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 (ރައީްސ ޤާސިމް އިބްރާީހމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަިޖލީހުގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަ އަށް ަދއުރުގެ  ފުރަތަމަރުެގ ވަނަ ައހ2019ަ

 (ދުވަސް ޯހމަ) 2019 މާރިޗު 18

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް .له وصحبه ومن واالهآالم على رسول هللا وعلى الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް  ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މެންބަރުން.އިއްޒަތްެތރި  23ހާިޒރުވެވަޑައިގެްނ ތިއްބެީވ  ޖަލްސާއަށް ިމ ވަގުުތ ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. އާދެ، 

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 އްެކވުން:ދެރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 . ންުކރުޢުލާންއެޖެންޑާ އިދުވަހުގެ 

 .2019/1/8އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ރިާޔސަތުން އަންާގ އެންގުން.  -4



2 

 

މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކަްށ ފޮނުވާފަިއވާ  ،މަތީން  ގޮތުގެ ވާަގއިވަނަ މާއްދާ  128ތުންގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ ރައްޔި -4.1

ނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި ރިާޔސަތަށް އަންގާފަިއވާ ސުންގަޑިތަްއ ވާމައްސަލަތަކުގެ ެތރެއިން، ކޮމިޓީން ނިންމަ

ންތައްތަާކ ތަުކެގ ކައައްސަސާމިނިވަްނ މުވަަނ މާއްދާަގއިާވ ގޮުތެގ މަތީން އިޢުލާންކުރަން.  128މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުެގ 

ޒް ފަހުީމ އިމްތިޔާދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު  މާފަންނު އުތުރު ސަރުާކރުގެ ަފރާތުން،  -1؛ކޮމިޓީ ބެހޭ

ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ  ދިއްދޫ -2. 2019 ޗު މާރި 20ބިލު؛ ގާނޫނީ ޚިދުމަތުެގ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެިހރާއްޖޭެގ 

 2013/4 ނު ނަންބަރު)ގާނޫ 2016/28 ބަރުގާޫނނު ނަން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، އްމަދުޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަމެންބަރު 

 އެްޕރީލް  15 އެއީ ؛އުވަިއލުމުގެ ބިލު( ްޞލާޙުގެަނއުމުގެ ގާނޫނު އިވަނަގެ ގާނޫނު( އަށް ތިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު)

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ،  މާން ޢުޘްޖަމީލް ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ގެމަނަފުށީސަރުާކރުެގ ފަރާތުން،  -3 .2019

 -4. 2019 އެޕްރީލް  15ައށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ިބލު؛ ެގ ގާނޫނު( ސިޔާީސ ޕާޓީތަކު) 2013/4ގާނޫނު ނަންބަރު 

ަރއްޔިތުންެގ  ހުަށހަޅުއްވާފަިއވާ،ޚަީލލް هللا ޢަބްދުދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ނިލަން ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން،

ސަރުާކރުެގ  -1؛ ޒު ކޮމިޓީއިމްތިޔާ .2019އެޕްރީލް  15ހޯދުމުގެ އާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ިބލު؛  ލުމަޖިލީހުން ޚިޔާ

ތަުކގެ ިބލު؛ ޖަމުޢިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ،އިްބރާހީމް  މޫސާ ނިާޒރުއިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ ، ކެޔޮދޫ ދާިއރާެގ ފަރާތުން

އިްބރާހީްމ  މޫސާ ނިާޒރުއިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ރާގެ ، ކެޔޮދޫ ދާއިސަރުާކރުގެ ަފރާތުން -2. 2019އެްޕރީްލ  30

ސަުރކާރުެގ  -1؛ . ޤައުމީ ަސލާމަތުގެ ކޮމިޓ2019ީއެްޕީރލް  30ެގ ބިލު؛ ކުޑަކުދީންގެ ޢަދުލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،

ންބަުރ ގާނޫުނ ނަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، هللاމުަޙއްމަދު ޢަބްދުއިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާިއރާގެ  އިހަވަންދޫ ، ފަރާތުން

 . 2019 އެޕްީރލް 20އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު؛  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށްދިެވހިރާއްޭޖގެ ) 2014/9

 

 ލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖި . 5

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީުހގެ ރައީސްގެ  -5

މަުލކުރަންވާީނ ޢަހަދާތަކަްށ ޢާވާމީ މުގު ްނ ބައިވެރިާވ ބައިަނލްއަިއ ެވރިކަން ހިންާގ ފަރާތުދިވެިހ ދަުއލަތުެގ ނަމުގަ -5.1

މަތީްނ ކަމަްށ  ، ެއ މަޖިލީހުްނ ފާސްކުރުަމށްފަހުގައި، އެ މަިޖލީހުްނ ނިންމާ ގޮތެއްގެ އިހުށަހަޅަ ށްރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހަ

ާސކް ފްރޭމްވޯްކ "އްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މާ  ނަވަ 93ނޫނުއަސާީސގެ ޤާރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ދިވެހި

މެދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  ުކރުމާގުދިެވިހރާއްޖެއިން ތަޞްދީ :އެގްރިމެންޓް ފޯ އެނާޖީ ކޯޕަޭރޝަން އިލެކްްޓރިސިޓީ

ގުޅޭ ދާއިީމ  ަމއްސަލައާގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ  އިލަ ދިރާސާުކރައްވަރުހުން ހޯއްެދވުމަށް ޓަކައި ފޮނުވާަފއިވާ މައްސަ 
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ދެްއވުމަށް އިމަޖިީލހަްށ އިއްަވވަކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުުމގެ ަމއްސަލަ. ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްާޔ ފޮނުއްވާފައިާވ ސިޓީފުޅު 

 މުގެ ައރިހުަގއި ދަންނަވަން.ޢާއްއަމީން

 

  :ވުންއިދާރީ މޭޒުން ިއއްވެ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ސާްކ  ،ށްރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ާޤސިމް އިްބރާހީމަ

ތިޞާީދ ގުޅުން ަވރުގަދަުކރުމަްށ އިޤް އި،ިވއްކުމުެގ ބާޒާރެއް އުފައްދައުމުތަކުެގ މެދުގަިއ ކަރަންުޓ ގަނެޤަމެންބަރު 

ްނ ިދވެިހރާއްޖެއި "ޖީ ކޯޕަރޭޝަން ިއލެކްޓްރިސިޓީރ ފޯރ ެއނަސާކް ފްރޭމްޯވކް އެްގރިމަންޓް"ލާފައިވާ އިއެކުލަވަ 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ވަޒީރުންގެ މަޖިީލހުގެ ޖަލްާސގަިއ  2019ރީ ނަވަޖަ 29ގުޅޭގޮތުން  ކުރުމާގުތަޞްދީ

 "ޖީ ކޯަޕރޭޝަން އިލެކްްޓރިސިޓީރާސކް ފްރޭްމވޯކް ެއގްރިމަްނޓް ފޯރ އެނަ" ،މަޝްވަރާކުެރއްވުމަށްފަހު

ގެ ނަމުަގިއ ވަނީ ނިންމަވާފަެއވެ. ދިވެިހ ދަުއލަތުުކރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަްށ ގުދީސްތައްޖެއިްނ ދިވެހިރާ

ރައްޔިތުްނެގ  ،ަމލުކުރަްނވާނީޢަހަދާތަކުގެ މައްޗަށް ޢާވާމީ މުގު ވެރިކަން ހިްނގާ ފަރާތުން ަބއިވެިރވާ ބައިަނލްއަ

މަްށ މަތީން ކަ އެ މަޖިީލހުން ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ  ،ށްފަހު، އެ މަޖިީލހުން ފާސްުކރެއްވުމައިމަޖިލީހަށް ހުަށހަޅަ

ސާްކ ފްރޭމްޯވްކ "ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ،  93ނޫނުއަސާީސގެ ޤާހިރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ދިވެ

 ުކރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ ގުދީސްދިވެިހރާއްޖެއިްނ ތަ "ީޖ ކޯޕަޭރޝަން ިއލެކްްޓރިސިޓީރއެގްރިމަންްޓ ފޯރ އެނަ

މެުދ  ، ެއ މަްއސަލައާ އިދެއްވަ އިޔިތުންެގ މަިޖލީހަްށ ހުށަހަޅުްއވަމަޖިލީހުެގ ުރހުން ހޯއްދެވުމަްށ ޓަކަިއ ރައް

ސާކް ްފރޭމްވޯކް އެގްރިމަންޓް ޯފރ "ދެއްުވން އެދެމެވެ. އިގޮތެއް އަންގަވަ  ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ނިންމަވާ 

ްފ ގުޅޭގޮތުްނ މިނިސްޓްީރ އޮ ުކރުމާގުދީސްދިވެިހރާއްޖެއިްނ ތަ "ޖީ ކޯަޕރޭޝަން އިލެކްްޓރިސިޓީރއެނަ

ތިރާްމ އަރިސްުކރީމެވެ. އިޙް އެކު ލޫމާތު ކަރުާދހުެގ ކޮީޕ މި ސިޓިއާޢު ްނ ތައްާޔރުކުަރއްވާފައިާވ މަންމަންޓުއެންވަޔަރަ

 . ޚާދިމްކުމް، އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.2019ޗް ރިމާ  10. 1440ރަޖަބު  3ބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ. ޤަ

 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 އުމީ ސަލާމަުތ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވަން ނިންމަން.ޤަ ުކރެއްވުމަށް ލަ ިދރާސާމި މައްސަ

 

 ންކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަ . 6

 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. -6
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ށް ނަންަބރެްއ ނަ ނަންބަުރގެ ފަހަތަވަ 10ވަަނ މާއްދާެގ )ހ(ގެ 19ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ަގވާއިދުެގ  -6.1

ުމ ކޮމިޓީްނ އްވަނަ ާމއްދާއަށް ހުަށހަޅާފައިާވ އިޞްލާުޙ އާ 178ވަނަ ާމއްދާއާިއ  177 ،ރުާމއިއިތުރުކު

 ،މު ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރުއްދެއްވާނީ އާއިވައިއްވަ ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިީލހަށް  ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 އިްލހާމް  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ގެދާއިރާ  ދަނގެތީ. އަޙްމަދު އިްލހާމް މެންބަރުއިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ  ދަނގެތީ

 ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުައރުވަން.އަޙްމަދަ
 

  :ވާހަކަެދއްކެވުން އަޙްމަދު  އިްލހާމް މެންބަރު  ދާއިާރގެ ދަނގެތީ

ވަަނ  10)ހ(ެގ ވަަނ މާއްދާެގ 19ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ގަާވއިދުގެ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތޔްެތރި ަރއީސް. 

 އިްޞލާޙުކުރުމަށް  ވަަނ މާއްދާ 178ަވނަ މާއްދާއާއި  177 ،ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ނަންބަެރއް އިުތރުކުރުމާއި

މު ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ެއއްސެވުމުްނ އްަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރައީްސ އާ އެދިވަޑައިގެން

ވޯޓުގަިއ ވަގުތު ކޮމިީޓއަށް ހާޒިުރވެވަޑައިގެން  ކު ފާސްކުެރއްވުމަްށ އެއެ ތަކާއިްޞލާޙު ގެންނެވިއެ ކޮމިޓީން 

ުމ އްދެންނެވުނު އިޞްލާޙު އާ . އިސްވެބައިވެރިވަޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފަ

 ބޭްއވި  ރުމަށްްޞލާޙު ދިރާާސކުވަނީ. އަދި މި އި ެގ ގޮތުގަިއ އ1ެރިޕޯޓު ޖަދުަވލު  ގޮތުގެ އްވި ކޮމިޓީން ފާސްކުރެ

 ޖަދުވަުލ ދޭއްގަިއ އެ  ގެ ލިޔުމެްއ މި ރިޕޯޓު ނޭނގޭތަފްީޞުލ އެ ގެގެންނެިވ މެންބަރުންއިހާޒިރުެވވަޑަ ށްބައްދަލުވުމަ

ުމ އްށް އާްއވުމަކުރެވަަނ މާއްދާެގ )ށ( އިޞްލާޙު  71ތުްނގެ މަިޖލީހުެގ ަގވާއިދުެގ . ވީމާ، ރައްޔިވަނީ ހުަށހަޅާފަ

، ެއ ގަާވއިދު އިްޞލާޙުކުރުމަށް ރައްޔިތުްނެގ އިތްކުަރއްވަޔަޢާރި ގޮތުގެ ަމއްޗަށް ފައިވާސްކުރަްއވާކޮމިޓީން ފާ

ވަަނ  94ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ަގވާއިދުގެ  ،ެއދި ވައިދެްއވުންފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ނިންމަ ށްމަޖިލީހަ

 ވަރަްށ ފުޅާ ިމއީ  .މިއާއެުކ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންމަމާއްދާގެ )އ(ެގ ދަށުްނ މި ރިޕޯުޓ ހުަށހަޅަން. އަޅުގަނޑު ހަ

އިރާއެްއގައި ކޮމިޓީަގއި މަޝްަވރާކުެރވިގެން މި އިްޞލާުޙ ފާސްވެގެންދިޔައީ. ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ ދާ

، ދިޔައީ. ެއހެންވީމާމިކަން ފާްސވެގެންމަތީން  އިާވ ގޮތުގެވަނަ ނަންބަުރގަ 10ެގ ވަނަ މާއްދާ 19ގަވާއިދުގެ 

ިއޞްލާޙަށް ވޯޓުެދއްވުމަށް އެދި، ހަަމ އެދޭ ވާހަަކ ލީުހގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ިމ ރައްޔިތުންެގ މަޖި

 ޢަލައިކުމް. ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން. ވައްަސލާމްމި ން، އަޅުގަނޑު މުދަންނަވަ
 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

މެންބަރުންނަްށ ގައި ިއއްޒަތްތެރި  2019ޗް ރިމާ 14 ވަނީ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓު

މި ރިޕޯޓަށް ަބހުސްކުެރއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަީނ ުނޭވ.  މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެްސ އިޞްލާެޙއް ލިބިފައެއް. ފޮނުވިފަ

 43ިއ މިނެޓާ 16ސިކުންތު. ޖުމްޫހރީ ޕާޓީއަްށ  47މިނެޓާއި  22 ށްގަޑިިއރު. އެީއ ޕީ.ޕީ.އެމަ  އެއް ލަޖުމު

ސިކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީއަްށ  ދެ  މިނެޓާއި 3އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 26މިނެޓާއި  14އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ންތު.ކުސި
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މިނެޓު. ިމ  ތިން ވެވަޑައިނުގަންނަާވ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތް  ތިން

 ނެވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު ހުޅުވާލަން.ންރިޕޯޓަށް ާވހަކަފުޅުދެއްކެވުމަްށ އެދިވަޑަިއގެ

 .ަޝރީފް އިްބރާހީމް މެންަބރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މަރަދޫ
 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ަޝރީފް އިްބރާހީމް މެންބަރު  ދާއިާރގެ މަރަދޫ

 ފައިވާ  )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުަރއްވާ)ހ( އާއިމާއްދާ ވަނަ  101ނޫުނއަސާސީގެ ޤާކުރާ ގޮތުގައި އާދެ! އަޅުގަނޑު ގަބޫލު 

. ސުްޕރީމް މަތީން ވަީޒރުންެގ މަޖިލީުހެގ މެންބަރެއްެގ މަްއޗަްށ އިތުބާުރ ނެތްކަމުެގ ވޯޓެްއ ވެްސ ނެގޭނީ ގޮތުގެ 

ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަްށ ކަމެްއ ނުނިންމޭނެ.  ނޫުނއަސާސީއާޤާދިެވހިރާއްޭޖގެ  ،ކޯޓުން ނިންމެވި ކަމަށް ިވޔަސް ވެސް

ވަަނ މާއްާދ  101 ނޫނުއަާސސީގެ ޤާނެގޭެނ ހާލަްތ  ،ގޮތާއި  ެގ މައްޗަްށ އިތުބާުރ ނެތްކަމުެގ ވޯެޓްއ ނެގޭނެ އްރެޒީވަ

އޮތް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، )ރ( ގަިއ ަވރަްށ ޞަރީަޙ އިާބރާުތން ބަޔާންކޮށްފަިއ އެބަ  )ނ(، )ށ(، )ހ(،

 އެްއޗެއް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ ކުރާންަބޔާން އިމީގަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ.

ބަދަލުުކރަްނ އެމެންޑްމަންޓެއް ގެނެްސ މި މާއްާދ  ކޮންސްޓިިޓއުޝަނަލް  ،ނަމަސާފުވެވަޑައިނުގަންނަާވ ކަމަްށ ވާ

ން ނޫނުއަސާސީއަްށ ގެންަނ ބަދަަލކުޤާ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ށްދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަ ،ގޮތަށް ސާފުވާ އެބަޖެހޭ.

އެމެންޑްމަންޓް  ޙުކުްމ ބާތިުލ ވެްސ ކުރަން އެބަޖެހޭ. ކޮންސްޓިިޓއުޝަނަލް  ނިންމާ މިހާރު ސުްޕރީްމ ކޯޓުން އެ 

ގޮތަްށ ސުޕްރީްމ ކޯޓުްނ ބަެއްއ  ސީާދ ފުށުއަރާ  ނުއަސާސީއާ ނޫޤާ ،ނޫނުއަާސސީ މާނަކޮްށގެންޤާގެނެސްގެން 

އަދާނުކޮްށ އްޒަތްތެރި މަިޖލީހުެގ ޒިންމާއި  ނަމަވެސް، މިެނރުއްވާފަިއ އެަބހުރި. ެއހެން ުޙކުމްތައްކަންކަމުގައި 

 ނޫނުއަސާސީއަށް ބަަދލުގެނެސްގެްނ އެފަދަ ޙުކުމްތަްއ ބާތިލުުކރުމުެގ ކަންތައްތައް ޤާއަޅުގަނޑުމެން 

 ުފ ޤާއިމުުކރުމުގަިއ ބައެއް ޞާދުލުއިންޢަނުގެންދާީތ މައްސަަލ ނިކުންނަކީ. ޙަޤީޤަުތގަިއ ސުްޕރީމް ކޯޓުްނ ކުރިއަށް

 ޔުންތަކާ ކިގޮތުްނ ރައްޔިތުްނ ވެްސ އަިދ މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުގަިއ ވެްސ ވަރަްށ ގިަނ ފާޑު ކުރާ ލުފަހަުރ ޢަމަ

އްޒަތްތެިރ މަޖިލީުހެގ މެންބަރެއްެގ ގޮތުގަިއ އި ރަްށ ލަދުވެތިކަާމއެކު ިމ ެއކު ވަޔާކުރިމަތިލާ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ

ިމ މަޖިލީހުްނ ، ީނ ިމ މަޖިލީހުންޖެހެއްޒަތްތެިރ ރައީަސށް ދަންނަވަންއި ،ހުރެގެްނ އަޅުގަނުޑ ދަންނަވަންޖެހެނީ

ސިާޔީސ އޮތް އި ހިސާބަށް އަާދކޮށްފައެއް ނެތޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަުއރު މި

ެނރުމުެގ ރިއަށްކު ތުޙަލަޞްއިވުމާއި، ވާަދވެރިކަުމގެ ތެރެއިން ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ މަބަފިތުނަވެރިކަމާއި، ބައި

 އި އްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކިަބއިގައި ތްތެރި މަޖިލީހުގެ ގިނަ އްޒައި ކެރިޯފރުންތެރިކަން މި  ،ޢަޒުމާއި ހިތްވަރާއި،

ަކހަަލ ކަނޑައެޅިގެްނ  ނަމަ، ބައެއް ނޫންއެުކ ދަންނަަވން. އެހެންޔާމާިއ ހިތާމަނެތްކަމުގައި ވަރަްށ ލަުދވެތިކަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއ ޙުކުމްަތްއ  ،ޕްރީްމ ކޯޓުްނ ޙުކުްމ ނެޭރއިރުަނ ކަްނކަމުގަިއ ސުކޮްށ ފެންނާން ހުންޙަރީޞަ

 . އެކަްނ ނުެވ މިހިސާބަށް މި ނެޖެހޭކަނޑައެޅުމުެގ ހިތްަވރު ހުންނަން މަށް އެއަްށ ޢަމަލުނުކުރު ،ބާތިލުކޮށް ،ބަދަލުކޮށް
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 ތަށް ވުރެ ޙަލަޞްރޭަގއި ޤައުމީ އެންމެ މަތީ މަދިޔައީ ވެސް މިދެންނެިވ ސިޔާސީ ވާދަވެިރކަމާއި އަޅުގަނޑުެމންގެ ތެ

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ިސޔާީސ ފިކުރުތަުކގެ ެތރޭަގއި އޮްތ ބައިބައިވުމަްށ  ،ހިސާބަްށ ދެވިފަިއ އޮތީ ބޮޑަށް އިސްކަްނ މި 

ްށ ވެރިކަްނ ހޯދުމަ ންސިޔާީސ ވާދަެވރިކަމު ،ވާތީ. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަަވންޖެހެނީ ްށ ކަމަށް ޖާގަ ހޯދުމަ

އަދި ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ މެންބަރުންނަކީ ވެްސ  ،ޕާޓީަތކުން މަސައްކަތްުކރި ކަމަށް ވިޔަްސ ވެސް  އަދި ސިޔާސީ

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޤައުުމެގ  ،ން ކަމަށް ވިޔަސްއެ ބޭފުޅުންގެ އިންތިޚާބާ ދޭތެރޭަގއި ފުންކޮށް ވިސްނާ މީހު 

ސުޕްރީްމ ކޯޓަްށ  ،ދި ސުޕްރީްމ ކޯޓު ކަމަށް ިވޔަސްލެޭވ ކަންކަމުގަިއ އަުތ ެއ ކަމުގަިއ އެކު ޙަލަޞްއެންމެ މަތީ މަ

ވާޖިބާިއ މާޔަތްކުރުމުެގ އެންމެ ބޮުޑ ހިނުޖެހޭ. ިމ ޤައުުމެގ ރައްޔިތުްނެގ ޙައްޤުތަްއ ނިންމާކަށް އިފާޑުކިޔާފަ

މެން މަންދޫބުންގެ ގޮތުގަިއ އްޒަތްެތރި މަޖިީލހުގައި. ކީއްުކަރންތޯ ރައްޔިތުްނ އަޅުގަނޑުއިލިއްޔަުތ އޮތީ ިމ އޫމަސް

މާޔަތްކުރުމަށް. ޢިއްޒަތްެތރި ަރއީސް، ހިރައްިޔތުންގެ ޙައްޤު  ،އްޒަތްތެިރ ރައީސްއި ؟މިތަނަށް ފޮނުއްވާފައި މިތިބީ

 ޙަ ރީޞަ އޮްތ ސީދާ ނޫނުއަސާސީގަިއ ޤާައޅުގަނޑުމެން  ؛ތެދުފުޅެއް ،ގަނޑުމެން އެބަޖެހޭއަޅުންޏާ، ވަކަމަށްއެހެން

ހިަރ ކަންކަްނ ސުްޕރީމް ކޯޓަްށ ސާފުެވވަޑައިނުގަންނަވަންާޏ ސާފުވާެނ ވަަނ މާއްދާަގއި މި  101ބާރާތުން އި

ކަނޑައަޅަން.  ކޮށް ޙަރީޞަ  ،ލިޔެ ބޭނުންާވ ގޮްތ ެއބަޖެހޭ ބަޔާންކޮށް  ންއްޒަތްތެިރ މަޖިީލހުއިމި ބާރާތަކުްނ އި

  ގެންނަްނ އެބަޖެހޭ.ގަވާއިދުތަކަށް ވެސް އިޞްލާޙު

 

 އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

އްެގ ވާހަަކ ެއހެންނޫންތޯ. ޑިުއ ްޕރޮސެސެ ،އޮންނަނީ ޙުކުމްަގއި މި  ފައި ްޕރީްމ ކޯޓުްނ ވިދާޅުވެސު ،އްޒަތްތެިރ މެންބަރުއި

. ހަމަެއހެންމެ، ެއ ވަނީ މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙުުކރުމަށް ހުށަހަޅާފަ އެހެންވީމާ، އެއަްށ ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މި

ންމެވުމުގަިއ ވެްސ މިޓީްނ ނިންމާފައިާވ ނިމަޖިލީުހގެ ކޮ ،ހުަށހަޅާފަިއވާ ނިފައިވާެނ އަޅުގަނޑުމެންގަވާއިދުގަިއ މިާހުރ ހިމެ

ނޫނުއަސާސީަގއި ދީފައިވާީތ ެއ ބޭފުޅުން އެކަްނ ޤާލިއްަޔތުތަކެއް އޫ ޕްރީމް ކޯޓަށް މަސްއެހެްނވީމާ، ސު. ކަންތައްތައް މި

. ންެދއްވު ގެންގޮސްހައްޓަވަިއގެން ވާހަކަފުޅު ުކރިއަށްންތެިރަކން ބަމެދުަގއި ވިސްނު އަޅުގަނޑު އެދެން އެކަމާ .ކުރެއްވީ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ަޝރީފް އިްބރާހީމް މެންބަރު  ދާއިާރގެ މަރަދޫ

 އެހެން  ޕްރީްމ ކޯޓުންސު ،ތިަޔ ސާފުކޮށްދެްއވި މަްއސަލަ. އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން 101 ނޑު މިދަންނަވަނީޑިއު ޕްރޮސެސްެގ މައްަސލަ ނުނިންމަާވ ވާހަަކއެއް. އަޅުގަ

 ރައީސް.އިއްޒަތްެތރި . ދެއްިވ ފުރުޞަތަްށ ޝުކުިރއްޔާ ނޭއަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
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 :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ދެްނ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުައރުވަްނ މި އޮތީ ދަނގެީތ ދާިއރާެގ  .ިރ މެންބަރުދެ، ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެއާ

 .ޙްމަދުހާމް އައިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ިއލް

 

 ތީ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިްލހާމް އަޙްމަުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:ދަނގެ

ވަނަ ނަންަބރުެގ  10 )ހ(ެގ ވަަނ މާއްދާގ19ެަގވާއިދުގެ ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. 

ާއއްުމ  އިޞްލާޙު  ފައިވާ އަްށ ހުަށހެޅިވަަނ މާއްދާ 178ވަަނ މާއްދާއާިއ  177 ،ފަހަތަށް ނަންބަެރއް އިތުރުުކރުމާއި

ވަން.  ާވހަކަ ދަންނަ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުުކރާކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް

ކޮިމޓީގައި މަޝްވަާރކުރެވުުނއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ މް ކޯޓު ޙަޤީޤަތުގައި ސުޕްރީ

ރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ބަަލއިލެިވފަ. ސުޕް ށް ބޮޑަށްވާ ުޙކުމަށް ވަނީ ވަރަނެރުއްވާފައި

ޔާރަުކ ޑިއަދި ފަނ ޔަސް،ފުޅަކު ވިބޭއައްސަސާގެ މު ރަކު ވިޔަސް، އަދި މިނިވަންއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަޒީ

މަޖިީލހުްނ ނދު، ޢަމަުލކުރާެނ އުސޫެލއް  އަންނަ ހި، ނޯކޮންފިޑެންސް މޯޝަންޔަސް، އިތުބާުރ ނެތްކަމުެގ ވޯޓެއްވި

. ހޭ ކަމެއްޖެވާުލ އުަފއްދަންހެންނަމަވެސް، މިހާތަނަްށ ެއކަން ުނވެ އޮީތ ކީްއވެތޯ އެީއ ދެން ސުފާސްކުރަން. އެ 

ފުޅަުކ ބޭަގއި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުެގ ަރއީސަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ުލ އުފެއްދުމުެގ ބަދަލުހެންނަމަވެސް، އެ ސުވާއެ

އްވަންޖެޭހ ކަމަކަްށ ރަ ޅަށް. ހަަމ ކު ަވރަށް ރަނގަމަނިކުފާުނ އެކަްނ ކުެރއްވީމާ، . އެހެންވީޖެހޭނެުކރައްވަން އެކަން

. ދެްނ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ، ހާ ވެްސ ދެރައުްނ ކިަތންމެްސވެގެންދާދިއަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަން. ލަވާތީކަން 

ުޓ ގެ ވޯމަޖިލީުހގެ މެންބަރުްނގެ އިތުާބރު ނެތްކަމު ީޒރުްނގެ ވަނަ މާއްާދގައި ިމ އޮތީ، ވަ 101ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 . ހަަމ ެއ މާއްދާެގ )ރ(ގައި ނެގުމުގެ ވާހަަކ ބަޔާންކޮށްފަ. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ކަޅާިއ ހުުދން ލިޔެފަިއާވ އިބާރާެތއް

މަްށ ފާސްކޮށްފި ނަމަ، ެއ ީލހުން ވަޒީރުންެގ މަޖިލީުހގެ މެްނބަރެއްެގ އިތުބާުރ ނެތްކަބުނަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖި

އް. އިތުުރ ވާހަަކއެއް، ގެ މަޤާމުން ވަިކވީއެވެ. ަވރށް ކްިލއަރ ަކޓްކޮށް ލިޔެފައި އޮތް ާމއްދާއެމެންބަރަކު އޭނާ

އެއްވެްސ ކޯޓަކަްށ ފާޑުކިޔަނީީކ ނޫން. މިީއ  .ގައިނޯންނާނެ މިާއ ޭދތެރޭ ދެއްކޭނެ ާޖގައެްއ ވެްސ އިތުރު ވާހަަކއެއް 

އޮްތ   ދަށުން ާވއިދެއްގެނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެފައި އޮތް ެއއްޗެއް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން ހަދާފައި އޮްތ ގަޤާ

 ފާްސވީމަ ނިމުނީ. ވޯުޓ  ގެ ކަމުއިތުބާުރ ނެތް. ޗެއްނޫނުައސާސީގަިއ ލިޔެފަިއ އޮްތ ެއއްޤާީއ މި އެއްޗެްއ ނޫން.

ޕްރެސީޑެންްސ ވެްސ މިތަނުން މިހާތަނަށް މީހަުކ ވަކިީވއޭ.  އެ  ،ބަރުންންވަޒީރުންެގ މަޖިލީހުެގ މެ އެހާހިސާބުން

، . އެހެްނވީމާމުން ވަކިވެފަޤާއްޔާ އޮންނާނީ މަާފސްވެއްޖެ ،ނަގާފައިމޯޝަން ންސް ކޮންފިޑެވަޒީރުންގެ ނޯ .އޮންނާނެ

 ކަށް ކަވާވެްސ ނުޖެހޭނޭ. ާއ ވާަހކައެްއ ބަޔަުކ ދައް  ވާހަކަެއްއ ދައްާކކަށްނުޖެހޭނެ. ާއ ްއކާކަށްމިއަދު ާއ ާވހަކައެްއ ދަ

ސީގަިއ ، ޤާނޫނުައސާލިޔެފަިއ އޮންަނ އެްއޗެހި އިގައަާސސީނޫނުޤާ ،ދަންަނވަން އުޭޅ ވާަހކައަކީވެސް ނުޖެހޭނެ. 
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 ުހގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީ ،ސްޔަކަމަްށ ވި ސަސާ ސް، މިިނވަން މުއައްޔަޓު ވިްޕރީމް ކޯސު ހުރިާހ މުއައްސަާސއަކުން؛

ޖެހޭނެ. ަބލައިގަންނަން ކޮށްތިރާމްޙްއިކޮށް އެއަށް ޢަމަލު ެއއަށް ތަނަކުން ހުިރހާ  ،މެންބަރަކު ވިޔަސް

ިމ  ؛ސީަގއިވާއަސާނޫނުޤާއެްއވެްސ ބާރެްއ ާރްއޖެއަކު ނޯންނާނެ. ރާއްޖޭެގ  ،ށްވުެރ މަީތ ބާރެއްއައަސާސީނޫނުޤާ

 ހަކައެއް ަތރުޖަމާކޮށްގެން އިުތރަށް ދައްކާނެ ވާ  އަސާީސގައިވާ ާވހަކައެއްނޫނުޤާ އިވާމި ފެހިކުލައިގަ  ،އަސާސީނޫނުޤާ

ތިރާްމ ޙްއި ގެއަސާސީނޫނު ޤާުކރަން ބަެއއް މުއައްސަސާތަކުން މި ހިތާމަ ،ވެސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ަވރަށް ދެރަ

ުޓ ފާސްވެއްޖެްއާޔ ތުބާުރ ނެތްކަމުެގ ވޯއި މިތަނުން ވާީނ،ނަ. އަޅުގަނޑު ދަންމުންދާތީކުރަގޮތަްށ ކަންކަން  ގެއްލޭ 

މިއަށް ޢަމަުލކުރަްއވާށޭ. ާޤނޫނުއަސާސީގައި ވަރަްށ ސާފުކޮށް ލިޔެފަިއ އޮންނަނީ،  އޭ.މަޤާމުން އެހާހިސާބުްނ ވަކިވީ 

 އެހާހިސާބުން ން ޤާމުފާސްވެއްޖެްއޔާ މަމިތަނުން އިތުބާރު ެނތްކަމުގެ ވޯޓު  ށް ރީތިކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަނީ،ވަރަ

ދެން އެއަްށ ރެކަމެންޑޭޝަން އެއަށް ދާންެޖހޭ ަތނެއް ނޯންނާނެ. އެއަކަށް ނޯންނާނެ ޖާގައެއް. އެއަްށ  ވަކިވީއޭ.

އްލައަށް ބާރެއް ލިބުނީތީ އެއަްށ ެހއް. ތިމަންނާމެންނަށް އަމިގެންނުވާނެ އެއްވެސް ަފރާތަކުން. އެއީ ގޯއިއްަކވަދަވާހަކަ

ޅަށް، ްނކަން ރަނގައެކަަހއްދަވަީނ ގޯެހއް.  ތި  އީ. އެީއ ގޯެހްއ އެއީ.. ގޯހެްއ އެނުވާނެއިގެންކަރާތްޖައްސަވަ ސަ

ބައޮތް. ން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތް ޤާނޫުނއަސާސީގަިއ ލިޔެަފއި އެޖެހޭ ާބރެއް، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުމިތަނަށް ލިބެން

 ަތއް ޞްއަކާިއ ބާރުލިބިގެްނވާ އިޚްތިޞާ  ކޯޓަށް ުސޕްރީމް ހުން.ސްުކރާނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީްޕރެކްޓިރުަތއް ބާއެ 

 ތަކަށް ލިބިގެންާވ ާބރުތަްއ ވެސް ޓުކުދިކުިދ ކޯޓުަތކާއި ެއހެން ކޯ ލަތުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ުކރައްވާނީ. ަދއު

ން ނެޭރ ޕްރެކްޓިސްކުަރއްވާނީ ެއ ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް. އަޅުގަނޑުެމން އެއަކަށް ފާޑެއް ނުކިޔާނަން. އޭ.ސީ.ސީ

.ސީން އޮތީ ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުެރވިފަ. ސިވިްލ އޭ.ސީ ގޮްތ ންވާ.ސީ.ސީން ކަންތައް ުކރަޓުތަކާއި އޭރިޕޯ

ހޭ ގޮތް އެ އޮީތ ަގއިޑްލައިނެްއ ކަނޑައެޅި، ށް ޢަްއޔަންކުެރވޭ މީހުްނ މަސައްކަްތުކރަންޖެސަރވިްސ ކޮމިޝަނަ

ޔިތުންެގ . އެހެންވީމާ، މި ޙުދޫދުގެ ބޭރުން ަރއްއެޅިފަގާނޫނުތައް ހެދިފަ. އެކަންކަން ުކރަންޖެހޭ ގޮތް އެ އޮތީ ކަނޑަ

ތްަތއް ނިންމަވަން ނޫޅުއްވާށޭ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުްނ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ފާޑުކިޔަިއ އެއަްށ ގޮ

ަލވައިީލ ކުއެ ވެސް ހުން. ސުްޕރީމް ކޯޓުގާނޫނުތައް ހަދާނީ. ޤާނޫނުއަސާީސ ވެސް އެކުަލވައިީލ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީ

ހެންވީމާ، ެލވިގެން. ވަިކ ތަނެއް ނޫން. އެ ިއ އެކުން، ިމ ޤާނޫނުއަސާސީގަެގ ވޯޓަކުހުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

އައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ެވސް. އެކަމަުކ ، މިނިވަން މުންފުޅުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރަބޭއަޅުގަނޑުމެން ތި

ބާރުތަކަްށ މި މަޖިލީހަްށ ލިބިގެްނވާ  .ށޭކަންކަްނ ނުކުރައްވާ ތިރާމް ެގއްލޭ ގޮތަށް ގެ އިޙްހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 

 އެހެން ަފރާތްތަކުން. އެީއ ޯގހެއް.  ށޭ އަރައިނުގަންނާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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އި، އަިދ ފައިާވ ބާރާ ގަިއ ކަނޑައެޅިފައިވާނީ، ސުްޕރީމް ކޯޓަށް ެދވިވާއިދު ބަރު. މިާހުރ ިމ ގައިއްޒަތްތެިރ މެން

އިންތަުކގެ ތެރެއިްނ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ންދާތަކުގެ ދަށުން ޑިއު ޕްރޮސެްސއެއްގެ ެތރެއިން ުކރިައށްގެއެކަންތައް

އިގެން ާވހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް ދަންނަާވލަން ހަަމ މިކަން ކުރެވިފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެއާމެުދގައި ވިސްަނއިވަޑަ

ީމ ނިޒާ !ސްދެއްވާށް ުޝކުރިއްޔާ. އާދެ، ުކރިއަްށ ގެްނގޮޑައެީކގައި. ވަރްށ ބޮ ޞްެތރިކަމާ ވަރަްށ އިޚްލާ

 ، އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު.އިބްރާހީމްދީދީމައްސަލައެއް، 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މެންަބރު އިްބރާހީމް މުޙައްމަދުދީީދ ވާހަަކދެއްކެވުން:ގެ މެދު ދާިއރާހިތަދޫ 

 ތިން މިތާނގައި ކަނޑައެޅިގެން އަދި އް މި ނެގީ، އެލަސަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައް

 އި ވިދާޅުވުމަްށ ގޮންޖަހަ  އޮތް  ވިދާޅުވެފައި ޕްރީމް ޯކޓުން ކުރުމުެގ ގޮތުން ސުމަސް ިކރިޔާިވ ަސރުކާރަކަްށ ޖެްއސުން

ްށ ކަގޮތަ  މިތާނަގައި ވަކި ބަޔަކު ބޭނުން ،ނުންހާ ގޮތަކަށްޒީރުްނގެ އިތުބާރު ބޭދައްކަނީ ަވރަށް ވަވާހަކަ މި

 ުޝކުރިްއޔާ.  .ވާަހކަ ދަންނަވާލީ ނެގުމަށްޓަކައި ެއހެންވީމާ، އެ 

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި

ގޮުތެގ  އަސާީސގައިވާ ނޫނު، ޤާވެސް، ނިޒާމީ މައްަސލައެްއ ކަމަްށ ބަލަިއނުގަންނަން. އެހެންނަމައިއްޒަތްތެރި މެންަބރު

ޕްރީްމ ކޯޓުްނ ، ސުކަމަށް މިތަނަްށ ހުށަހަޅާފަިއވާތީ އިތުބާުރ ނެތްމެންަބރަކު ވަޒީރެްއގެ  ސާދައިއްޒަތްތެިރ  ،ންމަތީ

 އެ  ،ތަެކއް ނުގެެނވި އޮތީމާ، ެއކަންލާޙުޞްނެރުއްވާފައިާވ ޙުކުމަާކ ގުޅިގެން މަޖިީލހުގަިއ ގަާވއިދަށް ައންނަންވީ އި

ލްހާމް އަޙްމަދު ކުރިއަްށ ުކރަނީ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އި  ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް މިވާޖިބު އަދާ

 ވުްނ އެދެން. ގެންގޮސްދެއް

 

 ތީ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިްލހާމް އަޙްމަުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:ދަނގެ

ކުެރވިފައެްއ އްސަަލއެއް ތާަވލްތަނަށް ވަޒީރުންެގ ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓގެ މަ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. މި

 ގޮތުން މި  ާކ ބެހޭ ޙަލާޞްގެނަިއ އި ން މަޖިލީހުއަެނއްކާ ދައްކަނީ. ވާަހކަ މި  ެއއަކަށް ނޫން . އަނެއްކާވޭނު

ނަގާކަށް. ކަމަށް ވޯޓު ވާއިރަްށ އެހެްނ ނަހައްދަވާޭށ. ނޫޅެމޭ ބޭފުޅެއްގެ އިތުބާރު ނެތްވާން  ކަމެއް ވާހަކަދައްކަނީ. ހަމަ 

ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުްނ ެއއީ ގޯހެކޭ.  !ނުގަންބަލަރުވެސް ނޫޅެން. އެކަން ކުރާކަށް ނޫޅެން. އެހެން ބި ދޭކަށްވޯޓު

ާވއިރަްށ  ދައްކަވާށޭ. ހަަމ ކަމެއް ނުވެްސ ިތއްބަާވނެ. ހަމަ އެގޮތަްށ ާވހަކަ ވޯޓުލަންާޏ ވޯުޓލާނެ. ފިތަންާޏ ފިތާެނ ބޭފުޅުން
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ޕްރީްމ ސުއަޅުގަނޑު  .. އިއްޒަތްެތރި ަރއީސްކަންކަން ނުުކރެވޭެނ އެހެނެއްިއގެން ވައްަތރުޖައްސަހަޅޭއްލަވަިއގެން 

ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ  ؛ އަޅުގަނޑުމެންނަށްގަވާއިދު މި ،. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީކީކިޔަނީ  ކަށް ނޫން ފާޑު މިކޯޓަ

ކުރަންޖެޭހ ކަންތައްަތކެްއ ތީބުަތރު ޕްރީްމ ކޯުޓގެ ޙުކުމަާކ ގުޅިގެން ޖެހުީނ ސު ގެންނަން މި އިސްލާޙު ގަވާއިދަްށ 

އަޅުގަނޑު މުއައްސަސާތަކަްށ މިދަންނަވަީނ  ،ިމދެންނެވީ މަކުދެންނެވީ. އެކަ މަށްޓަކަޭއ އަޅުގަނޑުކުރުތަރުތީބު

 ސަުރކާރުން  ތެެރއަށް ގެ ޕްރީމް ކޯޓުެގ ބާރުތެެރއަށް ުނވަންނާށޭ. ސުގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ބާރު  ،ތިރާމާއެކުޙްއި

 ވެސް ަގއި ބަލުޤުމުސްތަ .ނީމިދަންނަވަ ތިރާމާއެކުޙް، އި. ެއހެންީވމާވެްސ ވަދެގެންނުވާނޭ ނާށޭ. މަޖިލިސްވެސް ނުވަން

 ުއލަތުގެ ުހރިާހ މުއައްސަސާައކުން، ދަ ، ދައުލަތުގެ ތްތަކުންރާ އެއްކޮްށ ުހރިާހ ފަ ތިރާމާ ޙްއި ދާއިރު ުބވަމުންކަންކަން ތަރުތީ

ވެްސ އެްއ ބޮޑީތަކުްނ މަސައްކަތްުކރާށޭ. ޖުޑިޝަީރ ވެސް، ސަުރާކރު ވެސް، ހަމައެއާެއކު ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލިސް  ހުރިހާ 

ްށ ބޮޑަްށ ވަރަ ދަންނަވާ ވާހަކެއއް. އެއީ ހަމަ އިޙްތިރާމާ އެއްކޮށް  ުރގެ މައްޗަްށ ބާުރ ނުފޯރުވާށޭ.ބާބާރުން އަނެްއ 

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދަންނަވައިލާނަން. ިމހާުރ ިމ  ށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުއެުރވުމުގެ ކުރިން . ދެްނ އެހެްނ ބޭފުޅަކައާދެ! ޝުުކރިއްޔާ

 ކު އްޒަތްތެިރ މެންބަރައިސާދަ  އްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެިއ ވެްސ ދެންނެިވެހން ރަ އިޞްލާުޙ ިމ އަންނަީނ ުކރީގަްށ ގަވާއިދަ

ލާުޙ ޞް އާދެ! ަގވާއިދަށް ެއ އި ؛ުކރީގައި ،ކަމަށް ހުަށހަޅުއްވާފައިވާތީ ގެ އިތުބާުރ ނެތްއްމިނިސްަޓރެ އިކުރަްއވާފައިސޮ

ޕްރީްމ ސު ،ންމަތީ އަސާސީގައި އޮންނަ ގޮތުގެނޫނުޤާ އްމަޖިލީުހގެ ަރއީސަކަށް އިންނަ ީމހެއްގެ ާވޖިބެ ނުވާތީ،ފައިއައިސް

ގަނުޑ ަބލައިގެްނ އަޅު ށްބޭފުޅުން ނިންމަވާފައި އޮްތ ޙުކުމަކަ އާާރއި ބާރުަތކުގެ ެތރެއިން އެކޯޓަށް ދީފައިވާ 

އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުްނ  ،ްނ ުކެރ ެއއްވެްސ ބާރަކަްށ އަެނއް ާބރުންބާރު ން ތި . ދަުއލަތުގެ އުންގަނޑުމެން ގެންދިއަޅު

ކަމެއް ުކރެއްވުމުެގ ބާރެްއ ހަމަ ެއއްވެސް ަފރާތަކަްށ  އަާސސީގެ އިުމގެ ބޭރުން އެއްެވސްނޫނުޤާ ،ފާހަގަކުަރއްވާ ގޮތަށް

އަސާސީެގ ނޫނުޤާ ،ިއވޭށް ެދއްވާފަޕްރީްމ ކޯޓަސުއެންމެ ހަމަ  ؛ހިނދު ކުރާ ވެްސ ގަޫބލު އަޅުގަނޑު ންކަނޯންނާނެ

ވާހަަކ  ނުކުެރވިގެން އެުފރިހަމަރޮސެސް ޑިއު ޕްވާތީ،  ޕްރީމް ޯކޓުން ކަަމށްމާނަކުރުމާ އަދި ބެލެނިެވރި ފަރާަތކީ ސު

 ށް ރިޢާޔަތްުކރައްަވއިގެްނ ވާހަކަފުޅު ހެންވީމާ، އެކަމައެ ދަންނަަވނީ. ކުމެއްެގ ާވހަަކ އަޅުގަނޑު މި ޙުއޮްތ ދައްކަވާފަިއ 

ތެިރ ން، އާދެ، ައލިފުށީ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްެއ ވާަހަކ ދަންނަވާލަމު ްށ ބޮޑަށް އެދެން.ކުރިއަށްގެންޮގސްދެއްވުްނ ވަރަ

 ްށ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން. ޙައްމަދު ަރޝީދު ޙުސައިނަމެންބަރު މު

 

  ާވަހކަދެއްކެވުން:ޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުަސއިންމެންަބރު މުއަލިފުށީ ދާިއރާގެ 
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ްއސަ މި އޮތް އިްޞލާޙަކީ ދަުއރުެގ ތެރެއިން އުސޫެލްއ މިއަުދ އައި، ރައީސް. އާދެތެރި އިއްޒަތްޔާ ރިއްޝުކު

އެހެންނަމަވެސް، މިކަްނ ބޫލުުކރަން. ގަނޑު ލާެޙއް ކަމަށް އަޅުގަހަދަންޖެހިފައި އޮތް ކަމަކަްށ ައއިއްަސ އޮްތ އިޞް

އްިލއަކަްށ ވޭ. ވަގުީތ ބޭނުމަށް އަބަދުވެސް ކުަގބޫލެއްނުކުރެ  ށް އަޅުގަނޑަކަށްކަޅަށް ކަމަޔަީއ އެންެމ ރަނގަހިނގައިދި

ެއއް ނޭނގޭ ގޮތަްށ ލިއަކަށް ހަމަ ގޮސް ވާނުވާައއިއްސަ ުހރީ ކުއް  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް މިތާނގައި ކުރަމުން

ހަަލ ގެންދާ ކަ ނިންމާެލވި ސްނާލަން ވެްސ ވަގުެތއް ުނލިބިރާސްލާފަިއ ގޮްސ ކޮމިޓީ ބާްއވާފައި، ެއއަށް އިތުރަށް ވި 

އިނގޭތޯ. އަޅުގަނުޑ  ުރ އަޅުގަނޑަކީ ރިކަށް. ެއ ކޮމިޓީަގއި އަޅުގަނޑު ވެްސ ހިމެނޭ ާއއްމު ކޮމިޓީގެ ނައިުބ މުޤައް ގޮތަ

. ިމ ރިޕޯުޓގައި، ިމ  ގޮތުން، މި އިޞްލާާޙ ބެޭހ ގޮތުން ާވހަކަދެކެވުނުިއުރ ެއ ކޮމިޓީގަިއ އިނިން ިމ ިބލާ ެބހޭ ވެސް

ްށ އަޅުގަނޑު ހާޒިރުިވ ފަހުްނ ިއރު، ެއ ކޮމިޓީއަނޑަކަށް ިދހަވަަރކަށް ސަުފހާ. އޮތްގާތްގަ އިޞްލާޙުގަިއ އޮބަޮއވޭ

 ޞްލާުޙ ފާސްވެގެންދިޔަ މި އި ތެރޭަގިއ  ިއރު ހާއްހަަމ އޭެގ ބަިއަގޑިއިރެ އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ، މި އިޞްލާޙު.

ންނަށް މި ކިާޔލަން ވަގުތުކޮޅެްއ ދެެހރޭ. ވަގުތުކޮޅުތަކުެގ ތެރޭަގއި ތަުކރާުރކޮށް އަޅުގަނޑު އެދުނިްނ، އަޅުގަނޑުމެ

ފަިއ ޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ީމގައި ިލޔެވިުކރާއިރު އަފާސްލިއަކަށް ިމހެން ކަންކަން ކޮމިޓީއަށް ައއިސްގެން ކުއް

ިއ ލަމެންޓްީރ ްގރޫޕުގަލަާފ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ޕާ ީނ ގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމެްނ ހޯަދންޖެހޭ އޮންނަ ެއއްޗެއް. އަިދ ގާނޫ

ތަްށ  ޚުޠުާބއެްއ ގޮްނ ހޯދަްނ އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކަްނ ިހނގައިދިޔަީއ އެހެެނއް ނޫން. އެތާނގައި މަޝްވަރާކޮށްގެ

ްނ ނިންމައިލަނީ. އެީއ ކޮންމެވެސް ެއްއ މެންބަރަުކ ިމ އިޞްލާުޙ އޮްތ ގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި، ވޯޓަްށ ައހައިގެްނ ފާސްެވގެ

ތް. އަޅުގަނޑު ދެކެމުން ިމ އި އެހެން ރައީސަުކ އިންެނވިއިރު ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮމީގެ ކުީރގައި ިތ ރިޔާސަުތގަ

ޙަށް ލޯބިކުރަްއވާ، އުސޫލާއި ހަމަތަކަށް ލޯިބކުރަްއވާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސެްއ ހާރު ތި އިންނެވި އިްޞލާއަންނަނީ، މި

ތްތެިރ ރައީާސ ަގއި އަދިވެްސ އިއްޒަނިޔަތުކަމަށް. އެހެންވީމާ، އޭތި ތަންފީޒުުކރުމުގަިއ ދެމިހުންނަވާެނ ކަމަށް. ެއ 

ޒުކޮށްދޭނެކަމުެގ ޔަޤީންކަްނ  ތަންފީދެމިހުންނަނީ އިރާަދކުރެއްިވއްާޔ އެކަންތައް  އެކުގަިއ ތާއީދުކޮްށގެން އަޅުގަނޑު މި 

ނޑު ބޭނުޭމ އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮްށ އެދުނިން، އަޅުގަޮގތެއް.  ންނާތީ. އަޅުގަނޑަކަށް ކަމަކުނުދިޔަ މިކަން ހިނަގއިދިޔައޮ

 ފަިއ އެދިޔަ އެއްހެްނ ރާސްލާގަިއ ފަޓާސްަބރިނަަމވެސް، ކޮމިޓީާރކޮށްލަން ވަގުތުކޮޅެއް. އެހެންޭހ ގޮތުްނ މަޝްވަމިއާ ބެ

 އެބައޮތް.ީމގައި  ކަްށ ސަފުހާދިހަަވރަ ،ްށ އެހިގެންދިަޔއީނިންމައިލާފައި، އެ ުދވަހު ވޯޓަ ގޮތަށް ގޮްސ އެދުވަހު 

ސޫލުތަކެްއ ން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އުކީ. ެއހެންަނމަވެސް، ގާނޫނީ ގޮތުކަށް ނޫން ދިޔައީއެހެންވީމާ، އެންމެ ރަނގަޅަ

ޑެއް. އެހެންނަމަވެސް، ން އަޅުގަނކޮޅެއް ނޫންތައްތައް ުކރަންޖެހޭނެ. އެއަކާ ދެޖެހޭނެ. ކުރަންޖެހޭ ކަކަނޑައަޅަން

އި އުޫސުލ ކާ ށްގެންދާ ހަމަތަޓަކައި ުކރިއަކުއްލިއަކަށް ކަމެއް ކޮށްލަންެޖހުނީމަ އެކަމެއް ކުްއލިއަަކށް ކޮށްލުމަށް

ޒުެގ ައއްސާއިން އަނެްއ މުއައްސަާސއަށް ވަންނަ ގޮތަށް ނުފޫއަޅުގަނޑަކަށް ކަމަކުނުދޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަން، ެއއް މު

ްއގަިއ ާހރުވެްސ އަިދ ކޮންެމ ސިފައެވާނެ ކަމެއް ނޫްނ ަކމަށް. އެހެންވީމާ، މިިވގެންބޭނުންކޮށްގެން ކަންތައްތަްއ ުކރެ

ށް، އެބައޮތް. އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ މި މަިޖލީހަ ތޯ. ޙުކުމެއްގޭމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގެއއް އެބައޮތް އިނނަމަވެސް، ސުޕްރީ
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 އިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެ އަމުރަށް ިކހާވަެރއްގެ ފުށުއެރުމެއް ހުރިތޯ؛ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި މިތާނގެ 

؛ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ ނުކުަރއްވާ ކަެމްއ ޝްވަރާގެ މަތީންދެއްާވ ބޭފުޅުންގެ މަފާ ނޫނީ ލަކައުންސެލް ޖެނެަރލް، ގާ

ވާފައި ވެސް އޮވެދާނެ. ލަފަަޔކީ ކޮބައިތޯ، ެއހުރިާހ އެްއޗެއް ަބއްލަވާފަިއ އަިދ އޭގެފަހުްނ އިނގޭތޯ، ވެސް. ކުރައް 

މަސައްކަތްުކރާ ބައެްއގެ ގޮތުަގިއ އްެގ ގޮތުގަިއ ލިޝަނެ، ކޯމުން އަންނަކަތްކުރަަސއްމައަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ެއކުގައި 

ލީޑަރުންާނ  ގްރޫުޕގެ ރީ ޓްމެންއަޅުގަނޑު ެދކެނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޯލިޝަންެގ ާޕލަ ނަންއެޅިގެން ތިބިާހ ހިނދަކު 

ށް، ަސރުކާރަްށ ަޞކޮޚާއް ގެންޭނ މިވަުރގެ ކަމެްއ މިހެްނ އަންނަންޖެހޭނީ.މަޝްވަާރ ވެްސ ކޮށްެލވި

ޒީެރއްގެ ޯނކޮންފިޑެންސް ނަަގން އުޅޭއިރު، އޮންނަ ހަމަތަކާިއ އުސޫލުތަުކގެ ެތރެއިްނ ތްވެވަޑައިގަންނަާވ ވަނިސްބަ

 ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެއ ބުނާ މިންގަނޑުެގ ުކރަން އިނގޭތޯ. އެކަްނ އޮންނަންޖެހޭނީ ގަބޫލުދާންޖެހޭނެ ކަމަްށ އަޅުގަނޑު 

ޝްަވރާގެ މަތީން ކަންތައްތަްއ ހެންނަމަެވސް، ރީތި އުސޫލުން، މައިނގޭތޯ. އެކަން ވެސް ގަޫބލުުކރަން. އެ ތެރޭގައި

ހުން އެޭދ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު އަދިވެްސ ކުރިއަށްގެންދިއުމަީކ އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަުކރާރުކޮްށ އިއްޒަތްެތރި ަރއީސްެގ އަރި 

ރުން ެއާއ ަހއެއްަކ މެންބަލެއް އިނގޭތޯ. މިތަނަށް ހުަށހެޅި ކޮމިޝަންގެ ބި އެދެނީ، މިތާނގައި އެަބހުރި، އަޅުގަނޑު 

ގަިއ ައނބުރާ ފޮނުވައިެލވިފަ. ހަމައެއާއެްއކޮށް، މި ތަނު ށްމުން ކޮމިޓީއަޅުުކރުދޭތެރޭގައި ނުތަނަވަސްކަން ފާ

 އެބައޮްތ ނަށް އެޖެންޑާކުެރވުނު ކަމެްއ ވެސްުކ ޢައްޔަންުކރުމާ ބެޭހ ގޮތުން މިތައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރަ

 ގުޅިގެން އިތުރަށް ދެނެގަތުމަށް ތަޅުމުްނ ކު މިތަނަށް ހުަށހެޅި ހުށަހެޅުމަކާލީޑަރަ ގްރޫުޕގެ ރީޓްންމެޕާލަ ހަމަ އެގޮތަށް

ްށ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު އެދެނީ، މިާހުރ މި އޮްތ ވަރަ އުސޫުލެގ ދަުށންަސއިލެވިފަ. ހަަމ ެއ ޑުޖައްވަގުތީ ގޮތުން މަ

ންޖެޭހ ށް މި ިދރާސާުކރުމަށްޓަކަިއ ގާނޫީނ ގޮތުްނ ހޯއްަދވަތުރަ ، އިކަމަކަްށ ވާތީޅުންވާ ، މަޞްލަޙަުތ އޮޅުންބޮރާފުށުއަ

 .ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޑަްށ ޝުކުރިއް ތި މިއަުދ މަޑުޖައްސާލުމަށް. ަވރަށް ބޮލަފާ ހޯއްެދވުމަށް މީ

 
 

 ދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 އަޙްމަުދ ޢާމިރު.  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި ދޫ ދާިއރާގެ ކުޑަުހވަ  މެންބަރު.އިއްޒަތްތެރި އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަުދ ޢާމިރު މެންަބރުދޫ ދާިއރާގެ ކުޑަހުވަ

ޕްރީްމ ޞްލާެޙއް ކަމަށް ސުަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުެގ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެޭހ އި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

ޞްލާެޙއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޖެހޭެނ އިންނަންއޮގެ ލަފަާޔ އެްއކޮށް މި ހުަށހެޅިގެންދާ އިްޞލާޙަކީ ކޮންެމހެންވެސް ކޯޓު

ބިަފއި އިުރ އަޅުގަނޑަށް ލިވެސް، އަޅުގަނޑު މިފަދަ އިްޞލާޙަކާ ެބހޭ ގޮތުްނ ާވހަކަދައްކާ ވެސް ގަޫބލުކުރަން. އެހެންނަމަ

ހަަމ  ނުދެްއކުމަީކ ވެސް  ނޑު ޙަޤީޤަުތގަިއ ދައްަކން ބޭނުން ވާހަަކ ރަނގަޅަށްއަޅުގަެގ ތެޭރގަިއ އޮތް ތިްނ މިނެޓު

 ރައްޔިތުންގެ ކޮށްލާނަން. ގަނޑު ހަަމ ދެތިން ނުކިތާއެްއ ހަަމ ފާހަގަ އެކަށީގެންާވ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅު
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ށް ަދށުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފަިއވާ ގަާވއިދެއް. އެ ގަާވއިދަ ނަ ާމއްދާގެވ88ައިދަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވާގަ މަޖިލީހުގެ 

އިޚްތިޞާޞްތަކެއް  މައިގަނޑު .ތްފައި އެބައޮޅާކަނޑައަ ތަކެއްމިންގަނޑު ޖެހޭނެ ޢަމަލުކުރަންންއަޅުގަނޑުމެ

ންދާއިރުގައި ހަަމގައިމު ވެސް މަޖިީލހުގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައިވޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމު

ކުން ވެްސ ތްތަކުން ާވހަކަދައްކާދެއް ރާެއއްޗެއް ގޮތަށް ސިފަކޮށް ބައެއް ފަދަކީ ގާނޫނީ ބާރު ނެތް މި ހަދާފައިވާ ގަާވއި

ވަނަ  101 އެހެންވެގެނެއް ުނވާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ .ޔަތުން ހިތާމަުކަރންއް އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ މެންބަެރއްގެ ހައިސި

ބޫުލކުރާހިްތ އޮތީ، ހަމަ ޅުގަނޑު ވެސް ހަަމ ގަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުއސޫލާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަީތން، އަ

އުމަށް ރަނގަޅު ގޮތެްއ އެންމެ ޤަ މަކީ ވެސްފައި، ހަމަ ުކއްލިައކަށް މީހުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ މައްސަލަ ެވއްދުރެހު

ށްފަހު އެކަްނ  ެއކަން ުކރުމަވާނީ. އަދި ވެންރެކަންކަން ކު ްއގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށ އެ ނޫނޭ. ކޮންމެވެސް ަކހަަލ އަސާސެ

 އިްޞލާޙުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު، އިދުގެއް އެކުެލވިގެންވާނެ ަކމަށް މި ގަވާއެމެންބަރުްނގެ ކޮމިޓީ 7ބެލުމަށްޓަކައި 

 ޓީއަކަްށ ނިސްބަތްވާ ީސ ޕާޔާންކުރެވިފަިއވޭ، ކޮންމެ ސިޔާ ބަދުގެ ެތރޭގަިއ ހަމަ މިދެންނެވި އަކުުރގެ ެތރޭގައި އިއެ ގަވާ 

ންޖެހޭނެ ކަމަށް. މާދަމާ ކު ވެްސ ހިމެނެރަމެންބަރަކު ހިމެނުމާއި، އަދި ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ މެންބަ

ެއ ނެތި؛ އެހެންކަމަށްވަްނޏާ  ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުާވ މެންބަރަކު ީއ ވަިކ ޔަފެިނގެންދި އްލީހެ  މަޖިޑުމެންގެނއަޅުގަ

ދެން  ވިސްނާލަންޖެހޭ.ށް ކޮންފުއްޓޭ ލަ ކަންތައްތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން އެބަހުހިނެއްތޯ؟ މިކަހަ ޟާއްދާ ފުރިހަމަވާނީ ކި 

  މަފްހޫމެއް.ސް ހަމަ ަވރަށް ވެސް ސީރިއަހަމައެއާއެްއކޮށް މި ވަގުތަކީ، ުނވަތަ މިހާުރ މި ވާހަކަެދއްކޭ މަފްހޫމަކީ މިއީ 

ްއ ނުޥޭ. ތްތަކުަގއި ސާފެންދާ މިންވަުރ ރަްއޔިތުންގެ ހިބާުރގެ ނުފޫޒު ޯފރުވަމު  އެއީ ެއއް ާބރުެގ މައްޗަްށ އަނެއް 

 ކޮންގޮތަކަްށ ކަމެްއ އޭިތ މާނަކުރާީނ ަރއްޔިތުން ށްަފއިވާ ާބުރތައް ިޖލީހާ މަތިކޮމަޤާނޫނުއަސާސީން ރަްއޔިތުންގެ 

ގޮތަްށ ދީގެްނ މިކަްނ ުކރީމާ ެގ ލަާފ މިުދ ސުޕްރީމް ޯކޓުއަގޭކަށް. އެހެންވީމާ، މިކު ސާފުކޮެށއް ނެްތ އެނމިއަދަ

ވަނަ މާއްދާަގއު 268ހޭ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ޖެ އެބަހަނދާްނކޮށްލަން ުކރަން. އެހެންނަމަވެސް،ފާވަރަށް އު ހަމަ ނޑުއަޅުގަ

 145ާއ ޚިލާފަްށ ކުާރ ކޮންމެ ކަމަީކ ބާތިުލ ކަމެކޭ. އަިދ ހަަމއެއާއެްއކޮށް ޤާނޫުނއަސާސީވޭ ށްފައި ވެސް އެަބ ބަޔާންކޮ

ހުްނ ލީމި މަޖިތަކެްއ ލިބިގެންދާ. ެއހެންވީމާ، ތް ބާރުއޮަމއްޗަށް ެވސް ެއބަ ދާގެ )ނ(ަގއި ސުްޕރީމް ކޯޓުގެނަ މާއްވަ

ކުން މާއްދާތަްއ ސެަލރުްނގެ ގޮނޑި ގެއްޭލ ގާނޫނު ފަަދ ގާނޫނުތަންހަދާ ގާނޫނުތައް؛ ޯކޓުތަކާ ބެޭހ ގާނޫނާއި، ކައު

ެގ ހަތު ގެްއލޭ ަވރަށް އެކަންކަްނ ދިޔުމުރޭަގއި އެކަންކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޞްލަކުރި ގޮތަށް މުޖުތަމަޢުގެ ތެބާތިލު

ބަެހއް ބުނެ، އެަބ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ. އަނެއްކޮޅުން ގޮްސ އަނެއްާކ ިމ  ކުރީގަިއ ސުްޕރީމް ކޯޓުްނ ވެސް 

ޝާރީ ލަފާ ހޯދަްނ ސްތިމް ކޯޓިގެ އިތުގެ ަމތީން، ސުޕްރީ ބަޔާްނކުރާ ގޮވަނަ ާމއްދާގައި 95މަޖިލީހަކީ 

ރަށް ސާފުކޮށް ސިސްޓަްމ ވަ މެންނަށް އަޅުގަނޑުލަދުގަންނަންޖެހޭ  ތަނަކަްށ ެވގެނެްއ ނުވާނެ. ެއހެންވީމާ، ިމކަންކަން 

ސާސީެގ ދަށުން. އެކަމެއް ނެތް ެވފައެއް. އެހެންވީމާ، މިއީ ހަމަ ބޮޑު މައްސަަލއެއް. މިީއ އަނޫނުޤާވާން އެބަޖެހޭ ާއ 

ާޔ ލަފަ ގެޕްރީމް ކޯޓު ިއ ސުނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައި ހަމަ ސާފުޮކށް މިކަންކަން ކުރުމަށްޓަކަގަޅުއަ
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ލާޙެއް. އަދި މަޖިލީުހގެ ގަާވއިދަީކ ޞް މު އިހިންމުކަމެއް. މި އިސްލާޙަކީ ވަރަށް  މިކަން ކުރަންޖެހޭ  ށްގޮތަވާ އެއްގޮތް

 ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އެއްެޗއް.ކަމަށް  ލަންޖޭހޭ އެއްޗެއް އި ދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ ެއކުލަވަމަސް 3ތާ ިއލާކޮންމެ މަޖިލީހެްއ އެުކލަވަ

 

 ދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 ރަޝީދު.  ޟް އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރިޔާިރއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު. ވިލުފުީށ ދާއިާރގެ އި ކުއާދެ! ޝު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު ޟްމެންބަރު ރިޔާލުފުށީ ދާިއރާެގ ވި

އަދި ފަނޑިޔާރުންެގ މިފަދަ  އިތެރި ރައީސް. ވަޒީރުންެގ އިތުާބރު ނެތްކަމުެގ މައްސަަލއާކުިރއްޔާ އިއްޒަތްއާދެ! ޝު

 އެޅުމަކީ މަޖިީލހުގެ ގަވާއިދުަގއިއުސޫލުތަެކއް ކަނޑަ ގެންދާނެ މިކަންކަްނ ކުިރއަށް އްސަލަތައް ިދރާސާކޮށްމަ

އަދި  ޔަސް،މަށް ވި ކަ އްގެ މައްަސލަގަޫބލުކުރަން. ވަޒީރެ  ވެސް ޅުގަނޑުމެންކަމަށް އަ ޖެހޭނެ ކަމެއްއޮންނަން

ވާީނ ންްސ މަޖިލީހުްނ ގެންދަޔަވި ށްސެއްގެ މައްަސލަ ކަމައީ އިބު ރަސް އަިދ ނަޔަ ކަމަށް ވި ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްަސލަ

 ޙުލާޞް ވީމާ، ިމ އިގޮތަށް. އެހެން ވަނީ ކީއްކަްނ އެނގޭ ަރއްޔިތުންނަށް ެވސް މި  ،ގޮތަށް ވީހާވެްސ ދެފުށް ފެންނަ

އިަގއި ެއ ލަ ގުިޅގެން ވަޒީރެްއގެ އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ މައްސަ ޙާލާޞް ންނަ އިގެގަާވއިދަށް މި  ،ގެނައުމާ ގުޅިގެން

އްާޔ ެއކަން ގެންދާނެ ހުށަހެޅިއްޖެއެްއ އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ މައްަސލަހިނގާެނ އުޫސލާިއ އަިދ ފަނޑިޔާރުންެގ  ރޮސެސްޕް

ނޑު ގަްށ އަޅުޙަލާޞްއް. މި އިޙެލާޞް ޅިގެން. މިީއ ަވރަށް ރަނގަޅު އިދަނީ ކަނޑައެ ވެްސ މިއަދު މި  އުސޫލެއް 

ތްކަމުގެ މައްަސަލ ނެ ލިއިުރގައި ވަޒީރުްނގެ މައްޗަށް އިތުާބރުއި އަާސސީ އެުކލަވަނުނޫޤާއެއާެއކުގައި ކުރަން. ހަމަދުއީތާ

ނޫނަކުން ތަފްީސުލ ލިޔަން. އެހެންވީމާ، ގާެޖހެނީ  ނެތީމަ އަޅުގަނޑުމެން މިނެގެންޖޭހެނެ އުޫސުލ ތަފްސީލުކޮްށ ލިޔެފައި

އެއްވެްސ  ގެގަނޑުމެންއި އޮތް ގޮަތކީ އެއީ އަޅުފަކުރަނީ މީގެ ުކރިން މި މަޖިލީުހގައި ަޢމަލުކޮށް މިއަދު މިކަން މި

 ތާރީުޚ ގަނޑުމެންއިބު ރައީސުން ަވކިކުިރ ވާހަަކއަކީ ެއއީ އަޅުމިތަނުން ނަ އް ނޫން.ގަބޫލުުކރާ ގޮތެ  ދިވެހި ަރއްޔިތަކު

އް. މީހެްއގެ ނެ ނުދާނެ އެކަްނ ކޮށްގެެއހެނެއް ކަމަކު ުކރީ؟ ކަންކަންކަމެއް. ިކހިނެއްތޯ އެ ލީަމ ފެންނަން އޮތް އިބަލަ

ރުެގ ވަ ކުެރވޭމައްޗަްށ ކަމެްއ ސާބިތުފުން އޭނަެގ ޞާދުލުއިންޢަވެްސ އެކަްނ ުކރަންވާީނ ިއ ހުށަހެޅޭއިުރގަމައްޗަށް ކަމެްއ 

ގަިއ ތިބި ިމ ަސރުކާރު މަސައްކަތްކުރަީނކީ ، އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ .މަޤާމުން ވަިކކުރަންޖެހޭނީއޭަނ  ކަމުގައިންކަ

ނޫން. އެހެންނަަމވެސް،  އް މީހުްނ ަވކިކުރާކަށެ  ކަމަްށ ނަަގއިގެްނ އެ  އިތުާބުރ ނެތް ޗަށް އްވަޒީރުންެގ މަ

ުކރުމުގަިއ ގެްނގުޅެންޖެހޭނެ ހަމަތަެކްއ އެބައޮތް.  ުކރަންޖެޭހ ަކންތައްތައްލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކުްނ  ން ބާރު ޤާނޫނުއަސާސީ

 ޤާނޫނުއަސާސީ ނުދަޭނ މީހުން ސަސްޕެންޑްުކރާ ގޮތެއް. ގެ ަބއިތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންކޮމި ސަރުާކރުެގ ޔޫތު މިނިސްަޓރު 

 . އޭަނ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަިއ ގޭަގއިނީްނާޏ އޭނަ ަވކިކުރަންޖެހޭނުދަނޭ. އޭނަެގ މައްޗަްށ ކަމެްއ ހުަށހެޅިއްޖެ ކަމަްށ ވަ

 ޚިލާުފ ކަމެއް. ކަނަޑއެޅިގެން ޚިލާުފ ކަމެއް. ކަނޑައެޅިގެން  އްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ރާނުބެހެއްޓޭނެ. މިއީ ިދވެހި 
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ްނ ދިމާވަނީ. މިީއ މިހެ ރުގަިއ ކަންކަްނ ކުރަްނ ތިބޭ ީމހުންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުރީމާ ސް، އޭ އެހެންނަމަވެ

އަޅުގަނޑުމެންެގ ޔޫުތ މިއަދު ޫބލުކުާރނެ ކަމެއް ނޫން. ކޮބައިޯތ ގަވެްސ އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެްސ މީހަުކ އެއްގޮތަކަށް

ވަނީ؟ ިމ މަޖިލީހަްށ ޖަވާބުދާރީވާނެ މިނިސްަޓރަުކ ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރީ މިނިސްޓަރު؟ ކާކުޯތ ޖަވާބުދާ

ނުހިންގޭނެ.  ކޭހުްނ މިނިސްޓްރީެއއް  ،ޑަޒަނުން ށްއެބައޮތް. ކާކުޯތ ޖަވާބުާދރީވަނީ؟ އެަކކަނުއަސާސީގަިއ ލިެޔވިފަިއ ނޫޤާ

ގޮތަށް މި ދަުއލަތުން ކަންތައް ކޮްށގެނެްއ  ރިނިްލ ކަންތައް ކުއައެއީކީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ކުރީެގ ބަންޑާރަ ނައިބު 

ބައެއްތޯ؟ އެ ެނރުނީ ކޮންރުދެ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެްނ އަމުދަންަވރު ސުޕްރީމް ޯކޓަށް ވަ،ނުވާނެ. ހިތުހުރިާހ ވަގުތެްއގައި 

ޙައްެޤއް  ިމއަދު ޤާނޫނުއަސާސީ ކުށްވެިރކުރުމުެގ އެްއވެސް .ނެރުނު މީހުންެގ ވާަހކަ އަޅުގަނޑުމެން ދަްއކަންޖެހޭނީ

ކޮންމެ ީމހަކަށް . އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެްސ ީމހެއްެގ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ޢަަމލުކުާރ ގޮތުްނ ިމ ކަންކަްނ މިހެްނ ވަނީ

ނެތޭ  ުކރާ ކަމެއް ނުުކރުމަށް ޓަކައި ާބރު ގަދަ ގެއްީމހެ އެ ،މީާހގެ މަޤާމު ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަަކއި ވެސް އެ

ދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ ޤްޞަ. ވަރަށް މާްތ މަފވެސްއި ކަންކަްނ ހުީރ ގޯ ގަ ދަންނަވާވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ

އިންނެވި ޤާސިްމ އިްބރާހީްމ ރަްއޔިތުންެގ  ކަްށ ތިުހގެ ރައީސަލީމިާހރުވެްސ މަޖި ށްފަހުގައި ަތކަމަސައްކަތްގިނަ ބުަރ 

ިއ ޑިމޮކްރަީސ ގަނޑުމެްނ މި ގެނަޅުކަތުްނ އައްުކރެއްިވ މަސަ ކަްށ އިންަނވައިގެން ރައީސަިއ އްޞަ މަޖިީލހުގަޚާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިމ ސިސްޓަމުތަްއ އަޅުގަނޑުމެން  .ލާކުުކަރނީއަޅުގަނޑުމެން އަމިއްަލއަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ހަ

ންަނ ސަރުާކރަކުން ނުފޫުޒ ކުރަނީ. އެިއރެްއގައި އޮ އަމިއްލައަށް ިމ ހަާލކުކުރަނީ. ެއއީ ބާުރ ހުންނަ މީހުްނ މިކަން

. ޖެޅުވެއްދާވާަހކަ ވިފަނޑިޔާުރ ެއ  އެްނމެ ފަހުްނ އުއްތަމަ  ؟ތަްއ ފޯރުާވ ާވހަަކ ވިދާޅުީވ ކާކުތޯކޯޓު އަބަދުވެސް

 .ކުްނ މިކަްނ ކުރަނީތަފަރާތް ރި ާބރު ހު . މިއީ ންފަރުދަުކ ކުާރ ކަެމއް ނޫ ންދާ ، މިީއކީ އަމިއްަލ މަގުމަތިއެހެންވީމާ

، މިކަން ނުކުރުމަީކ އެީއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ އޮްތ އެހެްނވީމާ ުކރަނީ.މިކަން ރެްއގައި އޮންނަ ސަުރކާރަކުްނ އިއެ

ގެ ނެތީ ންދައުލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެ ،ުކރިއަށްދާނެ ގޮތް. އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީއެންމެ އެންމެ ފައްކާވެ  ޑިމޮކްރަސީ

ހިންގޭެނ  އެކުމިނިވަންކަމާ އޭގެ ،ރުމިނުަގއިބާކޮން މުއައްސަސާއެއްތޯ؟ ެއހެންނަމަވެސް، އެ މުއައްސަސާަތއް އޭގެ 

 ވެސް ވިާދޅުވަނީ ތިމަންނާ މުއްދަތު ޖަހަންޖެހުނީ މިވެނި ސަބަބަކާންމެ ފަނޑިޔާރަކު ނެތް. ކޮ ؟ފުރުޞަތު އެބައޮތްތޯ

هللا ލްޖުމްޫހރިއްޔާކަްނ ކުެރއްވި ޢަބްދުސުކުރީެގ ަރއީ ށް؟ ވާނުާވ ނޭނގޭ ޮގތަތޯހެދިއޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ކީްއވެ

އެކަްނ  ށްފަހު މަުހީރ ޖަލުގައޭ. މިއީތޯ؟ މިހެެނއް ެނހެދޭނެ. ޝަރީޢަތަށް މައްަސލައެްއ ދިއު ެވސް ޔާމީން މިއަދު

 2އޭނަ ނުބެހެއްޓޭނެ  ައވަހަށް އިްއވަންވީ. އްޔާވެއްޖެއަވަހަށް ނިންމާފައި އޭނަގެ ަމއްޗަށް ޙުކުމެއް އިއްވަންޖެހޭ ަކމަށް 

 ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑު އޮތް ގޮތެއް ނޫން  ،ނޫނީގާގެ ރާއްޖޭ ހި ުލގައެއް. މިއީ ދިވެޖަައހަރު ވަންދެން  3 ،އަހަރު

 ދައްކަިއގެންްއތޯ؟ އެކި ކަަހލަ މީހުން ފޮުނވައިގެން ިބރުނެ . ެއހެންނަމަވެސް، މިއަދު މިކަން ވަނީ ކިހިލިޔެވިފައެއް

ިމ ދައްކަނީ.   މިތާޑުނއަދި އަޅުގަައލަށް މިއަުދ ޤަތަކީ. ިމ ވާަހކަ ގެ ޙަޤީމީްއވަިއ ޙުކުމް ޖަްއސަނީ. މިީއ ލަޤާޟީން 

ވާހަަކއެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގައި ނުދައްކަން.   އަޅުގަނޑު މިސްޔާތުގަިއ ދުވަހަުކ ވެހަގު މި ދިއަޅުގަނޑުގެ 
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ގޮތުްނ  ެބހޭ ފަހަރު ބަެއއް ކަންތައްތަކާ ބެހޭ މީހެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ބައެއް ކޯޓުތަކާ އަޅުގަނޑު މިއީ

  ވެފަިއ އޮތް ން މިކަ މިީއ ނޫންތޯ ،ގޮތަށް ަބލާިއރު ، ިމއަދު ިމ ކަންކަްނ ވެފަިއ އޮތް ވެސްމަވާހަކަދައްކަން. އެހެންނަ

ްނ މަތިކޮށްފަިއ ހުިރ ނުއަސާސީިހ ޤާނޫދިވެ ވާންވީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ޙު، އަޅުގަނޑުމެން އިްޞލާ. ެއހެންވީމާކީގޮތަ

އެއްބާުރލުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ދޭންވީ. އޭރުްނ  ހުިރހާ ހޭއަދާކުރުމަށް ަޓކައި ދޭްނޖެ ންމަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އެ ަފރާތްތަކު

މިރާއްޖޭެގ ހުިރހާ ކަންކަން ވެސް ދާީނ އެންެމ ރަނގަޅަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެއްިވ ފުރުޞަތަްށ ަވރަށް ބޮޑަްށ 

 ޢަލައިކުމް.  އްޔާ. ވައްސަލާމް ޝުކުރި

 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ންަބރު އިްބރާހީްމ މުޙަްއމަދުދީދީ. މެތެރި ތްއިއްޒަހިތަދޫ މެދު ދާިއރާގެ 

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާިއރާގެ މެންަބރު އިްބރާހީމް މުޙައްމަދުދީީދ ވާހަަކދެއްކެވުން:

 ޟިްއޔާ ނަންަބރު ުފރަތަމައިނުން ވެސް ޤަ ރި ރައީސް. އަޅުގަނުޑ ދަންނަވައިަލން ބޭނުންވޭތްތެ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަ

11/2017/sc-c ވަނަ ައހަުރ  2017އިނގޭތޯ.  އުޅެނީ ގައި ައޅުގަނޑުމެން މި 2019 ގެ؛އަަހރުވަަނ  2017؛

  ބަޔަކު ގުޅޭގޮތުްނ މި މަޖިީލހުން ހައްދަވަންެޖހޭ ގަވާއިދެްއ މިއަދު  ެއ ޙުކުމާ  ،ޓުްނ ުކރެއްިވ ޙުކުމެއްކޯޕްރީމް ސު

އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އެބަ ހޭރަންޖެކު ންތޯ ސުވާލުއުޅެނީ ީކއްވެގެ  މި ކަމާ ގެން މިަރއިކުއްލިއަކަްށ ފަޔަށް ހިނިއަ

އީ ކީއްުކރަްނ އްދާ އެ ވަނަ މާ 95 ގެޤާނޫނުއަސާސީ ،ގާިއރުނައި ޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހެްސކިޔާފައި ބަވަ ކޮއްނެއަ

ސުްޕރީމް ކޯޓު ވެްސ  .އެނގިަވޑައިގަންނަވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްބޮޑަށް  ލިޔެފައި އޮތް މާއްާދއެއްކަްނ ތި ބޭފުޅާއަްށ މާ

ވެްސ ބޭނުންހާ ގޮތަކަްށ  ން ސް އޮންަނންޖެހޭ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުވެ  މް ކޯުޓގެ ވެސް ާބރުހޭ. ސުޕްރީޖެންއޮންނަ

މިީއ ދައުލަތުެގ ެއއް ާބޭރ  ޔާފަިއ ތިމަންނާމެންޖިލީހޭ ކި ހަަމ ހިތަށްެއރީމާ ރައްޔިތުންެގ މަނުވާނެ. ކަންކަން ުކރެވިގެން

، ސުޕްރީްމ ކޯޓުެގ ބާުރގެ ެތރެއަްށ . އެހެންވީމާ ތަނެްއ ނޫްނ މިއީކީނެބޭނުްނ ުހރިާހ ކަމެްއ ކުެރވޭ ހަމަ ފައިޔާކި

ވެސް ވަދެވަޑަެއއް ނުގަންނަވާ.  ންނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާރު ތެރެއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުވޭއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ވެސް ނުވަދެ

 އް ކަންތައްތަގޮތަކަްށ ބޭނުންާހ  ،ށް ހިުތހުރިާހ އެްއޗެިހ ގޮަވއިއަދިމާ ވެސް، މިތާނގަިއ ސުްޕރީމް ކޯޓާ އެހެންނަމަ

އެހެންނެއް ވެސް ނެެހދޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިކަްނ  ؛ކުރުމަށް ތިމަންނާމެންގެ ބާރޭ އޮތީ

ރަިއނުގަނެ. ސަރުާކރަށް ވެސް ަސރުކާުރ ހިްނގަން ުފރުޞަުތ އެްއ ާބރު އަެނއް ާބރަށް އަ ން ރުރަންޖެހޭނީ ތިްނ ބާކު

އެއްވެްސ  ، ބޭނުްނހާ ގޮތަކަށްށްރުާކރުގެ ވަޒީރުން ިއރުއިރުކޮޅުން މިތަނަސަދޭންޖެހޭނެ.  ވެސް  ންމަޖިލީހު

ީމހުން   އެއަނެއް ދުަވހުމާދަން ނޫން  ،ީމުހންނަށް ބިރުދައްކައި ނެސް އެގެހަލާފައި އި ނުޖެހޭ ކަންކަމުގައި ދަމަތާކުންތާކު
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ޓަކަިއ ެދ އަަހުރ ފަހުްނ މަށްްނ ުކރުަތކަށް ނުުކރެވޭނެ. މިކަްނ މިގޮކަިމ ކަން ،ކުރާނެކަުމގެ ިބރުދައްަކއިވަޒީފާއިން ަވކި

 ކުރަނީ. ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރީއސް. ިމ ކުއްލިއަކަްށ މިކަން 

 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަލީ ޙުަސއިން. އްއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އި 

 

 :ާވހަކަދެއްެކވުން ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޢަލީ ޙުަސއިން

ދާ މައްސަަލއިގައި އަޅުގަނޑު  ބަހުސްކުރަމުން މިމިއަދު ަރއީސް. އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން  ޔާ ިއއްޒަތްތެރިއްޝުކުރި

އަދި ީމހުްނ  ،އިތާގާެނ ގޮނަ ޓު ގަިއ އެބައޮޭތ އިތުބާުރ ނެތްކަމުެގ ވޯސީހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާވެ ދި ،ވަން އޮތީނަދަން

. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އިނިގރޭސިން މި ިކާޔ ވަޒީފާއިން ވަކިުކރާނެ ގޮތްތަުކގެ ާވހަކަ އެބައޮތޭ ބަޔާންކޮށްފަ 

 އެނގޭ ގޮތަށް ތަފްސީލުކޮްށ އްމްތަހޫކަމެއް އޭގެ މަފް ދެ ،ސްއާމަންޓް ޕްރޮސެއިމްޕީޗްއި، މޯޝަނާންސް ކޮންފިޑެނޯ

އެނިގވަޑައިގަންނަވާނެ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިތަނުން ނުވަަތ  ވޯޓަކީ . އިތުބާރު ނެތްކަމުގެތްނެއެއް ފަޔާންކޮށްބަ

ީމހެއްެގ އިތުބާުރ  ހިސާބުްނ އެ އެ  ކަމުގެ ވޯުޓ ނެގުނީމާތް ުރ ނެބާއްޗަްށ އިތުމަމީހެއްެގ  އިން އެ ގެ ންެގ މި ތުރައްޔި

ތަްއ އްރަށް އެއަށް ާވހަކަތަކެއް ލައިގެން އިތުރަށް އެ ކަންތަ ތު ، އިަވކިވީ. އެހެންވީމާއެ ީމހަކު  ގެއްލުނީ. އެހިސާބުން އެ

ެއ  ވެސް ށްކޯޓެއްގައި ެޗލެންޖުކުެރވޭނެ ކަމަށް އެއްވެސް ީމހަކަށް ނުުބނެވޭނެ. ކޯޓަކަށް ވެސް އަދި އެހެން މީަހކަ

ގެ ވޯޓު ެނގީމާ ވާނެ ގޮތް. މުއިތުާބރު ނެތްކަ ،ވޭއޮއްކޭނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަވރަށް ޞަރީޙަ ަބހުން އެބަވާހަކައެއް ނުދެ 

ލަތެއް ިމ ހާ ީމހަުކ އެ މަޤާމުން ެއ ވަިކވީ. ހަމައެކަނި އެންމެ  އްެގ މައްޗަށް ެނގީމާ އެހެއިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓު މީ 

ނުގައި ބަޔާންުކރަނީ އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ ާވހަކައެްއ ތައެ ،ވާނަމަ  ކަމަށްތަނުން މީހަކު މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި މިއޮންނަނީ 

ެއކަްނ  ،ނަމަވާ ގެ ނައިބުގެ މަޤާމުން މީހަކު ަވކިކޮށްފި ކަމަށްޔާއްރި ން. ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ނުވަަތ ރައީުސލްޖުމްހޫނޫ

 ށް ުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ވަކިކޮށްފި ކަމަޞަކޮށް ރައީއްުކރުމުގެ ފުުރޞަތު. ަވކިން ޚާސުްޕރީމް ކޯުޓގައި ޗެލެންޖު އެބައޮވޭ

 ކޮށްފި ކިްސ މީހަުކ މަޤާމުން ވަވެވޭ. ެއހެްނ އެއް އޮ ުކރުމުެގ ފުރުަޞތު އެބަޗެލެންޖު ވާނަމަ އެކަްނ ސުްޕރީްމ ކޯޓުގައި 

އެކަން އެއްވެްސ ކޯޓެްއގަިއ  ،ވާނަމަ ގަިއގެން މިތަނުްނ ވަކިކޮށްިފ ކަމަށްނަނަމަ ނުވަތަ އިތުާބރު ނެތްކަުމގެ ވޯުޓ 

. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިީއ ރަްއޔިތުންެގ ގެ. ތީއޮ ކޮށްަފއި މި ކުރެޭވ ގޮތަކަްށ ނޫން ޤާނޫުނއަސާސީގަިއ ބަޔާންންޖުޗެލެ

ލައްަކ  ތަުނގައި ތިބޭނީ ތިން މި ،މަވާނަ މިތަނަށް ތިން ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ާހސް ަރއްޔިތުންނަށް ވަދެވޭ ކަމަށް

ސް ހާސް ރަްއޔިތުންނަށް މިތަނަށް ނުވަދެވޭތީ ރަްއޔިތުންެގ ލައްަކ ފަސްދޮޅަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރައްޔިތުން. ތިން

 ،ބާެރއް އެއީލިބިފަިއވާ ންގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ވަދެ މިތިީބ. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް މަންދޫބު

ޚިލާފުނުާވ ކޮންެމ  ދީނުގެ އަސްލަކާ މްސީއާއި އަިދ އިްސލާރާއްޭޖގައި އޮތް ޤާނޫނުައސާެވހިެރއް ެއއީ ދިޔާތިލިބިފައިވާ އިޚް



18 

 

. ިމ ަރއްޔިތުންެގ ނެޗަށް ެއހެން އެްއވެސް ފަރާަތކަށް ނުފޫޒެްއ ނުފޯރުވޭ މައް ރު. ެއ ބާުރގެބާ ނޫނެއް ހެދުުމގެ ގާ

ެގ ކު ހަދަންނުޖެހޭ ގަވާއިދުތަ އި ކާހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދުތަ ،ނޫނުތަާކއިގާހަދަންނުޖެހޭ  ،ނޫނުތަކާއިގާޖިލީހުން ހަދަންޖެޭހ މަ

އުފެއްިދ މުއައްސަާސއެއް. އަިދ  ނުއަާސސީވާހަކަ ބުނެދޭނެ އިތުުރ ފަރާތެްއ ނުހުންނާނެ. ސުޕްރީްމ ކޯޓަކީ ޤާނޫ

، ޤާނޫނުސަސާީސގަިއ އް. އެހެންވީމާތަ އުފަްއދާފައިވާ މުއައްސަސާ ން ން މުައއްސަސާތަކަކީ ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީހެއެހެނި

ކަްނ  ންކައެހެްނ ގޮތަކަްށ އެ ތަ އެައށް ފާޑުކިޔާނެ މީހަުކ ނުވަ ފައި އޮތީމާއަޅައި ަބޔާންކޮށްޑަށް ކަމެްއ ކަނކަވަކި ގޮތަ 

ތެިރ ތްޫބލުކުރަން. ިއއްޒަގައަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭީނ ބުނެވޭނެ ީމހަކު ިމ ދައުލަަތކު ނުހުންނާެނ. އެކަން ންޖެހޭނެ ކަމަްށ ކުރަ

މޯޝަްނ ޕްޮރސެސްއަީކ ކޮފިޑެންސް ިދ ނޯސްއަީކ އަންްޓ ްޕރޮސެމައަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެްސ އެނޭގ އިމްޕީޗް .ރައީސް

ވަކިްނ  ،ކި ގޮތަކަށް ހިނާގ ކަންތައްތަކެއް. އިމްޕީޗްމަންޓް ޕްރޮސެސްައކީކުަގއި ވަޤައުމުތަ ޑިމޮކްރެޓިކް ދުނިޔޭގެ

މީހަުކ ވަޒީފާއިްނ   އެށް ގެ މައްޗައް ގުޅިގެން މީހެ ގުޅިގެްނ ނުވަތަ އެފަދަ ބޮޑު ކަމަކާ ށަކާކުޚާއްޞަކޮށް ޖިނާޢީ 

ީކ ކޮންފިޑެންސް މޯޝަނަލާފަްށ ނޯޚި ޔާ ވަކިކުރުމަްށ ޓަކަިއ ހިްނގޭ ވަިކ ކަަހލަ ްޕރޮސެސްއަކަްށ ކިޔާ ނަމެއް. އެ

އޮީތ  އެ މީހެްއގެ މަްއޗަށް ހަމަ އިތުބާރު ގެްއލުނީމާ އެ ވެސް  މީަހކު ކޮށްފަިއވާ ޖިނާޢީ ކުށެްއ ނެތި އެ ކޮންމެހެން

ްށ ންެގ އިތުާބުރ މީހަކަތުހުްނ ރައްޔިލީެގ މަޖިންޔާނެ ީމހަުކ ނޯންނާނެ. ަރއްޔިތުމެުދ ފާޑުކި . އެކަމާ އިތުބާުރ ގެްއލިފަ

ބޫލުުކރާ ގޮތުގަިއ ގަހަކަދައްކަން. އަޅުގަނުޑ ހިސާބުްނ ގެްއލުނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ އިޝޫއަށް ވާ  މަ އެލުނީއްގެ

ފަދަ ކަމެްއ   ެނގޭޓުތްކަމުގެ ވޯނެރު ބާ އުފެދިފައިވާ ސަރުާކރުގެ ެއއްވެސް މިނިސްޓަރެއްގެ އިތު އަދުގެ މިޙަޤީޤަތުގައި މި

މެުދ  ބޫލުުކރާ ގޮުތގައި މިނިސްަޓރަކާގައެކު އަޅުގަނޑު ވާަފއެއް ުނވޭ. އަދި ހަަމއެއާ ޅަކު އަދި ުކރައްސް ބޭފުއެއްވެ

ީމހަުކ  ީކ ކޮންމެހެްނ އެ އީށްލަން ބުނުމަީކ އަދި އެޑުކޮމަ ދިއްުކރެވިއްެޖ ކަމަްށ ވާނަަމ މިނިސްޓަެރއް  ލި އިނގި

އަދި ހަޅޭއްޖަހާކަްށ  އެކަމާ ،ނޑުމެން ކަންބޮޑުވެމެުދ ައދި އަޅުގަ މިނިސްޓަރުކަމުން ަވކިކުރުމެްއ ވެްސ ނޫން. އެކަމާ

 ހަމަޔަކަްށ އެޅުވުމަްށ ޑިމޮކްރެޓިްކ ޕްރޮސެސް  ،ސްޫބލުކުާރ ގޮތުަގއި މި ޕްރޮސެގަ، އަޅުގަނޑު ވެސް ނުވޭ. ެއހެންވީމާ

ރުޖޫޢަވާްނ ނުއަސާސީއަށް އަޅުގަނޑުމެން އަލުން އެބަޖެހޭ ޤާނޫ ،ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީތަމަ ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ފުރަ

ޢާކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން އަލުން މުރާޖަނިންމުންތަކަށް ޚިލާފަށް ކޮށްފައިާވ ޙުކުމްތަކާއި ޮކށްފައިވާ  އެބަޖެހޭ. ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްނ ކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރުޖޫޢަވާން އެބަޖެހޭ. އެމަތައަޅުގަނޑުމެން މި ކިާޔ ޤާނޫީނ ޙުކޫ ،އަސާސީގެ މަގަށްޤާނޫނު

ެއގޮތަށް  ،ގޮތަކަށްތޯ ަބލައިރަން އޮންނަނީ ކޮންއަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ކަން ކު އަެނއްކާވެސް  ކުރެވޭނީ

ުކާރ ގޮތުގަިއ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޫބލުގަކުރަން ނިންމީމާ. އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން ކަން

ޢަވުމަށް ޓަަކއި އަޅުގަނޑުމެްނ ޖޫސާސީގެ މަގަށް ރުމެން ޤާނޫނުއަޅޭ އިްޞލާޙަކީ އަޅުގަނޑުއު ގަވާއިދަށް ގެންނަން މި

ން އެ ފިަޔވަޅު އަޅާ ފިޔަވަޅެއް. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ. ުކރިްނ ނޭޅުނަސް މިއަދު ވެްސ އަޅުގަނޑުމެ

 ،ތީ ދަންނަވަން އޮވާން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާއިެއކު އަޅުގަނޑު ތަުކރާރުކޮށް ޢައަޅައިގެން ޤާނޫނުއަސާސީެގ މަގަށް ރުޖޫ

ލާފަްށ ޚި ޔާ ހުން ވެސް އެލީ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖި އް ކުރާކަްށ ނުބުނެވޭނޭޚިލާފަށް ކަމެ އެއްވެްސ މީހަކަްށ ޤާނޫނުއަސާސީއާ 
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 އަޅުގަނޑުމެން  އެއްގޮތަށް. . އަޅުގަނޑުމެން ތިބެންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާކަށް ވެސް ނުބުނެވޭނޭގަވާއިދެްއ ހަދާ

 ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ،ލީހަށްތިޔާރާއި ާބރު ިމ މަޖިެއއްގޮތަށް. ެއ ިއޚް ޤާނޫނުއަސާީސއާވެސް ކުރަންޖެހޭނީ ޢަމަލު

 ތެރި ރަީއސް. ތްްށ ލިބިގެްނވޭ. ޝުކުިރއްޔާ އިއްޒައަރައްޔިތުންެގ ގެ

 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

މި އިޞްލާުޙ  ގެ ަގވާއިދު ،ވަނީ އި މިލެވިފަ އިއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު ިމ ގަާވިއދު އެކުލަވަ 

 ްށ ދީފައިވާ ސުޕްރީްމ ކޯޓަ .ުކގެ ެތރެއިންތަންމިންތަކާއި އި ވަީނ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ހަމަތަކާިއ  ިއ މި ލެވިފައިއެކުލަވަ 

މަްށ ިތޞާސްގެ ެތރެއިްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެންނަންޖެޭހ ކަޚްމުެގ އިަފއިާވ ބެލެނިެވރިކަދީ ށްބާރާއި އެ ބޭފުޅުންނަ

މެދު ބައެްއ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންެގ  މާޔުދިދިޔަފާްސވެގެންެރވޭ އުޫސލުތަކަކަށް. ދެން ކޮމިޓީ ލެވަްލގައި ބޫލުކުގަ

 ކަންަތއްތަްއ ނިމިގެން މި  އިމޮކްރަސީގަ ދެން އެީއ ަހމަ މެޖޯރިޓީއަްށ ޑި ؛ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަތުން ުނވަތަ އޮތުންތްޕުޅުހި

އެުރވުމުެގ އެހެން ބޭފުޅަކަށް ުފރުޞަތު ނީްނ ނިމުނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާގޮތުން އެކަ، އެ މަވީދަނީ. ދެން އެހެން

ުރ ސިކުންތު. ހިތަޫދ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ 21މިނެޓާިއ  4އޮީތ  މި ކުރީގަިއ މިާހުރ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާީކ 

ުތ އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅާއަްށ ފުރުޞަ ،ފައިވާތީންވަޑައިގެމުޙައްމަދު އަްސލަމް ާޕލިމަންޓްީރ ްގރޫޕުެގ ލީޑަުރ އެދި 

ހެްނވޭުރ ދާިއރާެގ މެދުޖެހެީނ  ުރވަްނ މިއަބުްނ ކަމަްށ ވަންާޏ އަޅުގަނޑު އަރުވާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ތަރުތީ

ުތ ލަމަށް ެއ ފުރުޞަތިާރޟެްއ ނެތް ކަމަށް ވަންާޏ އަޅުގަނޑު އަސް ޢުރުޞަތު. އިޡިމަށް ފު ޢާުރ ޢަީލ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 އްޔާ ނި ނޫ ؟ޡިމް އިޢުތިރާޟެްއ ނެތް ކަމަްށ ވަްނޏާ ައސްލަމަްށ އަުރވަންވީތޯޢާ އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ަޢލީ އަރުވާނަން. އި 

 އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޡިމް އިޢާއަރުވަން. ޢަީލ ރުޞަތު ، އަްސލަމަށް އަޅުގަނޑު ފު މާވީއެހެން ؟މަނިކުފާނަށްތޯ

 

 ދެއްކެުވން:ީލ އާޡިްމ ވާަހކަހެންވޭުރ އުތުުރ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަ

 ރު މުޙައްމަދު ބައްޒަތްތެިރ މެންއިދާިއރާގެ  ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އެންމެ ފުރަތަަމ އަޅުަގނޑު އަލިފުށީ

އަޅުގަނޑު ހަަމ  .ދަންނަވައިލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ަހކަވާޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ ހުށަހެޅި ހުށަހެެއ ރަޝީދު 

ންގެ މަޖިލިސް ހިންގަަވއިދެއްވުމަްށ ތުރައްޔި ،ވެސް މި ފަށަނީ ށާހެން އަޅުގަނޑު މިއަދުދުވަހަކު ެވސް ފަކޮންމެ 

މި ކަންބޮޑުވަނީ ން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުގަނުޑ މިއަުދ ާވ ގޮުތގެ މަތީތްްއގޮއެ ނުތަކާ ނޫގާމަޖިލީހުެގ ގަާވއިދާިއ 

ްށ ބަދަލުގެންނަްނ ދަރައީްސ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވައިގެްނ ަގވާއިންެގ މަޖިލީހުެގ ތުމަޖިލީހުެގ ަގވާއިދަްށ ރަްއޔި ،އަނެއްކާވެސް

 ހުގެ ސްދުވަ މަ 3ިމ މަޖިލީުހގެ ގަވާއިދުްނ މަޖިލިްސ ހުޅުވުުނ ދުވަހުްނ ފެށިގެްނ  .އުޅޭތީވެ. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް

މީގެ ކުރިން ރައީްސ ންނަމަވެސް، ހަމަ އޮންނަންޖެހޭ އެްއޗެއް މަޖިީލހުެގ ގަވާއިދަކީ. އެހެ ލެވިަފއިއިެއކުލަވަ އި ގަތެރޭ

އިންނެިވ ަރއީްސ ވެްސ ކަންތަްއ ކުރަްއވާތީެވ އަޅުގަނުޑ ހަަމ  ާތ މި ތިމިއަުދ   އުސޫލުން ވިކަންތައް ުކރެއް 
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ްތ ން އެަބއޮގެޅިއެއްކަންޖެެހނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ކަނޑަދަމިކަަހލަ ވާހަަކ ކޮންެމ ދުވަހަުކ ބޮޑުވެގެން ންކަ

ހިސާބަްށ  ޖެޭހ ކަމަށް. މިއަދާންސްދުވަްސ ތެޭރގައި ގަވާއިެދއް އެކުަލވައިލަމަ 3ުހގެ ގަވާއިުދގަިއ ޑުމެންގެ މަޖިލީއަޅުގަނ

މިއީ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުާވ  ވޭ.ެއއް ނުލެވިފައި ދިއެްއ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ ަގވާިއދެއް އެުކލަވައަވަނީ.  އަަހރު 4މި 

އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ކުރުކޮްށލާނަްނ  ،ގަނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީނަ ކަމަކަށް އަޅުކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެދވަ

ގަިއ އަޅުގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލިމަންޓްރީ ުގރޫޕުގެ ލީޑަރަށް ފުުރޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން. ދެވަނަ ކަމެއްެގ ގޮތު

 ކަން ުކރަންީވ ގޮތަްށ މެދު މަްއސަލައަކާ މަށްފަހު ދެން އެ ޅުމައްސަލަެއއް މިތަނަށް ހުަށހެ ،ކޮށްލަން ބޭނުްނވަނީފާހަގަ

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގަވާއިދު ހަދަން މަަސއްކަތްކުރުމަީކ އެއްގޮަތކަށް

ކަމުެގ ުހގެ ރައީްސގެ އިތުބާުރ ނެތްޖިލީގޮތުްނ ޫނނީ ަރއްޔިތުންެގ މަ ބެހޭ  ރައީސާ  ްނގެ މަިޖލީހުގެ ތުމިސާލަކަށް ރައްޔި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަްނ  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިގެން ،މިތަނަށް ހުށަހެޅީމާ ޓަކައިއް ނެގުމަށްވޯޓެ

ހަަމ އެޒާތުގެ ކަމެްއ މިއަދު ުކރަން ިމ ކާ އަނެއްތަްށ ކަންކަން ބައްޓަންުކރަމުންދާ އުޫސލުން ނުކުރެވޭނެ ގޮ

ކޮށްގެްނާވނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަހަަލ ކަންތައްތަްއ ލުބޫ ގަމެން ނޑުއަޅުގަ ނީ. މިއީކީވަކުރައް މަސައްކަތް

ްނ ޙަޤީޤަތުގައި ދަނީ. މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުްނ ތަކުާރރުކޮށް ުކރަމުންދާތީވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނ ނިކަމެތިވެގެ

އުޫސލެއް ނޯވޭ. ކަންކަން ުކރަީނ  ،އިދެއް ނޯވޭ. ގަވާމައްސަލަ ފެށޭ ހިސާބަކީ މިތަން. މިތާ އެތެރެ ،މި ކަންތައްތައް

 ަގވާއިދަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އިްޞލާޙަކީ ވެްސ  މިއަދު އި ، އެގޮތަްށ ކަންކަން ުނކުރަްއވަތަކަށް. އެހެންވީމާގޮ ހުރި ހިތު

ނޑައެޅިގެްނ  ސާފުކޮށް ކައަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއް އޮތް އިޞްލާެޙއް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވެސް އެަބއޮވޭ ަވރަށް

މައްަސލައަކީ.  އްާޔ ނަގާެނ ގޮތް. އެެއްއ ނޫންަނގަންޖެހިއްޖެ އްެގ މައްޗަްށ އިތުާބުރ ނެތްކަމުެގ ވޯޓު ވަޒީރެ  ،ލިޔެވިފައި

، އަޅުގަނުޑ ކަން ކުރާތީވެ. ެއހެންވީމާށްފަހު ަގވާއިދަށް ބަދަުލގެނެސްގެން ކަންމައްސަލައަކީ މިތަނަށް ހުށަހެޅުމަ

ހުަށހެޅިފައިވާ މަްއސަަލ މި  ކަމަށް ތްވަޒީެރއްގެ ަމްއޗަށް އިތުބާުރ ނެ ؛ިމހާުރ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮުތގައި ރާ ބޫލުކުގަ

ންޖެހޭނެ ކަމަްށ ދާތަނަށް ހުށަހެޅިގެން ކުިރއަށް ހުަށހެޅުމެއް މި އާ އްޔާ އެހެންވެއްޖެނުދާނެ. ގަވާއިދުގެ ދަށުން ެބލެމަކުން

 ނަވަިއލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ތީ ެއ ވާަހކަ ދަންބޫލުުކރާގައްުސރެ އަޅުގަނޑު ކުރީ

 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ގަނޑު ބަުހސްގަިއ ބަިއވެިރވާކަށެްއ ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަްށ އާދެ، އިއްޒަތްތެިރ މެންަބރު އަޅު

ބަންޑާރަ ނައިބުެގ  .ހަރު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީވަނަ އަ 2017 ؛ނޫނީ 2017ުކރީގައި  ،އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 އިތުބާުރ ނުޑާަރ ނައިބުެގ މަްއޗަށް ހުށަހެޅުބަން ،ިނލްެގ މައްޗަށްއަ ޭއުރ ހުންނެވި  ،ިމ މަޖިލީހަްށ ހުށަހެޅުނު މައްޗަށް

 ޅުްއވި މަްއސަލައަކާ ފުާޅ ހުށަހެވަޑަިއގެން އެ ބޭ ްމ ކޯޓަށްން ސުްޕރީނުތައެ ެގ މައްސަަލ އައިމާއްނެތްކަމުގެ ވޯޓެ 

އްޔިތުންެގ މަޖިލީުހެގ ރަ ،ިމ ަގވާއިދަށްއޮތީ  ގެން މިހާތަނަށް މިށި ހިސާބުން ފެ އްިވ ޙުކުމެްއގެ ވާހަކަ. އެރެގުޅިގެން ކު 
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ރަުކ މެންބަ 14ލާުޙ ނައިސް. އެހެްނ ޮއއްވަިއ ހަަމ ިމކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެަބ އިުތރު ޞްގަވާއިދަްށ އި

 ފައި މެންބަރުްނ ސޮއިކޮށް 14 ؛މެންބަރުން ސޮިއކޮށްފިއްޔާ 10ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ިމ ބުނަނީ ސޮއިކުރަްއވާފައި، 

ގެންދަން. ްށ ލާޒިމްުކރޭ އެ ަމއްސަަލ ކުިރއަށްްއސަަލ ހުށަހެޅުނީމާ މަިޖީލހުގެ ރައީސަެގ އިތުާބރު ނެތްކަުމގެ މައްވަޒީރެ

ން ަބލައިގެްނ އެްއގޮތްާވ ގޮުތެގ މަތީ ނެިވ ޙުކުމާ ްށ ެއ އިޞްލާުޙ ިމ ދެންެގ ގަވާއިދަހުމަިޖލީ ،ންކަމަށްވާތީއެހެ

 ދަންނަވަިއލީ. އާދެ، ށްޓަކައި އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ތަގެންދިޔައީ. ެއ ވާހަަކ މަޢުލޫމާއަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް

  އް.ނިޒާމީ ަމއްސަލައެ ، هللا ޢަބްދުދެ، ކުރެންދޫ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޢަބްދުލްބާރީ؛ އާއަޅުގަނޑު

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ()

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: هللا ޢަބްދުމެންަބރު ޢަބްދުލްާބރީކުރެންދޫ ދާިއރާގެ 

ުރގެ ެތރޭގަިއ ފުރަތަަމ އަޅުގަނޑުގެ ިމ ދައު. އެކަމަކު ކީ އާއްމުކޮްށ ނިޒާމީ މައްަސަލ ނަގާ ވެްސ މީހެްއ ނޫންއަޅުގަނޑަ

މުންާދ ބަހުސްެގ . މިތަނުެގ ެތރޭގަިއ ުކރެވެރައީސް އިއްަޒތްތެރި ފަހަރަށް އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ަމއްސަލަައކަށް ިމ އެދުނީ.

ްށ ރައީސަ އިއްޒަތްތެރި ، ، ެއ ަބހުްސ ޖަސްޓިފައިޮކށްދޭން ވާަހކަފުޅުދައްކަވާތީވެތެރެއަްށ ވެދެވަޑައިގެންަފއި

 ިމ މައްަސލައަކީ  .ރައީސް އިއްޒަތްތެރި ރެއްވުމަީކ ަވރަށް ެދަރ ކަމެއް. ންތަްއ ކު ނގިވަޑައިގެްނ އިންނަަވިއ އެކަަހަލ ކައެ

 މިނިސްޓަރުން ބްެލކްމެއިލްކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގެ  ގެންއަޅުގަނޑުމެވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި

ހުަށހަޅައިގެން އުޅޭ  ދެއްކުމުެގ ގޮތުން މިިނސްޓަރުންނަށް ިބރު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުގެ  މިނިސްޓަރުން ބްެލކްމެއިލްކޮށް،

، އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް މިކަން އެނިގވަޑައިގަންނަވާނެ. ދެން އެހެްނވީމާ .އެްއ މިއީމައްސަލަ

ކުރުމާިއ ކުރުމަކީ ވަރަށް ގޯްސކަމެއް ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު. މިހާރު ްބލެކުމެިއލް، މިކަހަލަ ކަންަތއްތައް އެހެންވީމާ

، ބައެްއ ބޭފުޅުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެިރ އެހެންވީމާ. ކުށެއް ވެސް  ނޫނީ ގޮތުންގާމިީއ ޙަޤީޤަތުގަިއ  ،ބިރުދެއްކުމާ

މަގުގަިއ ހިނގަުމންދާތީވެ އަޅުގަނޑު ަވރަށް ދެަރވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އެ  ،ށްށަވެސް މިފަދަ ކުށްކު މެންބަރުން

 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ުނވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ ސްގައި ބައިެވރިއެއްހުން. އަޅުގަނޑު މި ބައް ނޫމައްސަލައެ އާދެ! ނިޒާމީ

 ގޮާތއި ވީ  ައއި މައްަސލަ ، މިދައްކަވާތީފުޅުރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ވާަހކަ ،އެނގިވަޑައިނުގަންނަާވ ކަމަށް ވިދާޅުވެ

ތުުރ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުަޙއްމަދު ދަންނަވާލީ. އާދެ! އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ހިތަދޫ އުގޮތް އަޅުގަނޑު 

 އަުރވަން. އަސްލަމަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު
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 ހިތަދޫ އުތުުރ ދާިއރާގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަެދއްކެވުން:

ގަނޑަކަްށ ހުެގ ަގވާއިދަށް މިާހުރ މި ގެެނވޭ އިޞްލާހަްށ އަޅުޢަލައިކުްމ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މަިޖލީ އައްސަލާމް 

 ްޕރީމް ކޯޓުެގ ޙުކުމަކާ ތާއީދުކުރެވޭކަްށ ނެތް. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މަޖިލީުހެގ ގަާވއިދަށް އިްޞލާޙު ިމ ގެެނވުނީ ސު

ލުތައް މަޖިލީުހގެ އުސޫ  ޑިއު ޮޕޮރސެސްއެއް މިތާނގައި ހިންގާނޭ މަތީން ވާ ގޮތުގެއަދި އެ ޙުކުމުގައި  ގުޅިގެން،

އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ މަްއސަަލ  އްގެ ކޮށް ވަޒީރެ ޞަވަކިން ޚާއް.  ެބލެިވގެންގަވާއިދުެގ ތެރެއިްނ ނެތް ކަމަށް

އޮްފ  ވަީނ ވޯޓު ނަގަން މި ،ވަނީ އެ އިއެދިފަ ންގެންދާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އެ ޙުކުމުކުރިއަށް

ލީމާ އި  ބަޔާންވެގެން އަޅުގަނޑު ކިޔައެ ުޙކުމުަގއި ވަރަށް ސާުފކޮށް ؟ންޕީޗުމެންޓެއްތޯނުވަތަ އި ސެއްތޯނޯކޮންފިޑެން

 ލަޖުމު ނަަމ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރާ ޖެހެނީ. ވަކި  ކުރަްނ މިަވކި  ެޖހެނީ. މަންޓަކަޭށ ވާްނ މިޗްދަނީ އިމްޕީ ދޭހަވެގެްނ މި 

ްނ ބަޔާންވާންޖެހޭެނ ަގވާއިދުެގ ެތރެއި އްަގއިކަން ލަތެހާ ކޮން ެގ ތެެރއިން އެފަދަ ަމއްސަލަެއްއ ލެވޭީނ ކޮން ޕްރޮސެސް

ނޫނުެގ ތެރެއިން މިކަން އައުން. ގާނޫެނއް އުފަންކުރެވިގެން އެ ގާ ،އަދި ނުވަތަ އެންމެ ފުިރހަމަ ގޮތަކީ .ވެސް

 ،ނަމަވާ ށްްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއއްބާުރން އަނެްއ ބާރުެގ ތެެރއަށް ވަންަނ ކަމައިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިގޮތަ

ބޫުލކުރަްނ ގައަޅުގަނޑު ހަމަ ފުިރހަމައަށް  ،ޫބލުކުރަންގަ ވެސް މިހެން އުޅޭހާ ވާނީ. އަޅުގަނޑުއަބަދުވެސް 

ކޯޓުެގ ޙުކުމެްއ އޮތުމުން އެއަްށ ޕްރީމް ސުއެެހންނަމަވެސް، ްޕރީމް ކޯަޓކީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބލެވެިރއެްއ ނޫން ސު

 ؛ސަރުާކރުން ،ނަމަމަށް ވާޖެހޭ. އެއީ ސަރުާކރުން ކަބަެއއް ގޮެތއް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަްނ އެ ވެސްބަދަލުކުރެވޭެނ ކޮންމެ

 ކުރަން ޢާއެ ުޙކުމެއް މުރާޖަ އިޕްރީމް ކޯޓުގަސު ން ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން 

ގޮުތގަިއ  ގެ ެއ ޙުކުމެއް ،ނުވެޢާއަޅުގަނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. އަިދ އެ ުޙކުމެއް ުމރާޖަ ށް ކަމަ އިލްތިމާސްކުެރވިދާނެ

އެންެމން އިޙްތިރާމުުކރަންޖެހޭނެ. ޙުކުުމގައިާވ ުހރިާހ ކަންކަމަީކ  ގެއަޅުގަނޑުމެން ހިނދަކު، ެއ ޙުކުމަށް އޮންނަހާދެމި

ނަަމ ެއ އޮންނަ ކުމެްއ ަވިކ ގޮތެއްަގިއ ދެމިކަމެްއ ނޫން. އެހެންަނމަވެސް، ޙުކަންެރޭވ ޫބލުކުގަވެްސ ށް އަޅުގަނޑަ

 އް އެއްގޮތަްށ ޑިއު ޮޕރޮސެސެ އެ ޙުކުމާ ،ބޫލުުކރަނީ. އެހެންވީމާގައަޅުގަނޑު  ކަމަށް ބޫުލކުރަންޖެހޭ ގަޙުކުމެއް 

އްަސލައިެގ އިތުބާުރ ނެތްކަމުެގ މަ ،އިވި މައްަސލައިގަށް މިދެްނނެއެ ޑިުއ ޕްރޮެސސްއ ،ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ހިންގާ

ވަނީ. އެހެންކަމުން، ރަނގަޅަށް މިކަްނ  ެލވިފަިއ މިއި ޖާގަ ލިބޭ ގޮތަކަށް ނޫްނ މި ގަވާއިުދ އެުކލަވަށް ޑިއު ޕްރޮސެސަ

 ނަމަ...، ވާ ކަމަށް ކުރައްވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިތ ފާހަގަުކރެްއވި ކަންތަްއ . ދެން ނިންމާލީ  އިއެކީގަ  ރު ަވގުތު ހަމަވުމާ އާދެ! އިއްޒަތްތެިރ މެންބަ

އާދެ! އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، މަޝްަވރާކޮށްލާނަން.  އިއަޅުގަނޑު އިންޓަވަްލ ގަޑީގަިއ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ ެއީކގަ

 އަާނރާ ނަޢީމަށް.  ،އަރުވާނަންރުަޞތުއަޅުގަނޑު ފު ށް މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަނާާރ ނަޢީމް ވާަހކަދެއްކެވުން:

 އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ގަވާއިދަށް މި ގެނެވުނުެގ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މަިޖލީހު

ބޫލުުކރަމޭ. ދެން ހަަމ އެގޮތަްށ ގަވެްސ  ގެންނަންޖެހޭ ކަަމށް އަޅުގަނޑުގެންނަންޖެހޭ އިްޞލާޙުތައް  ،ދަންނަވާނީ

، އެގޮތަށް އަދި ގިނަ ދުަވހެއް ުނވޭ. އެހެްނވީމާ ަފުހން މާ ހަާވލުވި އަދި މިާހރު މި ަސރުާކރު އަދި  ،ބޫލުކުރަމޭގަ

 ކަމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް އެފަދަ ،އެަކހަލަ މައްަސލައެްއ ުހށަހެޅެންޖެހޭ ކަމަކަށް ؛ކަމަށް ވަީޒރަކަށް ތްއިތުބާރު ނެ

އެފަަދ މައްސަަލއެްއ މިކޮޅަށް ހުަށހެޅުނު  ،ބޫލުނުުކރެޭވ ކަމަށް ވެސް ދަންަނވަން. ދެން އެހެންނަމަވެސްގައަޅުގަނޑަށް 

ޙަޤީޤަތުގަިއ  ،ގޮެތއްގަިއ ބުނެލަްނ ބޭނުންވަނީ ލަވުނީ. އަޅުގަނޑު ޖުމުވެސް ިމ އިްޞލާޙު ގެނެ ަގވާއިދަށް މި ފަހުން 

ވެސް ހަމަ ެއ ބާރަްށ  ނޫުނ ހެދުމުގެ ާބރަށްގާ، ތިންބާުރ ވަިކވެފައިވާ. އެހެންވީމާ އޮީތ ރިޔާީސ ނިޒާމެކޭ  މިރާއްޖޭގައި 

ނުފޫޒު  ށްވެސް ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ާބރަ ން. އަދި ޢަދްުލއިންޞާފުގެ ބާރުއޭެވވޭނެ މަގު އޮންނަންޖެހެފުރިހަމައަށް ތަމްސީލު

ތިންބާުރ ވަިކވެފައިާވ ދައުލަްތ  ،. އަދި ހަަމ އެގޮތަށްއޭންޖެހެ ކަންތައްަތއް އޮންނަ ަގއިނުފޯރާނެ ގޮތަކަށް އަސްލު

ރަްށ ޤީޤަުތގައި ވަ ޙަ، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ވެސް އެބަ ޙައްޤުތަެކއް އޮންނަންޖެހެއޭ. ެއހެންވީމާ ހިންގުމުގެ ބާރަށް 

ޒާމު ީވހާވެްސ މަޝްވަާރގެ ހިންގުމުެގ ނި ،ެވސް ހަރުދަާނވެ ބޮޑަށް އެދޭ ދައުލަުތގެ ހިްނގުމުގެ ނިޒާމު ިމހާރަށްުވރެ

ވެްސ މަޝްވަާރގެ މަތީން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގިއ  ހުިރހާ ިސޔާސީ ޕާޓީތަާކއި ރައްޔިތުންގެ  ،އުސޫލުެގ މަތީން

ْبَينَهُْ َوأَْمُرهُمْْވެްސ މި ފެންނަނީ  ޅުގަނޑުމެންނަށް މަިޖލީހުންވުމަށް. އަވިފައިލެއި ނޫނުތައް އެުކލަވަގާ  މި مْْشُْوٰری

ވެސް  ޖެހެނީ. އެއީ ުހރިހާ ޕާޓީތަކެއް  ެވސް ހިނގަން މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލސް

ވެސް ދާނެ  މުގެ ނިޒާމު ަހރުދަނާވެގެންޙަޤީޤަތުަގިއ ދައުލަތް ހިންގު ، އެއީއެގޮތުން .މަޝްވަރާކުެރވިގެން ކަންކަމުަގއި

އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެޭދ ވެސް ތާނަގއި  އަށް އޮތްބޫލުުކރާ ގޮުތގައި. ކުރިގަގޮތަކީ އަޅުގަނޑު 

 ދިއުން. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ުފރުޞަތަށް. ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތި ދިިރއުޅުމެއް ލިބިގެން ،ހިންގުން ަހރުދަނާވެ

 

 ޔާސަތުން  ވާހަކަެދއްކެވުން:ރި

  އޮްތ ވަގުތު  ،ނެތް އި އިގެންފައެްއވެްސ އިއްަޒތްތެރި މެންބަަރުކ ދިވަޑައާދެ! ޝުުކރިއްޔާ، ދެްނ މިހާހިސާބުްނ 

ައރުވަން. ބަސް ވިދާޅުވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު، ފަހުވެސް. އެހެްނީވމާ އަިދ އަމިއްަލ ފަރާތަކުން ،ވެސް ޕާޓީއަކުން

އާދެ! ިމ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަްށ  ހު()ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ ޭއ ވިދާޅުވަނީ.ަބސް ވިދާޅުވުމެްއ ނޯވެރަްއވާތި!. ފަހުކުފުޢާދެ! މާ
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ަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންަނވަން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުގަނުޑ މިއަުދ އެހުމުެގ ކަންތަްއ އޮންނާީނ މިއަދުެގ ވޯުޓ ގަޑީ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާިއ ޕާޓީތަކުެގ ލީޑަރުންެގ މެދުގަިއ ްއ ަބއެގޮތުން  ެބހޭ ފާޅުކުރެްއވި ޝުޫޢރާމެންބަރުން 

  ން.ލަގެންދާނެ ވާހަަކ ދަންނަވާހަކަދެއްކުމަށްފަުހގައި އެއަށްފަުހ ވޯޓަށް އެހުމުެގ ކަންތައް ުކރިއަށްވާ

 ކޮމިޓީން އްމުއާ)ށ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިްޞލާޙު ާމއްދާގެ  71ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  -6.2

 ،އްުމ ކޮމިޓީެގ މުޤަްއރިރުއާ ރިޕޯުޓ މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާީނ ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެިވ ގޮތުެގ ރިޕޯޓު. މި 

ްމ ހާގެތީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްނމް އަޙްަމދު. ދަހާގެތީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއލްނދަ

 ދެްއވުމަށް. އާދެ! ައރުވަން. )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ރިޕޯޓު ހުަށހަޅުއްވައިތުއަޙްމަދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މް އަޙްމަުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:ހާގެތީ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިލް ނދަ

  14ަރއްވަން އިްޞލާޙުކު( ވަނަ މާއްދާެގ )ށ 71ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީުހގެ ަގވާއިދުގެ 

ޒިރުވަޑަިއގެން ވޯޓުަގއި ބައިެވރިވަޑަިއގެންނެވި ހާ ވަނަ ބައްދަުލުވމުގައި 3 ަގއި ބޭއްވި ކޮމިޓީގެ 2019ޗް މާރި

  މި އްުމ ކޮމިޓީން ފާްސވި ގޮތްއާއިްސވެދެންނެވި އިްޞލާުޙ . އަްޣލަބިއްޔަތުްނ ވަީނ ފާސްކޮށްދެއްވާފަ ގެމެންބަރުން

ބައްދަުލވުމަށް  އަދި ިމ ިއޞްލާޙު ދިރާސާުކރުމަށް ޓަަކއި ބޭއްވި  .ވަނީއެ  އިގަ 1ރިޕޯޓުގެ ޖަދުަވލް 

މަތީްނ ެއ ވަނީ.  ގޮތުގެ ގަިއާވ  2ޖަދުަވްލ  ގެޒިރުވަޑައިގެންނެިވ މެންބަރުްނެގ ތަފްސީުލ އެނޭގ ިލޔުމެްއ މި ރިޕޯޓު ހާ

އްުމ ކޮމިޓީްނ އާ މަށް ޙުުކރެއްވުއިްޞލާ ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( 71 ގަވާއިުދގެ  ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ ،ވީމާ

ުކރެއްވުމަްށ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ެއ ގަާވއިދު އިޞްލާޙު ،ފާސްކުރައްވާފަިއާވ ގޮތުެގ މައްޗަްށ ރިާޢޔަތްކުރަްއވައި

ވަނަ ާމއްދާެގ  94ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގަވާއިދުެގ  ،ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްެގ މަތީން ނިންމައިެދއްވުްނ އެދި

 ިމ ރިޕޯުޓ އަޅުގަނޑު ހުަށހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގެ ދަށުން )އ(

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ަގއި އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަްށ  2019ޗް ރި މާ 14އާދެ! ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ރިޕޯޓު ވަނީ 

ސްކުެރއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަީނ ހުމި ރިޕޯޓަށް ބަ އް ނުވޭ.ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ލިބިފައެ

ސިކުންތު.  43މިނެޓާއި  16ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47މިނެޓާއި  22ގަޑިއިރު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1ޖުމްލަ 

ޓު. ވަިކ މިނެ 3ށް އަސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ 2މިނެޓާއި  3އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 26މިނެޓާއި  14އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ދެއްކެވުމަްށ މިނެޓު. ިމ ރިޕޯޓަްށ ާވހަކަފުޅު 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެވަޑައިނުގަންނަާވ ކޮންެމ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް 
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 ަގލޮޅު އުުތރު  އެދިވަޑައިގެންނެވުމަށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަްށ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

 هللا.. ވާ ޢަބްދުއީޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާއިރާގެ އިއް

 

 ވާަހކަދެއްކެުވން:هللا ވާ ޢަބްދުއީ ގަލޮޅު އުުތރު ދާިއރާގެ މެންަބރު 

 އިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ ހަމަ ިމ ބިލަށް  ،ސްކުރި ފަަދއިންހުސް ބަ ވެ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ހަމަ ުކރީ ބިލަށް 

ަޓކައޭ. ުކރިން  ގަާވއިުދ މި ބަަދލުކުރަީނ ހަަމ އަމިްއލަ ބޭނުމަކަށްކުްއލިއަްށ މަޖިލިސް ކުްއލި ،ވެސް ދަންނަާވލަން އޮތީ

ގެނައީ މިއަުދގެ ބަދަެލއް ަގވާއިދަށް  ގެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އިޞްލާޙުގައި ެވސް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހު

ކި ވަޒީރުންނަށް ިބރުދެއްކުމުެގ އެ މަިނކުފާނުގެ ކެބިނެޓުެގ އެިކއެ ،ރިްއޔާއަށާއިހޫރައީުސލްޖުމް ، ިމއަދުގެސަރުކާރަށް

 ގޮތަށް ުނވަތަ ތިމަންާނ ބޭނުންވާއްުމ އިންތިޚާުބ ޯބމަތިވެފައި ޮއއްވަިއ އާ. އި. ބިރުެދއްކުމުެގ ބޭނުމުގަންއުސޫލު

ގޮތަްށ  ތިމަންނާގެ ކެމްޕޭނަށް ލުިއވާނެ ،ގޮތަށް ަސރުކާރު ބަްއޓަންކުރަންވެގެން ވަކިވަކި މެންބަރުން ތިމަންނާ ބޭނުންވާ

ވަޒީރުންނަްށ ، ްއ ގެންނަނީަގވާއިދަްށ ބަދަލުތަ ހުގެ ރުކާުރ ބައްޓަންުކރަންެވގެން ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީސަ

މުޅި ަސރުކާުރ  ،ުކރުމަށް ޓަކައިރިއްޔާ ުބލެކްމެއިލްހޫ ރައީުސލްޖުމް ،އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯުޓ ފަސޭހަުކރަންށާއި

 ަސުރކާުރ ހައިޖެކްުކރަންެވގެން ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލިްސ މިހާުރ ބުލެކްމެއިލްުކރުމަްށ ޓަކަިއ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މުޅި

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ؛އޮތް ިއޞްލާޙު ެވސް ކުރިމަތީގައި މިފެންނަނީ.  ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ންދާބޭނުންކުރަމު

ގޮތަށް އިޞްލާޙެްއ  ތެްއ ހެދޭ ގޮ ގޮތެއްަގއި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަްށ ބޭނުން ކަމަްށ ފަސޭހަމި ސަރުާކރުގެ ާމލީ ެއކި ކަން

ނަވަނީ މިއަށްވުރެ މަޝްަވރާކުެރވިގެންނޭ އަންނަންޖެހޭނީ. ކުރާއިރު އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުގަނޑުމެން މިދަންފާސް

ަމހެއްާހ ތިން ެގ ަގވާއިދަީކ މަޖިލިްސ ފެށޭާތ ހުމިއަށްވުެރ މަޝްަވރާކުެރވިގެންޭނ އަންނަންޖެހެނީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ 

އް އެކުގަިއ ހުރިާހ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކެ ، ތެރޭަގއި މުޅި ަރއްޔިތުން މަޖިލިްސ އެކުަގއި ަމޝްވަރާކޮށްގެންދުވަސް

މަހަށް ވެަފއި އޮްއވައި ިއއްޒަތްތެިރ  ދެތިންނިމެން މި މަޖިލިސް މަޝްވަރާކޮށްގެން މަިޖލީހަށް ހުަށހަޅަންޖެހޭ އެއްެޗއް. 

ގަިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުެގ ުނހިންވެްސ ސިާޔސީ ޕާޓީއަާކ މަޝްވަރާއެއް، ރައީސް، ކޮމިީޓ ތިބެގެން އެއްވެްސ މީހަކާ

 ؛މި އިްޞލާޙަްށ ވެސްޖެއްސުންުކރަންވެގެން.  ،ގޯނާކުަރންވެގެންގަވާއިުދ މި ބަަދލުކުރަީނ ހަަމ ސީާދ ސަރުާކރަްށ 

ީރ ހޫޖުމް ؛ރި އިްޞލާޙުސްކު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ިއތުރަށް ބެހެންެވގެން މި ފާ ސަރުކާުރގެ މާލީ އެކި ކަްނކަމާ

އިއްޒަތްެތރި  ވެސް  އަިދ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެންބަރުން ިތްއބަވައިގެން ިމ ފާސްުކރި އިޞްލާޙު  އި،ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާ

ނުވަތަ ތިމަންނާ މި ސަރުކާރަްށ ، އަޅުގަނޑަށް ނުވިސްނޭ ތިމަންނާ މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެކޭ، ރައީސް

ނުކޮްށ މިފަދަ އިްޞލާޙުތަކަށް ވޯޓުދެވޭނެ ގޮތެްއ އިއްޒަތްތެިރ ިކޔާފައި ަސރުާކރާ މަޝްަވރާ ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓެކޭ

ުކރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ިމހާރު މި ބޭނުންރައީސް، އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނޭ. އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ ުނިވސްނުނު. 

ރިްއޔާ އިބްރާހީްމ މުޙައްމަުދ ހޫރައީުސލްޖުމް .ގެންވެންހަަމ ަސރުކާރަްށ ޖެއްސުންުކރާއޮްތ އިންތިޚާބުގަިއ  ކުރިއަށް 
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ޞާލިޙަށް ޖެއްސުންުކރާނަމޭހިތާ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ެއހެންނެއް ނުވާނެ. ސަރުާކރު އެއަށްުވރެ ާމ ަވރުގަަދ 

ރާތުން ސަރުާކރުގެ ފަ  އި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގަ، އޮތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިާހރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއަކަްށ މި

ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ަޓކައި ިމ  ،އޮތީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިޒންމާއަކަށް މި ުކރަންވަކާލާތު

ސަރުކާުރ ރަނގަޅަްށ ހިންގިޔަދިނުން. ިމ ސަރުާކރުެގ ވަޢުދުަތއް ފުއްދަން ާޖގަދިނުން އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ސަުރކާރުެގ 

އޮީތ  ތަކަށާއި، ަސރުކާުރގެ ހުރިހާ ހަރަކާަތކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ވަގުތު މި ސިޔާސަތުސަުރކާރުގެ  ،މާލިއްޔަތަށާއި

ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއަކީ.  ޖެހިފަ. އެއީ މި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައިސް

 .ެގއްލޭަވރުެގ ކަމެއް ނުުކރޭ  އިތުބާެރއްެގ ކެބިނެުޓގެ ވަޒީެރއް އަދި ރިއްާޔ އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ާޞލިޙްހޫ ރައީސުލްޖުމް

ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލިސް ަދއްކާކަްށ އެކަމުެގ ބިރު ،ަވރުގެ. ެއހެންވީމާޕްޮރސެސެއް ހިންގާ މެންޓްއިންީޕޗް ކުށެއް ނުުކރޭ

 މެްއ ލިބުނީޭއ ިކޔާފަިއ އަޅުގަނޑުމެންނެއް އަބަދަުކ އެއީ ޤާުނވާނެ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މަ އްބޭނުންކޮށްގެނެ

މުތަކެްއ ޤާނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި އަބަދަުކ މި މަ .ނުވާނެމުެގ ނުފޫޒު ބޭނުންޮކށްގެންޤާއަމިއްަލ ބޭނުމަކަށް މަންގެ އަޅުގަނޑުމެ

ރައްޔިތުްނ ނުހަުނ  ،އޮތީ ރައްިޔތުންނަށް ޓަކަިއ ވެިރކަމެއް ލިބުނީތީ މި އަޅުގަނޑުމެންނެއް ބޭނުންކޮށްގެނެްއ ނުވާނެ. 

އޮީތ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި އެ ވެރިކަން ކުރުމުެގ ފުރުޞަުތ  ލިބުނީތީވެ މި އްމަސައްކަތުން ހޯދި ެވރިކަމެ

އަވަްސ މި ަސރުކާރަްށ އިތުާބރު  އަދި މާ  ،އަވަސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރަންޖެހިފައި އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައދި މާ

ހަަމ ، އީސް. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީއިއްޒަތްތެރި ރަޔައިގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީުހގެ ބާުރ ބޭނުންކުރަްނ ކިނެތޭ 

މަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީގަިއ މިދަންނަވަނީ މަޝްވަރާެގ އުސޫލަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިްސ 

ގަވާއިދަްށ  ުހގެމަޝްވަާރގެ ުއސޫލަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިިލސް ބަދަލުުކރައްވާށޭ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީބަދަލުކުރަްއވާށޭ. 

. އެީއ މި ޖެހޭނޭމަޝްަވރާކުރަން ުހިރހާ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކާ  އި،ހަަލ ބަދަލުތަްއ ގެންނަންާޏ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކާމިކަ

ލާަފއި އޮްތ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ ގަާވއިދަކަށް ވާީތވެ. ކޮމިޓީއަކަްށ އިގަވާއިދަކީ ިސޔާސީ ޕާޓީ އޮތް ނިޒާމަށް އެކުަލވަ

އްެވލާފަިއ އަޣްލަިބއްޔަތު އޮތީޭއ ކިޔާފަިއ ފާސްކޮށްގެންެނއް ަރއްޔިތުންެގ މީހަުކ އެ ދެ  ،ލާފައިއިކުއްލިއަކަްށ ކިޔަ 

. މިީއ ކުޅޭކުޅޭ ނުވާނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިދައްކަީނ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީުހެގ ވާަހކަމަޖިލިސް ަގވާއިުދ ހިންަގއިގެން

ނު ތިއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީުހގެ ރައީސް. މަނިކުފާ .ލިސްރައްޔިތުންެގ މަޖި މިއީ ތަނެއް ނޫން. މިއީ ތޯތޯއެްއ ނޫން. 

 ބޮޑު. ަރއްޔިތުންނަށް ދެވަނަ  މާ .ބޮޑު އަޅުގަނޑު މިއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ މެންބަެރއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ މާ

ޑުމެންގެ އަޅުގަނނުމަީކ ހޯދައިދިއޮތީ ފުުރޞަތެއް ލިބިފަ. ެއ ފުރުޞަތު ެއ މީހުންނަްށ  ފަހަރަށް ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ މި

ަވގުތު އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޒިންމާއެއް އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ަސރުކާެރއް ހިންގުމަްށ ޖާގަދިނުން މި

މިވަުރ ޯއގާތެިރ  މަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއަކީ. އެކަ ން އެކަން ހުއްޓުވު ،ގޯހުން ަސރުކާުރ ދާނަމަޒިންމާއަކީ. 

ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންެގ  ތު ލިބުނު ވަގުތުަގއި އެކަން ފަހިކޮށްދިނުމަކީ މިތުންނަށް މި ފުރުޞަސަރުކާެރއް ރަްއޔި

 ޒިންމާ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.
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  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން އިމެދުކަނޑައާދެ! ިމހާހިާސބުން ދެން އަޅުގަނޑު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ގަޑިިއރުެގ އިންޓަަވލެްއ އަޅުގަނޑު ދޭނަން.  އެއް ަގއި އިނޭގތޯ. 11:30ންނާނީ ގެ ަޖލްސާ ފަށަިއގަމަޖިލީހު

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ]އަށް 11:30އިްނ  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:[

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަިޖލީހުގެ ރައީްސ ޤާސިމް އިބްރާީހމް

 

  ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވު

ޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާވެސް މަޖިީލހުގެ ިމ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަްތ އިލުމަށްފަުހ އަމެދުކަނޑަ `. އާދެ!

ފަށައިގަންނަނީ. އެގޮތުްނ އަޅުގަނޑު ުފރަތަމަ ުފރުޞަތެްއ އަރުވަްނ މި އޮތީ، ހިތަދޫ އުތުުރ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެިރ 

 .މަދު އަްސލަމަށްއްމެންބަރު މުޙަ

 

 މަދު އަސްލަމް ވާހަކަެދއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުުރ ދާިއރާގެ މެންބަުރ މުޙައް

ުމ އްއާ ( އިްޞލާޙުކުރުމަށް ގެ )ށވަަނ މާއްދާ 71ގެ ހުެގ ގަާވއިދުަޢލައިކުމް އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މަިޖލީ އައްސަލާމް

ދަނީ.  ސްުކރެވެމުްނ މިހުމިާހުރ ބަ ހިސާބުގައި  މި ރިޕޯުޓ މިާހުރ އަޅުގަނުޑމެންެގ ެއ ކޮމިޓީ އި،ކޮމިޓީން ނިންމަވަ

ކުެހްއ ނެގުމަްށ ނުވަަތ އުނިކުރުމަްށ ހުށަހެޅޭ ިބލެްއ ެއކު ހަމައެަކނި ޓެ މާއްދާެގ )ށ( އަްށ ިމ ގެނެޭވ އިސްލާޙާވަނަ 71

ދައުލަުތގެ  ،ަބޔާންކުެރވިފައިވާ ގޮތުން ގަާވއިދުގައި ޖެހެނީ. އެީއ މީގެ ުކީރގެސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން

ހުަށހެޅޭނީ ސަރުާކރުން. ވެްސ ބިލުތަްއ ޅޭ ރުމަށް ނުވަަތ އުިނކުރުމަށް ހުަށހެމާލިއްޔަތުން ަވކި ކަމަކަްށ ފައިާސ ޚަރަދުކު 

ުމ މެންބަރުންނަށް، މަޖިލީުހގެ މެްނބަރުންނަށް ދައުލަުތގެ މާިލއްޔަތަށް ުބރަވާ ކަންކަން ވެްސ އާއްމި ބަދަލު ގެަނއުމުން 

ނޫނުއަސާސީަގއި ވެްސ ޤާންނަވާނެ. އެނގިވަޑައިގަ .ހަމަ ހުށަހެޅުމުގެ ޖާގަ ލިބިގެންދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ސަރުާކރުން ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާ މައިގަނޑު ިސޔާސަތުތަްއ ކަނޑައަޅަން މި ޖެހެނީ.  ، ގޮތުންބަޔާންކުރެވިފަިއވާ

ައކީ. ދައުލަތުން ަޚރަދުުކރާނެ އުމުގަިއ ވެސް ވަރަްށ މުހިންމު އެްއ ސިޔާސަތު ފިސްކަްލ ޕޮލިސީޤަމުޅި  ،އެގޮތުން

ލަކޮްށ ރާއި، ޓެކްްސ އުނިކުރާެނ މިންވަރުތަްއ ޖުމުއަިދ ޓެކްސް ނަގާެނ މިންވަ ،ލާއިދިމާޚަރަދުުކރާނެ ދިމަމިންވަރާއި، 

ބަޖެޓަށް  ،ކުވައިދެނީ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުން. ބަޖެޓު ފާސްކުރަީނ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. ބަޖެޓު ފާސްުކރާިއރުއްދަ

ތު ލާޙުގެނައުުމގެ ުފރުޞަޞް ެގ ެމންބަރުންނަށް ބަޖެޓަށް އިމަޖިީލހު ،ސްކުރެޭވއިުރ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށްހުބަ
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މަތީން ވެސް މިާހުރ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އަދި އެ ބަޖެޓާ ،ބަޖެޓެއް ފާސްކުެރވިފައި އޮވެ  ،ލިބިގެންދޭ. ކަން މިހެން އޮވެމެ

ސަރުާކރުން  އް ހުަށހަޅާގޮތުން ބިލުތަ  ވާމަތީން ޢަމަލުުކރަމުންދާިއރު ވެްސ މިހާުރ  ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެ  ؛ގޮތުން މި އޮތް

އަދި ަސރުާކރުން ވަިކ ކަންކަމަކަްށ ޚަރަދުުކރަން ކަނޑައަޅާފައިާވ  ،ހުއްޓުވުމާއި ކުރަން ނިންމާފައިާވ ކަންކަން

އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް އުނިއިތުރު ގެނައުުމގެ ޖާަގ  ،މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަުދކުރަން ނިންމުމާ

ސިޔާސަތުަތްއ ބައްޓަންކުަރއްވަިއގެން ސަުރާކރުން ވަިކ ގޮތަކަްށ  ،ނަމަކަމަްށ ވާ ކަްނ ހިނގާ ލިބިގެންދޭ. ެއހެން އެ

އަޅުގަނޑު ޔަޤީންުކރަން މަނިކުފާނަށް  .އުނދަގޫެވގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ކުރައްވާ އެތައް ކަމަކަްށ ދަތިވެ

 ކަށް ރޭިވގެން ބައެއް ކަންކަން ަސރުާކރަށް ދަތިވާއޮޅުންފިލައިގެން ނަމަވެސް ނުވަތަ ނޫން ނަމަވެސް ަވކި ގޮތަ ،އެނގި

ލާޙުތަްއ ިމ ޞް ކަމަްށ ގަބޫުލކުރެޭވ ގޮތަށް މިފަަދ އި ދާމަަސއްކަތްކުެރވެމުންމިހާުރ ށް ިމ މަޖިލީހުްނ ނިންމަްނ ގޮތަ

 މަޤްޞަދަީކ ލާޙެްއ ގެނައުމުގެ ޞް ވަނިކޮްށ މިފަދަ އިިހސާބުން ނިމެން ކައިިރވެފައި އަންނަނީ. މި މަޖިލީުހގެ ދަުއުރ މި

ވަންދެން އަޅުގަނޑުމެން ޢަަމލުކުރަމުްނ އަިއ  އެތަކެްއ ދުވަހެއް .ީއސްނުވޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރަ ކޮބައިކަން ސާފެއް 

ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގަިއ ހިމެނިގެންާދ  ،އުސޫލަށް ބޮޑު ބަދަެލއް މި ގެނެވެނީ. އަިދ އެފަދަ ބަދަެލއް ގެނެވޭިއރު

ފަދަ ބަދަލެްއ މި ގެެނވެނީ. ކުްއލިއަކަްށ މި ،މީެގ ފުރިހަަމ ސާފު ސަބަބެއް ނެތި ،ތިޕާޓީތަކާއެކު މަޝްަވރާކުރުެމއް ނެ

ގޮތުްނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަދަލަށް ާތއީދުކުރެވެްނ ނެތް ވާހަަކ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާ  ،އެހެންކަމުން

މަތީން އެ  ގޮތުގެ  އެްއގޮތްވާ  ސަތުތަކާ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ަކނޑައަޅުއްވާ ސިޔާ ،ސަރުކާުރގެ މަިއގަނޑު ސިޔާސަތު

ގޮތަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުްނ  ޖާގަ ލިބިދޭްނވާނެ. އަދި ސަރުާކރަށް ދަތިވާ ގެކޮށް ކުރިއަށް ދިއުމު ޒުފީކަންކަން ތަން

ހޯދުމަީކ  ގޮތުގަިއ ބޭނުންކުރުމުގެ ާޖގަ އިވާ ބާރު ނަހަމަ ނޫނުއަސާސީން ލިބިީދފަޤާރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ލިބިދީފަިއވާ، 

   . ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ންވާީތ އެ ވާހަަކ ެވސް ދެންނެވިއެއީ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުުކރެވޭ ކަމަކަށް ނު

 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

އިއްޒަތްތެިރ  ؛އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެްއ އަުރވަން އޮތީ

ނެތް އެއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގެންަފއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ  ަގއި ތެރެއިން މި ަވގުތު ފްލޯމެންބަރުންގެ

 .  ށް ލިބުުނ ލިސްޓުމަނިކު، ދެންމެއަކު އަޅުގަނޑަތެރެއިން. އާދެ! ހުޅުހެންވޭުރ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު މޫސާ

 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާެގ މެންބަުރ މޫސާ

ލާޙުތަކެއް ގެންނަންވެގެން ވާހަކަދަްއކާާތ ޞް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ގަވާއިދަށް އި ކުރިއްޔާޝު

ާކރު ގަބޫލުުކރަީނ ޖެހޭެނ ކަމަށް ސަރުއޮންނަން ވެސްވަރަށް ުދވަސް ވެއްޖެ. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު އަބަދު

ނުންާވ ކަމެްއ ކުާރ ތަނެްއގެ ގޮތުގައި. ފަނޑިާޔރުން ގަޫބލުކުރަީނ ފަނޑިޔާރުްނ ބޭނުންާވ ތަނެއްެގ ގޮުތގަިއ ސަރުކާުރ ބޭ
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ދޭ ގޮތަށް އޮންނަން. މިއަދު މާލެ ވެސް އަިދ ރާއްޖޭެގ މަގުތަކުަގއި ވެސް އަދި އިރައްޔިތުންގެ މަޖިިލސް ތައްގަނޑުޖަހަ

ގެންާދ ިއ ވަޢުދުވެެގން ކަންކަްނ ުކރަން ވަޑައިގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވަމުންަބލައިލިަޔސް ރައްޔިތުންނަށްޓަކަ ސޯޝަލް މީޑިާޔ 

ކޮންމެ  .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަަލއިލީަމ އެނގޭ އިންތިޚާބުަގއި އެ ބޭފުޅުްނ ދައްކަމުންގެންާދ ވާހަކަތަކާ  ،ވަޢުދުތަކާއި

ދުވަސްތަުކގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  މަސައްކަްތކުރަން. މާޒީެވ ދިޔަ  ބޭފުޅަކު ވެްސ އަންނަީނ ަރއްޔިތުންނަށްޓަކައި 

ދިަޔ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުގަިއ އޭުރގައި މާިލއްޔަތު ގާނޫނަްށ ގެންނަްނ ވަނަ ައހަރުން ފެށިގެން 2008ކުެރވިއްޖެ  ތަޖުރިބާ

 ގޮްތ ސަރުާކރުން ކަްނކަން ުކރުން  ދިޔަ އިގުޅިގެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ ެތރޭގަިއ ކަން ހިނގަ އުޅުނު ބަދަލަކާ

ދަނީ ސަރުާކރަށް ދަތިވެގެންދާނެ ކަެމއް ކަމަށް ިމ އަކަށް ވެގެންހުއްޓުވުމަށްޓަކައި. އެކަން އެގޮތަށް ުކރުމުގެ ނަތީޖާ

ްށ އަދިެވސް މަޖިލިސް ހުއްޓުމަށް ގެނައުމުެގ ތެރޭަގއި ހަމަ ަވރަ، މުޒާހަރާުކރެވި، ތަޅާފޮޅުމާއި ،ތަނުގައި ާވހަކަދެކެވި

އެ ކަންކަން ގޯްސވެފަިއ  ،ދައްކާަފއި  މަޖިލިސް ދިޔަ. އެއަށްފަހުަގއި އެ ހުިރހާ ވާހަކަެއއްބޮޑު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ވެގެން 

ގޮތަްށ މިތަނުން ކަންކަްނ  އޮވެފަިއ ދެން ނިމިދިަޔ ރައީްސ ޔާމީންެގ ަސރުކާުރގެ ުދަވސްވަރުަގއި ަސރުާކރަށް ބޭނުްނވާ

، މިާތ އެތެޭރގަިއ އިގުމަތީގަިއ ާވހަކަދައްކަ ގޮސްގެްނ ހަަމ އިހުިތޖާޖުކޮށް މަކުރާތީެވ އަނެއްާކ ެއކަން ކަމުނު 

، ރައްޔިތުންެގ ދުވަްސ ވަންދެން މިތަނަށް ުނވަެދ ތިބި ބަޔަުކ ވެްސ ހަމަ ދިޔަ. އެހެންވީމާމަސްއަށާަރ  އި،ވާހަކަދައްކަ 

ީލހަީކ ގަޫބލުކުރަނީ. އެކަމަުކ މި މަޖިމަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުްނ ނިންމާ ގޮެތއްެގ މައްޗަްށ އޮންނަ ކަެމއް ކަމަްށ އަޅުގަނޑު 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިޔަސް އަިދ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ވިޔަސް ސަުރކާރަށް ދަތިުކރުމަކަށް ނުވަަތ ސަރުާކރަްށ 

ދެްނ  ؟މިތަނާ ކޮން ކަމެއްތޯ އޮތީ ވިއްޔާ ަސރުކާރާ  އުނދަގޫކުރުމަށް ހިްނގާ ތަނެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ވަނީ 

ޓެްއ ގެނެްއޔާ ގެަނއި ބަޖެޓެްއ ިމހާތަނަށް އޮންނާީނ ފާސްކޮށްދީފަިއ ޅަށް މިތަނަްށ ދައުލަުތގެ ބަޖެސަރުކާރުްނ ރަނގަ

ވަނަ ައހަުރ މި ހިނގަނީ. އަދި އަޅުގަނުޑ  ގަިއ ފަނަރަވެސް. އަޅުގަނޑުގެ ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހު އި ކޮންމެ ސަރުާކރެއްގަ

ހެންނަމަވެސް، ހެޮޔ ދަނީ. އެއިވަސްކޮޅު ިމހާުރ ހިނގަ މި މަޖިލީހުެގ ދެން ިމހާރަްށ ހޭދަުކރާނެ އެންެމ ފަުހ ހަަމ ދު

ޙަޤީޤަތުަގއި މި ވާަހކަ ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ. ބަހެއް ބުނެލާފައި ިދއުމަކީ ވެްސ ހަމަ މުނާސަބު ކަމަކަްށ ވާތީވެ 

ީއ ފަނޑިޔާރުްނ އެަބ އަނެްއ އަތަްށ ނިގުޅައިގަނޭ. މި ަހތަރު މެންބަރުން ނިންާމ ކަމެއް  86 މަޖިލިސް އަޅުގަނޑުމެން

އޮީތ ޯކލިޝަންގެ ަސރުާކރެއް.  މިއަުދ މި،ްއ ނޫން. ސަރުާކރު އެކުަލާވފައި އޮތީ އުސޫލު ގަބޫލުުކރެވޭެނ ގޮތެ

ދައުލަުތެގ މާީލ ކަންކަްނ  ،ވެއްޖެއްާޔ ަސރުާކރުން ބޭނުންާވ ގޮތަށް މިތަނުްނ ބިލުތަްއ ނިންމައިދިނުމާއިއެހެން

އަޅުގަނުޑ  ؛ފުޅުންެގ ތެރޭަގއިބޭ ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. މިއަދު އެބޭފުޅުން  އެ .ގެންދިއުމަކީ ޯކލިޝަނުން ކުާރ ކަމެއް

އަންނަީނ މި ރާއްޖޭގަިއ ިހނގާ ނިޒާމެއް ނޫޭނ މިއީ. ބައިބަިއވެގެން އުޅެވޭކަށް ނެތޭ.  ވަރަށް ކުރީއްުސރެ ބުނަމުްނ މި

 އި ތަކެއް ތިއްބާ ވަިރކޮށްފަ، އަދި މިުއޅެނީ ދެމަފިރިން ދޭތެރޭ، ދަރިންވެސް ާރއްޖޭގައި. އެހެންވީމާ ވީއެންމެ ވަރި ގިނަ

. އެވަުރ ތަނެއްގައި ސިޔާސީ ެވރިން އެުކވެގެްނ ލާފައިއާިއ ފިރިމީހާ އެހާހިސާބަށް ަދރިންކޮޅު އުކަ އަނބިމީހާފިލާ 

އުުމ ވިްއިކ ޤަުދވަުހ ުދވަުހ އަނެްއ ކަމެްއ ުކިރ މީހުންނާއި، އިހަށްދުވަުހ ބަޣާވާތްުކިރ މީހުންނާއި، އިހަށްށްއިހަ
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ދޮުގހަދައިގެްނ  ،މީހުންނޭ ިކޔަިއގެން ރައްޔިތުން ެތރޭ ވާހަކަަދއްކައިގެން ށްލީދުވަހު މީހުން ަޖލައިހަށް މީހުންނާއި،

ފެންނަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް، ރައީސް. މިވަރުެގ  ވެރިކަން ހޯަދއިގެން އަިއސް ބަހައްޓާފަިއ މިއަދު މި

މަޖިީލހުން ނިންމާ ގޮތަކަށް ސަުރކާރުން ެއކަންކަްނ މި މަޖިލީހަކީ  ނުވާނެ.ނިކަމެތިކަން ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ޖައްސާކަށް

ޖެހޭނީ ސަުރކާރުްނ ާވ ތަނެއް. އެހެންނަމަެވސް، މި މަޖިލިސް އަބަދު އޮންނަންކުރެވޭަވރުގެ ަސރުާކރު ހިންގަން

ްސ ރައީ ،ކާރުަގއިމިދިޔަ ސަރު  ؛ދެްއކީމަ އަޅުގަނޑުމެން ިމއަދު އެ ާވހަކަ ތައްގަނޑުޖަހާ ތަނެއްގެ ގޮތުގަޭއ ބުނީމާ

ތަނުަގއި ސަުރކާރުން ބޭނުންާވ  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގ ސަރުާކރުގަިއ ރާއްެޖ ތަރައްޤީކުރަްނވެގެން މިهللا ޢަބްދު

ެއއަށް ބަދަުލނުގެނެވޭނެ ގޮތަްށ އެކަްނ ކުރުމުެގ ބޭނުމުގަިއ ަގވާއިދަްށ  ،ިހ ބޭނުންިވ ގޮތަށްޓެކްސް ބިލުތަާކއި ެއއްޗެ

ލާޙެްއ ނުލެވޭނެ. އެކަްނ ޞްފައި އޮންަނ ބިލެއް ެއހެން މީހަކަށް މާީލ ބިލަކަށް އިރުާކރުން ފޮނުވާބަދަލުގެނައީ. އެއީ ސަ 

ަގވާއިުދ ހެދި ުދވަސްަވރު މިތާ ކެތްނުވޭ. މޫނަށް ކުޅުބުރާވަރަްށ ައއިސް ަކއިީރގަިއ  އެ މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ަގވާ މިނިވަން ތަެނއްގެ ބާްއވަމާ.  ހިންްނޏާ މި މަޖިލިސް . އެކަމަުކ އެީއ ަރއްޔިތުންގެ ކަމެއް ކަމަްށ ވަހަޅޭއްލެވި

މަޖިލީުހެގ މެޖޯރިޓީ ހޯަދއިގެން ވަޑައިގަންނަާވ ކޮންމެ ސަުރކާރެްއ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. ެއހެންވެއްޖެްއޔާ

ޅުގަނޑުމެންެގ ިވޔަްސ އެީއ އަގޮތެއް. ކޮންމެއޮީތ ުހރިާހ މީހުްނ ެއއްވެގެްނ ެވިރކަމެއް ދީފަ ވެސް. މިއަުދ މި 

އޮންނަނީ، ގުޅިގެން ވެރިކަްނކުރުމުެގ  ނޫނުއަސާސީގަިއ ވެްސ އަިދ މަޖިލީުހެގ ގަާވއިދުގަިއ ވަިކަވރަކަށް ލިޔެފަިއ މި ޤާ

ިމ ހުންނަނީ އެންމެ މީހަކު. އެކަމަުކ  އަށްރަީއސުލްޖުމްހޫރިްއޔާނޫނުއަސާީސގަިއ ނެތް. ޤާއުސޫލުތަކެްއ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ަގއި މަނިކުފާނަީކ ވެްސ ޭއގެ އެކަކަްށ ވެދާެނ ކަންނޭނގެ. ދެްނ އެީއ ޭއެގ ސުން. ފަަހރެއްަރއީ ހަތަރު  މިއަދު އެަބ ތިބި

، މަނިކުފާނު މިއަދު ގަބޫލުނުެވއްޖެއްޔާ ިމއަދު ދައުލަތުގެ މާލީ ކަމެއް ނުހިނގާނެ. އަދާލަތު ޕާޓީްނ އެކަކު. އެހެންވީމާ

.ޕީން ގަބޫލުނުވެއްޖެއްޔާ މިއަދަކު ރާއްޖޭަގިއ ނުދޭނެ. އެމް.ޑީ ގަބޫލުނުވެއްޖެްއޔާ މިއަދު ދީނީ ކަމެއް ރާއްޖޭގައި ކުރިަޔކަ

އަޅުގަނޑަްށ  ؟ޯތ އަޅުގަނޑުމެން އުޅެނީއްދެން ިކހިނެ ގީމާދެން މުޒާހަރާއެްއ ުކރިޔަކަނުދޭނެ. ދެން ިމގޮތަށް މިކަްނ ހިން 

އޮީތ  މިާހުރ މި މަޖިީލހަށް ،ތަކީގޮ ފެންނަނީ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދު އަިދ ިއރުކޮޅެްއ ދެއްވާފަިއ އަުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ އެދޭ

. މާ ގިނަ ދުވަހެްއ ނެތް. ދޮޅު މަހެއްހާ ުދވަސް ފަހުން ިމ ވަރަށް ައވަހަށް އައު މަޖިީލހެއް އަންނަން ކައިިރވެފަ

 ގަވާއިދަްށ ބަދަލުގެންނަްނ ނިންމާލަންވީނޫންތޯއޭ. ދެްނ އޭަގިއ ފަހަެރއްގަިއ ފޮުރވިފަިއ އޮްތ ސިއްެރއް އޮވެގެްނ ބަޔަކު 

މެޖޯިރޓީ އޮތް ގޮތަކަށް އެކަން ދާނީ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަިއ ެއއަކު ނުއެއް ހިފެހެއްޓޭނެ.  ޅެންޏާކަމެއް ކުރަން އު

ޖެހޭނެ. ސަުރކާުރ ބޭނުންާވ ކުރެވޭ މަިޖލީހަކަްށ ވެގެްނވާންޒުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީަހކީ ރައްޔިތުްނ ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީ 

ގަނޑެްއ ޖަާހ ތަނަކަށް ވެގެންނުވާނެ. އެކަން އެގޮތަްށ ކުރީަމ އްތަ ރުްނ ބޭނުންވާ ގަނޑެއް ޖަހާަފއި، ފަނޑިޔާއްތަ

ިތ ތަނުަގއި އަޅުގަނޑު ިތ ގޮނޑީގަިއ އިންދާ އެަބ  ،ތިަޔ މަޤާމުގައި އި،ިހ ގޮވަދިމާލަށް މިާތ ެއއްޗެ އަޅުގަނޑުމެންނާ

އިއްެޔ ީކ  ؟ މިާހރު ިމ ކިޔަނީއްގަިއ ކީކޭބާއޭ ، ެއވަުރ ކޮށްފަިއ އޮތް ތަނެ ެއހެންވީމާ. ފައިލާހުރި ޮބލަށް ތާޅަފިިލ ފަޅަ

 އެއްޗެްއ ވެސް ިމއަދު ހަނދާން ަބހައްޓާަލއިގެން އުޅުނިއްޔާ ަވރަށް ރަނގަޅުވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ޒު ފަހުމީ. އާދެ! އިމްތިޔާ ތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު އުުތރު ދާއިރާގެ އިއްޒަ

ވަޑައިގެން ނެތް. ކުޑަހުވަޫދ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. ވަޑައިގެްނ ނެތް. އާދެ! ުކރެންދޫ ދާިއރާެގ 

 هللا.އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުލްބާީރ ޢަބްދު

 

  :ކަދެއްެކވުންވާހަ  هللاކުރެންދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު ޢަބްދުލްާބރީ ޢަބްދު

ިހ ވެސް، ހުިރ ިއއްޔެ ީކ ެއއްޗެަވރަށް ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބައަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. 

، އެކަްނ ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ ހި ވެސް. ެއހެންވީމާއަދި ލަފާ ވެސް ކުެރވޭ މާދަމާ ިކޔާނެ އެއްޗެ  .ހި ވެސްމިއަދު ކީ އެްއޗެ

ބާރު ވެްސ  ތިން ބުނާ ެއއްޗެްއ މި ުބނަނީ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަިއ ވެއްޖެްއޔާ ތަނުގަިއ  މި ނޑު އެނގިހުެރގެން އަޅުގަ

ނުފޯރުޭވ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގަިއ ކަްނކަްނ ޒުއެއްާބުރ އަނެްއ ބާރަްށ ނުފޫ ،ވާނީއޮންނަން

އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ސް. ދަނީ އެގޮތަކަށް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީ މިއަދު ނިމިގެން މި

. އިއްޒަތްތެިރ މި ކަންކަން ވޭތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ޮގސްފައި އޮތް ގޮތާއި ހިނގާފައި އޮތް ގޮތާ ،އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ެމ އެންރައީސް. މި ކަންކަން ނިންމުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ަމޖިލީހުން ވެސް ކަްނކަން ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް 

ލާުޙ ގެނައުމަީކ ޞްއި އޮތް ގަވާއިދުގެ ހުރި ގޮތަކަށް ނޫން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަުދ މި ަމޖިލީހަށް ހުަށހެޅިފައި ފައިދާ

އެީއ  ؟ލާޙު ނުގެނެްސ ކީްއވެގެންތޯ އޮތީޞް މަްއސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ިމ އޮތް ހުިރާހ ދުވަހު އެ އިއޭގައި 

 ސުާވހަކީ މިއީ ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޙައްޤުަތކެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަަކިއ ވަނައުފެދޭ ސުވާލެއް. ދެ

ންތައްތަްއ ކުިރޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ަބއެއްެގ ކަވެްސ އާިއ އަިދ އެހެންފެނާިއ ނަރުދަމާ ؛ްއކަތްކުާރ މަސަ ސަރުކާރުން 

ކުާރ  ދިނުމަށްޓަކައި ރޭިވގެންނަނުހުެގ މެޯޖރިޓީ ވަިކ ބަޔަކަްށ ލިބުިޖލީމިީއ ހަމަ މަ ؟ރޭވުންތެރިކަމުްނ ުކާރ ކަމެއްތޯއޭ

ކަމެއްތޯއޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ރައްޔިތުްނ މިކަން ަވަރށް ރަނގަޅަށް ިވސްނަންޖެހޭ. ރައްޔިތުްނގެ ވޯުޓ އޮީތ 

ނަާވ ވަުރެގ ކުޑަކުޑަ ދަން. ަވރަްށ ކުޑަކުޑަ ތަފާތެްއ އޮތީ. ެއ ތަފާތަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު މިގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފަ

ޖެހޭ. ނުވަތަ ދެތިން ޕަސަންޓެއް. މިއީ މި ދަންނަާވ ބޭފުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ިވސްނާވަޑައިގަންނަވަން 5ތަފާތެއް. %

އަދި ދެން ވެސް ކުރިއަށް ކަންތައްަތއް ހިނގާނެ ގޮތް. އެގޮތަްށ  ،ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ކަންކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތާއި

ިމ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލިސް ކުރިމަުގގަިއ ބައްޓަްނކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގަިއ ަވރަށް ުމހިންމު ކަެމއް. ިއ ބައްލަވާފަ

ސަރުާކުރ  ،ލާޙުތައް ގެނެސްގެން ސަުރކާރު ިބރުގެންނެވުމާއިޞްފެންނެނީ މި އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ާއއި އަިދ ފެނާިއ ނަރުދަމާ ؛ވާ ައސާސީ ަޙއްޤުތައްފައިުކރުމާއި، ަސރުާކރުން ރައްޔިތުންނަްށ ކަނޑައަޅާބުލެކްމެއިލް

ރޭވިގެްނ އެކަމަށް ބަންދުކޮށް ުނވަަތ  އިވެސް އެހެްނ އަސާސީ ަޙއްޤުތައް ޯފރުކޮށްނުދިނުމަށްޓަކައި ދުާރލައެނޫން
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ތިޭބ  ފައި . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހެޔޮނުވާނެ ރައްޔިތުން ހޮވާތަން އެކަންކަން ކުިރޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ކަންކަްނ ކުރާ

އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.  ޔަނުދިނުން.މެންބަރުންތަކެއް މިފަަދ ގޮތަކަްށ ކަންކަްނ ބައްޓަންކޮްށގެން ަރއްޔިތުންގެ ކަންކަން ކުރި

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަޑަިއގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ުކރީގައި ވެސް ދެންނެިވހެން 

ވެސް.  އަދި ކުރިއަްށ ކަންކަްނ ޭރވިފަިއ އޮްތ ގޮތާ  ،ތާިއ މިހާުރ ހިނގަމުންދާ ގޮތާގޮ ތްކަންކަން ުކރީގަިއ ހިނގާފައި އޮ

ިމ ކަންކަްނ ަރއްޔިުތންނަށް މަންފާއެއް ލިބޭެނ ގޮތަްށ މާދަމާ ުކރެއްވިޔަްސ ެދ  އި،މި ކަންކަމުެގ މައްޗަްށ ވިސްަނވަ

 އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.  އްޔާ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަެވރިކަން ވެސް ލިބޭނެ، އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޝުކުރި

 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 އާދެ! ކުޑަހުވަޫދ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ޢާިމރު. 

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުން ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ ޢާމިރު

ހުަށހެޅިފައިވާ ިމ އަށް ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(  71ަގވާއިދުގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ލާޙެްއ ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ެއހެން އަޅުގަނުޑ ޞްމިކަން ބަޔާްނކުރެވެންެޖހޭ އި ލާޙަކީ ވަރަްށ ސާފު ބަހުން ޞްއި

މީގަިއ ޓެކްްސ ނެގުމަްށ ނުވަަތ ޓެކުެހްއ  ،ިމހާުރ މަޖިލީުހގެ ގަވާއިދުަގއި ިމ ބަާޔންކުރާ ގޮތުން ،މިދެންނެވި ކަމަކީ

އެއާއެުކ މާިލއްޔަތުްނ ވަިކ ދެން ހަމަ ،ޖެހެނީ ަސރުކާރުްނ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ިބލުތަްއ ހުަށހަޅަން

ވަަނ  102 ސީގެ ނޫނުއަސާ ޤާިބލުތަްއ ވެްސ ެއގޮތަށް ުހރީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަކުން ފައިާސ ޚަރަދުުކރުމަށް ހުށަހަޅާ

 ،ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކރަނީ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށާއި 102ނޫުނއަސާސީެގ ޤާ. ފުށުައރާ އެބަ އާމާއްދާ

 ،މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށާއި، ަރއްޔިތުންެގ ވަީޒރުންެގ މަޖިލީހުެގ ެމންބަރުންނަށާއި ،އިބަާށއިރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ނާ

ށާއި، ފަނޑިޔާރުންނާއި، މުސްތަޤިްއުލ  ރައީސައިބުނަ  ަރއީސަށާއި، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

އާިއ އިާނޔަތްތަްއ ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންެގ ކޮމިޝަންތަކުގެ މެންަބރުންނަށާއި، މުސްތަޤިްއުލ މަޤާމުތަުކގެ މުާސރަ

ހުރިާހ މަރުޙަލާތަެކްއ  ،ޅިމަިޖލީހަށް ހުަށހެ ތުންގެއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ރައްޔި ންނަމަވެސް،މަޖިލީހުންނޭ. އެހެ

މަތީްނ ހުަށހެޅިގެންޭދ  އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ ދޫުދގެ ެތރެއިްނ ނުވަަތ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ ގަވާއިދާ ހުގާނޫނީ 

ފުށުއަރާތީެވ އަޅުގަނޑަްށ  ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ނައިުބކަން ކޮށްފަިއވާ ބޭފުޅަކަށް ޭދންޖެހޭ އިނާޔަތުެގ ބިުލ މިއާ 

، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހަްށ . އެހެންވީމާ ބޭ ގޮްތ ދޮގު ނޫންނަމަ އޮީތ ތާށިވެފަމަޢުލޫމާތު ލި

ނުކުރާށޭ. މިީއ ަވރަްށ ސާުފ ބަހުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހަްށ މަތިކޮށްފައިާވ ކަމެްއ އޮންނަ ބާރުތައް މިކްސް

އާއި އިނާޔަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ދެްނ މުސާރަ ؛އިާނޔަތްތައްއާއި ވަނަ މާއްދާއިން. މުސާރަ 102ސީގެ ނޫނުއަސާޤާ

އަޅުގަނުޑ ވެސް މިހާރު  އެއީ ، އެީއ ކޮން ގޮތަކަްށ ޮއންނަ އެއްޗެއްތޯ. ެއހެންވީމާ ކޯޓުން މާނަކުރަމާ  ޕްރީމް ހިނގާށޭ ސު
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ޭރގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ެތރޭގަިއ ުހރެފަިއ އަޅުގަނޑު ިމ އައީ. ިމ ަވގުތުގަިއ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓ ތެ

ކުރެޭވ ކަމެްއގެ ގޮތުގައި. ބަދަލުުކރުމަށް  ސާރަ ދަީނ އަލުްނ އަެނއްކާ އިތުރަްށ ސިީޓ ކައުްނސިލުތަކުެގ މުންސްކުރެވެމުހުބަ

. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ އެ ނުކުާތ ާފހަގަކޮށްފަ އި މަރުަޙލާގަ ކޮމިޓީ މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން

ގާނޫނުތަކެްއ  ،ކަހަލަ އުސޫލުތަެކއް ކަނޑައެޅި ވަކި ށްހުށަހެޅުމަސަރުކާރަށް، ސަުރކާރަށް ނުވަތަ ދަުއލަތުން ބިލު 

ބަޔާންކޮށްަފއި ވަނީ ރައްޔިތުްނ  . އެހެންވީމާ، މި ކަންކަންވެްސ އެބައޮތް ބަޔާްނކޮށްފަ ހަމަތަކެއް ންވާއެބަވޭ. އެ އަންނަ

އޮތުމެއް މި މަޖިީލހުން ުކާރ ތަކަށް އޮންނަޗެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްއަތުން އެްއޗެްއ ނެގުމަްށ ރަްއޔިތުންނަށް ެއއް

ދިަމލެއް ނުވޭ. ެއހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަކީ ހަމަ ިމގޮތަށް ފާސްވާންޖެޭހ  ތިކުރީމަ އޭކަންކަމުގެ ތެރެއަށް މިކްސް 

 ޝުކުިރއްޔާ.  .ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ހަަމ ދެކެން އިޞްލާޙެއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދެ އިުތުރ އާ؛ އެްއވެސް މެންބަރަކު އޮތް އާދެ! ދެން މިާހރު ބަހުްސގައި ަބއިވެިރވެވަޑައިގަންަނވަން ެއދިވަޑައިގެންފައި 

ގަިއ ނެތީމަ އަޅުގަނޑަްށ ފުރުޞަުތ މި ފްލޯ  ،އެހެްނނަމަވެސް. އެދިވަދައިގެްނ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން އެބަތިބި؛ ބޭފުޅަކު

 .ފަހުމީ ޒު އިމްތިޔާ މެންަބރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ  އުތުރު މާފަންނު ؛ދެ! ިމހާރު އަނެއްާކ އިތުުރ ބޭފުޅަކުނޭރުވުނީ. އާ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ޒު ފަހުމީއިމްތިޔާދާިއރާެގ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު 

ްސ އްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދުެގ އެޖެންޑާއަށް ަބލައިލާިއރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާަހގަކުެރވުނީ މަޖިލިއިޝުކުރިއްޔާ 

ވާެނ ކަަހަލ ވެސް ކުްއލިއަކަށް ހަމަ ަސރުކާރަްށ އުނދަގޫނުބާއްަވވާތާ ދުވަްސކޮޅެއްގެ ފަހުްނ މި އަީއ އަނެއްކާ އެހެން 

ވަގުތު ވެްސ  މި އިއެކަމާ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވޭ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީއެއްގަ  .ތަކެއްކަންތައްތަކެއްެގ ރިޕޯޓް

މު ިބލެއް. އެީއ ންޮގތެއްގަިއ ފޮނުއްވާފައިާވ ވަރަްށ މުހި ާޔ ޚާއްޞަ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއް ،އެބައޮތް ަސރުކާރުން

 ގެ ލީަގލް ޕްރޮފެޝަން ަގއި،ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދިނުމުގެ ބިލު. އެ ިބލު ވެސް އަދި އޮީތ ހަމަ އޮތް ގޮތަށް. ހަމައެާއއެކު

ފެންނަނީ މި ތަކަށް ބަަލއިލާިއރު ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، ދެން ކުްއިލއަކަށް މިއަންނަ ކަންތައް ބިލު ވެސް އޮތީ އޮތް

މިސާލެއްެގ ގޮތުަގއި މިއަުދ  .ތަކާިއ ބިލުަތއްހަމަ ސަރުާކރުން އުނަދގޫވާނެ ަކހަަލ ކަންތައްތަްއ ކުރެްއުވމުގެ ރިޕޯޓު

 ގުޅޭ ަގވާއިދަކަްށ ކުްއލި ިއޞްލާޙެއް  ކުރެވުނު ކަންތައްތަްއ ވަޒީރެްއގެ އިތުބާުރ ނެތްަކމުގެ މައްސަަލއާއެޖެންޑާ

ަސރުކާރަްށ ދަތިވާނެ ަކހަަލ ފިޔަވަޅުތަކެްއ އަންނާނެ ކަމަްށ  ،ކަންތައްަތކަށް ެބހޭ ގެނައުމާއި އަިދ މިާހރު މާިލއްޔަތާ

ބެލެވޭ ކަަހލަ އިޞްލާޙުަތކެއް މި އައީ. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ 

ސުްޕރީމް ކޯޓުން ވިދާޅުވާ ގޮތަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ގައި ރިޕޯޓް  ، ަބހުސްކުެރވުނު ބިުލގައިއެންމެ ފުރަތަމަ ،ބޭނުންވޭ

ެއީއ ަވރަްށ ބޮޑު މައްަސލައެއް. އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަުތގަިއ ވެްސ  ޖެހުނީމާ ގާނޫުނ ހަދަން ،ގަވާއިުދ ހަދަންޖެހިމަޖިލީހުން 
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ނޫނުއަާސސީއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ިބރު. ސުޕްރީމް ކޯޓަީކ ރާއްޭޖެގ ޤާލާނަން ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ މި ރާއްޖޭގެ އިދަންނަވަ

ނޫނުައސާސީއަްށ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރު. ސުްޕރީމް ކޯޓު އިށީންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މި ރާއްޖޭގެ ޤާ

ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އިނގޭ.  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚަށް ބަލަިއލީމާ. އޮތް ބޮޑު ތްރެޓެއް. ވަރަށް ުނރައްަކލެއް

ތޯ ސުޕްރީްމ ކޯޓުެގ ސަބަބުްނ މަޖިލީުހގަިއ ެއ ބޭފުޅުންެގ ށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކިަތއް މެންަބރުންނަ

ޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ. ފަުހން ނިމިދިޔަ ގޮްތ ވެްސ އަޅުގަނ ކަންވެގެްނ އެންމެ  ؟ދާއިރާތަްއ ތަމްޞީުލ ނުކުރެވިިދޔައީ

އަނެއްކާ. އެހެންވީމާ،  ފަހުން އުވިގެްނ ވެްސ ހިނގައްޖެ  ށޭ.ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގި މިވެިނ ގޮތަކަްށ ގާނޫނު ހަދާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަްނގަވާ އެންގެވުންތަކަްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ޢަަމލުކުރުމަީކ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ 

ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ކަންަތއްތަްއ ގެ ރަށް ބޮޑު ތްރެޓެްއ ދެވޭނެ ކަމެއް ނޫނުއަސާސީއަށް ވަ ޤާ

މްޕީޗް ްޕރޮސެްސ މްޕީޗްކުރަްނޏާ އިއ .ކަންތައްަތއް އޮންނަ ގޮތް އިމިގޮތަށް އަންގަވާިއރުގައި ަބއްލަވާ އެމެރިާކގަ

މަޖިލީހަްށ ާދ  މަންއަކު ރިކާއިން ާބރު ލިބޭ ކޮްނގްރެސްއެމެ އިނޫނުއަސާީސގަޤާގެންދިއުމަށް އަންަގވާއިުރގައި އެމެރިާކގެ 

 އި ނުކުރެވޭެނ ކަަމށް އިނގޭޯތ ފުުލހަުކ ފާަރލައިގެްނ ުހރެގެން. އެމެރިކާގަ ވަގުތު ވެްސ އަންަނ ވަގުުތ ވެްސ ހައްަޔރު

. ކީއްވެތޯ އެ ާބުރ ވިފަކޮންގްރެސް ހުޅުވުމަށާއި ލެްއޕުމުގެ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ދެ ؛ސްރައްޔިތުންގެ މަިޖލި ،އޮވޭ

ެނރޭ އަމުރަާކ މީހަުކ  އިގަ އެމެރިާކގަިއ އޮޭވ ކޮންްގރެސް ؟ވަނީ ނުދެއްާވ މި  އަށް ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ން ސުޕްރީމް ކޯޓު

ކީްއވެގެންތޯ ސުްޕރީމް ކޯޓުްނ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ިމ ބާުރ  .އްާޔ ެއ މީހަކު ހައްަޔރުކުރުުމގެ ާބރު ވެސްޖެޚިލާފުވެއް

ލިައކަްށ އްވަގުތަްށ ބަލާފަިއ ކު  މި  ،ވަގުތު އަންާގ އެންގުންތަކަކީ މި  ެއހެންވީމާ، ސުޕްރީްމ ކޯޓުން  ؟އުޅެނީ މިނުދީ 

ނުޖެޭހ ކުތާ ކުންކަްނތައް ކުރުމަްށ އެހެން އަންގާ އެންގުމަކީ ތާއެ ކުާރ ގޮތަްށ އިމްޕީޗް ލަށްއެމެރިކާގަިއ އޮންނަ އުސޫ

 ނެްތ ކަމަްށ ނަގަންޖެހޭނެ ިއ އެަބއޮތް ވަރަްށ ސާފުޮކށް ވަޒީަރކާ މެދުަގިއ އިތުބާުރ ސީގަނޫުނއަސާޤާރާއްޭޖގެ  .ކަމެއް

ުކރެވޭ ރިޕޯްޓ މިއަުދ މިހާުރ މި ަބހުސްހަމައެއާއެުކގައި، އަދި  .ނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްފަޤާއުސޫލުތަްއ އެބައޮްތ 

ރުމަށް ުކރެޭވ ކަމަކަށް ވާތީވެ. މި ާބވަތު ޢަމަލުތަްއ ސަުރކާރަށް އުނަދގޫކު ،ސަބަަބކީ .ބަލައިނުގަނެވޭ ށްއަޅުގަނޑަ

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރުން ެއއީ ަވރަށް ބުއްދިެވރިކަމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ދެކޭތީ މި ާވހަަކ 

 ހިއްސާކޮށްލީ. ުޝކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އޮޅިވަޑައިގަންނަވާ ގޮަތކަށް ނުވަަތ  އްތަނުަގއި އޮތް އުސޫލުތަ މި ދައްަކވާއިރުއެއްވެސް މެންބަަރކު ވާހަކަފުޅުއާދެ! 

ނުދެއްކެވުމަށް އަޅުގަނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަްށ އެދެން. ދެްނ ިޚލާފަށް ވާަހކަފުޅު ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަްށ ޭއގެ ޙަޤީޤަތާ  އޮޅުންއަރާ

އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ިމ  ގަިއ ނެތީމާވެރިެވވަޑައިގަންނަވަން ނެތް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ފްލޯއިތުރަށް މި ބަހުްސގައި ބައި 

 ކަނޑައަޅަން. ކަމަށްގެ ަބހުސްގެ ވަގުތު ނިމުީނ ރިޕޯޓް
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 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންތައްތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން . 7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

  ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުިރ ކަންތައްތަކަްށ ވޯޓަށް އެހުން.  -7

ވޯޓަްށ  އާދެ!ނިންމާ ހިާސބަށް ގޮސްފައިވާ ކަްނކަމަށް ވޯޓަށް ެއހުން.  ށް އިން ވޯޓަދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ެތރެ -7.1

 މަޖިިލސް މެދުކަނޑާލީ. ދެންަގއި ކަމަްށ ދަންނަވާަލން. މިހާރު  1:30އެހުން އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާީނ 

 

 ]އަށް 13:30އިްނ  11:50 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަިޖލީހުގެ ރައީްސ ޤާސިމް އިބްރާީހމް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނަވާލަން، ންޢާއްމަްށ ދަންނަން. އަމީިމ ދަންފަޅީގެ މަސަްއކަތް އަޅުގަނޑުމެން ފަށައިގަންނާ`. އާދެ! 

`. އާދެ! އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުްނ ކާޑުކޮޅުތަްއ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަުހ( މަށް.ވައިދެްއވުވޯޓުރަނގަބީުލ ޖައްސަ 

ކޮްށލަދެއްވުްނ އެިދ އާދެ! ުހރިާހ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުްނ ކާޑުކޮޅުތަްއ ޗެކު އެދި ދަންނަާވލަން. ޗެކްކޮށްލަދެްއވުން

ވާތީ، ކުޑަހިނދުކޮޅެްއ އާދެ! ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ކާޑުގައި މައްސަލަެއއް ދިމާވެފައިދަންނަވާލަން. 

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! މެންަބރުން، އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެބަޖެހޭ ކާޑު ރަނގަޅުކޮށްލުމަށް.  ކޮށްލަންމަޑު

ފުރަތަަމ މިއަދުެގ  ،އެާއއެކީަގއި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ އޮތީހަމަދަންނަާވލަން.  ންކޮށްލަެދއްވުކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު

ވަނަ ނަންބަުރގެ ފަހަތަށް ނަންަބރެްއ  10ެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 19އިުދގެ ެއއީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ގަވާ ؛ވޯޓުގައި

އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙު މިާހރު ކޮމިޓީން ވަނަ މާއްދާ 178 އާއިވަނަ މާއްދާ 176 ،އިތުރުކުރުމަށާއި

ފުޅާ ގުޅިގެްނ އަޅުގަނުޑ ބަުހސްެގ ވަގުުތގަިއ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުްނ ދެްއކެިވ ާވހަކަ ،ނަަމވެސްއޮތް ފާސްކުރައްވާފަިއ 

ލީަޑރުންގެ މެދުގައި ވާހަކަދަްއކާފަިއ  ތަުކގެާޕލިމެންޓްރީ ގުރޫޕު، މިހާރު ލީަޑރުންގެ މެދުގައި ،ންނާނީދަންނަވާފައި އޮ

ގެ ވޯޓެއް ނޯކޮންފިޑެންސް ގޮެތއް ނިންމާނެ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ، ެއއީ މިހާުރ ސުޕްރީމް ޯކޓުން އެއަށް އަޅުގަނޑު 

ލިޔަން އެދި  ގުޅިގެން ސުްޕީރމް ކޯޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފަޔަކަށްކުމާ ޙުާވ ކުަރއްވާފައި މައްސަލައިަގއި

ެދއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަން، ޕާލިމެންްޓރީ ކުެރވޭނެ ފުރުޞަތު ޮއތްތޯ ބައްލަވައިެއ މުރާޖަޢާނުވަތަ  އިޞްލާޙުކުެރވޭނެ

 އިފިގޮތަށް ނިންމަ ނާހާ ށްއެ ވޯޓަދު ވާތީ އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް މިއަގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި ވާހަކަފުޅުދެއްކިފައި 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އިޞްލާޙު،  71ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ގަާވއިދުގެ  ،އާދެ! ދެވަނަ ވޯޓަކީ

މާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ އާއްމު ކޮމިޓީން ދިާރސާކުަރއްވައި ނިންމެިވ ގޮތަށް ފާްސކުރު 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 57    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 15    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 3 ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ހާޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 36. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 57މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި . 3 ންެގ އަދަދު؛ަވކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންުނވާ ކަމަްށ ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރު .15 ންގެ އަދަދު؛މެންބަރު

ަރއްޔިތުންެގ އެހެންކަމުން،  .51ލަ؛ . ޖުމ26ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 51ބައިވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވާ އިޞްލާޙު، އާއްމު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާުކރައްަވއި ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް ހުަށަހޅައިފައި 71މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުެގ 

 ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިީލހުން ފާސްެވއްޖެ. 
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 ނިންމުން 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މިއަދުެގ ޖަލްާސ ނިންމާލަނީ. އާދެ! ދެްނ  ލީހުގެ އަޅުގަނޑު މަޖިގަިއ ެއކީ އާދެ! ދެން މިާހރު އިތުުރ ވޯޓެްއ ނެތުމާ

  ޖަހާިއރު. 9ނދުނު ހެ ގެާވ އަންާގރަ ދުަވހު 2019ާމރިޗު  19އޮންނާނީ  އެއް މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާ

    

 .ނިމުނީ މަިޖލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

______________________ 




