވަްސއަރުވާަލއިގެން މިހާ

ްގެންް ްމި ްރައީްސ،ްސްޓެންޑަޑްސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަންތަީރސްވޭ. ްހައިރާންވެ، ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްާބވައޭ. ްކީްއވެގެން ގުޅެީނ

ްމިް ްއަބަދުެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތް. ްއެބަ ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިއަދު ްބޭފުޅުންނަށް ްނިސްބަްތވާ ްއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ްދައް ްއަޅުަގނޑުެމން ްއައިމަ ްހަމަތަކުން ްއުސޫލުތަކުން، ްރައީސް.ްދަންނަވަނީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނޭ. ްވާހަކަެއއް ކާކަށް

މެޖޯރިޓީްއޮތްްބަޔަކުްބޭނުންްކަމެއްްމިއަދުްކޮންމެްޤައުމެްއގައިްވިޔަސްްމަޖިލީހަކުންްނިމޭނެ.ްއެހެންނަވެސްްއުސޫލުންް

ްމެ. ްވެސް ްވާހަކަެދްއކޭނެ ްވާހަކަދެއްކާނަން. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމައްސަލައިަގއި ްއުޅޭ ްމި ްދާން ްޢާޒިމާްްބޭރުން ދެން

ްެއްއވެްސް ްޚިލާފުން ްއުސޫލާ ްނެތޭ ްކަމަނާ ްއެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑްހަމަ ްަމއްސަލަިއަގއި ްމި ޝަކޫރުގެ

ްއެީއްދަުއލަތުގެްެއްއވެސް؛ްއަމިއްަލްފަރުދަކުގެްވެސްްަމއްސަލަެއްއް ކަމެއްްކުަރްއވާފަެއއް.ްދައުލަުތގެްބަންޑާރަްަނއިބު

ް ްެވއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްމުައއްސަާސއަކުްންއުޅޭ ްދައުލަތުގެ ްއަދާކުރަން.ްއަދި ްވާޖިބުތައް ްކަމަނާގެ ްއެ ްޖެހޭ ްަކމަނާ؛ްއެބަ އެ

މައްސަލަެއއްަގއިްުއޅުނަސްްެއްކަމަނާގެްވާޖިބުަތއްްއަާދކުރަންޖެހޭ.ްދެންމެއަކުްއަޅުަގނުޑްއަޚް،ްހުޅުހެންވޭރުްާދއިާރެގް

މުންްވިދާޅުިވ،ްުނވަދިހަްފަސްްހާްސްމީހުންގެްވޯެޓްއގެްވާހަކަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރީޯކްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދަްއކަވަ

ހަމަްއެއާްއިނދިކޮޅަށްްއެއަްށުވރެްމާްގިނަްވޯޓުްލިބުނު،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްއެއާްއިނދިޮކޅަށްްއޮތްްމިް

ނޑުމެންްދުވަހަކު ވެސްްނުދައްކަންްއެްނުވަދިަހްްދަންނަވާްމާްގިނަްއަދަދުގެްަރއްޔިތުންގެްަޙއްޤުތައްްކޮބައިޯތއޭ؟ްއަުޅގަ

ްއެންމެްން ްމި ްނޫން. ްވާަހކަެއއް ްމީހުންގެ ްތިބި ްދެން ްދުރުކޮްށފައި ްނޫނީ ްބާކީކޮށްފައި ްނޫނީ ްވަިކކޮށްފައި، ްހާސް ފަސް
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ް ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްހިމާޔަތްކުރެވެންވާނޭ. ްޙައްޤުތަްއ ްއެންމެންގެ ްހުރިހާ ްޝާމިލުވާހެން، ްމާއްާދ22ްްހިމެނޭހެން، ވަނަ

ްއެންމެ ްބަޔަކުްބުނަނީ ްއެއް ްކަމަށް. ްއަށް ްހަމަހަމަ ްހިނގަންވާނީ ްޙުކޫމަތު ްޤާނޫނީ ްމައްޗަށް ްއެންމެންގެ ްހަމަހަމައޭ. ން

ްސަތޭަކް ްނުަވ ްބަަޔކު ްައނެއް ްގެންދާއިުރ، ްޖަލަށް ްދަމާކޫްއތާފައި ްނުދައްަކިއގެން ްލޯނެއް ްުލއި ްރުފިޔާގެ ްހާސް ފަނަރަ

ްއެއީް ްތިއްބަވާ. ްއެބަ ްމިތާ ްނަގައިގެްނ ްރުފިޔާ ްމަގުމަީތގަިއްްމިލިއަން ްސޮރެއް ްކުޑަުކޑަ ްއެކަކު؛ ްނޫންވަނީ. ހަމަ

ްިތއްބަާވް ްއެބަ ްމިތާ ްގެންާދއިރު، ްޖަލަށް ްދަމާކޫއްތާފައި ްނުދީފިއްޔާ ްޔޫރިން ްއޭނާ ްބޭނުންކޮށްގެްނ މަސްތުވާތަކެތި

ވަނީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިްަތންްމީްއަމިއްލަްގެްކަމަށްްހަްއދަވަިއގެންްފިލަިއ،ްވަދެ.ްމީްހަމަްނޫންް

ްރައީސް.ްައޅުަގނޑުމެންްއެންެމންގެްމައްޗަށްްހަމަހަމަކަންްެއބަްހިނގަންޖެހޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:ޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަ

ްދައު ްޝަކޫރު ްޢާޒިމާ ްާޢިއޝަތު ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްނައިުބކަމަށްް`. ްބަންޑާރަ ަލތުގެ

ްއެް ްއެހެންނަމަވެސް ްރުހުންލިބުން. ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްެއކީަގއި ްއަޣްލަބިއްޔަަތކާ ްބޮޑު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރުހުންދީ، ފުރަތަމަ

ްދެވަަން ްކަމަނާ ްެއ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ްމަޤާމުން. ްނައިުބކަމުގެ ްބަންޑާރަ ްިއސްިތޢުފާދެއްވީ ްއަމިއްލަފުޅަށް ކަމަނާ

ްބަާޣވާތުެގްސަރުކާުރގަިއްހުރެމެ،ްފަހަ ްއަިމއްލަފުޅަށް ްަނއިބުކަމުން ްބަންޑާރަ ްކުީރަގއި ްހުންނެީވ.ްެއއީ ްވަގުުތްމި ްމި ރު

ްނައިުބެގް ްބަންޑާރަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކުރަްނ. ްވެްސ ްދޫކޮށްާލފައިވާކަްނ ްބޭނުންނުކޮށް އެކަން

ަމއްސަލަްައކީްދަުއލަތްްމިހާްނިކަމެތިވެގެންްއޮްތއިރުަގއިްސަތޭަކްފަންސާހަކަްށްމައްޗަށްްއިތުބާރުްެގއލިގެންްއުޅޭްއެއްް

ްއިންތިޚާބުގެް ްޚަރާބުެވގެްނދިޔުން.ްރިޔާސީ ްގެންލިގެންދިޔުން. ްދައުލަތުން ްސަބަބުން ްކަމނާގެ ްއެ ްސީދާ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްވިދާުޅވަމުން ްއެ ްބޭރުން؛ްދެންމެ ްޤާނޫނުން ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބުރު ްފުރަތަމަ ްމާއްާދަގއ133ްްިދަނީ ްމާއްދާ.ްއެ ވަނަ

ްދާންޖެހެނީް ްދެވިދާނޭ.ްތެދެއްމެ.ްކޯޓުތަކަށް ްކޯޓުތަކަށް ްވަނީ ްޓަކައި؛ް)ހ(،ް)ށ(ްގައި ްތަމްސީލުކުރުމަށް ްދައުލަތް ވަނީ

ްކަމ133ްަ ްއެ ްދިފާޢުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްދައުލަތް ްތަމްސީލުކުރަްނޖެހެނީ ްގޮތުްނ،ްކޯޓުތަކުަގއި ްމާއްދާަގިއވާ ނާްވަނަ

މިލިއަންްރުފިޔާްގެއްުލވައިލީ.ްެއއީ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިއަދ152ްްުކުރެްއވިްކަމަކީްދައުލަތާްދެކޮަޅށްްގޮސް،ްދައުލަތުންް

ްގިނަް ްވަރަށް ްމިއަދު ްވޭ ްެއބަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ވިސްނަންޖެހޭ

ްފާހަ ްވޭްއަނގަބަހުންނާިއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއެބަ ގަކުރޭްޤާނޫނުއަސާީސއާްިޚލާފުްވާހަކަ.ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްއެބަ

ްރައްޔިތުންެގް ްއޮންނަންޖެހޭނީ. ްނޫން ްފިލަެއއް ްނިަދއި ްޭގގައި ްއާލާްސކަންފުޅާ ްއޭނާ ްހުށަހެޅިާދނޭ. ްއަށް ްއޭނާ ލިޔުމުން

ްއަް ްައކީ ްކަމަނާ ްެއ ްކޮންމެހެން ްޖަވާބުާދރީވާންޖެހޭނީ. ްއައިސް ްބަލައިލަންްމަޖިލީހަށް ްލޯމަްއޗަށް ޅުަގނޑުެމންގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުދެކެން. ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ނޑެއް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްހުރި ްގޮތެއް ްކަމުދާ ްއެހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކޮންމެހެންްބެލުމުގެްމުހިއްމުްކަމެއްްނެތޭ.ްބަލާކަށްްނޫނޭްމިްއުޅެނީ.ްބުރުސޫރައަކަށްްނޫނޭްބަލަންްބޭނުންވަނީ.ްބަލަންް

ްފޮޓޯެއްއްބޭ ްކަމަނާގެ ްެފނުނީއޭ. ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފޮނުއްވީަމ ްލިޔުން ްއެހެންވީމާ، ްޢަމަލޭ. ްކުރާ ނުންވަނީ
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ްކުެރވިދާނެ.ް ްވެސް ްއެކަން ްބޭނުންވެއްެޖއްޔާ ްބަލަން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއ111ްްިއަޅުަގނޑުމެން ްވޭ ްމާއްދާަގިއްއެބަ ވަނަ

ްއިންތި ްރިޔާސީ ްަކނަޑއަުޅއްވާަފއި ްއިންަތކެއް ްވަކިން ްބޭއްވުމަށް. ްސުޕްރީްމ21ްްޚާބު ްއޮްއވާމެ، ްމުްއދަތެއް ުދވަހުގެ

ްވެސްް ްމިއަދު ްގޭގައި ްހަމަ ްއޮީތ ްކަމަނާ ްއެ ްހިފެހެއްޓިއިުރގައި ްވަންދެން ްމަސްދުވަސް ްއެއް ްަލއި، ްތެރެއަށް ކޯޓުގެ

ްރާްއޖޭގައި ްވޭ. ްއެބަ ްކަމެއް ްދެ ްކަންބޮޑުވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިތުރަށް ްައދި ްފިއްލަވާފަ. ްގޮތަށް ްއެްްފިއްލެވި ްމަހުޖަނެއް ބޮޑު

ްހުރިް ްތަމްސީލުކުރަން ްކަމެއް.ްަދއުލަތް ްބިރުވެިތވާންޖެހޭ ްހިނގާ.ްެއއީ ްތެރޭގައި ްމަޖިލިސް ްޓަކައި ްދިފާޢުކުރުމަށް ކަމަނާ

ނޑުްމިްުއޅެނީްއޭނާް ބަންޑާރަްނައިބުެގްފަހަތުންްދައުލަތުަގއިްހުރިްމަހުޖަނުކަލޭެގްނުކުމެ،ްއޭާންސަލާމަތްކުރާޭށްއަުޅގަ

ްއަސަރެއްްސަލާމަތްކު ްނޭދެވޭ ްމީގަިއ ްަރއްޔިތުންނަްށ ްނިކަމެތި ްދަުއލަތުގެ ްބިުރގަންނަންޖެހޭ، ްމިއީ ްދުވުަމީކ ްބުނެ، ރާށޭ

ްގޭހާިއްދައުލަތުަގިއް ްވިލަާޔއިްދައުލަުތގަިއްވާހާ ްވާހާ ްވާހާްމުދަލާއިްަދއުަލތުގައި ކޮށްފާނެްކަމެއް.ްެއއީްމިްދަުއލަތުގައި

ންޑާރަްނައިުބްސަލާމަތްކުރަންްއުޅުމަކީްބިުރވެިތވާންޖެހޭްކަމެއް.ްބިރުގަންނަންޖެޭހްވާހާްބިންތަކުގެްވެިރޔާ،ްަދއުލަތުގެްބަ

ްމުދަލާއިް ްއަމިއްލަ ްމީހުންގެ ްއަދި ްމުދަލާ ްދައުލަތުގެ ްނުޮގސް ްޯކޓަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ކަމެއް.

ްވެސްް ްބައްކޮށްލީ ްައށް ްޖީބުތެރެ ްަނަގއި ްނުގޮސް، ްކޯޓަކަށް ްމުދާ ްިކާޔްްބޭރުމީހުންގެ ްޝަކޫޭރ ްޢާޒިމާ ްޢާިއޝަތު މި

ްކުންފުންޏެއްް ްއަދި ްވިޔަސް ްބޭރުމީހަކު ްމުދާ ްމީހެއްގެ ްެއއްެވސް ްރާއްޖޭގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނައިބު. ބަންޑާރަ

ްނުަލއި.ް ްއަމުރަކާ ްކޯުޓގެ ްއަދި ްނުލައި. ްޙައްަޤކާ ްކޯޓުެގ ްނޯންނާނެ ްަޙއްޤެްއ ްއެްއވެސް ްހިފެހެއްޓުުމގެ ްމުދާ ވިޔަްސްއެ

ްމިްއެހެން ްއާެދ، ްޑޮލަރެްއ. ްބިިލއަން ްއެަތއް ްއޮތީ ްއެ ްއިލްތިޒާުމައޅުވާފައި ްރަްއޔިތުންގެ ްަދއުލަތުގެ ްދިވެހި ނަމަވެސް

ްައޅުަގނުޑް ްވާހަކަ. ްމައްަސލައިގެ ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްއެއަރޕޯޓް؛ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްނާޞިރު ްއިބްރާހީމް ދައްކަނީ

ރަނަގޅަކަސް،ްނުރަނަގޅަކަސްްކޯުޓންްޙުކުމެއްްނެތި،ްބަންޑާރަްްނުދައްކަންްއެްވާަހކަްކޮށްފައިްއޮތީްރަނގަަޅކަށޭ.ްއަދި

ްމުިޅް ްދައުލަުތގެ ްއިލްިތޒާމުއަުޅވަިއ، ްޭއގެ ްަދއުލަތަށް ްައރައި، ްމީހަކު ްހުރި ްބަޣާވާތްކޮްށގެން ްމަތިން ްލަާފގެ ނައިބުގެ

ްކޯޓަކަ ްެއއްެވސް ްނޯންނާނެ. ްކަމަާނއަކަށް ްއެ ްޙައްެޤއް ްކުރުމުގެ ްއެކަން ްދަުރވާލައި ްެއްއވެސްްރައްޔަތް ްނުޮގސް ށް

އަހަުރެގ12ްްތަނަކަށްްވަޑަެއއްނުގަންަނވާ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްދައްކަނީްކުޑަްކަމެްއގެްވާހަކަެއއްްނޫން.ްމިްދައުލަތުގެް

 ބަޖެޓެއްގެްވާހަކަްމިްދައްކަނީ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްގުރައިދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާ

ްރަ ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްައޅުަގނުޑް`. ްބަލާއިރުަގއި ްއަްށ ްަމއްސަލަ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއާެދ، އީސް.

ޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްފުރަތަމަްއެްމައްސަލަްމިްމަޖިލީހުންްބަލައިގަެނގެންނުވާނެ.ްމަޖިލީހުންްއެްމައްސަލަްބަަލއިގަނެަފއިް

133ްހަމައެާއއެުކގައިްޤާނޫނުއަާސސީގެްްވަނީްޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާފަްށްކަމަށްްވާތީްއަޅުަގނޑުްެއަކންްކުށްވެރިކުރަން.

ްމަސްއޫިލއްޔަތުާތއިް ްނައިބުގެ ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްހުރީ ްއެ ްނިޔަލަށް ް)ކ(ގެ ްގޮސް ްފެށިގެން ް)ހ(ްއިން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކަމަ ްއެ ްވަނީ ްއަދާުކރައްވާަފއި ްކަމަނާ ްއެ ްބަލާއިރުަގއި ްމާއްދާތަކަށް ްަބޔާންކޮށްދީފަ.ްއެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ނާްވާޖިބުތައް
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ްވަރަްށް ްއެކުަގއިކަން ްއަމާނާތްތެރިކަމާ ްތެދުވެރިކަމާއި ްހަމަ ްވާޖިބުތަްއ ްމަސްއޫލިއްޔަތާއި ްލިބިދޭ ްޤާނޫނުއަސާސީން އަށް

ް ްބަލާއިުރގައި ްއަށް ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއާެދ، ްއެނގޭ. ްއެބަ ްވޯުޓ7ްްސާފުކޮށް ްެލވުނު ސެްޕޓެމްބަރުގައި

ސަލައިަގއިްއެްކަަމނާްތަދައްޚުލްވެގެންދިަޔކަންްބުނެފައިވާއިުރަގއިްއެްމައްސަަލްބާޠިލުކުރުމަށްޓަކައިްހުށަހެޅިެގންދިޔަްމައް

ްމައްސަލައެއް.ް ްހުށަހެޅި ްފަރާތުން ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްޖޭ.ޕީ. ްފަރާތަކީ ްހުށަހެޅި ްމައްސަލަ ްއަސްލު ްޙަޤީޤަުތގައި އަކީ،

ްފަރާތުން ްތަދައްޚުލްވާ ްނުވަތަ ްވާހަކަައކަށް ްދައްާކ ްފަރާތުން ްފަރާތުންްްތަދައްޚުލްވާ ްޝަރީޢަތުގެ އެދޭއެދުަމކަށް

ްފަރާތުްން ްއެ ްއާއި ްވާހަކަ ްދައްކާ ްފަރާތުން ްހުށަހެޅި ްއަސްލު ްމައްސަލަ ްބައްލަވާނީ ނުބައްލަވާނެ.ްޝަރީޢަތުެގްފަރާތުން

ްނިންމަވާނީ.ް ްގޮތެއް ްޝަީރޢަތުން ްބިނާކޮށް ްމައްޗަށް ްލިޔެކިޔުންތަކުގެ ްހުށަހަޅާ ްފަރާތުން ްއެ ްކަންކަމާ، ހުށަހަޅާ

ްފަންސާހަކަށްްއެހެން ްބައްލަަވމުންދިޔައިރުަގއި ްފަރާތުން ްޝަރީޢަތުގެ ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅި ްފަރާތުން ްޕާޓީގެ ވީމާ،ްޖުމްހޫރީ

ްސާބިުތވާްން ްސާފުކޮށް ްަވރަށް ްއޮތްކަން ްއޮުޅަވއިލާފައި ްޯވޓު ްގިަނ ްވުެރ ްފަސްހާހަށް ްބެިލއިރުަގއި ްކަންަތއްތައް ފޮށީގެ

މިްވަނީްެއްއިްނތިޚާބުްބާޠިލުކުރަްއވާފައި،ްއަުލންްއިންތިޚާބެއްްާބްއވަންޖެހޭްްއޮތް.ްއެކަމުެގްސަބަބުންްސުްޕރީމްްކޯޓުން

ްއެް ްކަމަނާ ްއެ ްޓަކައި ްދިފާޢުކުރުމަށް ްތަދައްޚުލްެވގެން،ްދައުލަތް ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުގެ ކަމަށް.ްއެްމައްސަލައިަގއި

ްޤާނޫނުއަސާ ްތެރެއިން، ްއިުމގެ ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްމަސަްއކަތަކީ ްތެރެއިްންކުރެްއވި ްބާރުގެ ްލިބިދޭ ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ސީން

ކުރެްއވިްމަސަްއކަތަކަށްްވާތީ،ްއެީއްެއްކަމަނާްކުެރްއވިްޯގސްކަމެއްްކަމަށްްވަންޏާމުްމިްޤައުމުގެްހުރިހާްއެންމެންނަކީް

ނޑުްޤަބޫުލކުރާްގޮުތގައިްކުށްނުކޮށްްތިބިްހުރިހާްއެންމެންނަކީްވެސްްިމހާރުްކުށްވެރިން .ްކުށްނުކޮށްްވެސްްމިހާރުްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީންް ްއެީއ ްގޮުތަގ. ްޤަބޫުލކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްކުްށވެރިން ްމިހާރު ްވެސް ްއެންމެންނަކީ ްހުރިހާ ތިބި

ކަށަވަރުކޮށްދީަފއިްނުވަަތްވާިޖބުކޮށްދީފައިްެއކަންްކުރަންޖެހޭްކަމަށްްބުނެފައިްއޮތްްމީހަކުްއެކަންްއެގޮތަށްްކުރީމާްެއީއް

ހާރުްކުށްނުކޮށްްތިބިްހުރިހާްއެންމެންނަކީްވެސް،ްމިްޤައުމުގައިްތިބިްހުރިހާްއެންމެންނަކީްކުށްވެިރވާްކަމުަގއިްވާނަމަްމި

ްޖެނެރަލްެގް ްއެޓަރނީ ްކޮންމެހެން ްއުޅެނީ ްމި ްއާދެ، ްޤަބޫުލކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްަކމަށް ްކުްށވެރިން ްމިހާރު ވެސް

އްްކޮށްގެނެއްްނޫން.ްމިްއުޅެނީްޖޭ.އެސް.ސީްފަރާތްޕުޅުންްކުށެއްްކޮށްގެނެްއްނޫން.ްނުވަތަްޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާފުްކަމެ

ވަކިްބަެއްއގެްބާރުގެްދަށަށްްނުގޮްސގެން.ްވަކިްބަަޔކުްބޭނުންވާްގޮތަކަށްްޝަރުޢީްކޯޓުަތކުންްޙުކުމްތައްްނުކުރާތީ.ްއެާތް

ްކުރަމު ްޙުކުމްތައް ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްިއންސާފާއި ްއަމާނާތްތެރިކަމާއި ްތެދުެވރިކަމާއި ނޑިޔާރުން ްފަ ންގެންދާތީްތިއްބެވި

އެކަމާްކަންޮބޑުެވގެންްމިްއުެޅނީ.ްވަިކްމީހަކުްބުނާްގޮަތކަްށ،ްަވކިްބަަޔކުްބުނާްގޮތަކަށްްޙުކުމްތައްްކުރަންްމިްޖެހެނީ.ް

އެކަންްއެގޮތަށްްނުކުރާތީ.ްއެަކންްކުރެވެންްއޮތީްޖޭ.އެސް.ސީްވަކިްބައެްއގެްބާރުގެްދަށަށްްގެންގޮްސގެން.ްޖޭ.އެސް.ީސް

ް ްބާުރގެ ްބަެއއްގެ ްަބޔަުކްއެ ްއެ ްބޭރުކޮށްފައި، ްކޯޓުތަުކން ނިޑޔާރުންތަކެއް ްފަ ްބޭނުްނވާ ްބަޔަކު ްއެ ްެގންދެވުމުން ދަށަށް

ނޑިޔާރުންތަެކއްްޯކޓުތަކަށްްެވއްދުން.ްމިކަންްނުުކރެވިގެންްމިްއުޅެނީ.ްފަހުމީގެްމައްސަލަްއަކީްވެސްްއެީއ.ް ބޭނުންވާްފަ

ްކޮމިޓީަގއި ްބެހޭ ްމުައްއސަސާތަކާ ްމިނިވަން ްބެހޭްްޙަޤީޤަތުގައި ްމެންބަރުންނާ ްކޮިމޝަނުގެ ްއިލެކްޝަން އޮންނާނެ

މައްސަލަެއއް.ްހަމަްއަންހެންްކުދިންނާްބެހިފައިްއޮތްްމައްސަލައެއްްއޮންނާނެްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަކާްބެހޭްކޮމިޓީގަ.ް
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ްކޮންމެހެން ްުއޅެނީ ްމި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއުެޅނީ ްއެހެންވީމާ،ްމި ްނާދޭ. ްމަޖިލީހަކަށް ްމި ްމައްސަލަ ްކުށެއްްްއެ މީހަކު

ްމިް ްކަންބޮޑުެވގެން ްއެކަމާ ްޙުކުމްނުކުރާތީ، ނޑިޔާރުން ްފަ ްގޮތަކަްށ ްބޭނުންވާ ްބަޔަކު ްވަކި ްއުޅެނީ ްމި ްނޫން. ކޮށްގެނެއް

ްއާިއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްާޤނޫނާއި ްޙުކުމްކުރަްއވާނީ ނޑިޔާރުން ްފަ ްނުކުރަްއވާނެ. ްޙުކުމެއް ނޑިޔާރުްނ ްފަ ްެއގޮތަށް އުޅެނީ.

ްއެއް ްޝަރީޢަތާ ްބޭފުޅުންްއިސްލާމީ ްއެ ްގޮތަކަށެއް. ްބޭނުންހާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްނުކުރަްއވާނެ ްއެކަން ްމަތިން. ްގޮތުގެ ގޮްތވާ

މަސައްކަތްްކުަރއްވަމުންްގެްނދަވާނީްއަދިްޙުކުމްތައްްކުަރްއވަމުންްގެންދަވާނީްޤާނޫނުއަާސސީގެްއިުމގެްތެރެއިން.ްއާެދ،ް

ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހިންގޭނެްްއެހެންވީމަ ްތަނުގައި ްމި ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ބެލޭނެ

މައްސަލަެއއްްނޫން.ްފުރަތަމަްބަލައިގަތުންްެވސްްމިްވަނީްޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާފަށްްކަމަްށްވާތީްމަޖިލިސްްއަޅުަގނުޑް

ްކު ްޝަކޫރު ްޢާިޒމާ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއެހެންވީމާ، ްބަލައިގަތުން. ްބަލަިއގަތް ްއެ ްކުްށވެރިކުރަން ްބޮޑަށް ްކޮްށގެންްވަރަށް ށެއް

އުޅެނީކީްނޫން.ްއެްކަމަނާގެްާވޖިބުްއަދާކުރުމުގައިްފަރުާވކުަޑކޮށްގެންްއުޅެީނކީްނޫން.ްމިްދަންނަވާހެންްޖޭ.އެސް.ސީްެއް

ްކަމަކީ.ް ްމި ްމަސައްކަތެއް ްކުރަމުންގެންާދ ްޓަކައި ްގެްނދިއުމަށް ްދަށަށް ްބާރުގެ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއަތްމަްއޗަށް، ބޭފުޅުންގެ

ްޑ ްއިތުބާުރްއެހެންނޫންނަމަ، ްބޭފުާޅގެ ްއެ ްބޭރުކުރީ. ްތަނުން ްމި ްބޭފުޅާ ްއެ ްކޮށްގެންޯތ ްކުށެއް ްކޮށް ްއަފްާރޝީމު ރ.

ްތެެރއިންް ްޤާނޫނުއަސަސީގެ ްެއކު ްއަމާނާތްތެރިކަމާ ްތެދުވެރިކަމާއި ްހަމަ ްނެގީ ްތަުނން ްމި ްވޯެޓއް ނެތްކަމުގެ

ްނެގީ ްވޯޓެއް ްނެތްކަމުެގ ްއިތުބާރު ްއަފްރާޝީމްގެ ްހުއްޓާ ްބޭފުޅުންްމަސައްކަތްކޮްށކޮށް ްއެ ްތަނަށް ްއެ ްހަމަ ްވެސް ްެއއީ .

ބޭނުންވާްއެހެންްމީހަކުްލާންވެގެން.ްއެްބޭފުޅުންްބޭނުންވާްމީހަކުްޖޭ.އެސް.ސީްއަށްްލާންެވގެން.ްޖޭ.އެސް.ީސގެްބާރުްއެް

ްރައްޔި ްމިހާރު ްސުވާލެްއ ްކުރަމުންދާ ނާޑ ްއަުޅގަ ްފަރާތްތަުކން ްބަެއއް ްޓަކައި. ްގެނައުަމށް ްއަތްދަށަށް ތުްނގެްބޭފުޅުންގެ

ްމިއީް ްއެހެްނވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރިރ ްބަލައިލަދޭށޭ. ްހުރިޯތ ްކޮޓަރި ްދޭ ްކުއްޔަށް ްކޮޓަރިަތުކން ްއިދާރާގެ މަޖިލީހުގެ

ވަރަށްްހިތާމަހުރިްކަންތައްތައް.ްޢާއްމުންްމިހާރުްކުރަމުންގެންދާްޝަކުވާެއއްްެއއީ.ްތިމަންނާމެންްވެސްްބޭނުމޭްމާލޭގައިް

ްއިން ްލިބެންހުރިްްކޮޓަރި،ްާރއްޖެތެރެ ްޮކޓަރިއެްއްކުްއޔަށް ްއިދާާރްއިން ްމަޖިލީހުގެ ްމަުޑކޮށްލާއިުރަގއި ްރޭ ްެއއް އަިއސް

ްއެސް.އެމް.އެސްތަެކްއް ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްބަލަލައިދޭށޭ. ްއޮތްޯތ ްފުރުޞަތެއް ްއެފަދަ ްކޮށްަލން. ްއެކަން ްވާނަމަ ކަމުގައި

ްެއްވާހަކަް ްކުރަމުންގެންދާތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް ްޢިްއޒަތްތެރިްްއެބަ ްޮބަޑށްްޝުކުރިްއޔާ ްދަންނަވަން.ްވަރަށް ވެސް

ްރައީސް.ް

ް

ްމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްް

ްބަންޑާރަް ްދައުލަުތގެ ްަދއްކަނީ ްމި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވަކިކުރުމު ްމަޤާމުން ްމިްނައިބު ްޓަކައި ްދިފާޢުކުރުމަށް ްކަމަނާ ްއެ ްނުވޭ ްހައިރާނެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްމައްސަލަިއގެ ގެ

ނޑުމެންްޙަޤީޤަތްތައްްއެބަްބަލަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް ތަނުގައިްދެކެވެމުންދާްޙަޤީޤަތާްޚިލާފުްވާހަކަތަކަށް.ްއަޅުގަ

ް ްލަފާދ133ްޭޤާނޫނުއަސަސީގެ ްސަރކާރަށް ް)ހ(، ްމާއްދަގެ ްްވަނ ްހަމަ ްއަިދ ްއަކީ. ްއޭނާ ްމާއްދަެގ133ްްމީހާ ވަނަ
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)ށ(ގައިްަދއުލަތާްުގޅުންހުރިްޤާނޫނީްއެންމެހައިްކަންކަމުަގިއްސަރުކާރަށްްލަފާދޭނީްވެސްްއެްކަމަނާްކަމަށްްއެބަްޮއވޭ.ް

ްކޯޓު ްވެސް ްލިބިދެނީ ްޙައްޤު ްވާހަކަެދއްކުމުެގ ްހާޒިުރވެ، ްކޯޓުަތކަށް ްނައިބު ްބަންާޑރަ ް)ނ(ގަިއ ަތކުަގިއްހަމަމިއާއެކު

ްނޫންކަްން ްވާިގވެރިާވކަން، ްފަރާތަކާ ްއެހެން ްނުވަތަ ްމަސައްކަތެްއަގއި ްއަމިއްލަފުޅު ްތަމްސީލުކުރުންކަން، ދައުލަތް

ްގޮެތއްް ްހިންގާފައިވާ ްމައްސަލަ ްވޯުޓގެ ްލީ ްރައްޔިތުން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޔަީޤންކުރެވޭ. ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނުބައްލަަވއި،ްޑީ.އެން.ާއރުްމެދުވެރިކޮށްްނުބައްަލަވއި،ްސުޕްރީމްްކޯޓުަގއިްދައުލަާތްްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަންްމެުދެވރިކޮށް

ްެއް ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްފަރާތުން ްފުލުންގެ ްރިޕޯޓެއް ްސިއްރު ްވަނީ ްކަމަނާ ްއެ ްއަދި ްވަނީ. ްވަކާލާތުކުަރްއވާފައި ދެކޮޅަށް

ްފުރުޞަތުނުދީ،ްއިލެކްޝަ ްބެލުމަށް ްފަާރތަކަށް ްރިޕޯޓަީކްއެހެން ްފުރުޞަތުނުދީްސިއްރު ްަޖވާބުދާރީވުމަށް ްކޮމިޝަނަށް ން

ްަރއީސް.ް ްޙަޤީަޤތެއް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮތް ްއެީއްފެންނަން ްއެގޮތަްށްކުަރއްވާަފއިަކން ްއެކަން ްބާރާިއްނުފޫޒުން ްކަމަާނގެ އެ

ްއިތުރުފުުޅހައްދަވާފަިއވާކަން ްފާުޅަގއި ްިއންނަވައި، ްހައިސިްއޔަތުން ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ްިމްްޖޭ.އެސް.ީސގައި ވަނީ

ްތިމަންް ްވިދާުޅވި، ްކަމަނާ ްއެ ްހުންނާނެ. ްކޮމިޓީަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްރެޯކޑިން ްއޯިޑއޯ ްސާިބތުވެފަ. ްކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ

ް ްވަަޑއިގެންެނވިކަން.ްވާަހކަފުޅު ްއަށް ްޖަލްސާ ްސާބިތުވީ ްއިން ްވަަޑެއްއނުގަންނަވަމޭ.ްޔައުިމއްޔާ ްޖަލްސާއަކަށް 3ްކަމަނާ

ްހު ްދައްކަވާަފއި ްމަޖިލީހަށްްފަހަރަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތް. ްހުރި ްފެންނަން ްމިހިރީ ރިަކން.

ްދެއްވާފަިއވާކަްން ްސިފައިންނަށް ްފުލުހުންނާއި ްވަޒީރުންނާއި ްދައުލަތުގެ ްގޮތަށް ްނިގުޅިދާ ްބާރުތައް ްދުސްތޫރީ ލިބިދީފައިވާ

ް ްސަބަބުން ްލަފާގެ ްޤާނޫނީ ްމި ްފާހަގަކުެރވޭ. ްވަަޑއިނުގަތުަމީކްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭފުޅުން ްކޮމިޓީތަކަްށ މަޖިލީހުގައި

ްމިކަންް ނުޑްދެކެން. ްކަމަްށްއަުޅގަ ްނިގުޅަިއގަތުމުެގްކަމެއް ްބާރު ްޤާނޫނީ ްލިބިދީފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްގޮތުން ދުސްތޫރީ

ރައްވަންޖެހޭނީްއެްކުރަްއވާފައިްވަނީްމިްދައުލަުތގައިްބަންޑާރަްނައިުބގެްހައިިސއްޔަތުންްމިްމަޖިލީސްްވެސްްތަމްސީލުކު

ނޑުަބނުޑކުރުމުެގް ކަމަނާްކަމަށްްޤާނޫނުއަސާސީްލާޒިމުކޮށްފަިއވަނިކޮށް.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްމުޅިްދުސްތޫރީްނިޒާމުްގަ

ްކަމަާން ްެއ ްޓަކައި ްދިފާޢުކޮށްދިނުމަށް ްމަޖިލީސް ްމި ްެޖހޭ. ްއެބަ ްނަންަގވަން ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްޒިންމާ ފުރިހަމަ

ްމަސައްކަ ްެއްކުރަްއވަންޖެހޭ ްެވސް ްބަލައިާލއިރު ްއަށް ްނުކުތާ ްދެތިން ްމިދެންނެވި ްއެހެންވީާމ، ްފަސްޖެހިފަ. ްވަނީ ުތގަިއ

ްނުދެކެން.ް ނެޑއް ްއަުޅގަ ްކަުމަގއި ްކަމަނާއެއް ްބޭފުޅެއް، ްއެކަށީގެންާވ ްހުރުން ްމަޤާމެއްަގއި ްއެފަދަ ްމިއަދު ްއަކީ ކަމަނާ

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުންެގ ްވެސް ްމީގެިއތުރުން ްރައީސް. ްދައުލަތްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްއެއްބާރުލުމާ ްދެއްވަންޖެހޭ ހަށް

ްއިހުމާލުވެފައިާވކަންް ްކަމަނާ ްއެ ްކުރެއްވުމުަގއި ްކަންކަން ްކުރަންޖެހޭ ްދަުއލަތުން ތަމްސީލުކުރެއްވުުމގައި

ނޫނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުެރޭވ.ްމިސާލެއްގެްގޮތުންްދަންނަަވންޏާްދައުލަތަށްްލިބިފައިވާްޮބޑެތިްެގއްލުންތަކުަގއިްޤާ

ްމިކަމުގެް ްދައްކަންޖެހިފަ. ްފަރާތްތަކަށް ްއެކި ްވަނީ ްމިހާރު ްދައުލަތުން ްޑޮލަރެއް ްބިލިއަން ްއެތަްއ ްވަނީ. ްދެއްވާފައި ލަފާ

ްދާކަށެްއ.ް ްލިސްަޓކަށް ްއޭގެ ްނެތިން ްއަޅުަގނޑު ްހުރި. ްއެަބ ްލަފާތައް ްޤާނޫނީ ްދެއްާވފައިވާ ްކަމަނާ ްއެ ފަހަތުގައި

ްބޭ ްރައީްސ.ްދަންނަަވން ްނުވަތަްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަނާ ްއެ ްސަބަބުން ްބޭފުެޅްއގެ ްވަކި ްކަންތައްތައް ްދެންނެވި ްމި ނުންވަނީ

ްހުޅުވިގެންދާ،ް ްޤާނޫނުން ްާއިއ ްޤާނޫނުައސާސީ ްއެއީ ްހުރުމަކުްނ ްބޭފުޅަކު ްަވކި ްމަޤާމުަގއި ްޖެނެރަލުގެ އެޓަރނީ
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ނުޑްނުދެކެން.ްައޅުަގނުޑްފާޅުވެގެންދާްގޮތެްއަގއިްެއްކަަމނާްއަށްްލިބިަވޑަިއގަންނަވާްާޤނޫނީްބާރުތަކެއްްކަމަ ކަށްްއަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަންްއެޓަރނީްޖެނެރަލުގެްމަޤާމުގައިްހުންނެވިްބޭކަނބަލަކުްއެކަންްެއކުރެްއވީްއެްއގޮތަކަްށވެސްްޤާނޫނުއަސާީސް

ވޭެންއާއިްޤާނޫނުަގއިްހުރިްކަންކަްންނޭނގިގެނެއްްނޫން.ްއެއީްަވކިްބަޔަކަށްްވަކިްއުސޫލަކުން،ްވަކިްފައިދާަތކެއްްލިބިދެ

ްދެކެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްަކމުގައި ްކުެރއްވީ ްއެކަން ްބޭނުމުގައި ްއެ ްހަމަ ްޓަަކއި ްކުެރއްވުމަށް ްކަންތައްަތއް ގޮތްތަކަށް

ނޑުެމންނަށްްފެންނަްއަނެއްްޙަޤީޤަތަކީްރާއްޖޭގެްމީޑިޔާަތކަށްްއެް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންަކމުންްމިއަދުްވެސްްއަޅުގަ

ބަޔާނެއްްދެްއވާފަ.ްެއްބަާޔންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްެއްކަމަނާްހިއްސާކުރުމަކީްވެްސްކަމަނާްވަނީްމިކަމާްުގޅޭްގޮުތންް

ްިމގޮތަށްް ްއޮުޅވާލައި ްކަންކަން ްޭބނުންނުކުރުން.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްަޙއްޤެއް ްލިބިދީފައިވާ ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ޤާނޫނުއަސާސީން

ްޖެނެރަލު ްއެޓަރނީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްކުރަމުންދާއިރު ްއެންމެްކަންކަން ްމިއަދު ްކަމަނާ ްއެ ްމަޤާމުގައި ގެ

ްރައްޔިތުްނގެް ްއެހެންވީމާ،ްމި ްނުދެކެމޭ. ްއަޅުަގނޑު ްަކމަކަށް ްގޮތް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްހުންނެުވމަކީ ްވެސް ހިނދުކޮޅަކަށް

ނޑުްދެކޭތީްެއްވާހަކަްދަންނަވަން.ް ވަރަްށްމަޖިލީހުންްއެްކަމަނާގެްމަޤާމުންްވަކިކުރުމަކީްމުހިއްމުްކަެމްއްކަމުގައިްއަުޅގަ

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްތާރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:

`ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްދައުލަތުެގްބަންޑާރަްނައިބުގެްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްމައްސަލަެއއްްމިް

ްހުށަ ްނިންމަންްމަޖިލީހަށް ްގޮތެއް ްވާހަކަދައްަކއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމައްސަލައިގަިއ ްމި ހެޅިގެންދާއިރު،

ްއެީއް ްބޭނުންނުކުރެއްވިކަން ްމިއަދު ްފުރުޞަތު ްޖަވާބުދާރީވުމުގެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްކަމަނާ ްއެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު

ްބޭނުްނވަ ްވެސް ްހަމަގައިުމ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްއިތުބާުރްއަޅުަގނޑު ްވެްސްނޫނީ ްނައިބު ްބަންޑާރަ ނީ

ްމިކަްން ްގޮެތްއގައި ްޖަވާބުދާރީވެިވ،ްރަނގަޅު ްފަރާތުން ްރަްއދުވާ ްއެ ްހުށަހެޅިގެންދާއިރު ްމައްސަލަެއއް ްކޮންމެ ނެތްކަމުގެ

ްުއޅު ްއާލާްސކަންފުޅާ ްަނއިބު ްބަންޑާރަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްފެންނަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްއވާްގެންދިޔުން.

ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަން ްޖަވާބުދާީރވަމުންދާ ްފޮުނއްިވއިރު،ްމީޑިާޔގަިއްވަރަްށްރަނގަޅަށް ްސިީޓެއއް ްވިދާުޅވެ ކަމަށް

ފެންނަނީ.ްލިޔުމުންނާއިްއަނގަބަހުންނާ،ްހުރިހާްގޮތަކުންްމީޑިާޔގައިްވަރަށްްރަނަގޅަށްްޖަވާބުދާރީވަމުންްއެބަްދޭ.ްހަމަް

ްއެް ްވެސް ްއިއްެޔަގއި ްއުުޅއްވި.ްއެހެންމެ ްކަންތައްތަުކގައި ްދިރިުއޅުމުެގ ްޢާއްމު ްއެިކއެކި ްހަމަ ްބޭރުަގއި ްގޭން ކަމަނާ

ްއެނގޭް ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްތެެރއިން ްއާސަހަރާ ްފެނިގެްނދިޔަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކަމަނާްިފްއލަވަނީކަން.ްއެހެންނަމަވެސްްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްެއކުްވިދާުޅާވވިދާޅުވުެމއްްނޫންކަން.ްިމއީްަޖވާބުދާރީވުމަށްްއެ

ްވެސްް ްލިޔެކިޔުމުން ްއަނގަަބހުންނާއި ްޤާނޫނުން، ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބަލައިލާންޖެހެނީ ްމަޖިލީހުން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމިއަދުގެ ްފުރުޞަތު ްއެ ްޮއންނަކަން. ްފުރުޞަތު ްހުޅުވިފައ1:32ްިޖަވާބުދާރީވުމުގެ ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްވެްސ ްހަމައަށް އާ

ްނަގަންްއޮތް ްމަޖިލީހުން ްމި ްމައްސަލަ ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފާހަގަކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަން
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ްހުރިް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަހުްސކުރެްއވެމުންދާއިރު ްމައްސަލަިއގައި ްއެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރ،ްނޫނީ

ްކަންަތއް ްބަިއވަރު ްވަރަށް ްވެްސ ްއިތުރުން ްނެްތކަމުެގްމައްސަލަިއގެ ްއިތުބާރު ްމައްޗަށް ްކަމަނާގެ ްއެ ްހުރި ްއެބަ ތަެކއް

ނުޑްފާހަގަކުރަން،ްިމްލިޔުމުގަިއްނެތްްނަމަވެސް؛ް މައްސަލަްމިްމަޖިލީހަށްްވައްަދންޖެހޭ.ްއެއްްކަެމއްގެްގޮުތގަިއްއަުޅގަ

ށްްއެއްބާރުލުންނުދޭންްނިންމިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއެންމެްވަުރަގދަްއެއްްމުައއްސަސާްކަުމގަިއވާްފުލުހުން،ްރާއްޖެްޓީ.ވީްއަް

ްޙުކުްމކުރަްއވާފަ.ް ްގޮތުގައި ްކަމެއްގެ ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްޤާނޫނުއަސާީސްއާއި ްއެއީ ްވަނީ ްކޯޓަުކން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިންމުން

އެީއ،ްެއްކަމަނާެގްޤާނޫނީްލަފާގެްމަތީންްެއްމުއަްއސަސާްިއންްކުރިްޢަމަލެއްެގްސަބަބުންްއެްމުައއްސަާސއާްދޭތެރޭަގއިް

ްއޮފީހުންްމީޑިޔާްކޯޓަކު ްއަޅުަގނޑުްމިްދަންަނވަނީ.ްހަމައެހެންމެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ންްކޮށްަފއިވާްުޙކުމެްއެގްވާހަކަ

އަށް،ްޚާއްަޞކޮށްްރާއްޖެްޓީ.ީވްއަށްްއެއްބާރުލުންނުދޭންްނިންމިްނިންމުމަކީްވެސްްޤާނޫނުއަސާސީްއާއިްޤާނޫނާްޚިލާފުް

ނޑުެމންނަށްްމި ްއަުޅގަ ފާހަގަކުރެިވގެންދަީނ.ްެއއީްމިްދެންނެިވްބަންޑާަރްނައިބުެގްލަފާފުޅުެގްމަތީންްްކަމެއްެގްގޮުތަގއި

ްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްކަންތައްަތކެއް. ހިންގާފައިާވ

ްކޮން ްވެްސ، ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއޮތް، ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްކޮންެމްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްވެސް، ްމުައއްސަާސއަކުން މެ

ްކަމަށް.ް ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްކޮމިޓީތަކާިއ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްވެސް ތަނަކުން

ްިމް ްބޭބޭފުޅުން ްިއސްވެރިންނާއި ްފުލުހުންެގ ްިއސްވެރިންނާއި ްސަރުކާުރގެ ްމަތީން ްލަފާގެ ްކަމަނާެގ ްެއ އެހެންނަމަވެސް

ްކޮ ްޤާނޫނުއަސާީސއާްމަޖިލީސްގެ ްއެއީ ްކަމެއް. ްފެންނަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްހާިޒރުވަމުންނުދާކަން މިޓީތަކަށް

ނަޑއެިޅގެންްޚިލާފުްކަެމއްަކންްއެްކަމަނާްއަށްްވެްސްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްޤާނޫނުައސާސީއާްޚިލާފުްކަމެއްކަްންެއް ކަ

ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްވެސް ްއަށް ްައްށްްކަމަނާ ްވަުރގަދަ ްއެންމެ ްެއންމެ ްއިތުރުން ޚިލާފުވުުމގެ

ްކޯޓު.ް ްސުޕްރީމް ްބައްލަވާ ްގޮުތގަިއ ްތަނެއްގެ ްވަރުގަދަ ްއެންމެ ްވަގުތު ްމި ްބޭފުޅުން ްއިދިކޮޅު ްފިކުރާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

އެބަްއޮތްްީމގެްްސުޕްރީމްްކޯޓަކީްއެްބޭފުޅުންްހަމަގައިމުްވެސްްަބއްލަވާްއެްނމެްވަރުގަދަްތަން.ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްވެސް

ްމީހަކުް ްކޮންމެ ްޖަލްސާތަކަށް ްކޮމިޓީތަކަށާއި ްމަޖިލީސްގެ ްރައްޔިތުްނެގ ްނެރެފައި ްޙުކުމެއް ްނެރެފަިއ، ްއަމުރެއް ކުރީަގއި

ްޢަމަލުކުރަމުންދާދިޔުންް ްކަމަނާ ްއެ ްޚިލާފަށް ްހަމަޔަކާ ްހުރިހާްއުސޫލުތަކާއި ްދެންނެވި ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެކަން.ްމި ވެސް

ނޑުމެންްެއްކަމަނާގެްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްމައްސަލަްނަގައި،ްއެްކަމަނާްއެްމަޤާމުންްދުރުކުރަންޖެހޭްއެއީްމިއަދުްއަ ުޅގަ

ްމިް ްކުރަނީ ްމި ްމިކަން ްވެސް ްހަމަަގއިމު ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްސަބަުބ ްއެއް ްމުހިއްމު އެންމެ

ް ްޓަަކއި.ްމި ްަވރުގަދަކުރުމަށް ްކޯޓުތަުކގަިއްރާއްޖޭގެްދުސްތޫީރްނިޒާމު ްާރއްޖޭގެ ްޓަަކއި.ްމި ްއެުޅވުމަށް ްހަމަމަގަށް ާރްއޖެ

ްވަރަޙްމަތު ްވަްއަސލާމްޢަލައިކުމް ްޓަކައި. ްަސލާމަތްކުރުމަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއަތްދަށުން ނޑިޔާރުްނެގ ްފަ ްއޮރިޔާން هللاްތިބި

ްވަބަރަކާތުހޫ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްާމމިނގިލީްދާއިރާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ް ްމިހާރުވެސް ްވެސް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްޕާޓީގައި ްޖުމްހޫރީ ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްެބހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ 4ްއާދެ!

ްޢާއް ްތިބި. ްއެބަ ްމެންބަރުން ްލިބޭ ްމެންބަރަކަށް ްނުހިމެނޭ ްޕާީޓއެްއގައި ްވަކި ްގޮތަށް، ްލިބޭ ްމެންބަރަކަށް މިނެޓ3ްްުމު

ް ނުޑ1ްްނުވަތަ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްލިބެންޖެހޭނެ ްވެސް ްއަށް ްޕާޓީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވިޔަސް، ްކަމަށް ްވަގުުތ މިނެޓުގެ

ދަންނަވާއިރުަގއިްވެސްްަގވާއިުދގަިއްްޤަބޫލުކުރަނީްއެންމެްމަދުެވގެްންވެްސ؛ްމިްމަްއސަލަ؛ްއަުޅަގނޑަށްްއެނޭގްމިހެން

ްއެކަްން ްވާތީ، ްކަމަށް ްއުސޫލެއް ްހަމަނުޖެހޭ ްވަރަށް ްމިީއ ްެއކަމަކު، ްހިމަނުއްވާފައިކަން. ްއެގޮތަށް ްއޮތީ މި

ް ނޑުމެްނގެ ްއަންނަނީ.ްއަޅުގަ ްމި ްދަންނަވަމުން ްމަތިން ްފަހަރު ްތަފާތު ްއަުޅަގނޑު މެންބަރުނ5ްްްއިޞްލާޙުކޮށްދެްއވުމަށް

ް ްމައްސަލައެްއ6ްްތިއްބަސް، ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިީއ ްއެއްވަރަށް. ްމެންބަރެކޭ ްޢާއްމު ްދެއްވަނީ ްހަމަ ްތިއްބަސް މެންބަރުން

ްއޮތީ،ްމިހާރުް ނުޑްދަންނަވާލަން ްއަުޅގަ ްދެން ްވެއްޖެްއިޞްލާޙުކޮށްެދއްަވން.ްއަނެއްކާ އެހެންނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަން

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުޭޅްމައްސަަލއިަގއި ްހުށަހެޅިގެން ްޖަހާފަ.ްއަޅުަގނުޑްމި ްކާުޑްމިހިރީ ްއަިއއިރު،ްައޅުަގނޑު ްތަަނށް މި

އަދިްހަމަްމިްވަނީްމިތަނަށްްއައިސް.ްއެހެންވީމާ،ްެއވެސްްމަނިކުފާނުްބައްލަވައިެދއްވާށޭ.ްހަމަގައިމުްވެްސްމިްތަނުގަިއް

ނޑުްމިްތަނަށްްނުވަންނަނީސް.ް ްއަޅުަގނުޑގެްޖެހިފައިްއިނދެެގންނުވާނެްދެއްތޯްއަުޅގަ

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްބައިގައި؛ ްފުރަތަމަ ްނޫން ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްމަޖިލީހުންް ްމަތީން ްގޮުތގެ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްކަންަތކުަގއި ްވިދާުޅވި ްތިޔަ ްބައިަގއި ްނޫން.ްފުރަތަމަ މައްސަލަެއއް

ްއަށްްޢަމަލުކުރަ ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްމިހާރު ްވިދާޅުވީ. ްތިޔަ ްހަމަ ްދެންމެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ މުންގެންދާ

ް ްމެުދ7ްްލިބިވަޑަިއގަންަނވަނީ ްފުަވއްމުލަކު ްވަނީ ްމި ްބަހުސްަގއި ްމިއަދުެގ ްފުރުޞަތު ްެއ ްފުރުޞަތު. މިނެޓުއިރުެގ

ްބޭނުންފުޅުކުރައްވާފަ.ް ްމުފީދު ްޢިްއޒަތްތެރިްޝިފާޤު ނުޑްދާއިރާގެ ްއަުޅގަ ްމަްއސަލަ ްކާޑުގެ ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ދެން

ްމިް ްވަގުުތ ްމި ްއަުރވާނަން. ްޖަވާެބްއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެމންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޮއުޅންފިލުވާފައި ްއަރިހުން އަމީންޢާއްމުގެ

ްހު ްތިއްބެވި ްހާޒިރުެވަވޑަިއގެން ްއެދިވަޑައިގެން ްފުރުޞަތަށް ްބަިއވެރިަވޑަިއގަްނނަވަން ްޢިއްޒަތްތެރިްބަހުސްގައި ރިހާ

ްމެންބަރުނަށްްފުރުޞަތުއަރުވަިއްނިމުނީ.ް

ް
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ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްދަނީ ްމި ްނިންމައި، ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްއައިޓަމުމި ްމަޖިލީހަށ7ްްްްޑާ އަށް.

ްއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްކަެމއްްނެތް.ްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާ

ް

ްވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންްއި.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފ8ަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްކުިރނ8ްައއިޓަމު ްދަށުންްް. ްއައިޓމުގެ ްމި ްއިޞްލާުޙކުުރން. ްކުެށއް ްިބލެއްގެ ްވާ ތަޢާރުފުކުރެވިފައި

ްތް.ްމަސައްކަތެއްްނެ

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާޢީްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް.ްއިބްތ9ިައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްނުނި،12ްންޑާްައއިޓަމުްއެޖެ

ްބޮިއކޮޓުކުރުމަށްްވައިކަރަް-12.1 ްފަުތރުވެރިކަން ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ދޫ

ްމި ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބިލުގެ ްމަނާކުރުމުގެ ްގޮވާލުން ްފުރުޞަތަށްްް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަހުސްގައި

ްފުރުޞަތުއަރުވަމު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ނުޑްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ްގެންދާނަން. ން

ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްފުވަްއމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަނަށް.ް

ް
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ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:

އިންްބޭރުަގޔާއިްާރއްޖޭަގިއްްވެރިކަންްބޮއިކޮޓުކުރުމަށްްަޓކަިއްރާއްޖެސް.ްއާދެ!ްފަތުރުއާދެ!ޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީ

ނޑު ްައޅުގަ ްމަސައްކަަތކީ ްމައްސަލަކުރެވެމުންދާ ްކަންބޮޑުވާންޖެޭހ ްސީާދްއެއްްމެން ްއިޤްތިޞާދުަގއި ްރާްއޖޭގެ ްއާދެ! .

ްކަމަކީްފަތުރުވެރިކަން.ްހަމަްެއހެންމެ،ްނުހ35ްިގޮތެްއގައިް% ްއްސާކުރާްމަސަްއކަތަކީްހ75ްިގޮތުންް%ްސީދާްއސާކުރާ

ް ްމިހެން ްމިކަްނ ްއާދެ، ްދަށަށްފަތުރުވެރިކަން. ްއިޤްތިޞާދު ްދުިނޔޭެގ ނިޑވަެޅްއގައިްްއޮތްއިރު ްދަ ްމިފަދަ ް،ގޮސްފަިއވާ

ް ްއަށް ްރާއްޖެ ްޫޔރަޕުްުޗއްޓީޚާއްޞަކޮށް ްއަންނަ ްމެދުަގއިހޭދަކުރަން ްފަތުރުވެރިންގެ ފަދަްްއިނގިރޭިސވިލާތްް،ގެ

ްމިޤައުމު ނޑުމެންްދެްތަކުަގއި ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމަސަްއކަތްކުާރކުރުން ްބޮއިކޮޓުކުރުމަށް ްފަތުރުވެރިކަން ްރާއްޖޭގެ ްގޮތަށް ންނެވި

ްފަރާތުންް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްަޓކައި ްޮބއިކޮުޓކުރުމަށް ްފަުތރުވެރިކަން ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްާއދެ! ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާ ނުހަނު

ް ނޑިނޭޅި ްފެށިގ2225ްެކެ ްއަަހރުން ްފަދަްވަނަ ްއިނގިރޭިސވިލާތް ްގޮތުން ްނަތީޖާއެްއގެ ްމަސައްކަުތގެ ްކުރަމުންދާ ްމި ން

2225ްޤައުމުތަކުންްރާއްޖެްއަށްްއަްނނަްްފަތުރުވެރިންްމަދުވަމުންދާކަމީްއަޅުަގނޑުމެންްކަންބޮުޑާވންޖެހޭްކަމެއް.ްއާދެ!ް

ޑްސްްއޮފްްމޯލްޑިވްސްްއިންްމިްމަސައްކަްތްވަނަްއަހަރުްއެމް.ޑީ.ީޕގެްވަރަށްްގާތް،ްެއކުވެރިްފަރާތެއްްަކމުގަިއވާްފްރެން

ްބާރުއަޅައިް ްކަމަށް ްއެ ްބަިއވެިރެވ، ްމަސައްކަތުގައި ްއެ ްވަނީ ްވެސް ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްސީދާ ްފަހުން ފެށި

ްޓަކައިް ްތަރައްީޤކުރުމަށް ްއާދެ!ްރާއްޖޭގައި ްޙަޤީޤަތެއް. ްދަންނަ ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއީއ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން

ްފަ ްރަށްތަކެއްްއެތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްއޭގެތެެރިއން ްދެވިފަ. ްކުްއޔަށް ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްރިސޯޓުތައް ްވަނީ ްމި ޅުރަށްތަެކއް

ްުޓއަރިޒަްމް ްރާއްޖޭަގއި ްައދި ްގޮްއސަވުމާ، ްދަށަށް ްއިޤްތިާޞދު ްދުިނޔޭެގ ްތެރޭގައި ްސަބަބުތަުކގެ ނެހެދިފައިވާ

ސަބަބުތަކެއްްހުރުމުގެްސަބަބުންްމިްވަނީްރާއްޖޭގެްރިސޯޓުަތއްްްބޮއިކޮޓުކުރުމަށްްޓަަކއިްމިްކުެރވޭްމަސައްކަާތ،ްމިކަހަލަ

ްއެގޮތުންް ްއާދެ! ްގޮއްސަ. ްބޮުޑެވެގން ްގުނަެއއް ްއެތައް ްހޭދަ ްކުރަންޖެހޭ ްެވސް ްޓަަކއި އިންޝުއަރެންްސކުރުމަށް

ހެދުމަށްްޓަކައިްްރިސޯޓުތަކުގެްޕްރިމިއަމްްވަރަްށްބޮޑަށްްމައްޗަށްްދިޔުމުގެްސަބަބުންްވެސްްއެއީްރަށްތައް،ްރިސޯޓުތައް

ްްރަށްތަކަކީ،ް ްގިނަ ްރާއްޖޭގެ ްއާދެ! ްހީނަރުކަމެއް. ްއާދެ! ްދަތިކަމެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބެމުންދާ ްމަސައްކަތަށް ްކުރެވޭ މި

ްވީހިނދު،ް ްކަމަށް ްރަށްތަކެއް ްހުރި ްދުރުަގއި ްއެއަރޕޯޓާ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްމާލޭ ްރަށްތަކަކީ ްގިނަ ްމިހިރަ ްނެހެދި މިހާރު

ްތަރައްޤީ ްރަށްތައް ްއާމްދަނީްމި ްލިބޭ ްމި ްރައްިޔތުންނަށް ްޢާއްމު ްފުޅާކުރެވި، ްއިޤްތިާޞދު ްރާއްޖޭގެ ްނޫނިއްޔާ ވެގެން

ްވަރަށްް ްމަސައްކަތަކީ ްކުރެވޭ ްމި ްބޮއިކޮުޓކުރުމަށް ްޓުއަރިޒަމް ްރާއްޖޭގެ ްހިނދުގައި ްނެތް ްެވސް ްގޮތްތަެކއް އިތުރުކުެރވޭނެ

ް ްދެންނެވި ްމި ްބޮޑަށް ްއާދެ! ްކަންތައްަތކެއް. ްނޭދެވޭ ްައކީްބޮޑަށް ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިމާވާ ްމި ްހެދުމަށް ރަށްތައް

ްކޮންފިޑެންސްް ްބޭފުޅުންގެ ްބަލާއިުރްއެ ްކުރަންޖެހޭްއިންވެސްޓުމަންޓުތަކަށް ްރާއްޖޭގައި ްއިންވެސްޓަރުންނަށްްެވސް ބޭރުގެ

ގެްފަރާތުންްއެްކަމަށްްމިްވަނީްވަރަށްްބޮޑަށްްގެއްލިގެންޮގއްސަ.ްއާދެ!ްެއއީްއެްޤައުމެްއގެ؛ްޚާއްަޞކޮށްްބޮޑުްޕާޓީއެއްް

ްޤައުމުތަކުންް ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްހިނދުގައި ްމަސައްކަތްކުރާ ްހުރަްސއެޅުމަށް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ޓަކައި

ްތަރައްޤީކޮށް،ް ްރަށްތައް ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެންނަށް ްއެހެްނވީމާ،ްައުޅގަ ްވިސްާނވަަޑިއގަންނަވާނެ. ްމެދުގައި އެކަމާ
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ްދަތިތަކެއްްރިސޯޓުތަކަ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްވެސް ްލޯނުހޯދުމަށް ްމަސައްކަތަށް ްކުރެވޭ ްމި ްޓަކައި ްހެދުމަށް ށް

ްމަސައްކަްތކުރަްއާވް ްދާިއރާގަިއ ްޓުއަިރޒަމް ްރާއްޖޭެގ ްފަހަކަްށއައިްސ ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ްއާދެ! ކުރިމަތިވެފަ.

ްބަެއއް ްޮބޑު ްވަރަށް ްއާމްދަނީގެ ްލިބެމުންދާ ްމުވަްއޒަފުންނަށް ްއަިދް؛ ްޓިޕްސްއާ ްލިބެންޖެހޭ ްބޭފުޅުންނަްށ ްއެ ޚާއްޞަކޮްށ

ްއާދެ!ް ްގޮއްސަ. ްދަށަށް ްވަނީ ްމި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްއިނާޔަތްަތްއ ްފަދަ ްަސރވިސްޗާޖު ްއިނާޔަތްތައް؛ އެހެނިހެން

ްފަ ްކަމެއް،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހައިރާންވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްހިަތށްއަރާ؛ްއަުޅގަ ނޑު ްވަރަށްްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ ރާތުން

ްގޮތްަތއްް ްރަނގަޅު ްބޭުފޅުންނަށް ްއެ ްއާއި ްވާހަކަ ްމިނިވަންުކރައްވާ ްމަސައްކަތްތެރިން ްކަެމްއ ްވަކާލާުތކުރަްއވާ ބޮޑަށް

ްވިޔަފާރިތަަކކަްށް ްހޯދޭނެ ްމަންފާތަކެއް ްބޮޑެތި ްެއއިން ްައކީ ްިވޔަފާރި ްގެސްޓުހައުްސ ްއާިއ ްވާހަކަ ހޯއްދަވައިެދއްވާނެ

ނޑުމެންްއެއާމެދުަގިއްވާހިނދުގައިްއެކަންްކުރި އަށްްގެންދިއުމަށްްވަރަށްްޮބޑަށްްަވކާލާތުކުރަްއވާ.ްއެހެންނަމަވެްސްއަުޅގަ

ްތަރައްޤީވެ،ްކުރިއަރާަފއިާވް ްޓުއަރިަޒމް ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްދުނިޔޭގެްނިސްބަތުންްވެސް ްޖެހޭ.ްރާއްޖެްއަކީ ްއެބަ ވިސްނާލަން

ް ްރާއްޖޭަގއި ްވާއިުރގަިއ، ްޑެސްޓިނޭޝަަނަކށް ްއެންޑު ްނޫނީްހައި ްހުްއޓުވުމަށް، ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްފަތުރުވެރިކަން ްއޮތް މި

އަންނަްޓޫރިސްޓުންގެްއަދަދުްމަދުކުރުމަށްްއެމް.ޑީ.ޕީންްމިްކުރާްމަސައްކަތަކީްެއއީްހަމަްވަރަށްްބޮޑަށްްއަޅުަގނޑުމެންް

ްރިސޯޓުތަކު ްދެންނެވިހެން ްުކރިންވެސް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ްކަމެްއ. ްކަންބޮުޑވާ ްމަސައްކަްތކުރާްއެއާމެދުަގއި ަގއި

މުވަްއޒަފުންގެްވަޒީފާަތއްްވެްސްވަނީްރަށްތައްްއިތުރުވާންޖެހޭްވަރަށްްއިތުރުނުކުރެވުމުގެްސަބަބުންްމަދުވެގެންްގޮއްސަ.ް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ! ްގޮއްަސ. ްދަށަށް ްތަން ްބޮޑު ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްވެސް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ހަމައެއާެއކު،

ނ ްއަުޅގަ ްޮބުޑްރައީސް. ްއެންމެ ްރާއްޖޭެގ ްޓޫރިަޒމް، ްރާއްޭޖގެ ްފާހަގަކުރަން ްަތކުރާރުކޮށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ުޑ

ްއެހެންް ްެއކަން ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްމަަސއްކަތަީކ ްކުރެވޭ ްިމ ްބޮިއކޮޓުކުރުމަށް ްފަތުުރވެރިކަން ްކަމަށްވާ އިޤްތިޞާދު

ނެޑއްްނުދެކެން.ްއެހެ ންކަމުން،ްމިްބިލުްހުށަހެޅުއްިވްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރެިވގެންްދާންޖެހޭްކަމެއްްަކމުގައިްއަުޅގަ

ްބިުލް ްޤަބޫލުކުރަީންމި ްައޅުަގނޑު ްެދކޭތީ ނޑު ްކަމުގަިއްއަުޅގަ ްމަސައްކަެތއް ްމުހިއްމު ްމަސަްއކަތަީކްވަަރށް ްކުެރްއވި އެ

ްހުއްޓުވެންޖެހޭ ްކަމަކީ ްމި ްެއއްބާރުލުންދެއްަވއި، ްވެސް ްޕާޓީތަކަކުން ްހުރިހާ ްޓަކައި ްގޮުތގަިއްްބަލައިގަތުމަށް ކަމެއްގެ

ްިމް ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްިމ ްފާހަަގކުރަން، ް ްއަުޅަގނޑު ްހަމައެއާެއއްކޮށް ްާއދެ! ްކަމަށް. ޤަބޫލުކުރައްވާނެ

ްދެންނެވީް ްމި ްފަރާތްތަކުންނާ، ްއަިމއްލަ ްއެހެން ްއަދި ްނޫން ްސަރުކާރު ްސަރުކާރާިއ ްެވސް މަސައްކަތްކުެރވެމުންދާއިރު

ތްކުަރްއވާްއެިކއެކިްިރސޯޓުތައްްހިންގަވާްފަރާތްތަުކންނާ،ްއަދިްއެހެނިހެންްބައެއް؛ްފަތުރުވެރިކަމުގެްދާއިާރގައިްަމސައްކަ

ްގޮތުްން ްނަތީޖާއެްއގެ ްމަަސްއކަތުގެ ްކުރެވޭ ްޖަމުޢިއްޔާތަކުން ްފަދަ ްއެސޯިސއޭޝަން ްބޯޑު ްއަ ްލިވް ްމަޓާޓޯ، ްއާއި މަޓީ

ިޝާއގެްބަެއއްްަޤއުމުތަކުންްރާއްޖެްއަށްްިމްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއިރާަދކުރެްއވީތީ،ްާޚއްޞަކޮށްްއިރުމަތީްޫޔރަޕާްއަދިްއޭ

ނޑިވަުޅގަިއް ްދަ ްމި ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއިތުރުވަުމންދާކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްމަދުނުެވ، ްފަތުރުވެރިން އަންނަ

ނޑިްހަމަްސަރު ކާރާްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭްކަމެއް.ްއާެދ!ްއެހެންކަމުންްމިްދެންނެިވްމަސައްކަތްކުެރއްވުމަށްްޓަަކއިްމެދުނުކެ

ްވަޒަްނކުރާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްައގު ްމަަސއްކަުތގެ ްކުެރވޭ ްއެ ްދެންނެވިްއެސޯިސޭއޝަންތަކުން ްމި އަދި



35 

 

ްކަމަށް.ް ްވޯޓުދެްއވާނެ ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްބަލައިގަތުމުގައި ްބިލު ްމި ްޤަބޫލުކުރަީނ ނޑު ްއަޅުގަ ހާލު

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވެބްަސއިޓަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްައދި ްއެޖެންޑާ، ްފޮނުވިފަިއވާ ްއަރިހަްށ ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްޒަްތތެރި ްމިއަދު ޝުކުރިއްާޔ.

ްއެޖެންޑާަގިއްއެޖެންޑާްނަންބަރުް ްތަޢާރުފު،7ްއަޕްލޯޑުކޮށްފަިއވާ ްައއިޓަމުަގއިްމަިޖލީހަށް ްޤަރާރު؛ްްމި ްބިލާއި ކުރަންޖެހޭ

7.1ްް ްބާްއވަވާަފިއާވ7.2ްްއަދި ްތައްޔާރުކުރަްއަވއި ްމިއަދު ްއަމީންޢާއްމު ްރިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ވާނެ.

ކަތެއްްނެތްްެގްދަށުންްމަސައ7ްހިމަނުްއވާފައިްނެތީމާ،ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްއެޖެންޑާްއައިޓަމ7.1ް،7.2ްްުލިޔުމުގައިް

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްއެ ފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްހަށްްތަޢާރުް.ްމަޖިލ7ީޖެންޑާްއައިޓަމުްކަމަށްްދެންނެވީ.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްއުް-7.1 ްޢިއްމާފަންނު ްދާއިރާގެ ްތުރު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު 66/1ްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޗެޕްޓަރު ްޤާނޫނ3ްްުލްޢުޤޫބާތުގެ ްއިއްވުން. ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްއިޞްާލޙުގެނައުމުގެ އަށް

ްއަށްްއިޞްލާުޙގެނައުމުގެްބިުލ.3ްްދިވެހިާރއްޖޭެގްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްޗެޕްޓަރުް،66/1ްނަންބަރުް

7.2-ްް ްއައިޓަމު ްއ7.2ިއެޖެންޑާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވް. ްފަހުމީ މްތިާޔޒު

އަށްްއިޞްލާޙުގެަނުއމުގެްބިލުގެްފުރަތަމަްކިޔުނ4ްްްިދވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްެޗޕްޓަރ66/1ްްުޤާނޫނުްނަންބަރުް

ޗެޕްޓަރުްދިވެހިރާއްޭޖގެްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގ68/12ްްެއިްއވުން.ްޤާނޫނުްނަންބަރު....ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

4ްް ްައއިޓަމު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއެޖެންޑާ ްިބލު. ްއިޞްލާޙުގެަނުއގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ7.2ްއަށް ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު .

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު ް،68/1ްމެންބަރު ްޗެޕްޓަރު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 4ްިދވެހިރާއްޭޖގެ

ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްްއަށް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއިްއވުން. ްކިޔުން ްފުރަތަމަ 68/12ްބިލުގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެް،

ް ްޗެޕްޓަރު ްއެދެނ4ްްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަިރހުން ްއަމީންޢާއްމު ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެނަުއގެ އަށް

ްއްވުމަށް.ްމަޖިލީހުގެްލިޔެކިޔުންތައްްފުިރހަމަކުރެއްވުމަށްްއިތުރަށްްމަަސއްކަތްކޮށްދެް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ައއިގެންްކުރިއަށްްދާނަން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްމަޖިލީހުގެްމައިކުްސިސްޓަމުްއިތުރަށ12ްްްއަޅުަގނޑުްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ްގަސްތުކުރަ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީާމ، ްބޭނުންވަނީ. ްިމ ްަވގުތުކޮެޅއް ްޖަލްސާްޗެކުކުރުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްމި ނީ

ނޑާލަން.ް ނޑުްބޮޑަށްްބަލަންްބޭނުންވެގެންްމިްއުޅޭްމައްސަލަްއަކީ،ްއަމީންޢާއްމ11ްްުމެދުކަ ޖަހާއިރުްފަށާނަން.ްއަޅުގަ

ްޤާސިމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމާމިނގިލީ ްޖަްލސާގަިއ ްިމއަދުގެ ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްމި ްދަންނަވަިއގެން އަރިހު

ރާހީމްްނެންގެވިްނިޒާމާްެބހޭްމައްސަލައިަގއިްއެްމަނިކުާފނުްމިްތަނަށްްވަޑައިނެތީސްްއެްމަނިކުފާނުގެްާކޑުޖަހާފައިްއިބް

ްވިދާުޅވިްމައްސަަލއިަގއިްމަޖިލީހުގެްމިްސިސްަޓމު،ްނިޒާމުްބަލަިއްެއކަންްަރނގަޅުކުރުުމގެްމައްސަަލއެްއ.ް އިންްކަމަށް

ްހިނގާފައި ްކިހިނެއް ްެއއީ ްމަސައްކަތެއް.ްްއެހެންވީމާ، ްުކރަމުންގެންދާ ްޓަކައި ްބެލުމަށް ނޑު ްައޅުގަ ްކަމެއްތޯ އޮތް

ނޑުްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްފަށާނަން.11:22  ގައިްއަުޅގަ

ް

ް]އަށ11:22ްްްއިްނ12:24ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްހުސްަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު ްއެޖެން`. ްށަނީ. ްނަންބަރު 12.1ްޑާ

ްމަނާކުރުމުެގް ްގޮވާލުން ްބޮއިކޮުޓކުރުމަށް ްފަތުރުވެރިކަން ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު ްގެްނދިއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ބިލުގެ

ްރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.މެންބަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްދައުލަތުެގް ްދިވެހި ްއަންނަ، ްލިބެމުން ްއާމްދަނީއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއާމްދަނީއެ ްދައުަލތަށް ްދިވެހި ްއޮންނަ، ްބަރޯސާވެފައި ްމަްއޗަށް ްނުދެއްކުމަށްްއެަކއްެޗއްގެ ްޓެކްސް ްލިބޭ ްގޮުތަގިއ އްގެ

ްދިވެހިް ްހިތްވަރުީދ، ްއެކަމަށް ްގޮވާަލއި، ްޖަލްސާތަކުަގއި ްޢާއްުމ ްއަިދ ްޓީވީތަުކަގއި ްައދި ްޕޯިޓއަމްތަކުަގއާ ފާޅުގަާޔއި

ްދިވެހިރާއްޖޭގަް ްމިއަދު ްފަރާތަުކން ްނިސްބަތްވާ ްފަާރތްތަކަށް ްއާދޭސްކުރަމުންދިޔަ ްޮރއިހޭރި ްަކއިރީަގއި ިއްރައްޔިތުން

ްހުށަހެޅިއިރުަގއިް ްބިލެްއ ްމަނާކުުރމުގެ ްޮގވާލައި، ްަމނާކުރުމަށް ްެއކަން ްނުވަަތ ްކިޔާަފއި ްބޮިއކޮޓުކުރުމަޭށ ފަތުރުވެރިކަން

ްވިސްނާލަން.ް ްފުންކޮށް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤައުމަށްްޒިޔާރަތްކުރ7ްްާއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްފަހު ްއަށް ފެބްރުއަރީ

ްދިވެހިރާއް ްކުލަިއެގްފަތުރުވެރިންނަށް ްރަތް ްޔުނިފޯމާއި ްކާކީ ްމަރުޙަބާދަންނަވަނީ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްމާޙައުލުން ޖޭގެ

ްއޮްތް ްލިބިދީފައި ްަރއްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްފެންނަމުންދަނީ ްފަތުރުވެރިންނަށް ބެރިކޭޑުން.

ްދިވެ ްއިހުތިޖާޖުކުރަމުންދާ ްތެރެއިން ްޙުޫދދުތަކުގެ ްޙައްޤުތަކާއި ްބޮޑެތިްއެންމެހައި ްލާއިންސާނީ ްރައްޔިތުންނަށް ހި
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ްފަރާތްތަކުގެް ްއެހެނިހެން ްިއން، ްޛަރީޢާ ްއެހެނިހެން ްއަދި ްލަިޓާއ ްުމގުރާއި ްއާއި ްޕެޕަރސުޕްރޭ ްތަން. އަނިޔާކުރަމުންދާ

ްތަން.ް ްއަނިާޔކުރަމުންދިޔަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްކުރިމަިތލައި، ްއެީކގަިއ ްަހތިޔާރުތަކާ ްއެހެނިހެން ްއިން، ޛަރީޢާ

ްމިްދިވެ ްފަތުރުވެރިންނަށް ްނުވަތަ ްގެސްޓުންނަށް ްއަްށްޒިޔާރަތްކުރާ ްއައިސް،ްިދވެހިރާއްޖެ ްފަތުރުވެިރަކން ްއަށް ހިރާއްޖެ

ްމަންޒަަރކީް ްޮބޑު ްއެންމެ ްފެންނަމުންދިޔަ ްޤައުމުން ްމި ްފަުހ ްހަތަކަށް ްފެބްރުއަރީ ްފެންނަމުންދިޔަ. މަންޒަރުންތައް

ްދިވެހި ްދަންނަވަްނކެރޭނެ ްވެސް ްރަތްްޙަޤީޤަތުގައި ްމަގުތަންމަތީަގއި ްާމލޭގެ ްމުޅި ްމާލޭގައި، ްސިޓީ ްކެޕިަޓލް ރާއްޖޭަގއި

ްކީްއެވގެންތޯް ްތަން. ްކުަރމުންދިޔަ ްިޑއުޓީ ްތަންތާނގަިއ ްެއ ްޔުނިފޯމްަގއި ްކާީކ ްޖަހާފައި، ްބެރިޭކޑުތަްއ ކުލަިއގެ

ް ްއަްނނަނީ ްމި ްނަތީޖާއަކަށް ްޭއގެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްޤ7ްަވިސްނައިާލއިރުަގއި ްމި ްޮބޑުެވގެްނާވްފެބްރުއަރީަގއި ްގެނައި އުމަށް

ބަޣާވާތުގެްނަތީޖާ.ްެއކަމާްހިތްހަނުޖެހިގެންްނުވަތަްއެކަންްުކރަމުންދިޔަްގޮތް،ްުނވަތަްެއަކންްކުރިްގޮތްްކަމުނުދާްދިވެހިް

އަިދްްރައްޔިތުންެގްތެރެއިންްއެތައްްހާސްްބަޔަކުްއަބަދާއަބަދުްއިުހތިޖާޖުކުރަމުންދިޔަ.ްއެްކަމަށްްހައްލެއްްހޯދުމަށްްޓަކައިް

ްމުޒާހަރާކުރަމުންދިޔަް ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްއިންތިޚާބު ްޓަކައި، ްޢިޔާދުކުރުމަށް ްވެރިކަން ްޤާނޫނީ ްއޮތް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްތިބި،ް ްދުނިޔޭަގއި ްމުޅި ްބަލަމުންދިޔައީ. ްދުނިޔެ ްމުޅި ްިމކަން ްގޮެތއްގަ. ްބޭއަދަބީ ްވަރަށް ްކުރިމަތިލަމުންދިޔައީ ފަރާތްތަކާ

ް ްކަންކޮޅުތަކެްއަގއި ްއެންމެހައިްހުރިހާ ްއައުަމށްްޝައުޤުވެިރވާ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަުމދުން ްއަްށ؛ްއަދި ުއޭޅްދިވެހިރާއްޖެ

ފަރާތްތަކުން،ްއެންމެްފަރާތްތަކުންްދިޔައީްމިްމަންޒަރުތައްްވަރަށްްކައިރިންްބަލަމުން.ްޙަޤީޤަތުގައިްދިމާެވގެންްމިްއުޭޅް

ްގޮަވއިލީ ްމީހަކު ްބޮއިޮކުޓކުރަން ްފަތުރުވެިރކަން ްބަޣާވާތްކުރީމާ،ްގޮތަކީ ްޒާތުަގއި ްއަިމްއލަ ްޭއގެ ްފަތުރުވެރިކަން ްނޫްނ. ކީ

ްބަޣާވާުތގެްް ްޮބއިޮކޓުކުރެިވގެންދިަޔއީ. ްޒާތުަގއި ްއަމިއްލަ ްކުީރމާ ްބަާޣވާތެއް ްމާސިންގާ ްބޮުޑސިންާގ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްކުރިން ްއޭގެ ްތެރޭގައި ްހަފްތާގެ ްފުރަތަމަ ްޭއގެ ްބަޣާާވތުކޮށްފައި ްތެރޭަގއި، ނުޑގެ ްޤާނޫނީްްހޫނުގަ ްއޮތް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްތަރައްޤީކުރަްން ްގޮުތަގއި ްރިޯސޓުގެ ްޓޫރިސްޓް ްނުވަތަ ްކުަރން، ްފަތުރުވެރިކަން ްއަށް ްދިވެހިރާްއޖެ ްތެެރއިން ވެރިކަމުގެ

ް ްއިތުރުކުރުމަށް، ްުމއްދަތު ްރަށްތަކުގެ ްހުރި ްަކނަޑއަޅާފަިއ52ްްދީފައި ްއުސޫލުތަެކއް ްއިތުރުކުރުމުްނ ްމުއްދަތު އަަހރަށް

ްދައުލަތަށްްއޮތް ްނުކޮށް، ްއެކަން ްއޮތީ. ްހަދާފައި ްޤާނޫނުތައް ްއެންމެހައި ްބެހޭ ްއެކަމާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމި .

ް ްމުއްދަތު ްރިސޯޓުތަކުގެ ްއެ ްފައިސާ، 52ްްލިބެންޖެހޭ ްނުވަތަ 32ްްއަހަަރށް ްނުަވތަ 42ްްއަހަރަށް ްނޫނީ 72ްއަހަރަށް

ްބަޣާވާތުގެ ްފައިސާ ްލިބެންޖެހޭ ްހަދާއިރުަގއި ްއެްްއަހަރަށް ްއުޅެިނކޮށް ްޭނވާނުލެިވގެން ްަރއްޔިތުން ްތެރޭަގއި ހޫުނަގނޑު

ްނިންމާފަ.ްއެއީ،ް ްގަރުނަްށްހަދައިދީ ްބައި ްމުއްދަތު ްރިސޯޓުތަކުގެ ްއެ ްފަރާތްތަކަށް،ްއެީކއެަކއްޗަކަށް ްލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ް ްބަދަލެްއގެ ްހޭދައިެގ ްކުރި ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްގޮުތގަިއްނުވަތަ ްައގެްއގެ ްއަހުުލވެރިންްބަޣާވާތްކުރުމުގެ ްބަޣާވާުތގެ ގޮުތގަިއ

ްއުޅެނީކީ.ް ްމި ްނޫން ްޮގާވލައިގެން ްމީހަކު ްބޮއިކޮޓުކުރަން ްއުާފވާނެ.ްފަތުރުވެރިަކން ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްކަމެއް.ްއެ ކޮށްދިން

ްއަ ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްކަމަކީ ްއެއް ްބޮޑަށްްއެނގޭ ްއެންމެ ްވަރަށްްސާުފކޮްށްއެބަ ްމިއަދު ްވަރަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ކީްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޕާީޓއެްއކަން.ް ްމަސައްކަތްކުރާ ްއަށް ްއިންތިހާ ްޓަކައި ްުކރުމަށް ްފުޅާ ްދާއިރާެއއްަގއި ްފުޅާ ްފަތުރުވެިރކަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްތެރޭަގއިް ްމެނިފެސްޓޯތަކުގެ ްހުޅުވާލި ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްއަންނައިރުގައި ްވެރިކަމަށް ްފަހަރު ްމި އެމް.ޑީ.ޕީން
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ްމު ްއެންމެ ްިވޔަފާރިްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްހަުއސްެގ ްގެސްޓު ްެއ ްިވޔަފާރި. ްހައުސްެގ ްގެްސޓު ްމެނިފެސްޓޯއަކީ ްއެްއ ހިއްުމ

ްވެސް،ްނުވަތަް ްއަންެހންކަނބަލަށް ްއިންނަ ްގޭަގއި ްވަނީ ްނަތީޖާއަަކށް ްޭއގެ ްފުާޅވެގެންދިަޔއިމަ ްރަށްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެވސްްވަޒީާފގެްފުުރޞަތުްއިތުރުެވގެންދިއުން.ްޭއގެްްއަހަރުްވެފަިއްހުންނަ،ްަވޒީފާނުލިބިްހުންނަްކުްއޖާްއަށ18ްްގޭަގއިް

ސަބަބުންްގެސްޓުްހައުސްތަކާްނުވަތަްޓޫރިސްޓުްހޮޓާތަކާްނުަވތަްރެސްޓޯރަންޓުތަކާއިްޮއޑިޯދނިފަހަރަށާއިްތަރުކާރީްހައްދާް

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްހުުޅވަމުން. ްދަނީ ްދޮރުތައް ްއިތުުރ ްއާމްދަނީެގ ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްމި ްއެނޭގްމީހުންނަށާ، ްއެބަ ށް

ްދެް ްކޮންމެ ްރަށެއްގަިއ، ްޮކންމެ ްހަމަ ްއަީކ ްވިޔަފާރި ްހަުއސް ްގެސްުޓ ްޤަބޫލުކުރޭ ްެއބަ ްަރއްޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބޮުޑް ްހާމަކަން ްގޮތެއްަގއި، ްބޮޑު ްފުޅާކަން ްމިއަދު ްވެސް ްދޭތެރޭަގއި ްގެއެއްގެ ްދެ ްކޮްނމެ ްދޭތެރޭަގއި، ޢާއިލާއެްއގެ

ްިވޔަފާރި ްކުެރވިދާނެ ްއަްށްގޮތެްއގަިއ ްއިންތިހާ ްފުދުންތެރިކަން ްަރއްޔިތުްނގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަބަބުން ްޭއގެ އެްއކަން.

ްދުނިޔޭެގް ްވެސް ްޓޫރިސްޓުން ްއަންނާނެ ްތަންތަނަށް ްނޫންަކން.ްއެ ްވެސް ްކަމެއް ްބޮޑު ްމާ ްއެއީކީ މަތިވެގެންދާކަން.ްއަދި

ްއެމް.ޑީ. ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްމިކަން ްތިބިކަން. ްއެބަ ްމިހާރު ްަރއްޔިތުންނަށްްކަންކޮޅުތަުކގައި ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްސަރުކާރުން ޕީގެ

ހުޅުވައިދީ،ްިދވެހިރާއްޖޭގެްަރްއޔިތުންްސަމާލުކަމަށްްގެނައިމާްއަނެއްާކވެސްްކޮންެމވެސްްބްާލބްލާްއެކޭްކިޔާަފއިްއަނެްއކާް

ްދައުލަތަށް ްދަްއކަމުންދިޔަ، ްއަށް ްދިެވހިރާއްޖެ ްކުރީގައި ްިތމަންނަމެންނަށް ްަވއްދަިއގެން ްބިލެްއ ދައްކަމުންދިަޔްްވެސް

ްކިޔާަފިއް ްފަާނވަނީއޭ ްހަނާަވނީއޭ، ްއަުޅވެިތވަނީޭއ، ްރަްއޔިތުން ްކަމެްއގަިއ ްހުރިހާ ްމި ްޮގވާލައި، ްެއއްޗެހި ޓެކްސްތަކާ

ްޕިޗިިޕޗިޕިިޗް ްފާޑުފާޑުގެ ްފަްސއަަޅން ްފޮރުވައި ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްަވއްޓާލަިއ،ްމި ްސަރުކާރު ްޤާނޫނީ ްއޮތް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްާމްރީތިްކަމަކަށްނުވާނެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްިދވެހިރާއްޭޖެގްބިލުްމިްތަނަށްްވެ އްދުމަީކްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންްމިއަދުްހެކިވަނީްިމްކަމަށް...

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުއްޠަލިބުްމްތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާ

على سّيدنا محّمد وعلى اله وصحبه اجمعين السالم عليكم ورحمة الحمد هلل رّب العا لمين الّصالة والّسالم `.ް

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިއަދުްހުށަހެޅިފައިވާްމިްބިލަކީްމިްޤައުމުގެްއިޤްތިޞާދަށްްް.هللا وبركاته

ނޑުް ްދަންނަވަން.ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްބިލެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްދަނީްއަދި ްމި ްފެނިގެން މެންނަށް

ނޑިަވޅެްއގަިއް ްދަ ްމިކަހަލަ ްތަން. ްމަސައްކަތްކުެރވެމުންދާ ްެއއްފަރާތްކޮްށ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާނޫނުތަާކއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްނަމަ، ްފާސްނުކުރެއްވިްއޖެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްބިލެއް ްމިފަދަ ްނޫނީ ްނަމަ، ްނުހުށަހެޅިއްޖެ ްބިލެއް މިފަދަ

ްގޮތަީކްްއިޤްތިޞާދަށް ްހުރި ްހާލަތު ްިމއަދު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަމުންދާނެ. ްގެއްލުންަތކެއް ްޮބޑެިތ ވަރަށް

ް ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްާއއި ްމަޖިލީހުގ22ްްެޤާނޫނުއަސާސީ ްަރއްޔިތުންެގ ްމާފުކުރަްއވާ! ްޓޫރިޒަްމ؛ ްއާިއ ްާމއްާދ ވަނަ

އަދުްމިްމަޖިލިސްްގެސްޓުްހައުސަކަށްްހަަދއިގެްންވަނަްާމއްދާގެް)ށ(އާްިޚލާފަށްްމ3ްިއިމްތިޔާާޒއިްބާރުތަުކގެްޤާނޫުނގެް

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމާޔަތްދެމުން. ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްގެންދަވަނީ ްއެ ްރައީސް ްމަޖިލިހުގެ މި
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ގެްމަަސއްކަތަްށްވަނަްމާއްދާަގއިްވަރަށްްސާފުޮކށްްއެބަްއޮތްްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކުްއޭނ3ްާއިމްތިޔާޒުަތކާއިްބާރުތަުކގެް

ްއަށްް ްގެ ްއެނބުރި ްމަަސއްތުން ްއެ ްއަދި ްހުްނނަހުރުމުގައި ްޭގގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއައުމުަގްއޔާއި ްއަންނަ މަޖިލީހަށް

ްކުށެއްގައި؛ް ްޖިނާޢީ ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮޭވ، ްއެބަ ްމާއްދާަގއި ްއެ ްހަމަ ްކަމަށް. ްހައްޔަރުުނކުރެވޭނެ ްއޭނަ ދާދިއުމުގައި

ްޖި ްހަމަ ްރައީސް، ްޢަމަލުކުރެވޭްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއަށް ްނޫނީ ްހާލަތުގަިއ ްހައްޔަރުކުެރވޭ ްއޭނަ ްތުހުމަތުގައި ްކުށެއްގެ ނާޢީ

ްހާލަތުގައިްއޭަނއާްދޭތެރޭަގއިްފިޔަވަުޅއެޅުމަށްްޤާނޫނުްހުރަސްނާޅާްކަމަށް...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖާބިރު.هللاްދުނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްާކށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމެންބަރާް ްމެންބަރު،ްއަނެއް ްއެްއ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްހިާތމަކުރަން ްވަރަށް ނޑު ްަރީއސް،ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްދެކޭ... ްޖައްސާލާްއުޅޭީތވެ،ްއަުޅގަ

ް

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްނޫން.ް ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްފަރެްސމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްވާަހކަފުޅުްކުރިއަްށގެންދަވާ.ް

ް

ްހަކަދެއްެކވުން:ވާްތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާ

ްނަމަވެސްް ްއޮްތ، ްއެބަ ްޤާނޫނުގައި ްއިމްތިޔާޒުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްދެންނެވި ްމި ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރަކުްޖިނާޢީްކުށެއްްކުަރނިކޮށްްފެނިއްޖެްހިނދެއްގައިްނުވަތަްކުށެްއގެްތުހުމަތުަގއިްާޤނޫނީގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންްއެް

ްމެންބަރަކު...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްިމލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްއޮ ްމި ްިމއަދު ްކުިރމަތީގައި ްބަހުްސގަިއ، ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްަރއީސް، ްޮބއިކޮުޓކުރުމަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްފަތުރުވެރިކަން ީތ

ްކަހަަލް ްަދއްކާ ްވާހަކަ ްގޮތުގެ ްއުޭޅ ްމެންބަރަކު ްމިތާނގެ ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ްއޮތީ ްމި ްމިތާ ްބިލު. ްމަނާކުރުމުެގ ގޮވާލުން

ްބިލެއްްނޫން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޭްމައްސަލައެއްްނޫން.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާެގްއާދެ!ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަެއއްްނޫންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާމާްބެ

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާ

ްޓުއަިރޒަމް ްވާހަކަ. ްހުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތާ ްތެރޭަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޤާނޫނަށް ްއަކީ ްވާަހކަ ްދަންނަވާ ްމި ްއަޅުަގނޑު

ްޢަމަލުނުކުރަންް ްޤާނޫނުތަކަށް ްމުގުރާލައި ްޤާނޫނުތައް ްރާްއޖޭގެ ްމި ްނޫން. ްައޅުަގނޑުމެންނެއް ްޮގވަނީކީ ބޮއިކޮޓުކުރަން

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްޤާނޫނު، ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަީކ ްވާހަކަ ްދަްނނަވާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ނޑުމެންނެްއ ްއަުޅގަ ގޮވާލަނީީކ

ްބޭރު ްާޤނޫނުން ްބާރުތަުކގެ ްބޯންދީ،ްނިންދަވާްއިމްތިޔާޒުަތކާއި ްކާންދީ، ްބައިތިއްބަިއގެްނ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ން

ނޑުމެންނަކަްށް ްބަދުނާމުެވގެންދަނީ.ްއަުޅގަ ްެވސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްސަބަބުން ްަރީއސް.ްމިކަމުގެ ްވާހަކަ.ްޢިްއޒަތްތެރި ހަދާ

ްފުރައްސާރަް ްކުރަނީ ްމަގުމަތިްނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްލިބެނީކީ. ްނޫން ްނަމެއް ްހައުސަކަްށްރީތި ްގެސްުޓ ްަމޖިލިސް ްމި .

ނޑުމެންގެްރައްޔިތުންްބުނަންްފަށައިފި.ް ނޑުމެންނަށްްވެސްްިމްތަނަށްްައއިސްްިނދޭނެްކަމަށްްއަުޅގަ ހަދައިގެން،ްއަުޅގަ

ްލަދުގަންނާތީް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްލަދުގަންނަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީ ްއައިމާ ްމަޖިލިސް ްމި ްހާލަތަށް އެހެންވީމާ،ްމި

ްމެންބަރަކަށްްމިއަ ްނޫން. ްބަހައްޓައިގެެނއް ްމިތާ ްމެންބަރަކު ްކޮންމެހެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްމި ދު

ްދެޮކޅެއްނަހަދަން.ްއެހެންނަމަވެސްް ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމަކަށް ްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެ ްޢިއްޒަްތްބަރާބަރަށް ްހިމާޔަތާއި ލިބެންޖެހޭ

ްޢިއްޒަ ްމަިޖލީހުގެ ްބޭރުން ްއިމުގެ ްއުއްމީދުަގއިްޤާނޫނީ ްލިބިދާނެކަމުގެ ްވެރިކަްނ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްރައީްސ، ތްތެިރ

ނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ްމިްޤައުމުގެްޤާނޫނުއަސާސީގެް ވަނަްމާއްދ22ްްާކުރަމުންދާްވިޔާނުދާްކަންތައްަތކެްއގެްވާހަކަްއަުޅގަ

ްމަޖި ްމި ްޚިލާފަށް ްއޮތްއޮތުމާ ްކަމަށް ްބައެއް ްހަމަހަމަ ްރައްޔިތުންނަކީ ްދިވެހި ްމަޖިލިސްްއިން ްމި ްރައީސް، ލީހުގެ

ނޑުމެންްފާސްކުރަންޖެހެނީް ބޭނުންކުރަމުންދާތީްއެްވާހަކަްމިްދައްކަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޓުއަރިޒަްމގެްޤާނޫނުްއަުޅގަ

ްނިސްބަތްާވް ްޕާޓީައކަށް ްވަކި ްއޮތީ ްއިއްޔެ ްކީކުރަންތޯ؟ ްޮއތީ ްއިއްޔެ ްފާސްކުރަނީ؛ ްޤާނޫނު ްުޓއަރިޒަްމގެ އެހެންވެގެން.
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ްޓޫރިސްޓުންނަށްްްބަޔަކު ްތިބި ްރަށުގައި ްބުރުޖަހަން.ްއެ ްނުކުމެ ްދޯނިތަކެއްަގއި ްކަންނެލި ްަވށައިގެން ްރިސޯޓުަތކެްއގެ ވަކި

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްނުރައްކަލަކީ. ްއޮތް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސަްއކަތްުކރަން. ޖެއްސުންކުރުމުގެ

އުމުގައިްރޯކޮށްލީްއެްމީހުން.ްމިްޤައުމުގައިްއެހެންްކަންތައްތައްްހަލާކުކުރަނީްއެްޓެރަރިޒަމްްހިންގަނީްއެްމީހުން.ްމިްޤަ

ްކަމަށްް ްމެންބަރުންތަކެއް ްއިޚްލާސްެތރި ްވަރަށް ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްފަހަތުގައި ްކަމެއްގެ ްހުރިހާ ްމި މީހުން.

ްކު ްމިކަން ްހިތްވަރުދީގެން ްމީހުންނަށް ްމި ްތިބެެގން، ްބަަޔކު ްމިއަދުްޤަބޫލުކުރައްވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމީ، ރާ

ްނަންް ްމެންބަރެްއގެ ްއެްއވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ްފާހަަގކޮްށލާނަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްމީގެތެރޭގައި ްކަމެއް. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ

ްޚިޔާނާތްތެރިާވް ްޤައުމަށް ްމި ްފެނިގެންދާނެ ްވެސް ްވޯޓުަގއި ްނެގޭ ްމިއަދު ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްނަމަވެސް ނުދެންނެވި

ނޑުްމެންބަރު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަކީ ްހިތްވަރުދޭ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްމިކަން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮބައިކަން. ންނަކީ

ްޤައުމުް ްމި ްައކީ ްވާހަކަ ްމިދަންަނވާ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްިޚޔާނާތްތެރިންނޭ. ްޤައުމުަގއި ްމި ދަންނަވަނީ

ް ްފެބްރުއަރީ ްަމސައްކަްތ، ްމިކުާރ ްޓަކައި 8ްްފަނާކުރުމަށް ްރޯކޮށްަލއި ްދުވަހު ްޚަރަދުކޮށްލި.222ްްވަަނ ްރުފިޔާ ިމލިއަން

ް ްކުރިން 4722ްްއޭެގ ްއަބަދުވެްސ ްދައްކަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންމަވެސް ްޚިޔާނާތްތެރިވި. ްއަްށ ްރުފިޔާ 72ްމިލިއަްނ

ކަ.ްއެހެންނަމަވެްސްމިލިއަންްރުފިޔާގެްވާހ72ްްަމިލިއަންްރުފިޔާގެްވާހަކަ.ްމިހާރުްއެންމެްބޮޑަށްްދެކެވެނީްއިލެކްޝަނުންް

މިލިއަންްރުފިޔާްިދވެހިްދައުލަތުންްނަގާފައިްއޮތްކަނ4722ްްްބިިލއަންްރުފިޔާްދިވެހިްަދއުލަތުންްއިސްރާފުކޮށްަފއި،32ްް

ްނުކުެމ،ް ްަބޔަކު ްތިބި ްގެނެއްސަ ްޤައުމު ްހާލަތަށް ްމި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހާމަވާން. ްހުރި ްއެަބ ްރިޕޯޓުަތކުން އޮޑިޓް

ްފަނާކުރު ނޑުމެންްޤައުމު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމެންބަރުން ްއިޚްލާޞްތެރި ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި ްމަސައްކަުތގައި ްކުރާ މަށް

ޤަބޫލުކުރާްބައެއްްމީހުންްބަިއެވރިވެ،ްއެްކަންަތއްތަކަށްްހިތްަވރުދީްމިްކަންތައްތައްްމިްދަީންފަނާކުރަމުން.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްމަސަްއކަތުަގއި ްކުރާ ްފަނާކުރުމަށް ްަޤއުމު ްައޅުަގނޑުމެންްްރައީސް. ްވާހަަކ ްމި ްަބއިވެިރޭވ. ްއެބަ ްބަރާބަރަށް ްމީުހން އެ

ްހިމެނޭތީ.ް ްެވސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްކުަރނީ ްމި ްމިކަްނ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ދައްކަންޖެހޭ.

ް ްމި ްޤައުމުަގއި ްމި ްހިއްސާކުރަންޖެހޭތީ. ނުޑމެން ްވެްސްއަުޅގަ ްބަދުނާމެއް ްހުރިހާ ްމި ްގެސްުޓްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަން

ނޑުްވެސްްވާތީ.ްއެހެންވީމާ،ްިމް ހައުސަކަށްްވީމާ،ްގެސްޓުްހަުއސަކަށްްހަދަިއގެންްތިބޭްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކަށްްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްތެރެއިން؛ ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްމަޖިލީހަކީ ްވެްސްهللا ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހިސްޓްީރ ޝާހިދުގެ

ނޑުްމިްޤަުއމުގައިްއުޅޭތާްއެނގޭ.ްައޅުަގނޑުމެންްވެސްްދަންނަ އަހަރުްވެގެނ42ްްްއަހަރުްެވެގން،ްނޫނ32ްްީން.ްއަޅުގަ

ްއޮފްްމޯލްޑިވްްސަގއިްހުރިއިރ42ްްުމިްދަނީ.ްމިް އަހަރުްތެޭރގައިްރަބީޢީމަންޒިލްްއިމާރާްތުކރެވުނުްގޮތްްއެނގޭ.ްބޭންކު

ްއެް ްއެނގޭ. ްގޮތް ްހުރި ްއެއްޗެހި ްލޯނުތަކާ ްހުރި ްތެރޭ ްއެތާ ްވާހަަކއެްއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ކަމަކު

ްމިް ްރައްޔިތުންނަށް ްަދްއކަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިޔަިއމަ ްއަށް ްމަރުޙަލާ ްފަނާކުރާ ްޤައުމު ްެއކަމަކު ނުދައްކަން.

ްލޯނުތަކު ްހުރި ްދައްކާނަން.ްނަގާފައި ްވާހަކަ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްދުވަހަކުން ްޖެހޭ.ްކޮންމެވެސް ްއެބަ ްކިަޔއިދޭން ގެްވާހަކަ

ނޑުމެންްއަތުަގއިްހުންނާނެ.ްބޭންކުްއޮފްްމޯލްޑިވްސްްބޯޑުްމެންބަރެއްެގްހައިސިއްޔަތުންްއުޅުުނއިރުް އަދަދުްވެސްްއަުޅގަ
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ްވާީތް ްވާހަަކއަކަްށ ްސިއްރު ްެއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަުކ، ްހުރި. ްއެަބ ްއަުތގަިއ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ފެނުނު

ްފަނާ ްަޤއުމު ްއެކަމަކު ްމިްނުދައްކަނީ. ްޖެހޭ ްއެބަ ްކިޔައިދޭން ްރައްޔިތުންަނށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއައިމަ ްއަށް ްމަރުޙަލާ ކުރާ

ްވާހަކަ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ށްްއިޢުތިރާފުވާްފަދަްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްބޭންކުްއޮފްްމޯލްޑިވްްސެގްބޯޑުގައިްއިންނަވަިއގެންްއަިމއްލަްއަ

ްއެް ްދުވަހު ްއެ ްކަންބޮޑުވޭ. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްުގިޅގެން ްވާަހކައާ ްދައްކަވާ ްއެ ްމެންބަރަކު ްދޫކުރެްއވި ލޯނުތަކެއް

ްއެްމެންބަރުްހިމެނޭތީް ްވާނަމަްއެްޚިޔާނާުތގައި ްޚިޔާނާތެއް ްއެްވާހަކަަތއްްދަްއކާތީްއެފަދަ ވާހަކަތައްްނުަދއްަކއި،ްމިއަދު

ްގެއްލުްނވަނީްމިފަދަްމަސައްކަތްްމިފަދަްބޭފުޅުންްްއަޅުަގނޑުް ްކަންބޮުޑވޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްފަތުުރވެރިކަމަށް ވަރަށް

ްނުބުނާތީ،ް ްބަަޔކު ްވަކި ްއިޝާރާތްކުރަމުންދިަޔއިރު ްކިޔާ ްމީހުންނޭ ްއެ ްވާހަކަފުޅުަގއި ްބޭފުާޅެގ ްއެ ްއަދި ކުރަްއވާތީ.

ނަކީްއިބްރާހީމްްނާޞިރުްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓަށްްދޯނިފަހަރުގައިްއަޅުަގނޑުްުސވާލުކޮށްލަންްބޭނުންވޭްއެްމީހުން

ްެއް ްެއއްކޮށް ްބޭފުޅާއާ ްޢިމްރާން؛ްއެ ްބުން ްޢިމްރާން ްބުން ްޢިމްރާނޭ ްޕާޓީގެ ްޢަދާލާތު ްނިސްބަތްވާ ްބޭފުޅާ އަރަންދިޔަ،ްއެ

ނޑުްއަާހލަންްބޭނުންވޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްފަތުރުވެރިކަންްއެން މެްބޮުޑްގެއްލުމެއްްލިިބގެންދިޔަްއެްއްދިޔަްމީހުންތޯްއަޅުގަ

ްޢިމާރާންް ްބުން ްޢިމްރާން ްބުން ްޢިމްރާން ްރައީސް ްޕާޓީގެ ްޢަދާލަތު ްޓަކައި ްހިސޯރުކުރުމަށް ްެއއަރޕޯޓް ްރާއްޖޭގެ ދުވަހަކީ

ްލިބޭް ްެގއްލުން ްއަށް ްރާއްޖެ ްއެީއ، ްުދވަސް. ްމަސައްކަތްކުރި ްހިފަން ްެއއަރޕޯޓު ްގޮސް ްދޯނިފަހަރުގައި ްމުއްޠަލިބު ބުން

އެންމެްމުހިއްމުްކަންތައްތަކަކީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހުށަހެޅިފައިވާްމިްވާްބިލާްބެހޭްގޮުތންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަްން

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްބިލަކީ ްމި ްކަންބޮޑުވ27ްްޭބޭނުންވަނީ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްބިލެކޭ. ްޚިލާފު ްއޮނލަބަށް ްމާއްދާާއ ވަނަ

ްމާއްދާއާް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމޭޒުން ްްއިދާރީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެންޓަރަޓއިންކުަރއްވާތީ. ްހުށަހެޅުންތައް ވަަނ27ްްޚިލާފު

ްއެް ްމަތިން ްގޮތެްއގެ ްޚިާލފުނުވާ ްއަސްލަކާ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްފިކުުރކުރުމާއި ްއެކު ްމިނިވަންކަމާ ްއޮންނަނީ ްމި މާއްދާގައި

ްމި ްއަދި ްގަލަމުން، ްދުލާިއ ްޚިޔާލުތައް ްގޮތްތަކާއި ްފެންނަ ްއަށް ްބުއްދި ްފާޅުކުރުމުެގްްމީހެއްގެ ްގޮްތގޮތަށް ްވެސް ނޫން

ްޤާނޫނުއަސާސީާއް ްބިލަކީ ްމި ްެދކޭގޮުތގަިއ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްލިިބގެންެވއޭ. ްވެސް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ މިނިވަންކަން

ނޑަީކްވެސްްދިވެހިާރއްޖޭގެްފަތުރުެވރިކަންްބޮއިކޮުޓކުރަންޖެހޭނެް ސީދާްއޮނލަބަށްްޚިލާފުްބިލެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްއިޚްތިޔާުރް ްބުނުމުގެ ްހިނދެއްަގއި ްބުނަންވެއްޖެ ްޚިޔާލު ްއެ ްބަޔަކަށް ްއެ ްމީހެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް

ްެއް ްބޭނުންކުރައްަވިއގެން ްރިސޯުޓތައް ްބަެއއް ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްޤަބޫލުކުރަން.ްރާއްޖޭގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް އޮންނަންޖެހޭނެ

ްރައް ްރާއްޖޭގެ ްއަކީ ްފައިސާ ްފައިސާްލިބޭ ްހޯދާ ްވައްޓާލަން ްބަޣާވާތަުކން ްސަރުކާރެއް ްއޮންނަ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ޔިތުން

ްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގަިއ ްކަމެްއ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްހަމަ ްޮބއިކޮުޓކުރުމަީކ ްރިސޯޓު ްއެ ްވަންޏާ ްރިސޯޓުތައް ްހޯދާ އަށް

ްައޅު ްައޅުަގނޑުމެން، ްމިވީހާތަނަށް ްެދޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްކާަފިއްޤަބޫލުކުރަން. ްވެސް ްޕާޓީން ަގނޑުމެންގެ
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ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ް ްއަކީ ްޕާޓީ ްމަސައްަކތްކުރާ ްހަމައެކަނި ްކުިރއަރުވަން ްފަތުރުވެރިކަން ްމޭރުމުން.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެ އޮންނާނީ

އްލަންްއިންނަްރާއްޖޭަގއިްފަތުރުވެރިކަމަކީްާރއްޖޭގެްއެންމެްނިކަމެތިްފަގީުރްމީހާއާްހިސާބަށް،ްތުރާކުނުަގއިްއުނދޯލިްހެ

ްގެންދެވޭެން އާމިނާއާްހަމައަށް،ްއޭާނގެްޭގގައިްދެްކޮޓަރިްއެއަރކޯންކޮްށގެންްފާޚާނާލައިގެންްެގސްޓުްހައުސްްއަަޅއިގެން

ްއަންނަައއުންް ްފަތުރުވެރިން ްައށް ްާރއްޖެ ްއަކީްނޫން ްއެމް.ޑީ.ޕީން.ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްއަންނަނީ ްމި ްބުނަމުން އެްއޗެްއކަންްވެސް

ޓީްއަކީ.ްެއކަންްހުއްޓުވަންްމަސަްއކަތްކުާރްބަޔަކީްދެންމެްއެްވާހަކަްދެްއކެވިްމުއްޠަލިބުްނިސްބަތްާވްހުއްޓުވަންްުއޅޭްޕާ

ްާރއްޖޭގެް ްކޮބައިތޯ ްދިޔައިރު ްއޮޑިތަކެްއަގިއ ްކަންނެލި ްހިސާރަުކރަން ްެއއަރޕޯޓް ްދޮރާށިަކމުގަިއވާ ްމައި ްރާއްޖޭގެ ޕާޓީ.

ްތަރައްޤީް ްރައްޔިތުންގެ ްއެ ްއިހުާސސާއި ްހުއްުޓވައިލީމާްރައްޔިތުންގެ ްއެއަރޕޯޓް ްމިންވަރެއް؟ްއެ ްިވސްނާލި ްދޭތެރޭގައި އާ

ްއަިދް ްއެފަދަ؛ ްނޯންނާނެ. ްދެރަެއއް ްވާެނ ްއަށް ްއިންިޑޔާ ްވަނީ؟ ްދެަރއެއްޯތ ްކޮން ްއަށް ްއިންިޑޔާ ްދެަރވަނީ؟ ކާކަށްތޯ

ބާރާްއެއްކޮށް،ްދޯނިފަހަރުގަިއްވެރިކަމެްއަގއިްތިބެގެންްކުރިްކަމެއްގެްވާަހކަްމިްދައްކަނީ.ްވެރިކަމުގެްއެންމެހައިްއާާރއިް

އެއަރޕޯޓަށްްއަރަންްދިޔަްމީުހންްމިތާނގައިްމިްވާހަކަްދަްއކަންްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ް

ްނޫން. ްޮގވާލީމަެއއް ްހުއްޓާލަން ްައއުމަށް ްރިސޯޓުތަކަށް ްިތބި ްބަޣާވާތްކޮްށގެން ްލިބެނީކީ ްގެއްލުްނ ްުޓއަރިޒަމަށް ްޤައުމުގެ

ްވެ ްަތޅާލީމަ ްކާރުޮކޅު ްސަފީރުެގ ްިއންޑިޔާ ްލިބޭ، ްެގއްލުން ްސަފީރާްޓޫރިޒަމަށް ްއިންޑިޔާ ްލިބޭ ްެގްއލުން ްޓޫިރޒަމަށް ސް.

ްުޓއަރިޒަމަށްް ްެއއްޗެހިން ްއެ ްެއއްޗެހި. ްގޮވާލި ްރިޒާމެން ްޢާދިްލ ްޢައްބާސް ްތިބެގެން ްސަރުކާރުގައި ްމި ްހަމަ ދިމާލަށް

ްެގއްލުންލިބޭ.ް ްބޮޑަށް ްކާރަަކްށްގެއްލުންލިބޭ.ްމާ ްހަޔާތުަގއިްޑިޕްލޮމެޓިކްްމިޝަނަކަށްްނުވަތަްޑިޕްލޮމެޓިކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބާޣީް ްމި ްހަމަލާދިނީ ްނުބައި ްއެންމެ ްދެވުނު ްދޭތެރޭ ްަޤުއމަކާ ްއޮންނަ ްގުޅުންަތއް ްޑިޕްލޮމެޓިކު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނުވަތަ

ްސަރު ްތިބި ްއެއްބާރުލުންދީެގން ްމުއްޠަލިބުމެން ްމި ްސަުރކާުރގަ. ްިމްވަޙީދުގެ ްކަމެއްކަން ްކިހާވަރެްއގެ ްެއީއ ކާރުގަ.

ްޖެހުނުް ްގޮސް ްތަޅަމުން ްތަޅަމުން، ްތަޅަމުން، ްތަޅާލީ. ްކާުރތައް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްނޭނގެނީތޯ؟ ބޭފުޅުންނަށް

ްމިހާރުް ްެއއްެޗއް. ްވަކި ްމީހެއް، ްވަކި ްނުބަލާނެ ްތަޅާކަށް ްމީހުން ްމި ްގޮއްސަ. ްެއހެރީ ްހިސާބަށް ްތަޅާ އެްއޗެއް

ްތިބެންޖެހޭނެްރީތިވެއް ްފުލުހުން ްގޮވާަލން؛ ްައޅުަގނޑު ްކުރީ. ްއެ ްއިޢުލާނު ްހަނގުރާމަ ްޤައުމަކާ ްބޭރު ްމިހާރު ޖެނޫންތޯ؟

ނޑުމެްން އިންޑިޔާްަހއިކޮމިޝަންްަކއިީރގަ.ްފުލުހުންނަށްްފެންނަންޖެހޭނެ.ްފުލުހުންްމީގެްއަީޑގަިއްތިބިކަމާްދޭތެރޭްއަުޅގަ

ްކަން ްމީ ްޖެހޭ. ްއެަބ ްމިއަދު ްދަނގަާޑިއްސުވާލުއުަފއްދަން ްކާރުޮކޅަށް ްަސފީރުގެ ްއިްނޑިޔާ ްއިނގޭތޯ. ްކަމެއް ބޮޑުވާންޖެހޭ

ްލިބޭް ްގެއްލުން ްޓުއަރިޒަމަށް ްީމ ްކަންބޮުޑ؛ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްދީފަ. ްއެހެރީ ްަހމަލާއެއް ްނުދެވޭވަުރގެ ްނޫނީ ގަލުން

ްއަލާމާތް ްދިޔުމުގެ ްވެއްޓެން.ްވެއްޓެން ްދަނީ ްމި ްސަރުކާރު ްދެޭކގޮތުަގއިްކަންކަމަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ނޑު ތަްއްމީ.ްއަޅުގަ

ްއެއަރޕޯޓަށްް ްވާހަކަދައްކަން. ްނަންކިޔާފަިއ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްބިލެއް. ްޚިލާފު ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްބިލަކީ މި

ނޑަްށްއެނގޭްމުއްޠަލިބުްއެހެންކަންްބުަނންްއެްއުޅެނީ.ްއެްމީހުންނޭ،ް އަރަންދިޔަީއްމުއްޠަލިބުްޕާީޓެގްޢިމްރާނު.ްއަުޅގަ

ްއެްދެްއކީްްއެ ނުޑްމިްބުނީ.ްމުއްޠަލިބުެގްމުޅިްވާހަަކއިަގއި މީހުންނޭްކިަޔއިގެން.ްުމްއޠަލިބަށްްބުނަންނުކެރުނީމަްއަޅުގަ
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ްނަންް ްމުއްޠަލިބު ްވަރަްށްއުފާކުރަން ްވާހަކަ.ްައޅުަގނޑު ްހުރިްގޯސްކަންަތކުގެ ްކޮށްފައި ްލީޑަރު،ްޢިމްރާނު ްޕާޓީގެ އޭނަގެ

 މަޖިލީހުގެްތަޅުމުަގއިްދެއްެކވީތީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްްނުބުނެްނަމަވެސްްޢިމްރާނުގެްވާހަކަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަންނަވައިލާނަން.ް ްބަދަލެއް ްއައި ްކޮމިޓީތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްައދާކުރާ ްމަސްއޫިލއްޔަތު ްޢިްއޒަތްތެރިްސަރުކާރު ްދާއިރާގެ ްިބލެތްދޫ ްހިމެނިަވޑަިއގެންނެވި ްކޮމިީޓގައި ްބަލާ މިންވަރު

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމަްއޗަންގޮޅީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްބަދަލުގައި ްޙަމްޒާގެ ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ންްސިޓީްފޮުނއްވާަފއިްާވތީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްރަޝީދުްހަމަޖައްސައިދެްއވުންްއެދިްއެމް.ޑީ.ޕީެގްޕާލަމެންޓްރީްގްރޫޕު

ގެް)ނ(ގަިއވާްގޮތުގެްމަތިްންއެކަންްެއގޮތަށްްއިޢުލާންކުަރން.ްއާދެ،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑ2ްުވަނަްމާއްާދގ29ްްެގަާވއިދުގެް

ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްދުވާަފރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރަށް.ް

ް

 ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުްވާހަކަދެްއކެުވން:ްދުވާފަރު

ް ްމަނާކުރުމުގެްالم عليمنالس  `. ްގޮވާލުން ްބޮއިކޮޓުުކރުމަށް ްފަތުރުވެރިކަން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .

ނޑުްދެކެން.ްމިަކމާްގުޅުންހުރިްޤާނޫނުތަކާިއްަގވާއިދުތަް އްްހެދުންްމާްބޮޑަްށްބިލަކީްވަރަށްްމުިހއްމުްބިލެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްފަދަް ްއަުތވެދާނެ ްހީނަރުކަމެއް ްެވސް ްކުަޑ ްފަތުރުވެރިކަމަށް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްެވއްޖެ. ްވެސް ލަސް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮވެެގންނުވާނެ ްފުރުޞަތު ްލިބުމުގެ ްެވްސ ްެއކަކަށް ްޖާގައެއް ްެވސް ްކުޑަ ްކަމެްއގެ އެްއވެސް

ްސިނާޢަތަ ްމި ްލާމެހިފައިވާްޤަބޫލުކުރަނީ. ްގުޅި، ްެއންމެންނާ ްހުރިހާ ްސިނާޢަތެއް. ްވެސް ްއެންމެންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ކީ

ސިނާޢަތެއް.ްމިްސިނާޢަތަކީްމުޅިްޤައުމުގެްއެންމެްއަގުމާތްްސިނާޢަތުްވެސްްމެ.ްވީމާ،ްމިްސިނާޢަތްްބަލިކަށިވާްޒާތުެގް

ްއޮ ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްއަދަބު ްހަރުކަށި ްފަރާތްތަަކށް ްކުރާ ްޤަބޫލުކުރަން.ްކަންތައްތައް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ންނަންވާނެ

ްނޯންނަކަްން ްކަމެއް ްނުކުރާނެ ްކޮށްފައި ްައއިސް ްފަހަކަށް ްޒާީތވެގެްންގޮްސ،ްިމ ްއަނެކަުކ ްއެަކކު ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮތަ ްވާނެ ްދެން ްނަމަ ްއަތުވެއްޖެ ްމުހިއްމުކަމާ،ްއެކަމަްށްހީނަރުކަމެއް ްފަތުރުެވރިކަމުގެ ްދޭތެރޭްފާހަގަކުރެވޭ.ްެއގޮތުން ކާ

އޮންނަނީްނުވިސްނިފަ.ްމީްވަަރށްްދެރަްކަމެއް.ްހުއްޓުމަކަށްްގެންނަންޖެހޭްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްމިފަދަްބިލެއްގެް

ނޑުްވަރަށްްބޮޑަްށް މުހިއްމުކަންްވަރަށްްބޮޑު.ްއަދިްއެހާމެްބޭނުންތެރިްވެސްްމެ.ްއެގޮތުންްމިްބިލުްބަލައިގަތުމަށްްއަޅުގަ

ްމި ްދާއިާރެގްތާއީދުކުރަން. ްަވއިކަރަދޫ ްޓަކައި ްކަމަށް ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެއް ްބޭނުންތެރި ްއަދި ްމުހިއްމު ފަދަ

ްނިންމާލަން.ް ްވާހަަކކޮޅު ްައޅުަގނޑުގެ ްހަމައެއާއެކު، ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްޢާރިފަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްދެެކވެމުންދާއިރުަގިއް ްމިއަދު ްވާހަަކ ްބޮއިޮކޓުކުރުމުެގ ްފަތުރުވެިރކަން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ްކަންތައްތަްއްހުރިކަމުަގއިް ްިގނަ ްހޯދަންޖެހޭ ްއަިދްއެއަްށްޖަވާބު ްކަންތައްަތކެއް ްގިނަ ްުސވާލުކުެރވެްނޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްދަންނަވަން. ްެއްްއަޅުަގނުޑ ްއޮންނަނީ ްބިނާވެފައި ްނަުއން ްއައުމާިއ ްއަށް ްރާއްޖެ ްފަތުުރވެރިްނ ްރައީސް. ިޢއްަޒތްތެރި

ނޑުމެންަނށްްރޭގައިްފެނުނީްއިންޑިއަންް ތަނެއްަގއިްއޮންނަްނޫނީްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއޮންނަްހަމަޖެހުމެއްގެްމައްޗަށް.ްއަުޅގަ

ްބިއްލޫިރތައް ްއޭގެ ްހަމަލާދީ، ްކާުރކޮޅަްށ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްހައިކޮމިޝަނަރުގެ ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ ްތަން. ތަޅާލި

ްއަދިް ްސުވާލުއުަފއްދާނެ. ްޤައުމުތަކުން ްބޭރުގެ ްދޭތެރޭ ްހަަމޖެހުމާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަަސރުކުރާނެ. ްނޭދެވޭ ފަތުރުވެރިކަމަށް

ްރަ ްދޭތެރޭްސުވާލުއުަފއްދާނެ.ްޢިއްޒަްތތެރި ްަރއްޖާތެރިކަމާ ްއޮތް ްރާއްޭޖގައި އީސް.ްބޮިއކޮޓުކުރުޭމްބޭރުގެްޑިޕްލޮމެޓުންނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްކަންބޮުޑވާންޖެހެނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫން ްދެއްކުމަކުން ްވާހަކަ ްއެ ްނޫނީ ބުނުމަކުން

ްކަމަށްް ްމަރާ ްޓުއަރިސްޓުން ްއަންަނ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްނުބުނެ، ްބޮއިކޮޓުކުރުމޭ ްކަންތަކުން. ްކުރާ ކަންބޮޑުވާންޖެހެނީ

ޓުއަރިސްޓުންްއަންނާނެތޯ؟ްމީްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަންޖެހޭްސުވާލެއް.ްިދވެހިރާއްޖެްއަްށްްވެއްެޖއްޔާްދެންްމިްރާއްޖެްައށް

ްރަްނވޭް ްެއއަރޕޯޓުަގއި ްއޮތް ްފައިޖައްސާލަން ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ްޓުއަރިސްޓުން ްއެ ްނޫނީ ްއަދި ްއަންނަ ޓުއަރިސްޓުން

ްހައިޖެ ްތިިބްމީހުން ްއަަރއި،ްއެތާ ްގޮސް ްދޯނިފަހަރުގައި ްއޮށޯންނަން ްތަނަކަށްްމަތީގައި ްއެފަދަ ްދިޔައިމަ ްހިސާބަށް ކުކުރާ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބެންޖެހޭ. ްޖަވާެބއް ްެއއަށް ްުސާވލެއް. ްއުފައްދާ ްއެ ްާނންނާނެތޯ ްއަންނާނެތޯ، ޓުއަރިސްޓުން

ނޑަްށްފެނުނީްރޯމާދުވާލުްރާއްޭޖގެްއެއަރޕޯުޓަގިއްއޮށޯންނަންްދިޔަްމަްނޒަ ރު.ްމިއަދުްވެިރކަމުަގއިްތިބިްފަާރތުންްއަުޅގަ

ްހަމައެާއއެްއކޮށްް ްއަދި ްމަންޒަރު. ްދިޔަ ްރަހީނުކުރަން ްމީހުން ްމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ްެއއަރޕޯުޓގަިއ ްރާއްޖޭގެ އަދި

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްތަން. ްދެމުންދިޔަ ްފާޅުަގއި ްގެއްލުންތަްއ ްބޮޑެތިސިންގާ ްއިްނެވސްޓަރުންނަށް ްޮބޑެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްކަން ްމިކަަހލަ ްމިއަދު ްވާހަކަެދއްކިަޔކަސްްރައްޔިތުންނަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްހީކޮށް ްކަމަށް ްއޮޅޭނެ ްޙަޤީޤަތް ތައްތަުކގެ

ްއެނގޭ.ް ްޙަޤީޤަތް ްބެހޭ ްކަންތަްއތަކާ ްާރއްޖޭގެ ްމި ްގޮތާއި ްވަމުންާދ ްރާއްޖޭެގ ްމި ްބޮޑަށް ްމާ ްެއއަށްވުެރ ރައްޔިތުންނަށް

ްކަންތަ ްމިފަދަ ްކަމަކީ، ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް. ްއެްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްކުރުމަށްފަހުގައި އްތަްއ

ކަންތައްތައްްފޮރުވުމަށްްޓަަކިއްއެހެންްބައެއްގެްބޮުލގައިްތުުހމަތުއެޅުވުމަށްްޓަަކއިްމިއަދުްފާޅުގައިްމަަސއްކަތްކުރަމުންދާް

ނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްމިއަދުްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްބަޣާވާެތއްްކޮށްގެންްަރއްިޔތުންްއިންތިޚާބުކުރި ވެރިަކްންްތަން.ްއަުޅގަ

ްހީލަތްތެރިް ްކަންތައްތަެކއް، ްހުރިހާ ްދެންނެވި ްމި ްތެރޭން ްމަަސއްކަުތެގ ްކުރާ ްޓަކައި ްފޮރުވުަމށް ްއެކަން ވައްަޓއިލާފައި

ް ްތަން. ްކުރަމުންދާ ްތެރޭން ްތެޭރގަިއ21ްްރޭވުމެްއގެ ްވިސްނުުމގެ ްަތހުޒީބު ްޤައުމުތަުކގަިއްނޫނީ ްަތހުޒީބު ްޤަރުނުގެ ވަނަ

ްމި ްރާއްޖޭގައި ްމީހުން ްހޭދަކުާރްތިބި ްުޗއްޓީ ްއަދި ްނަފުރަތުކުރާނެކަން، ްދޭތެރޭ ްރާއްެޖއާ ްކުރީމާ ްބަޣާވާތެއް ފަދަ

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭް ްއަދި ްެއނގޭ، ްވެސް ްއެންމެންނަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމީ ްނުރުހޭނެކަން ްހެދުމަްށ ްރާއްޖެ މަންޒިލަކަށް

ްފަތުރުވެ ްއަންނަ ްތަންތަނަށް ްއެ ްޤައުމުތަކުަގއި ްދުނިޔޭގެ ްމިއަދު ްޤައުމުތަކާްޙަޤީޤަތް. ްދުނިޔޭގެ ްނޫނީ ްދިމާލަށް، ރިންނާ
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ދޭތެރޭގައިްހިތުހުރިްބަހެއްްބުނެްއަދިްހިތުހުރިްގޮތަކަށްްޢަމަލުކޮށް،ްއަދިްބޭރުގެްޤައުމުތަކަްށްމަލާމާތާއިްފުރައްސާރަކޮށްް

މަލާމާތްްރައްދުކުރާްމިފަދަްކަންތައްތައްްކުރީމާްެއްޤައުމުތަުކގެްރަްއޔިތުންްެއަކންްއެްކުރާްފަރާތްަތކަށް،ްޫނނީްއެފަދަް

ްކުށްހީއެއް.ް ްކުރެވޭ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްއެއީ ްހީކުރުމަކީ ްކަމަށް ްއަންނާނެ ްހޭދަކުރަން ްޗުްއޓީ ްތަނަކަށް ްދިރިއުޅޭ ބަޔަކު

ނޑުމެންްޢަމަލުތަކަކީްމިްދެންނެވިްކަންތަކަކާް އަޅުަގނޑުމެްނގެްވިސްނުމާއިްފިކުރުްއެއަްށވުރެންްތަހުޒީބުާވންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ް ްވާހަކަްދުރުގައި ްބޮއިކޮޓުކުރުުމގެ ްފަތުރުވެިރކަްނ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑަށް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާން ްޢަމަލުތަކަަކށް ހުންނަ

ްސަރުކާރުންް ްމިއަުދގެ ްގޮތްގޮތަށް ްނާންނާނެހާ ްރާއްޖެ ްފަތުރުވެރިން ްފެންނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދެއްކޭއިުރަގއި

ް ްތަން. ްކުރަމުންދާ ްދިވެހިރާއ7ްްްކަންކަން ްޤައުމުަތާކްފެބްރުއަރީަގއި ްދުނިޔޭގެ ްގެަނއުމަށްފަހުގައި ްބަޣާވާތެއް ޖެއަށް

ްމަލާމާތާއިް ްއެބައިމީހުންނަށް ްއަިދ ްދެކޮޅުހަދަިއ، ްފާޅުގަިއ ްދިއުމަށް ްބަސްބުނަމުންދާ ްޤައުމުތަުކން ްދުނިޔޭެގ ޖެހިގަނެ،

ްބައިނަލް ްވަނީ ްމި ްދިވެހިރާއްޖެ ްމިއަދު ްއިތުރުވެފަ. ްއަށް ްއިންތިހާ ްވަނީ ްމި ްމުޖުތަމަޢުގައިްފުރައްސާރަކުރުން އަޤްވާމީ

އެކަހެރިވާންްފަށާފަ.ްދުނިޭޔގެްޤައުމުތަކުންްމިްރާއްޖެއާްދޭެތރޭްދެކޭްގޮތްްމިްވަނީްބަދަލުވާންްފަށާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްެއް

ދުނިޔޭގެްަޤއުމުތަކުންްރާއްެޖާއްދޭތެރޭްދެކޭްގޮްތްބަދަލުވުމަީކްއެްަޤއުމުތަކުންްރާއްޖެްއަްށްއަންނަްފަތުރުވެރިންްވެސްް

ްޙަޤީޤަތްްމަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ވެގެންދާނެ

ފޮރުވާފައިްއެހެންްވާހަކަަތކެްއްދެއްިކޔަކަސްްދެންްމިްދެްނނެވިްކަންަތއްތައްްއެްނޫންްެއހެންްގޮތަކަށްްހިނގާނެްކަމަށްް

ްައޅުގަް ްއެްއގޮތަަކށްވެސް ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޤަބޫލުކުރުމަކީ ނޑުމެން ްނޫން.ްައޅުގަ ްކަމެއް ްޤަބޫލުކޮށްގެްނވާނެ ނޑުމެން

ނޑުމެންނަށްްދުނިޔޭގެްޤައުމުތަުކގައިްތިބިްމީހުންނާްދިމާލަށްްހިތުހުރިްއެއްެޗއްްޮގވައިްމަލާމާތްކޮށްފަިއް ޙަޤީޤަތަކީްއަުޅގަ

ނެކަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނޭގްކަމަކީްބޭރުްއަނެއްޮކޅުންްުޓއަރިސްޓުންްައންނާށޭްއަޅުަގނޑުމެންްބުންަޏކަސްްނާންނާ

ްރާއްޖޭގަިއް ްމި ްގޮތްގޮތަށް ްނޯންނާނެހާ ްރައްކާތެރިކަެމއް ްއަންނައިރުގައި ްތަނަށް ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ޤައުމުތަކުގެ

ްގޯސްް ްއެއީ ްހީކުރާހީކުރުމަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްައންނާނެ ްމީހުން ްއެ ްދެން ްކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަްއ

ްރާއްެޖް ްމީހުން ްޤައުމުތަކުގެ ްބޭުރ ްއަދި ްޓަކަިއ، ްެގނައުމަށް ްޓުއަރިސްޓުން ްބޭރު ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހީއެއްކަން.

ްމަޞްލަޙަތުް ްހަމަޖެހުމާއި ްާވން. ްބަަޔކަށް ްއަޅާލައި ްެއއްބާރުުލންދޭން. ްއެހީތެރިކަމާއި ްމީހުންނަށް ްއެ ްޓަަކއި ގެނައުމަށް

ްޤައު ްއޮތް ްސުލްޙަމަސަލަސްކަން ްގޮތަކުންްއޮތް، ްނޫން ްމި ްރައްޔިުތންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްހަދަން. ްިދވެހިރާއްޖެ މަކަށް

ްމިައުދް ްކޮށްކޮށްފައި ްކަން ްގޮތަކަށް ްހުރިހާ ްނޫން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްުނވާނެ ފައިދާއެއް

ްމަސައްކަެތއްް ްކިތަންމެ ްޓަކައި ްފޮރުވުމަށް ްކަންކަްނ ްއެ ްފަރާތްތަުކން ްތިބި ްރަްއޔިތުންްްސަރުކާރުަގއި ްިދވެހި ކުރިޔަސް

ްއިންެވސްޓުމެންޓުތައްް ްބޮޑެތި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމީހުންނާ، ްއަރަންދިޔަ ްއެއަރޕޯޓަށް ްތިބީ ްރައްޔިތުްނ ްދިވެހި ްހޭލާ. ތިބީ

ްރާއްޖެް ްމި ްމީހުންނާ، ްމަޙްރޫމުކުރަމުންދާ ްބަސްބުނުމުން ްރައްޔިތުންެގ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއަދި ްމީހުންނާ، ހަލާކުކުރަމުންދާ

ްޖެއް ނޑަށް ްއެނގޭެންބަ ްއެކަން ްސަމާލުވެ. ްވަރަށް ްދޭތެރޭ ްމީހުންނާ ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ްޓަކަިއ ސުމަށް

ގައިްވޯެޓއްްލެިވއްޖެްއާޔްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންްިތބީްކިހިނެއްކަން.ްއެްރަްއޔިތުނ9ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމާދަމާްެވސްް
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ްގެންދާނެްއެދެނީްކޮންގޮެތއްކަން.ްއެްަރއްޔިތުންްއެދެނީްމިްރާއްޖެްެއހެ ްއޮްނނަްގުޅުންްކުރިއަށް ންްޤައުމުތަކާްއެއްކޮށް

 ބައެއްކަންްުނވަތަްނޫންކަން.ްނޫނީްވެއްޖެްއޔާްހަލާކުކުރާނެްބައެއްކަން.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

 ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްބޮއި ްފަތުރުވެިރކަން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްިމް`. ްބިލެއް ްމަނާކުރުމުގެ ްގޮވާުލން ޮކޓުކުރުމަށް

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްހުށަހެޅުއްވީތީ ްޢާރިފު ްޢަީލ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްވައިކަރަދޫ މަޖިލީހަށް

އެހެންްމިްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ!ްމިފަދަްބިލެއްްޤާނޫނެއްގެްސިފަިއަގއިްައއުންްމިހާރުްމާްބޮޑަށްްވެސްްލަސްވެއްޖެ.

ްބޮޑުް ްއެންމެ ްއަށް ްރާއްޖެ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއަކީ ްދާއިރާ ްދެ ްމި ްމަސްވެރިކަމާ، ްފަތުރުވެރިަކމާއި ދަންނަވަންޖެހެނީ

ްއާމްދަނީއެއްް ްބޮޑު ްއެންމެ ްފަތުރުވެރިކަަމީކ ްޚާއްޞަކޮށް ްމީގެތެރެއިން ްދާއިރާ. ްދެ ްވަންނަމުންދާ އާމްދަނީއެއް

ްދާއިރާ. ްލިބެމުންދާ ްއަދިްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮްށގެން، ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގިނަ ްމާ ްއަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

މަސައްކަތްތަެކއްްކުެރވެންްހުރިްބައެއްްވެސްްނޫން.ްއަދިްމިްފަދަްމަސައްކަތެއްްކޮްށގެންްާއމްދަނީއެއްްލިބޭނެްމާްގިނަް

ނޑުމެންނަކީްތެޔޮްނަގާްަބއެއްް ނޑުމެންނަކީްަދނޑުހައްާދްްވަސީލަތްތަެކއްްެވސްްހުރިްަބއެއްްނޫން.ްއަުޅގަ ނޫން.ްއަުޅގަ

ްގިނަް ްމާ ްކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހެންގޮސް ްނޫން. ްބައެއް ްވިޔެހަދާ ްފޭރާން ނޑުމެްނނަކީ ްއަުޅގަ ްނޫން. ބައެއް

ްއޮތީ.ް ްމި ްލިބިފައި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްވަސީލަތްތަކެއް ްމަދު ްވަރަްށ ްނެތް. މަސައްކަތްތަެކއް

ްމަސަްއކަތެްއް،ްއެހެންވީމާ ްެއއްވެްސްބަަޔކު ްއެްއވެްސްސިޔާީސްމަޤްޞަދެއްަގއި ްޓަަކއި ްޮބއިކޮޓުކުރުމަށް ފަތުުރވެރިކަން

ްއިޤްތިޞާުދް ްބޭނުމުގައި،ްާރއްޖޭގެ ްހަލާކުކޮށްލުމުގެ ްިދެވހިރާއްޖެ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ ްަކމަކީ ްވާނަމަ،ްއެ ްކަމުަގއި ކުރާ

ްކުރާ ްޭބނުމުގައި ްަވއްޓާލުމުގެ ްގޮތަަކްށްްއަނދަވަަޅކަށް ްލިބޭ ްއަދަބެއް ްމީހުންނަށް ްކުރާ ްކަންކަން ްމިފަދަ ްހަމަ ކަމެއް.

ްއެހެންނަމަވެސްް ްދެކޮޅެއްނުހަދާނެ. ްދަރިޔަކު ްިދވެހި ްއެއްވެސް ްތެދުވެރި ްޤައުމަށް ްހިތުން ނުޑ ްއަޅުގަ ްހެދުމަށް ޤާނޫނެއް

ްިސާޔސީ ްހަމަ ްވެސް ްމި ްހުށަހެޅުމުން ްބިލު ްމި ްފެްނނަމުންދަނީ ްމި ްއެްއވެްސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުމެއްަގއި

ްވަރަށްް ްފަހަކަށްއައިސް ްމި ްބޮއިޮކޓުކުރުމަްށ ްފަތުރުވެރިކަން ްއާދެ! ްވާހަކަތަެކއް. ްދެެކވެމުންދާ ްގޮތަކަށް ތާކުންތާކުނުޖެހޭ

ްބޭރުް ްދިވެހިން ްއަދި ްފާޅުކުރަމުންެގންދޭ. ްޚިޔާލުތައް ްމި ްއެބަ ްލީޑަރުން ްސިޔާސީ ްއެިކއެިކ ްޖަލްސާތަކުަގއި ގިނަ

ްޚިޔާނާތްތެރި،ްްޤައުމުތަކުަގއި ްޤައުމަށް ްހަމަ ްސީދާ ްހަމަ ްމިއީ ްހިްތވަރުދެމުންގެންދޭ. ްއެބަ ްކަމަށް ްމި ްެވްސ ތިެބގެން

ްއަދަބަީކް ްހުށަހަޅައިފައިވާ ްމި ްބިލުން ްމި ްނުވަތަ ްޤާނޫނުން ްމި ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްބަެއއް.ްމިފަދަ ްޣައްދާރުވާ ޤައުމަށް

ްމާ ްމިއަށްވުރެ ްައދަބެއް. ްކުޑަ ްމާ ްހިތުން ްކަމުގެްްއަޅުަގނޑު ްދޭންޖެހޭނެ. ްމީހުންނަށް ްގޮވައިލާ ްކަމަށް ްމި ްައދަބު ބޮޑު

ނަޑއަޅާފަ.ްމިއަްށވުެރް ްކަ ްއަދަބެއް ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށް ްއޮންނަނީ ްމި ްބައިަގއި ްބެހޭ ްއަދަބާ ްބިލުގެ ްމި ްބަލާއިރުަގއި ބާވަތަށް

ްއަޅުް ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްދޭންޖެހޭނެކަމުގައި ްމީސްމީހުންނަށް ްމިފަދަ ްއަދަބެއް ްބޮޑު ްބިލުްމާ ްމި ްއުއްމީދުކުރަން ަގނޑު

ކޮމިޓީއަކަށްްގޮްސގެންްވާހަކަެދކެޭވއިރުަގއިްމިްކޮމިޓީންްެވްސްއަދަބާްދޭތެރޭްއަދިްއިތުރަށްްވިސްނާަވޑަިއގެންްމިްއަދަބުް



48 

 

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްވިސްނަްނޖެހޭ ނޑުމެން ްކަމަށް.ްާއދެ!ްއަުޅގަ ްނިންމަވާނެ ްެއްޭބފުޅުން ްޮބޑުކުރުމަށް ތަންކޮޅެއް

މެދުގައިްކިތަންމެްބޮޑުްޚިޔާލުްތަފާތުވުންތަކެއްްއުފެދިގެންްައއިކަމުަގއިްވީނަމަވެސްްމިްޤަުއމަކީްވަކިްބަެއްއގެްޤައުމެްއް

ްގެއްލުންހުިރް ްޤައުމަށް ްޤައުމެއް. ްވެސް ްއެންމެންގެ ްހަމަ ްޤައުމަކީ ްމި ްނޫން. ްޤައުމެއް ްމީހެއްގެ ްދެ ްއެންމެ ނޫން.

ް ްހެޮޔއެދޭ ްޤައުމަށް ްކަެމއް ްއަދިްއެްއވެސް ްދަތި ްގެއްލުމާއި ްލިބޭ ްސަބަބުން ްކޮްށެގންނުވާނެ.ްއެކަުމގެ ްދަރިަޔކު އެްއވެސް

ްވުރެް ްމުއްސަނދިންނަށް ްބޮޑެތި ްއެންމެ ްތަަޙްއމަލުކުރަންޖެހޭނީ ްކެުކޅުންތައް ްކުރިމަތިވާ ްޤައުމަށް ްގޮތުން އިޤްތިޞާދީ

ންމެްބޮޑަށްްއިހުާސސްކުރެވޭނީ.ްއެްމީހުންނަށްްއެންމެްނިކަމެތިްފަގީރުން.ްއެްފަގީރުންނަށްްމިކަމުގެްވޭާނއިްކެކުޅުންްއެ

ްތާއީުދކުރަން.ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބިލަށް ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްލިބެމުންދާނީ. ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްެގއްލުންތައް ްކަމުެގ އެ

ދެންްމިްބިލުްްއަދިްމިފަދަްބިލެއްްހުށަހެޅުއްީވތީްއަދިވެސްްއެއްފަހަރުްމިްބިލުްހުށަހެޅުއްވިްފަރާތަށްްޝުުކރުދަންނަވަން.

މަޖިލީހަށްްބަލައިގަނެ،ްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްއަދިްމިއަްށވުރެްެވސްްރަނގަޅުްއިޞްލާޙުތަަކކާްއެުކގައިްމިްބިލުްމަޖިލީހުގެް

ްފުރުޞަތަްށް ްދެއްވި ްނިްނމާލަން. ްވާހަކަޮކޅު ްއަޅުަގނުޑގެ ްއުއްމީދުކުރަމުން، ނޑު ްައޅުގަ ްއަންނާނެކަމުަގއި ތަޅުމަށް

ްއްސަލާްމޢަލައިކުމް.ޝުކުރުދަންނަވަން.ްވަް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާް

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްފަތުރުވެރިކަމަކީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސިޔާސަުތގެްތެރޭގައިްިހމެނޭްކަމެއް.ްއަޅުަގނޑުމެންެގް

ްގެސް ްއަސާަސކީ ްއެއް ްމައިަގނޑު ްއެންމެ ްއެއްކިާބވެފަިއވާްސިޔާސަތުގެ ްއޫރުމަހުން ްރަލާިއ ްިވޔަފާރި. ްހައުސްގެ ުޓ

ްމަރުޙަބާކިޔަން.ް ްއަބަދުެވސް ްއެމް.ޑީ.ޕީްނ ްއަށް ްވިޔަފާިރ ްޓޫރިޒަްމެގ ްބިނާެވގެންާވ ްމަްއޗަށް ްއުސޫލުތަުކގެ އިސްލާމިކު

ްތަހުޒީ ްވަރަށް ްޓޫރިސްޓުންނަކީ ްއަންނަ ްއަށް ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ،ްރާއްޖެ ްމިއަދު ްއަންނަްއަޅުަގނޑުމެން ްޤައުމުތަކުން ބު

ްެވގެންނުވާނެ.ް ްޤައުމު ްމި ްަޤއުމަކަްށ ްއަރަިއގަންނަ ްކަރާަމތަށް ްއިންސާީނ ްއޮތްއިުރ ްއެކަްނ ްއެހެން ޓޫރިސްޓުން.

އެހެންވީމާ،ްމިފަދަްބިލަކީްމިައދުްހަމަްވަރަށްްއަވަހަށްްފާސްކުރަންޖެހިފައިވާްބިލެއް.ްއެްބިލުގެްސަބަބުންްރާއްޖެްއަްށް

ްލިބޭ ްހުރިހާްމަސައްކަތެއްްމިްސަރުކާރުންްއެްދަނީްކުރިއެރުން ްކުރަންޖެހޭ ްބޮއިކޮޓުކުރަން ްބިލެއް.ްމިްފަތުރުވެރިކަން ނެ

ްހަމަް ްދިޔަީއ ްޓަކައި ްހިފުމަށް ްއެއަރޕޯްޓ ްއޮތް. ްއެބަ ްފެންނަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސާުފކޮށް ްވަރަށް ްއެކަން ކުރަމުން.

ްތވަރާްެއއްކޮށް.ްޑރ.ްއަފްރާޝީމްްައަވހާރަކޮށްލީްވެސްްހަމަްިތަޔްތިޔަްވިދާުޅާވްޢަދާލަތުްޕާޓީގެްމީހުންްސަރުކާރުގެްހި

ވިދާޅުވާްބޭފުޅުން.ްހަމައެާއެއްއކޮށްްރާއްޖެްޓީީވގައިްވެސްްރޯކޮށްލީްވެސްްހަމަްއެްބޭފުޅުން.ްމިއީްއިންސާނީްކަރާމާތާއިް

ްފެން ްމި ްމަންޒަރުތަކެއް ްއަރައިގަތުމުގެ ްއަށް ްފުރާނަ ްއިންސާނާގެ ްޙުރުމަތާއި ްއެީއްއިންސާނީ ްރައީސް ްސިލޯނުގެ ނަނީ.

ްެއް ްތަޅައިލާފައި ްހަމަ ްވެސް ްކާރު ްސަފީުރގެ ްއިންޑިޔާގެ ްބޭފުޅުން. ްވިދާޅުވާ ްތިޔަ ްވެްސްހަމަ ްގޮވީ ްމީހެކޭ ސިހުރުހަދާ

ްކަންތައްތަެކއްް ްހުރި ްނޫން.ްތަޙްޤީޤުކުރެވިފައި ްކަންތައްތަެކއް ްހުރި ްބެލިފައި ްޤައުމުގައި ްމި ްކަންތައްތަކަކީ ވަނީ.ްމިހިރަ

ްބިނާވެފައިްްނޫން. ްމުޖުތަމަޢެއް ްދިރިއުޅޭަވރުގެ ްއިންސާނުން ްރާއްޭޖގައި ްކަމަކީ. ްހުރަސްއެޅޭ ްފަތުރުވެރިކަމަށް މިއީ
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ްމިް ްސަރުކާރުން. ްމި ްފާުޅގައި ްދަނީ ްއެ ްކުރަމުން ްމިކަްނކަން ްބޮއިކޮުޓކުރެވެނީ. ްފަތުރުވެިރކަން ްސަބަބުން ނެތުމުގެ

ްނވީމާ،ްމިަކންކަންްހުއްޓުވުމަށްްޓަަކއިްައޅަންޖެހޭްފިޔަވަޅުތައްްއެޅުމަީކްސަރުކާރަށްްާވގިވެިރވާްަބއެއްްޕީ.ޕީ.އެމަކީ.ްއެހެ

ްިމް ްަދއްކަން ްވާހަކަ ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ްތިބެ ްނުކުރެިވ ްއެކަންކަްނ ްކަެމއް. ްކުރަންޖެހިފައިވާ ްކޮންމެހެންވެސް މިއަދު

ްހުރަސްއެޅޭނެ ްފަތުރުވެރިކަމަށް ްއަރައިގަތުމަްށވުރެ ްކަރާމާތަށް ްއިންސާނީ ްޖެހެނީ. ްބޮއިކޮުޓކުރެވޭެން، ފަތުރުވެރިކަން

ްރާއްޖޭގަިއް ްދަނީ. ްމި ްއަަރއިގަންަނމުން ްކަރާމާތަށް ްއިްނސާނީ ްބޮުޑކޮށް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްނޯންނާނެ. ްކަމެއް އެްއވެސް

ްމިް ްބޭރުން ްހަމަތަކުގެ ްއުޫސލާއި ްގަާވއިދު، ްޤާނޫނާއި ްމެންބަރުން ްތިބި ްހޮވާފައި ްރައްޔިތުން ްނެތި ޢަދުލުއިންޞާފު

ް ްއެަބްމަޖިލީހުން ްހުއްުޓވެން ްކަންކަން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްހުރަސްއެޅުމަކީ. ްފަތުރުވެރިކަމަށް ްއެީއ ްދަނީ. ްއެ ބޭރުކުރަމުން

ްވަކިް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްލިބެން ްހަމަހަމަކަން ްއެންމެންނަށް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤާއިމުކުރެވެން ްއިންސާުފ ްރާއްޖޭގައި ޖެހޭ.

ްމީހަކަ ްމަސައްކަްތކުރާ ްފިކުެރއްަގއި ްވަކި ްއެއީްވިސްނުމެްއގަިއ، ްއަދަބުދިނުމަކީ ްއަށް ްޭއނާ ްގެންގޮސް ްއޭނާ ްވާތީ ށް

ްލާމެހިފައިވާް ްދުނިޔޭަގއި ްމިއަދު ްެވސް ްއަކީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްމިއަދު ްމުޖުތަމަޢު އިންސާނީ

ްޢަ ްހަޑިމުޑުދާރު ްހިނގަމުންދާ ްމި ްޤައުމުގައި ްއެހެންކަމުން،ްމި ްޤައުމެއް. ްއުޅެމުންދާ ްދުނިޔޭގެްދުނިޔެއެްއގައި މަލުތަކަކީ

ްަޤއުމުތައްް ްތަހުޒީބުވެފައިވާ ްދުނިޔޭގެ ްކަންކަމަކީ ްމި ްމަންޒަރުތަކެއް. ްފެންނަމުންދާ ްވެސް ްޤައުމުތަކަށް އެހެން

ްދަނީ.ް ްއެ ްހިންގަމުން ްބޮޑުކޮށް ްސަރުކާރުން ްމި ްދަނީ. ްމި ްހިންގަމުން ްކަންކަން ްމި ްޫނން. ްކަންތައްތަކެއް ޤަބޫލުކުރާނެ

ްމިއަ ްހަމަ ްފަތުރުވެިރކަްންމިއާއެްއކޮށް ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅުންނަކީ. ްޕީ.ޕީ.އެމް ްވިާދޅުވާ ްތި ްބޭފުޅުން، ްާވގިވެިރވާ ށް

ްކޮންމެހެންް ްހަމަ ްމިއަދު ްފާސްކުރުމަކީ ްމަޖިލީހުން ްމި ްބިެލއް ްނުވަަތ ްޤަރާެރއް ްގޮަވއިލާ ްބޮއިޮކޓުކުރުމަށް މަނާކުރުމާއި

ްބޮ ްފަތުރުވެރިކަން ްެއއާެއއްކޮށް ްކަންކަން. ްމަސައްކަތްތަްއްކުރަންޖެހިފައިވާ ްއެންމެހައި ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ިއކޮޓުކުރުމަށް

ްއަންދާލަނީ.ް ްކާރު ްސަފީރުންގެ ްބޭރުގެ ްރޯކުރަނީ. ްތަންތަން ްސަރުކާރުން. ްމި ްދަނީ ްއެ ްކުރަމުްނ ްދާއިރާެއއްަގއި ފުޅާ

ްވަިކކު ްމަޖިލީހުން ްމެންބަރުން ްތިބޭ ްހޮވާފަިއ ްރަްއޔިތުން ްއަނިާޔވެރިވަނީ. ްއަށް ްފުރާނަ ްިމްމީހުންގެ ްމިހެންގޮސް ރަނީ.

ްކުަރއްވަނީ؟ް ްއެ ްމި؟ްކޮންކަމެއްތޯ ްމިބޭފުޅުން ްނެތް.ްކީކޭޯތްކިޔުްއވަނީ ްވާހަަކއެއް ްނުދައްކާނެ ްވާހަކަދައްކާަފއި މީހުންގެ

ވަނަްގަރުުނގަިއްދުނިޔެްޤަބޫލުކުރާްކަމެްއްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްހަމަްެއ21ްްއިންސާނުންނަށްްއަނިޔާކުރުަމީކްމިއަދުް

ްބޭފު ްދައްކާްހުރިހާ ްވާހަކަ ްއެ ްކުރަމުންދަނީ. ްކަންތައްތަކޭ ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްސަރުކާރުން ްމި ްވިދާޅުވަނީ ްއެ ްވެސް ޅުން

މީހުންްގޯސްވަނީ.ްކޮމަންވެލްތުްވެސްްމިއަދުްގޯސް.ްޔޫ.އެންްވެސްްމިއަދުްގޯސް.ްއެހެންްތަންތަންްވެސްްމިއަދުްގޯސް.ް

ްއެހެންވީމާ ްގެންދާތީ. ްވާހަކަަދއްަކމުން ްއިންސާފަށް ްއެއީ ްބަަޔުކް، ްތިބި ްބުއްދިފިލާފައި ްހަމަ ްއެްއކިބާެވ، އިންސާފުން

ދައްކާނެްވާަހކަެއއްްމިއަދުްެދންްމިްޤައުމުގައިްނޯންނާނެަކންްރަނގަޅަށްްފެންނަމުންްމިްދަނީ.ްމިްމަޖިލީހުގައިްވޯެޓއްް

ްގެްނދަނީ.ްރައްޔިތުްނގެްބަސްބުނާނީް .ްމިްމަޖިލީހުންްނިންމީމަ،ްނަގާތީްކޮންކަހަލަްޖަރީމާތަެކްއތޯްމިއަދުްހިންގަމުންްމި

ްދުވަހެއްް ްކިހާ ްނެތި ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްެއަކން ްނިމުނީ. ްއެ ްކަމެއް އެ

ްއިނގޭތޯ،ް ްނުހިންގަމޭ ްހިންގިތޯ؟ ްޖަރީމާތައް ްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންދިޔައީ. ްމަސައްކަތްކުރަމުން ވަންދެންތޯ
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ްރައީސްް ްހަމަްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ ްމި ްސަރުކާރު ްިމ ްރުޖޫޢަވާނެ. ްއެއްެޗއް ްޮކންމެ ްއަސްލަށް ްއިންސާފާއި ްއެހެންީވމާ، .

ްރައްޔިތުްނެގް ްބަޣާވާތަކީ ްާޤއިމުކުރެވޭނެ. ްޤައުމުގައި ްމި ްއިންސާފު ްދަނީ. ްމި ްނިމެމުން ްއިނދަޖެހި، ރަނގަޅަށް

ްައޅުަގނ ްވެރިަކމެއް ްޤާނޫނީ ްޤައުމުަގއި ްމި ްނޫން. ްެއއްެޗއް ްޓަަކިއްޤަބޫލުކުރާނެ ްކުރުމަށް ްއެކަްނ ްހިންގާަނން. ޑުމެން

ްމިް ްނުބޭްއވޭނެ. ްޤައުމު ްމި ްއެްއކިބާެވ، ްވެރިކަމުން ްާޤނޫނީ ްތިބީ. ްމި ްނުކުމެ ްމިއަދު ްފޫަގޅާފަިއ ްބާރުަލއި އެމް.ޑީ.ޕީ

ްވަމު ްކަންތައްތައް ްވާންެޖހޭ ްދެން ނުޑވާލަިއގެން ްބާުރކަ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްޤައުމުގެ ްބަޣާވާތެްއކޮށް،ްމި ްމިްޤައުމުަގއި ން

ްވާިގވެިރވާް ްއަށް ްއޭނަ ްކެބިނެޓާއި ްއޭނަގެ ްވަޙީދާއި ްބާޣީ ްސީދާ ްހަމަ ްިޒންމާއުފުލަންޖެހޭނީ ްކަމެއްގެ ްހުރިހާ ްމި ދަނީ.

ްއިރާދަކުރެއްިވއްާޔް ްހާޒިރުުކރާނަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހާޒިރުކުރެވޭނެ. ްމީހުން ްއެ ްކުރިމައްޗަށް ްއިންސާފުގެ މީހުން.

ްސާބި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއިންތިޚާބު ްމިްމިއަންނަ ްޤާއިމުކުރާނަން. ްޢަދުލުިއންޞާފު ްޤައުމުގައި ްމި ްކާމިޔާުބކޮށް، ްއެއްކޮށް ތުކަމާ

ްއެކަންް ްލިބިގެންދާނެ. ްހޯދިގެންދާނެ. ްޤައުމުގައި ްމި ްރައްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ޤައުމުަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެ ްދަނީ. ްމި ްަމސައްކަތްކުރަމުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޓަކައި ްއަރަިއގަންނާނެްކުރުމަށް ްކަރާމާތަށް ްއިންސާީނ ންނަކީ

ްޮގަވއިލާނީް ްއަބަދުވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްބައެއް ްއަނިޔާުކރާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްނޫން. ބައެއް

ްއެް ްޓަކައި. ްޤާއިމުކުރުމަށް ްމާޙައުލެއް ްދިރިއުޅެވޭނެ ްެއުކ ްއަމަންއަމާންކަމާ ްރާއްޖޭގައި ްސުލްޙަމަސްލަޙަތުކަމަށް.

ނޑުމެންްކުރާތީވެްނިކުމެްއަނިާޔވެިރަވމުންްމިްދަނީ.ްއަނިޔާްއަކީްައބަދުްދުނިޔޭގައިްދެމިއޮންނާނެް މަސައްކަތްތައްްއަުޅގަ

ކަމެއްްނޫން.ްއަނިޔާްއިންްމިްޤައުމުްސަލާމަތްވާނެ.ްއަނިޔާްއިންްމިްޤައުމުްސަލާމަތްެވގެންްރައްޔިތުންނަށްްހިމާޔަތާިއް

ްއެކަން ްލިބޭނީ. ްމިްްރައްކާތެރިކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްނިކުމެ ްމިއަދު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޓަކައި ކުރުމަށް

ްދަންނަވަނީްފަތުރުވެރިކަންްބޮިއކޮޓުކުރުމަކީްއެމް.ޑީ.ޕީ...

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ްވާހަ ްބިލަށް ްމި ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެްސްޝުކުރިއްާޔ، ްފުރަތަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްކުރިން ކަދެްއކުމުގެ

ްނޭނގޭް ްގޮތް ްހުރި ްއަޅާފައި ްމެޝިނަށް ްކޮފީ ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދު ްބޭނުމީ ްދަންނަވާލަން ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޓެްސޓު ްއެ ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެްސ ްނޭނގެ. ްައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ްކަމެއް ްޯކޗެއް ްއެއީ ްޒަހަރުކަމެްއ، ްެއއީ ކޮްށްއެްއޗެްއ،

ނޑަށްްދެންް ްއަވަހަކަށްްފޯރުކޮްށދެއްވާށޭ.ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަްށްވީހާވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް؛ްއެއާްބެޭހްމަޢުލޫމާތުްއަޅުގަ

ްހުރިް ްއެތެރޭަގއި ްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެ ްވަަށއިގެން ްނުވަތަ ްވެސް ްކައިރީަގއި ްކޮީފްމެޝިނު ްއެ ްބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން

ްކެމެރާތަ ްސެކިޔުރިޓީ ްދަނީ.ްހުރިހާ ްމި ްެވގެން ްދުވަސް ްގިަނ ްވުރެ ްއަހަރަށް ްދޮޅު ްމިހާރު ްހަލާުކވެފަ. ްހުރީ ެކއް

ްއެެވްސް ްވެސް ްއެދިގެން ްރަނގަޅުކުރަްނެވގެން ްެކމެރާތައް ްބަޖެޓުކޮްށގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްމި ްދުވަސްެވގެން ްގިނަ ްވުރެ ްއަހަރަށް ްދޮޅު ްމިހާރު ްވެްސ ްރައީސް.ްްމަރާމާރުނުކުރެވިގެންދާތާ ްޢިއްޒަތްތެރި ދަނީ.

ްރައްޔިތުންގެް ްމީހުން. ްތިބި ްއިންތިޚާބުކޮށްަފއި ްަރއްޔިތުން ްގޮުތގައި ްމަންދޫބުންގެ ްަރއްޔިތުްނގެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ
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ނޑުމެންެގްފުރާނަްއަށްްގެއްލުންވާވަރުްކަމަކަށްްވެގެންިދއުމަކީްމުޅިް މަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަންްއަދާކުރުމަކީްމިހާރުްއަޅުގަ

ްކޮންމެްޤަ ްމަންދޫބުން ްރަްއޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްނުރައްކަލެއް ްއޮތް އުމަށް

ްރައްޔިތުްނގެް ްއެޓޭކުަތއް. ްނިސްބަތްވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްުހރިހާ ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްއެޓޭކުތަކަކީ ްމިދާ ްއަށް ްފުރާނަ މީހެއްގެ

ް ްަވޒީެރއްެގ، ްދައުލަތުެގ ްލާްމަޖިލީހުގެ؛ ްވޯޓެއް ްނެތްކަމުގެ ްިއތުބާރު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްަވޒީރަކަްށ ސަރުކާުރގެ

ްވަރަްށް ްވެސް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްައޅުަގނޑުމެން ްއައުމަކީ ްހަމަލާތަކެއް ްމިކަހަލަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަހަރަކު ކޮންމެ

ްމަޖިލީހަށް ްފަހުންްރައްޔިތުންގެ ްކަންކަން.ްއެންމެ ްތިބެންޖެހޭނެ ްއިތުބާރުްނެްތްްސަމާލުވެގެން ްވަޒީެރއްގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުްހަނދާންަވނީްޑިފެންސްްމިނިސްޓަރުްނާޒިމުގެްއިތުބާރުްނެތްކަމަށްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިް ކަމަށް؛ްއަުޅގަ

އެކިެއކިްވީއިރުްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްވ1:27ްްާގައިްކަަމށްްވަންޏާމ1:32ްުދުވަހުްވޯޓުލަނީް

ްއައިްސ،ްެއއްބައިމީހުންެގް ްތުރެޓް ްކަހަލަ ްއެކި ްމީހުންނަށް ްއެކިެއިކ ްދަރިންނާއި ްއަނބިންނާއި ްފިރިންނާއި މެންބަރުންގެ

ް ްހެދި، ްވެްސ ްހަްއޔަރުކޮށް ްއޮފީހުގައި ްފުލުސް ްގެންގޮސް 1:32ްްދަރިން ްޯވޓުނަގަންޏާ ްމިއަުދ1:27ްގައި ގައި.

ްއޮ ްވޯޓެއް ްކުރިމަތީގަިއ ްކޮފީްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ްމެންބަރުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެންނަނީ ްމި ތީީތވެ

ްަރއްޔިތުްނެގް ްއެހެންވީމާ، ްތަން. ްހުރި ްއަޅާަފއި ްބޭސް ްކަހަލަ ްއެކި ްނުވަތަ ްޒަހަރު، ްފާޑުފާުޑގެ ްއެކި މެޝިނަށް

ްގެއްް ްއަށް ްފުރާނަ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއަދާކުރުމަީކ ްެމންބަރުކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރުްމަޖިލީހުގައި ްކަމަކަށް ލުންވާވަރު

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްނުކުތާއެްއ ްއެންމެ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލައިާލިއރު ްބިލަށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްގޮސްފި. ވެގެން

ބޭނުންވަނީ.ްޓުއަރިޒަމްްޮބއިޮކޓުކުރުންްމަނާކުރާްބިލު.ްއަުޅަގނޑަށްްފާހަގަކުެރވެނީްސަުރާކރަށްްނިސްބަތްވާްޕީ.ޕީ.އެްމގެް

ް ްފިރުމާފައި،ްއަެންއްފަރާތުން ްއަތުން ްއެްއ ްމިއީ ްބޭނުމީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްާވއިރު ްބިލަަކށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ްއަނިާޔކޮށްފައި،ް ްަރއްޔިތުންނަށް ްއަތުން ްެއއް ްައރައިގަނެފަިއ، ްޙައްޤުތަކަށް ްއިންސާނީ ްއަުތން ްއެއް ްޖަހަނިއްޔޭ. އަތުން

މޭްބުނީމާްެއއީްދެކޮޅުޖެހޭްވާހަަކއެްއްނޫން.ްދުނިޔޭގެްތާރީޚަށްްބަަލއިލާއިުރްއަނެއްްއަތުންްުޓއަރިޒަމްްޮބިއކޮޓުްމަނާކުރު

ްެއކިެއކިް ްދުނިޭޔަގއި ްތާީރޚުގައި ްވެސް، ްބަލައިލާއިރު ްޮގތަށް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްވީހާތަނަށް ްިމ ްކަންކަން ްދުިނޔޭގެ ވެސް،

ްވެް ްބަލައިލާއިރު ނޑު ްއަުޅގަ ްބޮއިކޮޓުތަކަށް ްުހރި ްޮގވައިލާފައި ްބޮޑީޝޮްޕްބޮއިކޮޓުތަކަށް ްނުވަތަ ްނެސްލޭ، ްމިސާލަށް ސް

ްތަކެިތް ްއެ ްއޮންނާނީ ްޮގަވއިާލފައި ްޮބއިކޮޓުަތކަށް ްވެސް ްތަންތާނގައި ްއެކި ްދުނިޔޭގެ ްކޮފީ، ްކަހަލަ ްެއކި ނުވަތަ

ްޙައްޤުތަކަށްް ްއިންސާނީ ްޤަދަރަށް، ްއިންސާނީ ްކަރާމަތަށް، ްއިންސާނީ ްހިސާބަކުން ްކޮންެމވެްސ ތައްޔާރުކުރުުމގައި

ްރައީސް.ްްއަރަިއގަންފައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮގވާަލނީ. ްއެ ްބޮއިކޮޓުކުރަން ްޕްރޮޑަކްޓް ްއެ ްނިކުންނަ ްއާޚިރު ްޭއެގ އޮންނާތީ.

ްޙައްޤުތަކަްށް ްއިންސާނީ ްއޮތީ ްދައްކާަފއި ްއޮތިްއޔާ ްަދއްކާފައި ްަބޔަކު ްވާހަަކއެއް ްބޮއިކޮުޓގެ ްޓުއަިރޒަމް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްޙައްޤު ްއިންސާނީ ްފަރާުތން ްަގވައިލާފަިއްއަރަިއގަނެ،ްސަުރކާރުގެ ްބޮއިކޮޓަށް ްިވއްާދފައި ްެއއާ ްައރައިގަނެފަިއވާީތވެ ތަކަށް

ްާޚއްޞަކޮްށް ްވެސް، ްބަލައިލާއިރު ްނޫސްތަކުން ްދުނިޔޭގެ ްބޭުރ ްވެސް، ްވާހަކަތަކުން ްދެެކވޭ ްރަށުތެރޭގައި ްއަދި ވާނީ.

ިރސޯޓުތައްްބޮިއކޮޓުކުާރްވާހަަކްސަރުކާރަށްްނިސްބަތްާވ؛ްއިްނސާނީްޙައްޤުތަކަށްްާޚއްޞަކޮްށްއަރަިއގަންނަްފަރާތްތަުކގެް
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އަޅުަގނޑުމެންނަށްްނޫސްތަކުްންފެންނަނީްވެސް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްުޓއަރިޒަމްްޮބއިކޮުޓކުރަންްނުވާްއެއްްސަބަަބކީ،ް

ްބަޔަުކް ްއެަތއް ްއާބާދީގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަސަރުކުރާތީވެ. ްއިޤްތިޞާދަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްސަބަބަކީ ބޮއިކޮޓުކުރަންުނވާ

ްހީނަރުކަމަކުންްބަރޯ ްކުރާ ްއިޤްިތޞާދަށް ްޮބއިކޮޓުން ްޓުއަރިޒަމް ްވާތީެވ، ްކަމަށް ްއަށް ްާއމްދަނީ ްުޓއަރިޒަްމގެ ްވަނީ ސާ

ނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭް އެތައްްޢާއިލާތަަކކަށްްއަސަރުުކރާތީވެްޓުއަރިޒަމްްބޮިއކޮޓުނުުކރަންްމިްގޮވާލަނީ.ްއެކަމަކުްައޅުގަ

7ްް ްބަޣާވާތްކުރ2212ްީފެބުރުއަރީ ނޑުމެްންގައި ްއަުޅގަ ްވެސް ްހީނަރުަކމަށް ްއައި ްއިޤްތިޞާދަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ މަ

ް 2212ްްވިސްނާލަންޖެހޭ. ްގޮތުަގިއ ްއިންވެްސޓްމަންޓްގެ ްފޮރިން ްއަށް ްރާއްޖެ ްއަހަރު ްވަްތކަމުަގިއ785ްްވަނަ މިިލއަން

ގޮތުގައިްނުވަދޭ.ްސަބަބަީކްްެވސްްފޮރިންްއިންވެސްޓްމަންޓުގ12ްެވަނަްއަހަރުްބަޣާވާތަށްްފަހުްއޭގެް%2212ްވަންޏާމުް

ްއެްޤާނޫުނއަސާސީްުމގުާރލީމަްފޮރިންްއިންވެސްޓަރުްން ްއަރަިއގަނެ،ްިދވެހިރާއްޭޖގެްޤާނޫނުތަކާއި އިންސާނީްޙައްޤުަތކަށް

ް ްައކީ. ްނަތީޖާ ްހަމަ ްެއއީ ްަމދުވާނެ. ްައއުން ްއަްށ ްާރއްޖެ 2212ްްވެސް ްއަހަރު ްޑޮލަރުކަމުަގިއ785ްްވަަނ މިލިއަން

ް ްވ2212ްަވަންޏާމު ްއަހަުރ ްހުރ61ްްެނަ ްބަޣާވާތާ ްހަމަ ްމިއީ ްޚަރަދު. ްހިތި ްބަޣާވާތުގެ ްހަމަ ްމިއީ ްޑޮލަރު. މިލިއަން

ްކުރާް ްޢާއިލާއަކަށް ްކޮންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްގުިޅގެން ްއެއާ ްއާމްދަނީއަށާިއ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިޤްތިޞާދަާށިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަރަިއގަނެފައި،ްއެހެންވީމާއަސަރު.ް ްޙައްޤުތައް ްނުްއިންާސނީ ްކަންކަން ްކަހަލަ ްއަސަރުކުރާ ްއިޤްތިޞާދަން ކުރާށޭްދެން

ނޑުމެންްދިވެހިންްއެަބްް.ުލމަކީްތާކުންތާކުޖެހޭްވާހަަކއެްއްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްޮގވައި ައޅުގަ

ްކުރާް.ވިސްނަންޖެހޭ ްދިވެހިަރއްޔިަތކަށް ނުޑަގއި ްފަްސގަ ްދިވެހި ްިމއަދު ްފަސްަގނޑުަގއި ްމިައުދްއަްއަިނޔާްދިވެހި ކީ

ގައިްނޭނގޭނެްކަމަށްްދިވެިހްާއއިްއެކިްތަންތަނުއިނގިރޭިސވިލާތާއިްއެމެރިކާްއާއިްޖަޕާނާއިްއޮސްޓްރޭިލޔާްާއއިްކެނެޑާް

ނުޑަގއިްަވކިްހިނގަންް ްޖެހޭނެްކަންކަމެއްްނޫން.ްފަސްގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްްމިްް!ޝުކުރިއްޔާ ްހުރިހާ ްއެދިވަޑަިއެގންނެވި ްފުރުޞަތަށް ހިސާބުން

ްފުރުޞަތުއަރުވައިމެންބަ ްްރުންނަށް ްމިހާރު ްޢިފަހުނިމުނީ. ްދާއިރާގެ ްވައިކަރަދޫ ްފުރުޞަތު ްބުނުމުގެ އްޒަތްތެިރްބަސް

ްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ

ްިޢއްޒަތްތެިރް`ްޝުކުރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްފުރަމަ ްއެންމެ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްއޔާ

ްމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެއއްބަްސވަން. ްއެބަ ްވާހަަކފުޅަށް ްވިދާުޅވި ްއެ ންބަރުންގެްމެންބަރު

މިތާްއެތެރެއިންާނއިްމިތާްބޭރުން.ްހަމަްޖުމްލަކޮށްްްމުންދޭކަމެއްްިމއަދުްއެބަްހިނގަްކަހަލަްއެތައްްވާފުރާނައަށްްެގއްލުން

ްދިމާވާ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްައޅުް،އަޅުަގނޑުމެން ްއެޭޓކުނޫނީ ްއަންނަ ްދިމާލަށް ްމެންބަރުންނާ ްހުރިހާ ތަްއްަގނޑުމެން
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ްކުށްވެިރކުަރން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެޓޭކެްއ ްހުރިހާ ްމިކަހަލަ ްގަތުް.ރޑްމީ. ްމިހާރު ްވަނީ ލުކޮށްލެވިފަ.ްއެފްރާޝީމް

ްފަ ްތިން ްވެސް ްއައިައއުއަޅުަގނޑަށް ްވަންނަން ްމިތަނަށް ްމަތިން ނުޑްްއިމުގަްހަރެއްގެ ްއަުޅގަ ްމަތިން ްފަހަރެއްގެ ތިން

ްމިްއިްގަިއގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްކަންތައްތަެކއް ްެވގެންވާނެ ްމީކީ ްއަިމއްލައަކަށްތަނަްތަޅަިއގެންފި. ްމިތިބީކީ ްވަދެ ްށް

ްމިތަ ްބަޔަކުމީހުން ްމިނޫން. ްއައިްއސަ ްފޮނުވީމަ ްމަސައްކަތްތިްނަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިބީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރަނީ

ކޮށްދެވޭތޯ.ްތަފާތުްސިޔާސީްފިކުރުްހުއްޓެއްްއްޔިތުންގެްޙަްއޤުތައްްހިމާޔަތްއެްރަް،މީހުންގެމީސްތަނަށްްފޮނުވިްމީހުންގެ،ް

ްމާނަ ްއޭގެ ްއަރައިްކަމަކު ްބޮލަށް ްގަޔަށް ްއަނެކަކު ްއެަކުކ ްގަިއގަް،އަކީ ްއަނެކަކު ްތަޅައިފޮޅައިއެަކކު ހަދަންޖެހޭނެްްިއ

ބިލުްމިްމަޖިލީހަށްްވައްދަންޖެހުނުްސަބަބަކީްްލާއިރުްއަޅުަގނޑުްމިބިލަށްްބަލައިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ވާހަކަެއއްްނޫން.ް

ްާރއްޓުއަރިޒަމަ ްސިނާޢަކީ ްެއއް ްވަރުގަދަ ްެއްއމެ ްސިނާޢަތު. ްއެއް ްވަރުގަދަ ްއެންމެ ްއަޅުގަްޖޭގެ ްދަންނަވަީންތޭ ްމި ނޑު

އެބ75ްްަ%އެއީްަޑއިރެކްޓްލީ.ްިއންޑައިރެކްޓްލީްް.އެަބްހިއްސާކުރޭްދިވެހިރާއްޭޖގެްޖީ.ޑީ.ޕީގ35ްަ%ޓުއަރިޒަމުންްސީދާް

ތަފާތުްގޮްތގޮތުންްެއއްްނޫން.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްކުރޭްދިވެހިާރއްޖޭގެްޖީ.ޑީ.ޕީގަ.ްމިްަދއްކަނީކީްކުޑަުކަޑްވާހަކަހިއްސާ

ްގޮތެއްް ްގޮތެްއގަްއިގަްސީދާ ްނުސީދާ ްާއއި ްފަިއސާ ްފައިސާްއިްލިބޭ ްބަލާއިރުްްލިބޭ ްވަސީލަތްަތކަް،އަށް ްލިބޭ ްށްނޫނީ

ް ްއޮޕަރޭޓ112ްުބަލާއިރު ްއެބަ ްމިހާރުވެސްރިޯސޓު ްއެބ72ްަް.ކުރޭ ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ސަފާރ162ްްީދޭ.ްްރިސޯޓެްއގެ

ް ްމިހާރު ްަޑިއވިންބޯޓު ްވާނެ ްއެއާ ްދުއްާވ. ްރާއްްއެބަ ްފިއެްއިޭޖގަސްކޫްލތައް ްސުވެނިއަރ ްމާލޭގެްބަހުރި. ހާރަތަްއ

ްރިސޯޓު ްއަދި ްތަުކގަމަގުމަތީގަާއ، ްފަރުދުއި ްަވކި ްރިސޯޓުވެސް ްގޮތުަގޔާއި ްތަންތަނުގެ ްހިންގާ ްތަންްން ްތަންއޯނަރުންގެ

ލިބޭްސީދާްެއްމުވަްއޒަފުންނަށްްް،ކުާރްމުަވއްޒަފުންއިްަމސައްކަތްެވސްްއެބަްހިްނގާ.ްމިްހުރިހާްތަނެއްގަްްއިނޫންްގޮތުގަް

ްއިނާޔަތްަތއްް،މުސާރަ ްއެހެނިހެން ްލިބޭ ްުމވަްއޒަފުންނަށް ްާސރވިސްްމިސާލަކަށްްް؛އެ ްޓިޕްްސެގްބޯނަސް، ްނޫނީ ޗާުޖ،

ްފައިސާ ްލިބޭ ްރަްށރަށަށް،ްރިސޯޓު،ްގޮތުގަ ްަކއިރީގަްއެ ްސާފުކޮށްްއިތަކުގެ ްރަށްތައް ްމި ްރަށްރަށުން ްކުނިކަހައިް،ްހުންނަ

ްބައެއްޓަްބެލެހެއްޓުމަށް ްވެސް ްބޭސިްކައި ްޓެންޕަރަރީ ްގެންދޭ ްއެބަ ްހަޔަރކޮށްގެން ްމީހުން ްހުރިހާްރަށްރަށުން ްމި ސްގަ.

ްރާއެން ްބަލާއިރު ްޮބއިކޮޓުމެންނަށް ްފަތުރުވެރިކަން ްލިޭބްއްޖޭގެ ްމި ްގޮުތގައި ްއާމްދަނީއެްއގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކޮްށގެން

ްސީދާ ްަބަޔކަށް ްއެތައް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވުަމކީ ްގޮތެއް ްނުލިބޭނެ ްެގއްލުްފައިސާ ްއެހެްނވީމާ،ްގޮތުން ްކަންތައްތައް. ންާވނެ

ަކމުގެްމަޤާމަށްްވަޑަިއގަންނަވަްންއުޅުްއވާްބޭފުޅުންްނުވަތަްއެްޕާޓީތަކުންްނުކުމެްރާއްޖޭެގްރާއްޖޭގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްާރއްޖެ ްނުވަތަ ްވަސީަލތްތައްްޓުއަރިޒަމް ްލިބޭނެ ްފައިސާ ްގޮް،އަށް ްމަސައްކަނޫނީ ްހުްއޓުވުމަށް ކުރުމަކީްތްްތްަތއް

ކުރާްކަެމއް.ްއެްުދވަހުގެްސަރުކާރުްއެީއްކޮންމެްބޭފުޅަކުްހިންަގވާްަސރުކާރެއްްކަމަށްްވީނަމަވެްސްއަޅުަގނޑުމެންްހިތާމަ

ްލިްރާއްޖެ ްކުެރވިގެންްއަށް ްމަސައްކަތްކުރުަމކީ ްހުރަސްއަޅަން ްފަސޭހަތަކަށް ްނޫން.ްދިވެހިރާއްޖޭެގްބެންހުންނަ ްކަމެއް ާވނެ

ްޤާނޫނުގަ ްބުނާފުލުހުންގެ ްވެސް ްހުރަސްއި ްއިޤްތިޞާަދށް ްރާއްޖޭގެ ްަމނާނެ، ްުއޅުމަކީ ްއަްްއަޅަން ްހަމަްކަމެކޭ. ޅުަގނޑު

ްފާހަގަކުރަންްހިތާމައާ ނޑުމެންގެް،އެއްކޮށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަޅުގަ ްނަޝީދުރާއްޖޭގެ ްމުޙައްމަދު ްކުރެްއވި އެްް؛ކަން

ްޓައިމަްއެބަްއިމަނިކުފާނުްވިދާޅުވެފަ ްފައިނޭންޝަލް ްއިންަޓވިުއެއއްގަްްށްއޮތް ވަނ2212ްްަެއީއްޖުލައިްމަސްްްއި،ދެއްވި
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ްައުއމަށްްރާއްޖެް.އަހަރުގަ ްހަދާފަްއަށް ްބުކިންއެއް ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްކަމަށްްއިޓަކައި ެވއްޖެއްާޔްްޮއވެއްޖެ

އަްށްްާރއްޖެްކޮށްލާށޭ.ްނޫނިއްޔާްުބކިންއެއްްހަދަންްިވސްނުންފުޅުްގެންގުުޅްއވާްނަމަވެސްްއެަކންްނުކުރައްވާށޭ.ކެންސަލް

ްލިބޭނެ ްޓަިއމްސްް،ފައިސާެއއް ްފައިނޭންޝަލް ްމީ ްުނކުރަްއވާށޭ. ްކަމެއް ްލިބޭނެ ްމަނިކުފާުންްއާމްދަނީއެއް ްއެ އަށް

ންކަމުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްހިތާމަކުރަން.ްގަތުމެްއގެްވާަހކަްައޅުަގނޑުްމިްދަްނނަވަނީ.ްމިކަހަލަްކަިއްއޮތްްބަސްދީްދެއްވާފަ

ްރައީސް. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރާއްްޢިއްޒަތްތެރި ްޕާޓީްޖޭެގ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްނޫނިއްޔާ ްބޭފުޅަކު ްވަޑަިއގަންނަވާ ްކަމަށް

ކުެރްއވީމަްެދއްކީމަ،ްުހއްޓުވަންްމަަސއްކަތްްއަށްްލިބެންހުރިްމަންފާތަކުގެްވާހަކަްެވސްްރާއްޖެްއަށްްނިސްބަތްވާްބޭފުޅަކު

ްބޭ ްއެއްވެސް ނުޑްޤަބޫލުކުރަން ްމައްސަަލއެއް.ްއަުޅގަ ްފަރުއެއީ ްޮއެވއްޖެފުެޅއްގެ ްމައްސަަލއެއް ްގޮތުން ްވާހަަކްދީ ްއެ އްޔާ

ްާރއްޖެ ްގޮތެްއގައި ްޖުމްަލ ްއެކަމަކު ްނަފާއެއްްދައްކަންވީ. ްލިބެންހުރި ްޖަހަންްމަންފާއަކަް،އަްށ ްކޮޅުފައިން ށް

ްކުެރިވގެންް ްޔަޤީންްވާނެމަސައްކަތްކުރުމަކީ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްހަމަކަމެއް ްބިލަށް ްމި ްމަޖިލީހުން ް،ބަލައިގަނެްކުރަން

ްެއްއޗެއްްރާއްޖެ ްވާނެ ްަފއިދާ ްވާތީްްއަށް ްހުށަހެޅީމަކޮް؛ކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރާއްޖެންމެހެން ްމުޅި ްޫނން. އަްށްމީެގްްއެއް

ްއޮތްް،ނަފާ ްވާތީވެްްމަންފާ ްް.ކަމަކަްށ ްޖީ.ޑީ.ީޕެގ ްކަމަށްްހިއްސ35ްްާ%ރާއްޭޖގެ ްުޓއަރިޒަމުން ްގޮތުން ްސީާދ ކުރަނީ

ބަްިހއްސާކުރޭ.ްދެންްރާްއޖެްއަށްްމިހާތަނަށްްއެންމެްބޮުޑްއިމްޕެކްެޓއްްއަިއއްސަްއޮީތްއ75ްެތީެވ،ްނުސީދާްގޮތުންް%ވާ

ްްތިން ްޓުއަިރަޒމްޓީއަކުން. ްތިނެއްޗަް،އެއީ ްމި ްސުނާމީ. ްދެން ްއިޤްޓޫނާ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްބެލިަޔސް ްމިްށް ތިޞާދު

ނޑިގެންްމިްއޮތީ.ްތިނެތީގެްމައްޗަށް ނޑުމެންގެްއިޤްިތޞާދުްފު ތިންްމިްއަންނަީންދިަޔއީ.ްއަނެއްްދޭްމިްެއކަތިންްއަުޅގަ

ް..އްވާށޭ.އެއްްޓީްހަލާކުކޮށްަލއްވަންްނޫޅުީމެގންް،ްތިޞާދުްކުރިއަރަމުން.ްއެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެްނގެްއިޤް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މިްނިމުނީ.ްމިއަދުގެްވޯޓަްށްްލާބިލުގެްއިބްތިދާޢީްބަހުސްގެްމަރުޙަހިސާބުންްމިްއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްމިހާޝުކުރި

ންްމަަސއްކަެތއްްއިތުރުްއެހެްއިްއެހުމުގެްވަގުުތގަިއްމިްބިލުްބަލައިގަތުމަށްްވޯޓަށްްއެހުންްޮއންނާނެ.ްމިއަދުގެްއެޖެންާޑގަް

ް ްހުރިވަަންައއިޓަމުގ12ްަނެތް.ްއޮތީ ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްއެހުން.ްއެްިއްއޮތް ްވޯޓަށް ނޑުމެްންްކަންކަމަށް ްއަުޅގަ ކަންތައް

ނުޑް.ްމިހާގައ1:25ްިކަމުންްދެންްޖަލްސާްފަށާނީްއެހެންްާވއިރު.1:32ްމެްދުވަހެއްގެްވެްސްރަނީްކޮންކު ހިސާބުންްއަޅުގަ

ނޑާލަނީ.ްމިްޖަލްސާްމެދު ްކަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(12:32ްއިނ11:44ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް]އަށ13:22ްްްއިްނ12:32ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ނޑުްއވައިެލއްް ްއަްށ(13:32ްއިނ13:22ްްްުވން:ް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް
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ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ް ްޢަމަލުކުރަމުން`. ްޢާއްމުކޮށް ނޑުމެން ްގޮތުގެއަުޅގަ ްމިްގެންދާ ްމިހާރު ްއައިޓަމުްމަތިން ްއެޖެންޑާ .12ްްދަނީ

ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.ް

12.1-ްް ްދެންނެވުމަށް ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ްއައިޓަމުވޯޓަށް ްއެޖެންޑާ ްމަސައްކަތުގެްް-12.1ްޓަކައި ދުވަހުގެ

ްޖަހަންޖެހޭް ްޓަކައި ްެދންނެވުމަށް ްވޯޓަށް ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަްށ ްގޮސްފަިއވާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުން ތެރެއިން

ްއަމީން ްޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް ްއެދެން.ރަނގަބީލު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހުން ްމެންބަރުންްްޢާއްމު ްހުރިހާ )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(

ްދަންނަވަން.ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއަޅުަގނޑު ްެޗކުކޮށްލެްއވުމަށް ްކާުޑކޮޅުތައް ްމިްްވެސް ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްއާދެ!ްއަޅުގަ

ހުގެްގެްަދށުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީދާގެް)ހ(ވަނަްމާއ121ްްއަސާީސގެްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުް،ދަންނަވަނީ

ްއެޓ26ްަ ްޮސއިކުަރްއވަިއ ްޢާްްރނީްމެންބަރަކު ްޢާއިޝަުތ ްއަލްއުސްާތޛާ ްމަްއޗަށްްޖެނެރަލް ްޝަކޫުރގެ ޒިމާ

ްނެތްހު ްއިތުބާރު ްފެށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަިއަގއި ްގޮތަކަށްްކަމުގެ ނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްށް.ްދެްއވުމަވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

47ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

25ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި ްބޭނ46ުވޯޓުަގއި ްފާްސވުމަށް .ް ްއަދަދު 39ްންވާ ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ46ް. .،ް

ްޤާނޫނުއަ ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ް)ހ(121ްސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްަވނަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން 26ްގެ
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ްެއޓަ ްސޮއިކުރަްއވައި ްޢާްރނީމެންބަރަކު ްޢާއިޝަތު ްއަލްއުސްތާޛާ ްހުޖެނެރަލް ްމައްޗަށް ްޝަކޫރުެގ ށަހަޅުއްވާފަިއވާްޒިމާ

ގެްދަށުންްވޯޓަށްްދަންނަވަންޖެހޭްއެހެނ12.1ްްއަދިްމިއަދުގެްަމސައްކަުތގައިްކަމުގެްމަްއސަލަްފާސްވެއްޖެ.ްތުބާރުްނެތްއި

ްއެބަ ްދާއިރާްްމައްސަލަެއއް ްވައިކަރަދޫ ްެއީއ ްޢާއޮތް. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްމައްސަލަ.ގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރިފު

ނުޑްމިް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމިއަުޅގަ ްވޯޓަށް ްޢާަވއިކަރަޫދްދާއިރާްދަންަނވަނީ،ްްހާރު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ރިފުްގެ

މެދުްޢިއްޒަތްތެިރްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމާްްކުރުމުގެވެިރަކންްބޮއިކޮޓުކުރުމަށްްގޮވާލުންްމަނާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްފަތުރު

 ށް.ްދެްއވުމަނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުމެންބަރުންނަށްްފެ

 

 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްރިފުޢާކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވައިްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

ްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 62ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .31ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ62ް. .،ް

ްމި ްައދަދު ްމެންބަރުންެގ ްވޯޓުދެްއވި ްނުފެންނަކަމަށް ްއަދަާދއި ްމެންަބރުންގެ ްވޯޓުދެްއވި ްހަމަހަމަވެފަްފެންނަކަމަށް .ްވަނީ

ްރައްޔިތު ްގޮތުން ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ްނިންމަންޖެހެނީ. ްމިކަން ްމީހަކު ްއިންނަ ްރަީއސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ކަމުގައިްްންގެ

ނިމުމަށްފަހުްބިލެއްްމަޖިލީހަށްްފުރަތަމަްްމިއީްބަހުސެއްް،އަބަދުވެސްްރިާޔސަތުންްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާްއުސޫލުގެްމަީތން

ްބަލައިގަންނަ ްމިްކަމަށްްންފަހަރު ްވޯޓުދެނީ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމިގޮތަށްްްވާތީ ްފެންނަކަމަށް. ްބަލައިގަްނނަން ބިލު

ްކޮމިޓީްފާސްވުމާ ްއިޤްތިާޞދީ ްބިލު ްަކމަށްްރިޔާސަތުންްެއކު ްފޮނުިވއްޖެ ްއައިޓަމުްއަށް ނޑައަޅަން.ްއެޖެންޑާ ްމ12ްްިްކަ

ްނިމުނީ.ް

ް
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ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަސައްކަތް.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ްްއިތުރުްއެހެނ13ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިންމާލުމުގެ ްމަޖިލީސް ްކޮމިްްމިއަދު ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަކުރިން ްބަދަެލއް ްއައި ްސަރުކާުރގެްއިޓީތަކަށް ލާނަން.

ްހި ްކޮމިޓީަގއި ްބަލާ ްމިްނވަރު ްއަދާކުރާ ްމައްޗަްނގޮޅީމަސްއޫލިއްޔަތު ްްމެނިވަަޑއިގެންެނވި ްދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރިްދެކުނު

ްކޮމިޓީ ްއެ ްބަދަލުގައި ްރަޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްއަޙްްމެންބަރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ްޙަމްޒާްއަށް މަދު

ްފޮނުއްވާފައިއިހަމަޖައްސަވަ ްސިޓީ ްުގރޫޕުން ްޕާލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެދި ްމަޖިލީހުގެްްެދއްވުން ްރައްޔިތުން ވާތީ

ގެްޖަލްސާއެއްްމަތީންްެއކަންްެއގޮަތށްްއަޅުަގނޑުްއިޢުލާނުކުރަން.ްދެންްމަޖިލީހުްގޮތުގެްގެް)ނ(ގަިއވ29ްާ-2ގަާވއިދުގެް
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