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 (ރައީްސ ޤާސިމް އިބްރާީހމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަިޖލީހުގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަދިހަ  ަދއުރުގެ  ފުރަތަމަރުެގ ވަނަ ައހ2019ަ

 (ދުވަސް ބުދަ) 2019 މާރިޗު 27

 

 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  22ހާިޒރުވެވަޑައިގެްނ ތިއްބެީވ  ޖަލްސާއަށް ިމ ވަގުުތ ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. އާދެ، 

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 އްެކވުން:ދެރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 . ންސްކުރުމާއި ޔައުމިއްާޔ ފާުކރުޢުލާންއެޖެންޑާ އިދުވަހުގެ 

 .2019/1/10އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

އަށް ތިން ަޖލްސާެގ ޔައުމިްއޔާ. އެީއ  2019/3އިން  2019/1ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްާޔ ނަންބަރު  -3.2

. ިމ ޖަލްސާތަްއ ުހރި ަޔއުމިއްޔާތައް ލްސާއަށް އެއްވަަނ ޖަލްސާއިްނ ތިންވަނަ ޖަަމ ދައުުރގެ ރަތަވަނަ ައހަުރގެ ފ2019ު

 ރައްޔިތުްނގެނުވާތީ، ރަކު ިއޞްލާޙެްއ ހުަށހަޅުއްވާފައިެމންބަވެބްސައިްޓގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަުހ ެއއްވެްސ މަޖިލީހުެގ 

އުިމއްޔާތަކެްއ ކަމަްށ މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުްނ ގަޫބލުކުާރ ޔަޔާތަަކކީ ގައިާވ ގޮުތގެ މަތީން، އެ ޔައުމިއްގަވާއިދު މަޖިލީހުެގ 

 ފިން. ނިންމައި
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 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އެންގުން. ރިާޔސަތުން އަންގާ  -4

ކަްށ ފޮނުވާފަިއވާ  ކޮމިޓީތަމަޖިލީހުގެ  ،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 

އިމްތިޔާްޒ ފަހުީމ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ  މާފަންނު އުުތރުަސރުކާުރގެ ަފރާތުން،  -1 ؛ޓީކޮމި ބެހޭ

  ށް.ގެ ނިަޔލ2019ަ އެޕްީރލް 15ބިލު؛ ގާނޫނީ ޚިދުމަތުެގ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެިހރާއްޖޭެގ 

 

 ލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖި . 5

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

 .މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީުހގެ ރައީސްގެ  -5

ްއލު މުައއްސަސާތަކުެގ ޤިމިނިވަން މުސްތަ ،ފަނޑިާޔރުންނާއި ،ރުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއިވަޒީ -5.1

ްމ ކޯޓުެގ ރީޕްގުޅޭގޮތުން ސު މުން ވަކިުކރުމާޤާމަ ،ންޭބ މީހުމުތަކުަގއި ތިޤާްއލު މަޤިމުސްތަމިނިވަން  ،މެންބަރުންނާއި

ޕްރީްމ ކޮށްދެއްވުމަްށ ސުކުަރއްވާފަިއވާ ޙުކުްމ މުރާޖަޢާަގއި 2017މެިއ  22އިްނ އްޔާޟިޤަ sc-c/11/2017ނަންބަރު 

ކަށް ޔަ  ލަފަރީ ޝާއިސްތި ،ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުނ95ްނޫުނއަާސސީގެ ޤާ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫިރއްޔާ ،ކޯޓުގައި އެދުމުން

އެ  ،ގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފަިއވާތީޕްރީމް ޯކޓުނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާއެދި ސު

ކަންތައްތަްއ ހިނގާފައިާވ ގޮްތ  އި މައްސަލަާއ މެދު ގޮެތއް ނިންމެވުުމގެ މައްަސލަ. މި މައްސަލަިއގަ

 އަޅުގަނޑު ދަންަނވަން. މު އަިރހުއްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށް އަމީންޢާ

 

 ން:ވުިއއްވެމޭޒުން  އިދާރީ

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ  އިން 2017މެިއ  22 ،އްޔާޟިޤަ sc-c/11/2017ޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު ސު

ގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ވަީޒރުންެގ ލަ މެންބަރުންމަޖިީލހުގެ ޖުމު މާއްދާގައި ރައްޔިތުން ވަނަ 101 ނޫނުއަސާސީގެޤާ

 ،ވަނަ މާއްދާއާއ100ިނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،ތާއިއަަނ އިޖުރާންއޮ މުން ވަކިުކރެވޭ ގޮތަށްޤާމެންބަރަކު މަ މަޖިލީހުގެ

ވަނަ  207 ،ވަނަ މާއްާދއާއ197ި ،ވަނަ މާއްދާާއއ187ި ،ވަނަ މާއްާދއާއ177ި ،ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އާއ154ި
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މުލަ މެންަބރުންގެ ާޚއްޞަ ވަނަ މައްދާަގިއ ރައްޔިތުްނ މަޖިލީހުެގ ޖ228ުވަނަ މާއްާދ އަދި 218 ،އިއާދާއްމާ

ހާިޒރުެވ ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުްނގެ  އްޔަތަކުްނ ނުވަތަ ރައްޔިތުްނ މަޖިލީުހގެ ަޖްލސާއަކަށްބިލައަޣް

ްނ ފާސްުކރުމުން ެއ މާއްދާަތކުގަިއ ކުއަޣްލަިބއްޔަތަވަިކ ޚާއްަޞ ލަބިއްޔަތުްނ ނުވަަތ ެއ މެންބަރުންެގ އަޣް

ތުތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުްނ އަނަ އިުޖރާށް އޮންކުެރވޭ ގޮތަމުން ވަކި ޤާއެ ފަރާތްަތކުގެ މަ ،ވާ ަފރާތްތައްބަޔާންވެގެން

އުސޫލުްނ އިމްޕީޗްމަންޓެްއގެ  ގާން ހިންއެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ އި ހަމަތަކާަތކާޑިއު ޕްރޮސެސްެގ ގަވާއިދު ،ންވާނީހިންގާ

 ަރއްޔިތުން މަޖިލީުހގެ ނިންމާ ،ންނޫނުއަސާީސގެ ބުެނވިދިޔަ މާއްދާތަކުގެ ދަށުޤާދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ  ،ކަމަށާއި

ނޫނުއަސާސީއާިއ ޤާ ގެއެ ނިންމުަމކާ މެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާ ކޮންމެ ނިންމުމެއްގެ ޞައްޙަކަން ބިނާވެގެންވާނީ 

ކަމަްށ ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގަިއ  ކޯޓުްނ ަވކި ގޮތަކަްށ މްޕްރީދިވެިހރާއްޖޭެގ ސު  ން އްޔަތުސިގާނޫނުތަކުގެ ެބލެނިެވރިޔާެގ ަހއި

ރައްޔިތުްނ  ،ދަށުން ވަަނ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  101ނޫނުައސާސީގެ ޤާޖުމްޫހރިއްޔާެގ  ދިވެިހރާއްޖޭގެ ުކރައްވާފަ. ވަނީ ޙުކުމް

ރުންެގ ފަިއވާ ވަޒީގަިއ ހުށަހަޅުއްވާ 2019 ރީ ވަ ފެބުރު 25 އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންތަެކްއ ސޮއިުކރައްވައި  މަޖިލީހުގެ 

 ދެންނެވި ވެއިސް ،ގެންދެވޭނީނެތްކަމުގެ މައްަސލަ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ކުިރއަށް ާބރުގެ އިތުމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް 

ލާޙުަތއް މަޖިީލހުެގ ެއ އިޞް ،ވާތީ ޙުކުމާ އެްއގޮތަށް ރައްޔިތުްނ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު އިޞްލާުޙކުރައްަވއިގެން ކަމަށް

ޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ދެންނެިވ އަށް ފޮނުއްވި. އަދި ސުމު ކޮމިޓީޓަަކއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ އާއްގަވާއިދަށް ގެންނެވުމަށް

 ސުޕްރީްމ ކޯޓުގައި ގަިއ  2019ޗް މާރި  14ވަނީ  ަރއީސް  މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުމަށް ރައްޔިތުްނ މަޖިލީުހގެ ޙުކުމް

ދަުއރުެގ  ވަަނ އަަހރުގެ ުފރަތަމ2019ަރައްިޔތުން މަޖިލީހުެގ  ،ނުގަިއ ބޭއްވު 2019ްޗ މާރި 18އެދިވަޑައިގެންފަ. 

 ކުރަްއވާފައިވާ ޙުކުމަށް  އިންއްޔާޟިޤަ sc-c/11/2017ްޕރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސު ،ވަނަ ޖަލްސާގައިއަށް

ނެތްކަމުގެ ވޯުޓ ގައި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްެގ އިތުބާުރ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދު ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 އްލު ޤިމިނިވަްނ މުސްތަ ،އްުލ މުައއްސަސާތަކުގެ މެންަބރުންނާއިޤިމިނިވަްނ މުސްތަ ،ފަނޑިޔާރުންނާއި ،ނެގުމާއި

ވަނަ ާމއްދާއާިއ  177 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ަގވާއިދުގެ  ،ގުޅޭ މުން ވަކިުކރުމާޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން މަޤާމަ

ނިންމެިވ  އިުކރައްވަ ްނ ދިރާސާފައިާވ އިޞްލާޙުަތއް ރައްޔިުތން މަޖިލީހުެގ އާއްުމ ކޮމިޓީވަަނ މާއްދާއަްށ ހުށަހަޅުްއވ178ާ

ގުޅިގެްނ ރަްއޔިތުން   މެދު އުފެދުނު ޚިާޔލު ތަފާތުވުމާ ގަިއ ެއ އިްޞލާހުތަކާ ބަހުސްެގ މަރުަޙލާރިޕޯޓުެގ ގޮތުގެ 

 ޕްރީމް ސު ފަހު،ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ަރއީސް މަޝްވަާރކުރެްއވުމަށް ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ ިސޔާސީހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި 

ރައްޔިތުްނ  ެގ އުއްތަަމ ފަނޑިޔާރުެގ ައރިހުަގއިދެއްވުމަްށ ދިެވހިރާއްޖޭކޮށްން ައވަސްްއވުކޮށްދެޢާޖަކުްމ މުރާކޯޓުގެ ޙު

ާއ ގުޅިގެްނ ފޮނުްއިވ ސިޓީ އި އެިދވަޑައިގަންނަވަ ށްކޮްށދެއްވުމަޢާމަޖިލީހުެގ ރަީއސް އެދިވަޑައިގެންނެވި. ެއ ޙުކުްމ މުރާޖަ

ޖުމްހޫިރއްޔާެގ ިދވެހިާރއްޖޭެގ  ،ުނއްވާފައިާވ ސިޓީަގިއ ވަނީފޮ ކޯޓުން  ްޕރީމް ސުަގިއ ދިވެިހރާއްޖޭގެ  2019ްޗ މާރި 25

ކަމަްށ ހުަށހެޅުއްވިދާނެ  ޕްރީްމ ކޯޓަށްކަށް އެދި ސުޔަވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އިސްތިޝާީރ ަލފ95ަނޫނުއަސާސީގެ ޤާ
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ންނަްށ ން އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުޓަލުމަށް. މި ސިޓީ ޕޯކަ ނިންމަވާފައިވާ ގެ މަޖިީލހުންކޯޓިގެ ފަނޑިާޔރުން ޕްރީމްސު

  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން.މިހާރު 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މެުދ  ގާނޫުނގައި ކަން އޮތް ގޮތާ ،ވަނަ މާޢްދާގައި ވަނީ 95ނޫުނއަސާސީގެ ޤާއާދެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ 

ކަށް އެިދ ޔަލަފަ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެަކމެއް އޮތް ގޮާތ މެދު  ގާނޫނީ ގޮތުން ތަުނވަމެދު  މުހިއްމު ސުާވލުތަކާ އުފެދޭ

ގަިއ އިމި މައްސަލަ  ،މަށް. އެހެންކަމުންްޕރީމް ކޯަޓށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަފާސްުކރާ ަގރާރަކުން ސު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން

ިއ ބަުހސްކުރުމަްށ ކަނޑައެޅިފައިވަީނ ގޮތެއް ނިންމެވުމަްށ އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާެދ، މި މައްަސލައިގަ

 ،ކުންތުސި 43އި މިނެޓާ 16ޖުމްހޫީރ ޕާޓީއަށް  ،ސިކުންތު 47ިއ މިނެޓާ 22 އެމަށް.. އެީއ ޕީ.ޕީގަޑިިއރު އެއް ޖުމުލަ 

ތިްނ  އަާދލަތު ޕާޓީއަށް ،ސިކުންތު ދެ މިނެޓާއި ތިންއެމް.ޑީ.އޭއަށް  ،ސިކުންތު 26މިނެޓާއި  14.ޕީއަށް އެމް.ޑީ

. މި މައްސަލައިަގިއ މިނެޓުތިން ކަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަގަންނަވާ ކޮންމެ ނުނިސްބަތްވެވަޑައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ،މިނެޓު

އާދެ، ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަްށ އެދިވަދަިއގެންނެވުމަށް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 ކު. ހުޅުހެންވޭުރ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މޫސާމަނި !ފުކުަރއްވާމާ ؛ބަރުކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެން

 

 ެކވުން:ހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާެގ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ާވހަކަދެއް

ކަަހލަ ދުވަެހއް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ  ންޖެހޭސްވާހާ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދަކީ ަވރަށް 

 ޔިތުްނ މަޖިލީުހގެރައް ،ސްޔަވި ަރްއޔިތުން މަޖިލީހުެގ ރައީސް  ،އެންމެ ފުރަތަަމ ކަމަކީ . ދަންނަވަންއަދަބުވެރިކަމާއެކު 

ކަމަުކ އެދެންވާީނ ރަްއޔިތުން މަޖިީލހުެގ  ަގއިްޕރީމް ކޯޓުުމގައި ސުނަ މެންބަރެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް މުޅި މަޖިީލހުގެ

 ރެވޭެނ ކަމެއް ކުރުމަްށ ކު ައވަސްއެީއ ކަންކަްނ  .މަުކ ވިޔަސްްނ ކައެހެ ،ސްވެެއއް ލައިގެްނ ސިޓީ .ކާ އެކީަގއިނިންމުމަ

ކުީރގައި ވެސް މި ވާހަަކ  ކަންތައް ހިނގްުމންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ޚިލާފަށް މި ބޮޑު އާނޫނުއަސާސީޤާނޫން. 

ޖުމްހޫިރއްޔާެގ . ދިެވހިރާއްޭޖގެ ނެދައްކާފަ. ރެކޯޑް ބެްއލެވީަމ އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އޮންނާނީ މި ތަނުގައި

ޖިލީހުގެ މަްއޗަށް ކަނޑައެޅިގެން ލާޒިމުކުަރއްވާފަިއވާ މަކީ ަރއްޔިތުްނގެ މަވުރު ޖަވާބުާދރީކުރު ކާސަރު  އިނޫނުއަސާސީގަޤާ

ްޕރީމް ކޯުޓ ސުކުރުމުެގ ބޭނުމުގައި މާޔަތްހިރެްއގެ ވަޒީރުން ކާއެ ސަރު  ،އޮންނަ ަސރުާކރެއްަގއި އިގައިރެއް ކަމެއް. އެ

 ވާ ބަްއލަނޫން.  އެއީ ަބލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ަނމަވެސް ލަފައެއް ްޕރީމް ކޯޓުންސު އްދައިގެންގެތެރެއަށް ވަ މީ

ނުވަތަ ގާނޫނީ ގޮތުްނ  އުފެދޭ މުހިއްމު ސުާވލުތަކާ މެދު ގޮތާ  ގާނޫނުގަިއ ކަން އޮތް .ވަނަ މާއްދާ 95އަސާސީގެ ނޫނުޤާ

ކޯޓަްށ  ޕްރީމްސުކުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގަާރރަ ތުންކަށް އެދި ރަްއޔިޔަގެ ލަފަ ޓުކޯ ޕްރީމްގޮތާ މެދު ސު ކަމެއް އޮތް

ކަނޑައެޅިގެްނ ސީގަިއ ސާނޫނުއައޮްތ ގޮތް ގޯސްވެގެނެްއ ނޫން މި އުޅެނީ. ޤާ . ގާނޫނުގައި ކަެމއްހުށަހެޅިދާނޭ
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 ގެރައްޔިތުން  ވަަނ މާއްދާގައި 101 ނޫނުއަސާސީގެޤާ ؛ތީއޮ ބާރެްއ މި އޮންނަ އިމަިޖލީހަށް ދީފަ ގެރައްޔިތުން

ވަޒީރުްނގެ މަިޖލީހުެގ  ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމަކުންސޮއިކޮްށ  ،ސަބަުބ ބަޔާންކޮށް މެންބަރުން ދިހަ މަދުވެގެްނ  މަޖިލީހުގެ 

އަދި އެ މެންބަރަުކ  ،ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށާއި ށްމެންބަރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ ވޯޓު ނެގުމަ

 ީދގެން ހުންރުލަތުން އަޅުގަނޑުމެން އުދިެވހި ދަ ކުެރވޭނެ ކަމަށް މި އޮތީ. އެއީވަޒީރުންގެ މަޖިީލހުން ހަމަ ަވކި

 މަޖިީލހުން ޒިންމާކުރަންޖެހޭ ބައެއް  މިރުންެގ މަޖިލީހަކީ އެއީ އާއި ވަޒީ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ  .ޓަަކއިލަތް ހިންގުމަށްއުދަ

. ރައީސް، ނޫްނ މިއީ ންޖެހޭ ކަެމއްންމަނި ން ޕްީރމް ކޯޓު، ސަރުާކުރ ބޭނުންވެގެްނ ސު. އެހެންވީމާތީކަމަށް ވާ

 ސަރުާކުރ ބޭނުންާވ ގޮތަކަށް ކަްށ އެިދގެން ޔަންނަވަނީ. އަދި ިމ ަމޖިލީހުްނ ލަފަދަގަިއ ިމ އެކީ  އަޅުގަނޑު ަވރަށް އާދޭހާ 

ެގ ެވސް ސަުރކާރު ޏާ މަށް ވަންކަ ކަނޑާ  ،ދަުއލަތުެގ އެިކއެިކ މުއައްސަސާތަުކގެ ީމުހންނަށް ވަޒީފާދީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ޚިލާފަްށ ހިނގާ ކަމެއް ެއއީ.  ހާއަސާސީގެ މުޅި ރޫ ޫނނުޤާމަޖިލީހުގެ ވެސް ބޭނުމެއް ނެތް.  ނުމެއް ނެތް. މިބޭ

ބާުރގެ ދަށުން އެްއވެސް ކަމެްއ  ވާނަމަ އެީއ ވެްސ ގޯހެއް. ދައުލަުތގެ މި ކަމަށް މަނިކުފާނު ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވި

އެކީގަިއކަން  އެީއ ހަަމ ކަނަޑއެޅިގެން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނިންމުމަކާ ،އެއްވެްސ ތަނެއްަގއި އެދެްނވާނީ ނިންމަން

ީރ ޝާތިސްއި ،އަާސސީގައި ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ިލޔެފަިއ އެބައޮތްނޫނުޤާަވރަށް ސާބިތުކޮށް ަބޔާންކޮށްދޭ.  ނޫނުއަސާސީޤާ

ެގ ހުރައްޔިތުންެގ މަިޖލީ ،ާއއިރިއްޔާއްތަަމ ފަނޑިޔާާރއި، ަރއީސުލްޖުމްހޫ އު ،. ޭއެގ ބޭރުންކަްށ އެދެންޖެހޭނޭޔަލަފަ

ބޫލުުކާރ ގަުނގަނެވޭނެ. އެއީ ބޭފުޅުން ބޭނުން ގޮތަކަްށ ވާަހކަދައްކަިއގެން ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަކަށް އަރައި 3 ،ރައީސާ

ލިބޭ  އްކަމެތަްއ ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް، ިނކަމެތިއޭާނ ކުާރ ކަމެއްެގ ސަބަބުން ަރްއޔިތުންގެ އެ ،ކަމެއް ނޫން. ވަޒީރަކު

ތަނުން  ަބޔެއްެގ ަފރާތުން މަންދޫބުންެގ ގޮުތގަިއ ތިޭބ މީހުްނ މި  އެ  ،ވާނަމަ ގޮތަށް އެަބޔަކަްށ ފެނިއްެޖ ކަމަށް

 ކޯޓަށް ގޮްސގެން އްާޔ އޭނަުކރި ޮގތުން މައްސަލަެއއް ޮއވެއްޖެދޭެތރޭގަިއ ވަކި އާނިމުނީ. ދެން އޭނަ ވަކިކުރީަމ އެ

އަަހރުގެ ފަހުން އަނެއްާކ  5 ،ދިޔުމަށްފަހުކަން ނިމިގެންޔާ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ އް އޭނަގެ ޙައްޤު ހޯދާނީ. އެހެންނޫނި

. މަނިކުފާުނ ސިޓީެއއް ށޭދޭ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާކަން  ައށްރީ ލަފައެްއގެ ދަށުްނ އޭނަ ޝާ ސްތިއި ،ުކރަންވީއޭނަ ދަޢުވާ

 ށް ނޫނިއްާޔ މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދުލްޤައްޔޫމަްށ ނޫނިއްޔާ މައުމޫން ޢަބްޔާމީނަهللا ޢަބްދުއަނެއްާކ ގެނެްސ ފައި ފޮނުއްވާ

ބޫލުުކރާ ގަ، އަޅުގަނޑު މާއެހެންވީ ؟ެއއީ ގާނޫނީ ހަމައެއްތޯ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސްކަްނ ދެއްވަން މިތަނުން ފާްސކުރީމާ 3

ފާނު ނުނިންމަނީސް. މަނިކު ންއަޅުގަނޑުމެން މިތަނު ޭވނެކަްށ ނުފޮނުޔަލަފަތަނަކުްނ އިސްތިާޝރީ  މި .ކަމެއް ނޫން

 ހަދާ މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ މަަސއްކަތް ކުަރއްވާފައި މަނިކުފާނަކީ ގާޫނނު ގެންނުވާނެ.މެއް ުކރަްއވައިވެސް އެަވރުގެ ކަ

ުނލަިއ  ނިންމުމަކާއަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ނޫނުައސާސީ ހެދުމުގަިއ މިވަުރގެ ކަމެްއ ކޮށްފައިޤާ، ހުރި ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ

ުކރެވޭެނ ކަމެްއ ނޫން. މަޖިލީުހެގ ގަވާއިދުަތއް ވެްސ ހުންނާނެ. ބޫލުގަކީ ލަފަެއއް ހޯދުމަ ކޯޓުްނ ެއއްވެސް  މްޕްރީސު

ވެްސ  ޓަކަިއ ަރއްިޔތުންގެ ފަރާތުން ެއކުލެޭވ މަންދޫބުން މިއަދުކަނޑައެޅިގެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

އެކަެމއް  މިތަނުްނ ނިންމީމާީމހުން  85ނޑުމެން ކުރުވާނަމޭ. އަޅުގަޖަވާބުދާރީ  ސަުރކާރު  މުން ެއ ގެންދަނީ ުކރަތުވަކާލާ
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 ފަނޑިޔާރުން ަކއިރިައށް ފޮނުވުމަކީ އެއީ އުސޫެލއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ވެސް  4އަނެއްކާ ނިގުޅައިގަތުމަށް ަޓކައި 

 ފަނޑިޔާރުންެގ މައްޗަްށ ކަެމއް ލާޒިމްކޮށްފަިއ އެ  5އްޗަްށ، ފަނޑިޔާރުންެގ މަ 4ނޫނުއަސާސީަގިއ ޤާ ،ބޫލުކުރަންގަ

 ނުޖެހޭ. މި މަޖިލީހަްށ އޮޅުމެއް އަރާކަށް ކޯޓުން ކަެމއްގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޅުމެްއ އަަރއިފިއްޔާ. މި  މް ޕްރީސު ،އޮތީ

. ދެން މިއަުދ ގޮތް ލިޔެފަ ުކރަންވީ ވަނަ ާމއްދާގެ މިކަން  101ނޫނުއަސާސީެގ ޤާގެ އޮތީ ަވރަށް ރީތިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން

ފިލުވުމަށް ަޓކަިއ ގުޅިގެން ަކމެއް ގޯްސވެފަިއ އޮެވގެން ެއކަން އޮޅުން ކާ ކަުހިރ ކަންތައްތަ މަޖިލީުހގަިއ ހިނގާފައި މިދިޔަ 

ެއގޮތަކަށެއް.  ެއކަން ނުުކރެވޭނެމިއަަދކު  ،ކޯުޓ ބޭނުންކުރެްއިވއެއް ކަމަކު މްްޕރީއޭރުގެ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ސު

އަދި ދަުއލަތުގެ ެއހެްނ  ،ވިޔަސް ށް ލަ ައއި ކަމަތަނަށް ވަީޒރުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންަބރެއްެގ މައްސަ ދު މިމިއަ

ން ލާޒިމްުކރާ އިތުާބުރ ނޫނުއަސާސީޤާށް މެންނައަޅުގަނޑު ،ުހރި ީމހެއްގެ ކޮށްފައި އްޔަންޢަމިތަނުން  ކަށް މުއައްސަސާއަ

 ،ންމީމަ ނިމުނީ. މިހާރު އެކަން ނުކުރާންެވގެންއްޔާ މިތަނުން އެކަްނ ނިއަތުެވއްޖެ ެއއްމުގެ މައްސަލަނެތްކަ

ިޚލާފު ކަންކަްނ  ުހރި ަގވާއިދާ ެވގެން ނުވަތަ އެގެން ގޮތެއް ހަދަންވެގެްނ ހަމަ ުކރިން ކޮށްފައި  ދައްކަންބަހަނާ

 އެީކގައި ިދވެހިާރއްޖޭގެ މުޅި  ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑު ވަރަްށ އާދޭހާ  ާވހަކަ މި  އުޅޭތީ އަޅުގަނޑު މި ކުރަންބޭނުން

ދަްއކާކަްށ އަޅުގަނޑެްއ ނުހުންނާނެ. ތަނުގަިއ ވާހަކަ މި  އި ޖިީލހުގަުކރިއަްށ އޮްތ މަ ،ރައްޔިތުންނަްށ ގޮާވލަން

ކޯުޓގެ  މް ޕްރީދަީނ ހަމަ ަވރަްށ ބޮޑު އޮޅުމެްއގެ ެތރޭގައި. ސު ރައްޔިތުންެގ މަޖިިލސް ިމއަދު މި  ،އެހެންނަމަވެސް

ށާިއ އަނެަކއްޗަކަްށ އެދެމުްނ ޔަމިތަނުން އިސްތިޝާީރ ލަފަ ންްއލުމުގިަނ މީހުންެގ ޙައްޤުަތކެްއ ގެ ބޭނުންކޮށްގެން ަވރަށް 

 ތައްތައް ކަން ނޫނުއަސާީސގަިއ އޮްތ ގޮތަށް ޤާއްާޔ އަތުވެއްޖެތަނަށް  ނުޖެހޭނެ. މި ގެންދަނީ. ެއއްވެްސ ކަމެްއ ކުާރކަށް މި

 ްނ ދެއްިކ ވާހަަކއާއި ނޫނުއަސާސީ ފުނޑާލަނީއޭ ކިޔައިގެޤާއޮްތ ުހރިހާ ުދވަހު ރައީްސ ޔާމީން  އްާޔ މިކުރޭ. އެހެްނވެއްޖެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ހަަމ އެއްތާކު. ވަަރށް ޖެހެނީ މި  ކުެރވޭ ކަންަތއްތަކާ މިއަދު މި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ްއ ކަްށ އެހުމުެގ ކަންަތއްތަޔައިސްތިޝާީރ ލަފަ ައޅުގަނޑު .އާދެ! އަޅުގަނުޑ އިއްޒަތްތެިރ މެންަބރަށް ދަންނަާވލަން

ބޭރުްނ  ގެ ގެންދިޔައީ. އޭނޫނުއަސާީސގަިއ އޮްތ ގޮތަްށ އަުޅގަނޑުމެން އެމަސައްކަްތ ުކރަމުންޤާުކރީގަިއ  .ދަނީ މިއަދު މި 

ހިތަޫދ މެދު ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  ،ައރުވަނީ ކަމެއް ނުކުރަން. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މިއަޅުގަނޑުމެން 

ހުޅުހެންޭވރު ދާިއރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ  ،ެބހޭ ަމއްސަލައެއް މާދީދީއަށް. އާދެ! ނިޒާމެންބަރު އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު

 މަނިކު. މޫސާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 މަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ާދއިރާެގ މެންބަުރ މޫސާ ހުޅުހެންވޭރު

 ގެ  ނޫން. އަޅުގަނޑުގޮތަްށ ހުންަނ ފަރާެތއް  ވެވޭ ީކ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުްނ ދަްއކާ ވާހަަކއަށް ޖަވާބުދާރީމަޖިލީހުެގ ރަީއސަ

ން ފާސްކޮްށގެންނޭ. ކަށް އެދެންވާނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުޔަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އިސްތިޝާީރ ލަފަ ،ވާހަަކއަކީ މި

ފަހުން ހުށަހެޅުނު މެންބަރުންގެ  އެންމެ ށްމިތަނަ އޭ،ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ އެ

 ޏާ ވަން ިމތަނުން ފާސްކުިރ ކަމެއް. އެހެްނ ނުކުާރ ކަމަށް  ކަްށ ދާންޔަމިތަނުްނ އިސްތިޝާީރ ލަފަ މައްސަލައިަގއި

އެކަްނ އެގޮތަކަްށ  ،ވިޔަސް ށް އޮްތ ކަމަ ން ކިތަންމެ ގާތްކަ އާ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ،ނޑިޔާރާއިއުއްތަަމ ފަ އި،މަނިކުފާނާ

 ނިންމައިިފ ކަމަށް  ެގ މެންބަރުން ެއގޮތަްށ މަޖިލީހުވައިގެން. އެކަން ތަނަްށ ހުށަހަޅުއް  މި  ށޭ. ެއ ފާސްުކރަްއވާނުކުރެވޭނޭ

 އާ ނޫނުއަސާސީޤާވާހަަކ އަޅުގަނުޑ މިދެންނެވީ.  ިތ ގެްނނެވީ. އެ  ަމއްސަލަ ގެންދަންވީ. މިއަުދ އަިދ ކިިރޔާ  ޏާވަން

 މި. ވާަހކަ ފާަހގަކުީރ  ޚިލާފަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިިލސް މިާހރު ހިނގަމުންދާތީ އަޅުަގނޑު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ، ނަމަވެސްއާދެ! އަޅުގަނޑު ތި ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ބަލަެއްއ ނުގަންނަން. އެހެން

އަޅުގަނޑުމެން އިސްތިާޝރީ  .ުކރުމަށްޢާޙުކުމެއް މުރާޖަ އެއްގޮތަްށ އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅީ  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ

މިވަރަްށ  އަޅުގަނޑަށް .އްމު ސާފުކޮށްދެއްވިޢާވާަހކަ ަވރަށް ރަނގަަޅށް އަމީން ، އެކަށް ނާހަން. އެހެްނވީމާޔަލަފަ

ާވހަަކ ދަންނަވާލީ. އާދެ!  ، އެ ގެްނދާނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާށްއަ ކިހިެނއްޯތ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލިްސ ުކރިޖަވާބުނުދީ

 ައރުވަން.ދީދީއަްށ ފުރުޞަތުތެިރ މެންބަުރ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުތްހިތަދޫ މެދު ާދއިރާެގ އިއްޒަ ،މިދަންނަވާލަނީ

 

 މަުދ ދީދީ ާވަހކަދެއްކެވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާިއރާގެ މެންަބރު އިްބރާހީމް މުޙައް

ވަނަ  2008ޑީަގިއ އިންނަވަިއގެން ނނޫނުައސާީސ މަނިކުފާނު ިތ ގޮޤާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މި 

ވަނަ  2010އަޅުގަނޑުމެން  .. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްމިއީ ނޫނުއަސާސީެއއް ޤާފައިާވ ެރވިކުގުތަސްދީ  ،ށްފައިއަހަުރ ފާސްކޮ

ްނ ހުމަޖިލީ ވެސް އޭުރގެ ސަުރކާރުެގ ވަޒީރުްނ މިއޭރު ،ާލއިރުއިހަމައަށް ސޮްއސަ ވަނަ ައހަރާ 2011އަހަރާިއ 

 އް ފަހަަރކު ަސރުާކރެ ނޑުމެން ދެކުނިން. ކޮންމެ ގައަޅު ތަން  ކުރަްނ ދިމާުކރިލަމައެއްނެިތ އިންޕީޗުއެއްވެްސ ހަމަެއއް

ކުރަްނ  ކަން  ،ވާިއރު މަސް  ހަަތރުން ދެތިންސަރުާކރު ،ގެނެްއސަެރއް ަސރުކާެއކު ރައްޔިތުްނ ވަރަްށ އުއްމީދާ ،ހޮވިފައި

ގަިއ ާހލަތު ރު މި ީކ މިހާ ހައަޅުގަނޑުމެން މިމަޖިލީުނވާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މަޖިލިްސ ވެގެން އޮންނަ ތަނަކަށް މި 

މައްަސލަ މިާހ  ބެހޭ ގޮތުން މިއަދު މި ޟިއްޔާއަކާ ޤަމާފައި އޮްތ ކޯޓުްނ ނިން މްްޕރީައހަުރ ކުރިން ސު 2މީގެ 

ިމ  ވެސް ނުިވސްނޭ. މީެގ ކުީރގަިއ ވެްސ އަޅުގަނޑުއެއްޮގތަކަށްހަމަ އަޅުގަނޑަށް ސީރިއަސްކޮްށ ނަގަންޖެޭހ ސަބަބެްއ 

ދައުލަތުގެ ޚަޒާާނ  އި،ާވލަންތައްތައް އެަބހުރި ކުރަން. މުޅި ދައުލަތް ދަމު ކައްހި ރެ މާ މުމިއަށްވު .ފާހަަގކުރިންވާހަކަ 
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ައހަރު ުކރީެގ  2އަޅަން ނުކެރުނު މަިޖލީހެއް މިއީ. ެއކަމަކު ކުްއލިއަކަށް ދޭެތރޭގައި ިފޔަވަޅު ލި ބަޔަކާއި ލޫޓުވަ

 ގެން މި ސައްކަެތއް ުކރަންޖެހިއިގެްނ މިހާ ުބރަ މަގަނަމެންނަށް މިއަދު ެވސް އަޅުގަނޑުޤަޟިއްޔާއެއްެގ މައްސަަލއެއް 

 ،އުޅެނީ ކިހިނެްއވެގެންޯތ އަޅުގަނުޑ ސާފުކޮށްލަްނ ބޭނުންޭވ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ެދކޭގޮތުގަިއ މިއަދު

ިއ ޔާވަރަްށ ހަމަ  ،ެވރިްތ ސަުރކާރަީކ ަވރަްށ ޢަދުލުއޮ ަރއްޔިތުްނ ހޮވާފަިއ މި ދިެވިހ ޤައުމުގަިއ ިމހާުރ  ؛އޮތް މިހާުރ މި

ދެްއކުމުެގ ގޮތުްނ ، ބިރުދެއްކުމުެގ ގޮތުންކާުރގެ ވަޒީރުންނަށް ިބރުަސރު އިންސާފުން ހިނގާ ަސރުާކރެްއ މިއީ. މި 

ކުާރ މަސައްކަްތ ވަރަްށ ަހރުކަިށ  މަިޖލީހުްނ މި ިބރުދެއްކުމުެގ ޮގތުން މި. އެއްފަަހރުއިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަިދވެސް 

ޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހަމަ ކޮންމެ ފަހަަރކު ވަކި ބަ ،ކު ބޭނުންެވެގންކުށްވެރިުކރަން. ވަކި ބަޔަޑު ގަނއަޅު ބާރާތުންއި

ނުލެވޭެނ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެީއ ުކރެވޭެނ ކަމެްއ ނޫން. ެއހެން އެކަްނ  އެއް ސަރުކާެރއް ހޮވޭިއރަްށ ސަރުާކުރ ވައްޓަ 

ާޕކިސްތާނު  ؛ މިާސލަކަށްއުމުތައްދަލުެވެގންދާނީ ހަމަ ަކއިިރ ޤަުމ ބަޤައު މި ،ސްްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީކުރަންވެއްޖެ

ޯތ ތަން. އެގޮތް މުޅި ޤައުުމ ހިފާ  އި ގެންދާނީ. ިއރުކޮޅަކުން ފެންނާީނ ސިފައިން އަރަކަހަަލ ތަނަކަށް ބަަދލުވެ

 ުފރުޞަތު ދޭންޖެޭހ ޑިމޮކްެރޓިކު ހަމައެއްަގއި ޤައުމު ހިންގަން ؟ރައީސް އިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ

 ކޮށްލަން ކޮންމެ ކު މުޅި ހަލާ ކަމެއް. ފިކުރުުކރަންޖެހޭ އިވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނައަޅުގަނޑުމެން  . މިއީއަޅުގަނޑުމެން

ުނވޭ  ނުވާެނ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއްިސޔާސީ މީހުްނ ނިކުމެ ިމ ސަކަރާްތގަނެގެން ކުހަރަފަ

ތަން ދެޭކކަށް  ިމލިޓަރީ ވެރިކަމަްށ މިތަން ބަދަލުެވގެންދާ ،ލަތެްއ ދިމާވެހާ މި ޤައުމަްށ އެފަދަ  އެއްގޮތަކަށްވެސް 

ަޤއުމު  މުޅި ސިޔާީސ މީހުންނަށްްއ ގޮްސ ކަންތައްތަ ގެ ހުންއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަކި ހިސާބަކަށް ސިޔާސީ މީ 

ނުވާނެ. ަވރަށް ލަތަށް ޤައުމު ުދއްވާަލއިގެންހާ އެ ދެން މިލިްޓރީ މީހުން ަނގާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ނުހިންގުނީމާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މިރު. ޢާއާދެ! ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު.

 

 ދެއްެކވުން:މިރު ވާހަކަޢާކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ 

 ،ލާނީއި ވެްސ ދަންނަވަ ާވ މައްސަލަާއ ގުޅޭގޮތުްނ އަޅުގަނޑުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ހުށަހެޅިފައި

ނޫުނ ހެދުމުެގ ގާ ،ތިންވަަނ ބާބުގެ ގޮުތގަިއ ބާބެްއ އެުކލަވަިއލެވި އި ޤާނޫނުއަާސސީގަ ،ބޫލުުކރަންގައަޅުގަނޑުމެން 

 ސަރުާކރު ޖަވާބުދާރީުކރުވުމާ  ،އެއާއެްއކޮށްށް. އަދި ހަމަކޮށްަފއި ވަނީ މި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހައެންމެހައި ބާރުތައް މަތި

 ،ބޫުލކުރަންޖެހޭގަރޭގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެަބ މަތިކޮށްަފއިވޭ. އޭގެތެ  ލީހާމި މަޖި  ސްވެ  މަސައްކަތްަތއް އަދި އެހެިނހެން

ވަނަ މާއްާދ  95ވަނީ.  އި ވަނަ މާއްދާ ބަޔާންކޮށްފަ 95ގައި ހަމަ މިދެންނެވި ބާބުގެ ތެޭރގައިކަން ޤާނޫނުއަސާސީ 
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ހޯދޭެނ  އެއް ްމ ކޯޓުގެ އިސްތިޝާރީ ލަފަޕްރީހިނދު، ެއ މާއްދާގަިއ ޚިލާފު އުފެދޭ ކަންކަމުގައި ސު ވީކޮށްފައިންބަޔާ

ަވރަށް ސާފު ަބހުން  ވަަނ މާއްާދގައި  95ާޤނޫނުއަސާސީެގ  ،ހޯދުމުެގ މުހިއްުމކަމުެގ މައްޗަްށ ބަޔާންކޮށްގޮތެއް ުނވަަތ 

ންމެ މެންބަރުންނަށް ކޮމަޖިލީުހގެ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ  ،އުޅޭ ގޮތަކީ މި ަބޔަންކޮށްފައިވޭ. ވެގެންވާހަކަތަކެއް 

ުނވާނެ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީަހކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ަވގުތަކު ބޭނުން ކަމެއް ބޭނުްނ ފަހަރަކު ހީވެގެން

ޕްރީމް ކޯޓުެގ އިސްތިޝާީރ ލަފަޔަކަްށ އަާހލަންޖެޭހ ، ސު ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ ނެއްގެ ދާނެ ތަކުެރވިގޮތަކަށް 

ކަމެއްެގ ާދ ހައިބަތާއި ޤަަދރާއި ަކރާމާތް ދަށްވެގެން އެއްގޮަތކަށްވެސް މި މަިޖލީހުގެ ގަިއ އެކަން ުކރުމަކީ ހަމަތަކުވަގުތު

ހަމަގައިމުވެްސ ޤައުީމ ނަޒަރަކުްނ ވިސްނާިއރުގަިއ  ގަނޑުމެންބަރުން ސިފަުކރުމަީކ އަޅު ގެ ގޮތުގަިއ މި މަޖިީލހު

ޭއގެ  ،ރި ަރއީސް ތި ހުަށހެޅުއްވި މައްަސލައަކީބޫލުކުާރ ހަމައެއް ނޫން. ެއހެންކަމުން، މިއަދު އިއްޒަތްތެގައަޅުގަނޑު 

ހޯދުމަށް ަޓކަިއ ްތ ގޮ ޅުނޫުނގައި އެކަން ުކރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަގާ ،ވާތީވެ ތެރޭގަިއ ޚިލާފު އުފެދިފައިާވ ކަމަކަށް

ގަނޑު ކަމުގައި އަޅު މިއަުދ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަެމއްހަމަ ޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިާޝރީ ލަފަެއއް ހޯދުމަކީ ސު

 އަޅުގަނުޑ ހަަމ ހުަށހަޅާލަން. ެއގޮތުގެ  އެދުމަށްޕްީރމް ކޯޓުެގ ިމ މައްސަަލ ހަމަ އިސްތިޝާީރ ލަފަޔަކަްށ ސު ،ދެކޭތީވެ

ލާނަން. ދިވެހިާރއްޖޭެގ އި ލާުޙގެ ގޮުތގައި ަހމަ އިބާރާތް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަޞްހުށަހަޅާ ހަމަ އިނޑު މި އަޅުގަ ،މަތީން

ޕްރީމް ކޯޓުެގ ލަފަޔަކަްށ އެދުމަްށ ސު އި ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން މި މައްސަލަިއގަ 95ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ހަަމ އަޅުގަނޑު  ؛ރާރުގަ އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ .ުޅމަށްހުށަހެ ރާރެއް ގަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް 

ކަިއ އަޅުގަނޑަށް މައްަސލައެްއ ނެްތ ުހރިާހ ޓަާރރުގަިއ ހަަމ ަވގުތު ކުަޑކޮށްލުމަށްގަމި  .ރާރެއްގަ ތަންކޮޅެއް ދިުގ 

ާރުރ ގަމި  ،ޑަކޮށްލުމަްށ ޓަކައި، މަޖިލީުހގެ ވަގުުތ ކުލެއްިވޔަސް. ެއހެންވީމާއި ރާުރ ކޮޕީކޮްށލާފަިއ ބަހަގަ  މި  މޭޒުތަކަށް 

ނޑު ހުށަހަޅާ އަޅުގަ ރާރު ގަމި  ގަނޑު ހަމައަޅުވެސް އަޅުގަނޑު މިދެންނެވިހެން ހަަމ ހުށަހަޅާލަން. އަިދ އިދާީރ ޭމޒަށް 

އަދިވެްސ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ،ބާވަތުެގ ކަންކަމަކީ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ހަަމ ފޮނުާވލަދޭނަން. ދެން މި ގެ ރާެރއްގަ

ވަނަ ާމއްދާެގ  75 މިދެންނެވި  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަުރންނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ،ލާނީއިވަފަހަުރ ދަންނައެއް

 ،ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންުކރަނީ 75މަސައްކަތްކުރަންެޖހޭ މަޖިލީެހއް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަތީން  ގެއެްއގޮތްވާ ގޮތު  ހާރޫ

އެބައިމީހުންގެ ދާއިާރ  ،އެބައިމީހުން ؛ުކރަންވާނީ މުޅި ޤައުމީރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރުން ޢަމަލު

، އަޅުގަނޑުމެން . ެއހެންވީމާތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށްލަޙަތަށް ރިޢާޔަޞް މަމުޅި ޤައުމުގެ ވެސް އި ތަމްސީލުކުރުމުގަ

އުފެދިފަިއ  ިމއަދު !މާމި މަިޖލީހުެގ މަސައްކަތްތަާކ މެދު ވިސްނަތަންކޮޅެްއ ބިނާކުުރވަނިިވ ސިނކުނޑިއަކުްނ ހިންގާށޭ 

ްނ ގުޅޭގޮތު މައްސަަލއަކާއޮތް މައްސަލައަކީ ވަޒީރުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަަރކު މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުަށހެޅިފައި އޮތް 

ގަާވއިދެއް. އެީއ ހަމަ ލާފައިާވ އި ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުްނ އެުކލަވަ 81ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ ގަވާއިދަީކ  ؛ގަވާއިދުގައި

ޫބލުކުރޭ. ެއ ަގވާއިދުެގ ތެޭރގަިއ ގަވެްސ އެަބ  ބޭުރ ލިބިގެންާވ ަގވާއިދެްއ ކަމަްށ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނީ ނޫގާ

ހުިރ އަޅުގަނޑުމެްނ މި އެބަ ވެސް  ށް އީސައިއްޒަތްތެރި ރަގަިއ ިދއުމުކުރިއަށް ިއގެންއާވެސް އަޅުގަނޑުމެްނ މި މައްަސލަ
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ކުރަންޖެޭހ  ފުިރހަމައީއިޖުރާ  އިނުވަތަ އޭގަ  .ފަސޭހަކަމެއް އިޖެހޭ ފަހިކަމަކާ ންބަރުންެގ ތެރެއިން ހޯދަދޭންމަޖިލީހުގެ މެ

އެކަްނ  ،މިތަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިނަށް ޅުގަނޑުމެންއަ އްޔާ، އެކަްނ ނުކުެރވި އޮެވއްޖެއެހެންވީމާ .ކަންކަމެއް

ީލހުެގ ުހރިާހ މެންބަރުްނ މަޖިިމ ޓަކައި ކަްނ ހޯދަދިނުމަށްސޭހައެކަމުެގ ފަ ޏާ ވަން މަށް ލަސްވެގެންދަީނ ކަ

 ޯކޓުގެ  މްޕްރީހަމަ ސު ،ާރރު ހުަށހަޅައިގަމި ، މިދެންނެވި އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭތީވެ

 ން. ޝުކުރިްއޔާ. ލަހުށަހަޅާ ހަމަ އިސްތިޝާރީ ލަފަޔަކަށް އެދުމަށް އަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މެންބަުރ އެ ިކޔުއްާވލަދެއްވަންޖެޭހ  ަގވާިއދުގައި އޮންނަ ގޮތުން މަޖިލީުހގެ ،ާރރެްއ ހުށަހަޅާިއރުގަ މެންބަުރ އިއްޒަތްތެރި

 ާރރު ގަ، އަޅުގަނޑު އިތުރު ވަގުތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުރވަން މާވީ. އެހެންްއވީދެއަންގަވައި އަޅުގަނޑަށްކަމަށް 

 . ހުށަހަޅުއްވާލަެދއްވުމަށް

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ ދޫ ދާިއރާކުޑަހުވަ

ާރރު ހުަށހަޅައިލެވޭޯތ މަސަްއކަތްކުރާނަން. ދިެވހިާރއްޖޭގެ ގަ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނުޑ 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ..

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަޫފރު.  ރުތު އުޅުދުއްފުށީ ކު ،އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ ަމއްސަލަެއއް

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 ާވހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ާދއިރާެގ މެންބަުރ  އުތުރުޅުދުއްފުށީ ކު

 ވެސް  ރާރެްއ ހުަށހަޅަންގަ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަީނ  ؛ެގ ވަގުުތގަިއ ެއ ބޭފުޅަކަށްއްއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ބޭފުޅެ

ރައީސް. ހަމަ ކޮންެމ ެވސް ދެވޭނީ ިއއްޒަތްތެރި  ާރރެއް އިއްވަްނ ވަގުތުގަ އަދި ގެން ނޫންތޯކޮށްފާސް  އިޔަކު ހުށަހަޅަބަ

ހުށަހަޅަން އޮންނަ އުސޫލުތަްއ  ؟ކިޭޔ ގޮތަށްތޯ އޮންނަނީ އިރާރެކޭ ބުނީމަ މި މަޖިލީހުގަގަ ބޭފުޅަކު ތިމަންނަ

 ، ިމއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. ވީމާހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ. އެހެންނެއޮންނާ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނިމުނީމަ ދެއްޯތ  އިރާރު ހުށަހަޅުއްވަގައެ  ނަމަ،ވާ ކަމަށްއޮތް ާރރެއް ގަ ޅާއިސްތިޝާރީ ލަފަަޔކަށް ދާން ހުށަހައާދެ! 

މެންބަރު ވިދާޅުވި ތިމަންނައަށް އެންމެ ރަނގަޅޭ އެ ން މިާހރު ވަގުތު ނެތިއްާޔ ދެ  ؛ާރރު އޮންނަނީ. ަވގުތުގައިގައެ 

އޮްތ  އިނަމަވެސް، މިތަނުން ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފަހެން ބޭފުޅުންނަށް، މެންބަރުންނަށް ބައްސަވާލަދެއްވިޔަސް. އެ

 ށްކިޔަދެްއވުމަާރުރ ގަ، ެއ މާޔައިދެއްވަމުްނ އަންނާީނ އަބަދުވެސް. އެހެންވީކި ާރރެްއ ވިއްާޔ ގަ ،އުސޫލަކީ

އަޅުގަނޑު  ކޭބެހޭ މައްސަަލއެ އާދެ! ނިޒާމާ )ވަގުތުކޮޅަަކށްފަހު(އަރުވަން އަޅުގަނޑު މި ހުންނަނީ. ފުރުޞަތު

ޭހ މައްަސލައެްއ ބެ ނިންމައިފިން. އެީއ ނިޒާމާ އް ގޮތެގަިއ މިާހުރ އިދަންނަވައިފިން. އެހެންނަމަވެސް، ެއ މައްސަލަ 

ާރރެްއ ގަ ، ދެން ުރވާހެްނ ދަުއރުާވ މައްސަަލއެްއ ނޫން. އެހެްނވީމާނޫން. މިހާުރ މިކަަހލަ ަޤރާރަީކ ިބލެްއ ދައު

ބަިއވެރިީވ  އިްސގަހުުރވަން ތި ބޭފުޅުންގެ ބައަޖަވާބުއަށް ދެގެން ތި ނދަގޫ މިހެން އިނށަހަޅަން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް އުހު

 ޒަތްތެިރ މެންބަރު. އްދާިއރާެގ އި އާދެ! ހުޅުހެންޭވރު ، ދަންަނވާލީ. )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. އެހެންވީމާތީކަމަށް ވެދާނެ

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: މަނިކުމޫސާާދއިރާެގ މެންބަުރ  ހުޅުހެންވޭރު

 އަިދ ކުްއިލ މައްސަލައާ  ރާާރިއ ބިލާ ޏާ، ގަ ާރެރއް ކަމަްށ ވަން ގަ ،ުކރާ ގޮތަކީއިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މަޖިލީުހގަިއ ޢަމަލު

ސްެގ ވަގުުތގައި ލިޭބ ފުރުޞަތުގަިއ ހުގެ ބޭރުން ބަީދފަ. އޭ އި އޮންނާނެ ފުރުޞަތުތަެކއްހުށަހެޅުމަށް ގަވާއިދުެގ ތެރޭގަ 

އްމުކޮށް އާ ށް ހުށަހެޅިދާނެ އޭަނގެ ާވހަކަިއގެ ެތރޭގައި. ގޮުތގައި ޭއނައަ ގެ ރާެރއް ހުަށއެއް ނޭޅޭނެ. އޭނަެގ ހުށަހެޅުމެއްގަ

 އި ، ކޮންެމ މެންބަރަކަށް ދީފަ. އެހެންވީމާނީށް ތާއީދުކުެރވެހަކަ ށް މީެއ ހުަށހެޅުމަ ،ކުރަީނ އެގޮތަށް. ދެްނ އެއަށް އެކަން

ރާރެއް އީޖާދުކޮށްގެނެްއ ގަ  ސްގެ ތެެރއިން އަމިއްަލއަށްހު، ކުްއލިއަކަށް ބަ ންނަ ވަގުތުގެ ެތރޭގައި ވާނީ. އެހެންވީމާއޮ

ޑަށް ފުރުޞަތު ދެްއވާތި ގަނއަޅު ،އެހެންވިއްޔާ ހުަށހަޅަން.  ާރރެއްގަވެސް ބޭނުން މިއަދު  އަޅުގަނޑުގެނެވޭނެ. ނު

 އޭނަ ނިމުނީމަ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އިސްތިޝާީރ ަލފަޔަކަށް އަހަްނ ތިމަންނައަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ކަމަްށ  ،ންަބރު ވިދާޅުެވއްޖެއެ މެއާދެ! މިހާުރ 

 އެހެންެވއްޖެއްޔާ. ދެްނ އިާދރީ ދެން ނަން ގެންދާމަތީްނ އަޅުގަނުޑ ކުރިއަށް ، އެގޮތުގެ އިފީމޭ. އެހެންވީމާއްވަހުށަހަޅު

 !ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް ސަރކިުއލޭޓުކޮށްދެއްވާ !ބަްއސަވާލަދެއްވާ އި ގެންނަވާފަރުެގ އަތުން ންބައެ މެރާރު ގަ އެމޭޒުން 

 އި ގަކުޅުފުށީ އުތުުރ ދާއިާރގެ މެންބަރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު ިމ މައްސަލައި  ،ގެންދަްނ އޮތީުކރިއަށް ގައި ސްހުއާދެ! ދެން ބަ 
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ށް ފުރުޞަެތއް ނާުރވާނަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. އާދެ! ހިތަދޫ މެދު ދާިއރާެގ ކަބެހޭ މައްަސލައަ ޒާމާނި ށްދެން އިތުރަ

  ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް. ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިްބރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ދުދީދީ އިްބރާހީމް މުޙައްމަދާިއރާގެ މެންަބރު  ހިތަދޫ މެދު

ްތ ނީ މިތާ ތެރޭގައި އިނގޭތޯ. ދިވެހި ދަުއލައްވައުޅު ން ތިުކރަބަޣާވާތް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހާރު މަނިކުފާނު ސީދާ

ކަެމއް ނޫްނ  ކުޅަދާނަ ، ެއ ފުރުޞަތެްއ އަޅުގަނޑުމެން ނުދޭނަން. ލާހިކު ހިސޯރުުކރައްވަްނ ތި އުޅުްއވަނީ. އެހެްނވީމާ

ނޫން ެއކަން ުކރާކަށް.  އް ާލހިކެ ؟ނީއްވަތިއުޅު ާރރެްއ ހުަށހަޅުއްވަންގައަުދ ހުށަހަޅާކަްށ މިތާކަށް. ކޮން  މިާރރުގަމި 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އަްށ هللاާވ ޢަބްދުއީ. އާދެ!. ދެން ގަލޮޅު އުތުރު ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ީއކީއެމައްސަަލއެއް ނޫްނ  އާދެ! ނިޒާމީ

 ވަން.އަރުފުރުޞަތު

 

  ވާަހކަދެއްކެުވން:هللا ގަލޮޅު އުުތރު ދާިއރާގެ މެންަބރު ީއވާ ޢަބްދު

 ...އާދެ ނިޒާމީތޯ؟ ،ފުރުޞަތުތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ކަށް ނިޒާމީ މައްސަލައަ

 

 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

  ވާަހކަދެއްކެުވން:هللا ގަލޮޅު އުުތރު ދާިއރާގެ މެންަބރު ީއވާ ޢަބްދު

ބިެލއް ދަުއރުކުާރހެން.  އިހުގަ ރާެރއް ވެްސ ދައުރުުކރަން އޮންނަީނ ހަމަ ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީގަ އްޒަތްތެރި ރައީސް، އި

 .އޭާރރެްއ ހުށަހަޅަނީގަުކއްލިައކަށް މެދުތެރެއިްނ މަނިކުފާނަކަްށ ނުިނންމެވޭނެ އިނގޭޯތ  ގެ ކުއްލިއަކަްށ ބަުހސް

 ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭތި ދިރަސާުކރާނެ ަވގުތު ލިިބގެން އައިސް  ށް ކިޔުމައަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް އޭތި ފުރަތަމަ

 ދެން މަނިކުފާނު ތި . ގައިހަމަ ިބލެއް ަދއުރުކުާރހެން މަޖިލިސް ގަވާއިދު ރާރެްއ ދައުުރކުރަންޖެހޭނީ. ގަ ބަހުސްކުރެިވގެން 

 އި،. ކޮބައިތޯ ސެކްރެަޓރީ ޖެނެރަލާ ެލވޭނޭއިޅަވަގުތު މިާހރު ދެން މިހެން ހުށަހަ ލަފާ ލިބެޭއ މިއަދު މިއެބަ ދާޅުވަނީ ވި
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އެ ލަފާތަކަކީ މަިނކުފާނަށް އެކަނި އަރުވަްނ އޮންނަ ލަފާތަކެްއ ނޫނޭ. އެީއ ލަފާތައް.  ގެ ކޮބައިތޯ ކައުންެސލް ޖެެނރަލް

 އީސް، ދެން މިއިއްޒަތްތެރި ރަ. އްމެންބަުރންނަށް އޮންނަ ލަފާއެ ގެހު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ އި ހާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީމުޅި 

 ؟ލަްނ އޮތީއިކާކުތޯ ދެްނ މިއަށް ަބލަނޫްނ ރުމަތްެތރިކޮށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޙުމަޖިލިސް ގަާވއިދަށް 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ވަޑަިއގެން ނެތް. ދެން މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން ކައުްނސެލް ޖެނެރަްލ މިއަދު މިތާކު ؛ާރރުގައިގައާދެ! މިކަހަަލ 

 2018ކުރީަގިއ ވެްސ މީގެ މިހާުރ  ކަށް ރާރަ ގަމިާހރު މިަކހަަލ  !ޓީގައި؛ އަޑުއައްަސވާއެހެންނަމަވެސް، ެއ ބޭފުޅާ ުޗއް

ާވ ޭއގެކުރިްނ ވެސް ިމ ބާވަުތެގ މައްސަލަެއއްގަިއ ޢަމަުލކުރަްއވާފައި .ވަނީލުކުަރއްވާފައި ވަނަ ައހަުރ ެވސް ހަަމ ޢަމަ

މިހާުރ ިތ )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .ގޮތަކަެށްއ ނެތް  ިމ ގެންދަީނ އިނގޭތޯ. މަިޖލީހުެގ ގަވާއިުދގައި ވަކި ގަނޑު އަޅުގޮތަށް 

އަޅުގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަށްވެްސ ދެއްތޯ. ނުދިއުން  އިިދއުމާ ކަށްޔަލަފަތިާޝރީ ސްއިބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުމަތީގައި އޮތީ 

ީރ ލަފަަޔކަށް ާދކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މީގެކުީރގައި ހުރިާހ ޕާޓީތަކުެގ ޝާތިސްއަޅުގަނޑު މިއުޅެނީކީ އި ،މިއުޅެނީކީ

އަޅުގަނޑުމެން  ،ބައްަދލުކޮށް ހަަދއިފައި ދުވަހުއެ  ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެ ލީޑަރުން އެޑްަވއިޒްކުރިޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫޕު

ކުމް ުމރާޖަޢާކޮށްދެއްވުމަްށ ޙުވަނީ އެ  ައޅުގަނޑުމެން ންމުގަިއ ދެންނެވިްއވުހުށަހެޅު އްވި ހުށަހެޅު ދެންމެއަކު

ހުިރހާ އެއްޗެްއ ތަފުސީުލކޮށް  އިވާހަކައާ އޮތް  ފައިއިތުުރ ސިީޓއެްއ ފޮނުްއވާއެކޮޅުްނ އަނެއްާކ ދަންނަވާފައޭ. 

ގޮތަކަްށ ނިންމަްނ  ވަކި ދެން ިތ ބޭފުޅުންގެ ކަމެއް މިީއ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނުޑ  ގެންދަނީ.  މި އަޅުގަނޑު  އިވާފަދަންނަ

އެކަމަާކ  ،ާބުރން ކުރެ އެްއ ބާރުން ކަމެްއގެ ާވހަކަ ވިދާޅުވީމާ 3. އެހެންނަމަވެސް، ދަުއލަތުގެ ޅެނީކީ ނޫނޭ އިނގޭތޯއު

ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑު ކުރަންޖެހޭެނ ކަމަކަްށ ވާީތ އަޅުގަނުޑ އެކަްނ ގޮތެްއ  އިފަ ގަިއ ާވހަކަދައްކާނގޮތުްނ މިތާ ބެހޭ

ެބޭހ މައްސަަލއެްއ  ދެްނ މިހާުރ އަޅުގަނޑު ނިޒާމާއާެދ! ްށ ޝުކުިރއްޔާ. ޑަބޮ މިކުރަނީ އިނގޭތޯ. އާދެ! ވަރަށް 

 މިރު.ޢާއަޙްމަުދ ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިރުޢާދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ ކުޑަހުވަދޫ 

މި ަމއްސަލަާއ ގުޅޭގޮތުްނ މިހާުރ މި މަިޖލީހުެގ ތެޭރގަިއ ޚިޔާުލ  ،ނެގީއަޅުގަނޑު ހަމަ ނިޒާމީ ަމއްސަލަެއއް ިމ އާދެ! 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުން ނިންާމ ނިންމުމެއްެގ  ،ވިދާޅުިވ ފަދައިން ިމއީ ދެންެމ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް  ،ވާތީވެތަފާތުވެފައި

ގޮުތގެ ސާުފ  ާރރު އޮންނަްނވާގަާދގައި ވަނަ މާއް 95ގޮތުގަިއ މި ހުށަެހޅީ  ގެރާެރއްގަ ާރރެްއ އަޅުގަނޑު ގަ. މައްޗަށް

 އި ފަ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިދެންނެވި ލަާފގައޮތީ ހުށަހަޅާ ާރރެއް އަޅުގަނޑު މިހާރު މިގަވާހަކައެއް ވެސް ނެތް. 
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ވަންާޏ އެއަްށ ވޯޓަްށ  ހުިރ ކަމަށް  ކަްށ އެދުމަށް. އެހެްނވީމާ، އެއަްށ ތާއީުދކުރައްާވ ބޭފުޅަކު މިތާޔަރީ ލަފަސްތިޝާއި

 ލީމަ ނިމުނީ.އްސަވާފަިއ އެކަން ނިންމާ އަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގަލޮުޅ އުތުުރ އާދެ! ައރުވަީނ ާވހަަކދެއްކެވުމަށް ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް.  އާދެ! ދެްނ މިހާުރ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ މި 

 އަށް.هللا ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

  ވާަހކަދެއްކެުވން: هللاަބރު ީއވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުުތރު ދާިއރާގެ މެން

، އޮންނަނީ ުފރަތަމަ ކަމަކަްށ ޤާނޫުނއަސާސީގަިއ ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާްނކޮށްފައި މި ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

ތިޝާރީ ލަފަޔަކަްށ ސްއި ،އޮންނަނީ ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި މި 95ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިއްޔެާއ ހަމައަށް މިއަުދގެ ާރރެއްެގ ދަށުންނޭ. ގަހުަށހަޅާނީ  މައްސަަލއެއް މަޖިލީހުން ސުްޕރީމް ކޯޓަްށ ރައްޔިތުންގެ 

ފޮުނވާ ވާހަަކއިގަިއ މައްަސލައެްއ ނެތް.  ށްއެޖެންޑާ ނެރެފަިއ އޮްތއިުރ ިމ މައްސަަލއެްއ ނެތް. ސުްޕރީްމ ކޯޓަްށ ލަަފއަ

މި އައިޓަްމ އެަބއޮތް ޑާގައި ކުްއލިއަކަށް . އެކަމަކު ރޭގަިއ ފޮނުއްވި އެޖެންސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސިޓީެއއްގެ ާވހަކައެއް ނެތް

ދެވަނަ އެހެނެއް އެޖެންޑާއެއް ެވސް ބަދަލެއް ނުުކރެވޭނެ. ކަމަކަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އެއްވެސް އެޖެންޑާކޮށްފަ. 

ެއއީ  .ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސްސީާއ ިޚލާފަށް. ކަނޑައެޅިެގން ޤާނޫނުއަސާ ،އޮތީ ކަންތަްއ އެޖެންޑާކޮށްފަިއ މި  މި  ،ކަމަކަށް

ްށ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ މި ަބޔާންކުާރ ދިެވހިރާއްޭޖެގ މުޅި ނިޒާމު އެއަ ،ދެވަނަ މައްަސލަ. ތިންވަަނ މަްއސަލައަކީ

ޚިލާފަޭށ އަޅުގަނޑުމެން ިމ ކަންކަްނ ުކރަނީ. ޒާާމ އެްއކޮްށ އޮންނަ ނިބާުރ ވަކިވެފަިއ  3އޮންަނ  ބަރޯސާވެފަިއ މި 

ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމެްއ ނޫޭނ  ން ޭހ ކޮންމެ ކަމަކީ ސުޕްރީްމ ކޯޓުންމެހެން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި ނިންމަންޖެކޮ

ން ތިބެގެން ރައްޔިތުންެގ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީުހގަިއ އަޅުގަނޑުމެ ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ ާބރުތައް

ރައްޔިތުންެގ ނަމުގަިއ  ،ންބާރުތަްއ ހިފަމި މަޖިީލހުެގ ވަްނޏާ  ކަމަށް   ދޫކޮށްލަްއވާމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުްނ އެ ާބރުތައް 

މި ހުިރހާ  ،މަޖިލިސް ހިންގުމާ ،ުކރުމާއިވެރިކަން ؟މި މަޖިލީހުގެ ާބރުތައް ދެން ހިަފހައްޓަނީ ކޮން ބަެއްއތޯއޭއޮތް 

 ސުޕްރީމް ކޯުޓގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނާ ،މަތްތެރިްނ ކަމަށްވާހުޅުގަނޑުމެން މަނިކުފާނުގެ ރަ ކަމެއް ދެން އަ

ނޫންޯތ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ސުޕްރީްމ  އަޅުގަނޑުމެން އެއްކޮށް ހަާވލުކޮށްފައި ދެްނ އެހެްނ އެންމެްނ ގެއަްށ ދާންވީ

އެއްކޮްށ ހިންގަްނ ނިންމަންވީ ނޫންތޯ.  ފަނޑިޔާރުންެގ ލަފަަޔަކށް ޤައުމު 5 ،ފަނޑިޔާރުްނގެ 3ކޯޓުގެ 

 85ެގ ހުނޫންތޯ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ރިއްާޔ އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ާޞލިޙް ެގއަށް ވަޑައިގަންނަވަންވީހޫ ރައީސުލްޖުމް

ުމޅި ޤައުމު ަހވާލުކޮށްަފއި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން  ސުޕްރީްމ ކޯޓާ  !ނޫންތޯމެންބަރުން ގެއަްށ ދާންވީ

މިހާރު ތިޔަ އޮޅާލަނީކީެއއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ  ވީނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަނިކުފާނު، މަނިކުފާނުނިންމާލަން
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ނޫން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ މުޅި  ކާ ޤާނޫނުއަސާސީއަަހމައެކަނި  ގަވާއިދު ެއކަންޏެްއ ނޫން. ތި ޚިލާފުވެވަޑަިއގަންނަވަނީކީ

 ޑަިއގަންނަވަނީ ހަރާންޯކރުވެވަާބރު ވަިކވެފައިވާ ނިޒާމަށް މަނިކުފާނު، މަނިކުފާނު މިހާރު ތިޔަ  3ދައުލަތުގެ މުޅި 

 މި  ،ހެއްޓުން. މަނިކުފާނުެގ ޒިންމާރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިްސ ނެގެ  މި ،އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މަނިކުފާނުެގ ޒިންމާ

ބޭނުންާހ ގޮަތކަށް ހަދަްނ އޮްތ ތަނެްއ ނޫްނ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް.  މިއީކީ ނެެގހެއްޓުން. މިތަްނ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ކިބައިން ސަލާމަްތވާކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެްނ  ގެޔާމީންހަމައެކަނި  ރީކު އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމެްއ ބަދަލު

 ެއ މީހުންެގ ޙައްޤުތަްއ ކަށަަވރުކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި. ، ޓަަކއިދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް  ކުރީ އެކުވެގެްނ ެވރިކަމެއް ބަަދލު

ހައި ބޮޑު އަުޣލަބިއްޔަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިކުމެ ވެރިކަމެއް ބަަދލުކުރީ އެ ،އަޅުގަނޑުމެން

 އާނޫނުއަސާސީ ޤާޔާމީން ވަކިުކާރކަށް ނޫން. އެ ީމހުންގެ ިދރިއުޅުމަށް  މީހުން  އެ ކޮންމެހެން ކީ ނަށް ދިނީކޯލިޝަ

 ންވީބޭނު ެއ މީހުން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  ،ންވެގެންންެވގެން. ެއ މީހުްނެގ ޙައްޤުތަްއ ނަަގަހއްޓާއެއްޗިިހ ނަަގހައްޓާ

ެގ ޙްރިހެްނ ކަންުކރާކަށް ނޫން. މަސީކޮންމެހެން ޔާމީންގެ ބަަދލުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އައިްސ ހަަމ ޔާމީން ކަން ކު

ކަްނކަން ކުެރއްވިހެްނ ކުާރކަށް ނޫން، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޙްބަދަލުގައި މަނިކުފާުނ ވަޑައިގެްނ ހަަމ މަސީ

ޚިލާފެއް ނުވެވޭނެ.  ނޫނުއަސާސީއަކާޤާސް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ތްތެރި ރައީޖެހޭ އިއްޒަ، އަޅުގަނޑުމެން އެބައެހެންވީމާ

މަނިކުފާުނ  !ނުލެޭވނެ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން ުނހައްދަވާ ގަނޑުމެންނަކަށް މުޅި ދައުލަތުގެ ނިޒާމު ރޫޅައެއްއަޅު

ާބރުތައް ިނގުޅައިގަންނަންޏާ އިއްޒަތްތެިރ  އެހެން ުނހައްދަވާށޭ. ރައްިޔތުން މަޖިލީހުގެ .ލްތިމާސްުކރަނީއިއަޅުގަނޑު މި 

ރާނެ އިުތރު އެްއވެސް ަތނެއް ނޯންނާނެ، މަނިކުފާނު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސރުކާރަްށ އްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ކަަށވަރުކު ރަ

ޅޭނެ. އްެސްއ ހުށަހެއްނޭިޚލާފަށް އެއްޗެ އާނޫނުއަސާސީޤާކިޔާފަިއ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ މިތަނަކަްށ  ކޭ ބިރުދައްކަންށެ

ޖެހެނީ ހަމަ އަޅުގަނުޑ ދަންނަވަން ށް ބަރަ ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހިތަޫދ މެުދ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންއިއްޒަތްތެރި

ރަނީއޭ. ކު އޮތް ބަޣާވާެތއް  ޚިލާފަށް މި  އާނޫނުއަސާސީޤާ ކުރަނީއޭ.  ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން މިއޮްތ ބަޣާވާތެއް

ލަނީއޭ، އިއޮތް އޮޅަ ނިޒާމު މި ވާބާރު ވަިކވެފައި 3ތް ިނގުޅައިގަންނަނީއޭ. އޮ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ާބރުތައް މި

މިއަދަކު، މާދަާމއަކު، އަނެއް ދުަވހަކު، އަނެއް ުދވަހަކު މިތާކު ތިބޭީނ  !ޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެން ނުަހއްދަވާށޭއިއް

 ،ޖެހޭނެްސ ހިނގަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިނުިތބެދާނެ. އެކަމަކު މިތާ ބައެއް ކަމެްއ ނޭނގެ. އަޅުގަނޑާއި މަނިކުފާނާކޮން

ތުންެގ ާބރު. ކޮންމެސް ަވރަކަށް ިމ ނިޒާމަށް، މި މަޖިީލހަށް، ިމ މުއައްސަސާއަްށ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީ ރައްޔި

 މާ ރައްޔިތުންެގ އިތުާބރު އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ހޯދަންޖެހޭ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަީކ މަނިކުފާނު ިތ ގޮނޑީގަިއ އިންނެވީ

ނުވާނެ، އިއްޒަތްތެިރ ްއ ހިނާގ ނިޒާމަކަށް ެވގެނެކޯުޓގަިއ މަނިކުފާނުެގ ަރއްޓެހިްނ ތިއްބެވީަމ އެހެްނ  ނުވަތަ ސުްޕރީމް

ކޯުޓގެ މުށުތެެރއަކަށް ހުިރހާ ާބރެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮްސ  ޕްރީމް ޖެހޭނީ. ސުާބރު ވަކިވެފަިއ އޮންނަން 3ރައީސް. 

ގެ ާބުރ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހު  .ލްތިމާސްުކރަނީއި އަޅުގަނުޑ މަނިކުފާނަށް މި ރާމާއެކު އިޙްތި  ،ނުލެވޭނެ. މަނިކުފާނު
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ާބރު ވަކިވެފަިއވާ ިމ ނިޒާމު ަނގަހައްަޓވައިދެއްވާށޭ.  3ނޫނުއަސާީސ ނަަގހައްޓަަވއިދެއްވާށޭ. ޤާނަގަހައްޓައިދެްއވާށޭ. 

 ޝުކުރިއްޔާ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ށޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުތަްއ މަނިކުފާނު ނަގަަހއްޓަވައިދެްއވާ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މިތަނުން  ؛އައުމެއްކޯޓުން ައއި ޕްރީމްސު ،ވެސް ދަންަނވާލި ފަދައިން އާދެ! އަޅުގަނޑު ިމ ކުާރ ކަމަީކ ހަމަ ކުރީަގއި

ކުރުމަީކ ކުރީ. އެޖެންޑާޖެންޑާބޭނުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު އެދާން ކަށް ޔަ އިސްތިޝާރީ ލަފަ

ގޮތަކަށް އެތިބޭފުޅުން ނިންމީމަ  ؛އެގޮތަށް ،ވާތީބާރެއް. އެެހންކަމަށްމަޖިލީހުގެ ަރއީސަށް ގަާވއިދުގައި ދީފައި އޮތް 

ކަށް ދާން ނުފެްނނަންޏާ ނުފެންނަ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑު ޔަ. އިސްތިޝާރީ ލަފަމިކަން ނިމިގެންދާނީ

އަޅުގަނޑު ދެްނ ދެ! ނޫނުއަސާީސގައި އޮްތ ގޮތަްށ މި ގެންދަނީ. އާޤާުކރަނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ަބރާބަރަްށ  އަދާ މި

. މުޙައްމަދު ޙުަސއިން ށްމެންބަުރ މުޙައްމަުދ ޙުސައިނައިއްޒަތްެތރި  އާދެ! ކަނޑިތީމު ދާއިާރގެ  ؛ފުރުޞަތު ިމ ައރުވަނީ

ޮކމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަުދ ނާޝިދު.  ުރވަންއަވަޑައިގެން ނެތް. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު

 ގަިއ އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެޭހ ނުކުތާއެއް ދެން ާނރުވާނަން. އިމައްސަލަ އަޙްމަދު ނާޝިދު. މި 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަުދ ނާޝިދު

ނޫނުއަސާސީެގ ޤާގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ނާލަންެޖހޭ ަމއްސަލައެްއ ކަމުދޭތެރޭގަިއ މިއީ ފުންކޮްށ ވިސް އާ މައްސަލަމި 

ވަނީ ިމ މަޖިީލހަށް ކަމަށް. ގާނޫނު ހެދުމުގެ ުހރިާހ ާބރުތަކެްއ ލިބިގެން  ،ރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭވަނަ ާމއްދާގަިއ ވަ  70

ފެންނަ ސިޓީްނ  މިގެ ޕޯޓަލުްނ އަޅުގަނޑުމެން ،ޮއތް ސިޓީ ފޮނުވާފަިއ މިކޯޓުން  ޕްރީމް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސު

ވަޒީރުންގެ މަޖިިލސް، ފަނޑިޔާރުން އަިދ  ،ބަޔާންުކރެވިފައިާވ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިންނޫނުއަސާސީަގއި ޤާ ،އެބަ އެނގޭ

ްއ  ޕްރޮސެސެ އުއެހެނިހެން ވެސް މުސްތަޤިްއލު މުއައްސަސާތަުކގައި ތިއްބެިވ ވެރިން ވަކިުކރުމުގައި ޢަމަުލކުރަން ޑި

ކޯޓުން ކޮށްފަިއާވ  ޕްރީމްޅުގަނޑުމެން ސުގޮތުން އަ ެއކަމާ ބެހޭ ،ޙުކުމެއް ކޮށްފައި އޮތީމަހޭނެ ކަމަށް އޮންނަންޖެ

 18ކަށް އެދިފައި ިމ ވަނީ. އެދިދާނެތޯ ފުރަތަމަ ިމ ބަލަިއލާިއރުގަިއ އެަބ އެނޭގ ޔަގުޅިގެްނ އިސްތިޝާީރ ލަފަ  ޙުކުމަކާ

ކޯޓަށް ސިޓީެއއް ފޮނުއްވާފައި،  ޕްރީމްކަން ސުތްއެަބ އޮވަނަ ދުަވހު މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް  2019މާރިޗް 

ކޭ! އެދެވިދާނޭ. އެކަމަުކ އާއެ  ،އޮީތ އަންގާަފއި ކޯޓުން މި ްޕރީމް، ސުކަްށ އެދެވިދާނެތޯ. ެއހެންވީމާޔަރީ ލަފައިސްތިޝާ

ވިދާނޭ. އެީއ ގޮތަށް ކުރެެއކަން އެ ާރރެްއގެ ގޮތުަގއި ފާސްކޮށްގެން ތިމަންނަެމންނަށް ހުށަހަޅައިފިއްޔާގަމި މަޖިލީހުން 

ކީއްެވގެންތޯ ރައީްސ  ،އުޅޭ މައްަސލައަކީ ަބޔާންކޮށްފަިއ އޮްތ ޮގތް. ޖެހިގެްނ މި ވަަނ މާއްދާަގއި 95ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ދާނެތޯ. ވިކަށް އެދެ ޔަކޯޓަށް އިސްތިޝާރީ ލަފަ ޕްރީމްވަނަ ދުވަހު މި ސިޓީފުޅު ފޮނުއްވީ ސު 2019މާރިޗް  18

ށްގެން ދެން އަހާށޭ. ދެން ރާރެއް ފާްސކޮގަ .އާއެކޭ އެދެވިދާނޭ ކަލޭމެންނަށް ،އޮތީ ވެފައި މިކޯޓުން ވިދާޅު ޕްރީމްސު
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މަތީން މިީއ  ވަަނ މާއްދާގަިއ މިާވ ގޮުތގެ  95 ؟ކަްށ ައހަންޖެޭހ ަކމެއްތޯޔަމިީއ އިސްތިާޝރީ ލަފަ ،އޮތް ުސވާލަކީ

މެުދ  ގޮތާ މެދު ނުވަތަ ގާނޫނީ ގޮތުން ކަެމއް އޮތް މު ުސވާުލތަކާއްމެދުގައި އުފެދޭ މުހި ގޮތާ ގާނޫނުގައި ކަން އޮތް 

ނުުކަރން މިއީ ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ދެބަސްވުމެްއ  އް ގަޫބލެއްއަޅުގަނޑެ ؛ކަށްޔަލަފަ ކޯޓުގެ  ޕްރީމްސު

މަޖިީލހުެގ  ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ބާރުތަްއ ަރއްޔިތުންގެކަމަކަށް. އަދި ސުާވލު އުފެދޭ ކަމަކަށް ވެސް. އެހެންވީމާ

ށް އޮންނަންާވ ގޮްތ އެނގޭނެ. ރައީސަްށ އެނިގލައްވާނެ. މެންަބރުންނަ 87 މެންަބރުންނަށް، މިތާ ިމ ތިއްބަވާ  87

މިތަނުގެ ސެކްރެަޓީރ ޖެނެރަލަށާިއ ކައުންެސްލ ޖެނެރަލަްށ ެއނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. މިކަްނ ނޭނގިގެްނ އަޅުގަނޑުމެން 

ކުެގ ތެެރއިން ވަަނ މަޖިލީހަީކ މިާހރު. މީެގ ރަތްވިާލ ދަޅަތަ 18ންެގ މަޖިލީހެްއ މިއަދު ިއރުއޮއްސެމުންާދ ރަްއޔިތު

ޯކޓުގައި ިމ  ޕްރީމްމި މަޖިލީހުްނ ކަންކުރަންާވ ގޮތް ނޭނިގގެން ސު ،ފެންނަ އެކިއެކި މަންޒަރުތަުކގެ ތެެރއިން

ނެއް. މިއީ ޖެޭހ މައްސަަލއެއް ެވސް ކަށް އަހާކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ެޖހޭނެހެޔަލަފަގުޅޭގޮތުން  އާމައްސަލަ

 ނަށްކުރުމަީކ މި މަޖިލީުހގެ ހައިބަާތއި އިއްޒަތާއި ޤަަދރު ެގއްލޭ ކަެމއް. އަޅުގަނޑުމެންން މިގޮތަށް ނޫން. އަދި މިކަ

 ވާެނ ކަމެއް ، މިީއ ަވރަށް ެދރަ ކަެމއް. މިީއ މިގޮތަްށ ކޮށްގެންެޖހޭނެ. އެހެްނވީމާއަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓު އެނގެން

ޅުމަށް ވެްސ އޮންނަީނ ބިުލ ހުަށހެޅުމުގެ އުސޫލުެގ ރާުރ ހުށަހެގަ ޅުގަނޑު ނުދެޭކ ާވހަަކ ދަންނަވަން. އަިދ ކަމުގައި އަ

 ބޫެލއްގަާރރެއް ވިޔަސް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަ ސްގެ ަމރުޙަލާ ެތރެއިން ހުގެ ތެެރއިން ބަތެރެއިން. ފުލޯ

މަތީން  އި ެއގޮތުގެ، މިކަންކަން ރަނގަޅުކުަރއްވާފައޮތް. ެއހެންވީމާާވއިދުގައި އެބަ ނުކުރަން. އެކަން ވެސް މަޖިލީުހގެ ގަ

 ޝުުކރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލިސް ކުރިއަްށގެންގޮސްދެްއވުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ތިޔަ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އިއްޒަތްތެިރ  ،އިނގޭތޯ ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެއް ނޯންނާނެައހާފައި ކަށް ޔަޅުގަނޑުމެން އިސްތިޝާރީ ލަފަމިއީ އައާދެ! 

. އެއީ ޕާޓީތަކުެގ ލީޑަރުން އަޅުގަނޑަށް އެގޮތަްށ ުޙކުމެއް އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އެދުނީ މުރާޖަޢާކުރަން .މެންބަރު

 މެންބަުރ އިބްާރހީމް ޙަސަން. އިއްޒަތްެތރި . ދެން ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ އްޔާޝުކުރި  އާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަށް އެޑްރެސްކުރެްއވީމަ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޙަސަން

އާދެ! ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ހުށަހެޅި ހުަށހެޅުމަށް  ޝުކުިރއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.އާދެ! 

 ގަނޑު ިމ ފުރުޞަތުެގ ބޭނުންކުރީ. ުޝކުިރއްޔާ. ން އަޅުކޮށްލަތާއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:



18 

 

އުުތުރ ދާއިާރގެ  ދެްނ އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަުތ މި ައރުވަީނ ކުޅުދުއްފުށީމެންބަރު. ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 އަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުލްޣަފޫުރ މޫސާ

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ާދއިރާެގ މެންބަރު  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

 ްޕރީމްކަށް އެދި ސުޔަ ޯތ ލަފައްމަްށ ކިހިނެގަިއ ލަފައެްއ ހޯދު 2019ާމރިޗް  18 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 ކޯޓާ  ޕްރީމް ސު ން ްށގެިޚލާފު ކަެމއް. ިމ މަޖިލީހުްނ ފާސްކޮ އާ ނޫނުއަސާސީޤާކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަކީ ވެްސ ކަނޑައެޅިގެްނ 

ިއ ނިންމާ ލަޤަްށ ގޯހުްނ ޯގހަށް. ިމ މަޖިލީުހގަ، ކަްނ ިމ ދަީނ ހަަމ މުޠް އެއްވެްސ މުޢާމަލާތެްއ ހިްނގޭނީ. ެއހެންވީމާ

އޮތީ. މި ނިޒާމުެގ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ މި ނިޒާމު  ކުެރވޭ ގޮތަކަށް ނޫން،ިތލުކޯޓުން ެއގޮތަކަށް ބާ ޕްރީމްނިންމުމެއް ސު

 އާނޫނުއަސާސީ ޤާސްކުރާ ގާނޫނެއް ކޯުޓ ވެސް މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން ފާ މްރީޕްސު ތެރެއިން

ކޯޓުން އެެދންޖެހޭނީ މިވެނި ކަމެއް ގޯހޭ، މި ބަދަލުކޮށްދެްއވާށޭ.  ްޕރީމްއި ސުޚިލާފުވެއްޖެއްޔާ މި މަޖިީލހުގަ

ތްތެިރ ކޯޓު އޮންނަނީ، އިއްޒަ ޕްރީމްއި ސުދަށުގަ ހުގެ ކޯޓުގެ ދަށަކު ނޫން. މި ަމޖިލީ ޕްރީމްތިބީ ސު އަޅުގަނޑުމެން މި

 ޕްރީމް ކޯޓުަގއި ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް. އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭނެ ސު ޕްރީމް އެކަްނ ަވރަށް ސާފުވާންޖެޭހ ސު ރައީސް.

އެީއ ިމ . ށްތޯ، މިވެިނ ކަމެްއ ުކރަންޖެހޭތޯ އަހާކަކޯޓުގެ ބޭފުޅުންނަްށ ލަާފ އަހަންޖެހޭތޯ، ެއވެނި ކަމެްއ ކުަރންޖެހޭ

ނޫނުއަސާސީަގއި ޤާކޮށް ިމ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް އް ނޫން. ވަރަށް ސާފުމަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެ 

ގޮތަްށ  ޚިލާފުނުވާ  އިސްލާމްދީނުެގ ެއއްވެްސ އުޫސލަކާ  ،ގޮތަށް  ިޚލާފުނުވާ  ވަނީ. އިްސލާމްދީނުެގ އަްސލަކާބަޔާންވެފައި

ނޫނުއަސާީސ ޤާޒަތްތެިރ ަރއީސް. އުމުގަިއ ިހންގޭނެ ނިންމުމެއް، އިއްޤަ މި ނިންމުމަކީ ކޮންމެ މި މަޖިލީހުން ނިންާމ 

ވަީނ ނޫނުއަސާސީ ބަދަލުުކރުމުގެ ާބރު ވެސް ލިިބގެންޤާބަދަލުކުރަނީ ވެސް މި މަޖިީލހުން. އެ އަދަދަށް ވޯޓު ހޯދައިެގން 

ން ގޮތަކުްނ ވިޔަްސ އަޅުގަނޑުމެން ިދ ެއހެތުްނ އަގޮ ، ސިޔާސީ މި މަޖިލީހަށް، އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ

ެއއީ ، އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ނެއްޖެްއާޔ މި މަިޖލީހަްށ ވަކިުކރެވޭވެިއ ހުންނެިވ ބޭފުޅަކު މަޤާމުްނ ވަކިުކރަންރުހުންދީފަ

، އެީއ ންވީމާމި ަމޖިލީހުން ނިންމަީނ ސިޔާީސ ނިންމުން. އެހެ ،ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮތް ކަެމއް. އެީއ ސިޔާީސ ބޭފުޅުން

މިީއ އަޅުގަނޑުމެން  ؟އުޅެނީ ޯތ ވާްނ މި އްކިހިނެ ؟ުއޅެނީޯތ ުކރަްނ ނުކުރެވޭެނ ކަމެްއ ނޫން. ީމގަިއ ސުާވލަީކ ކީއް

ދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ ކުރިމަތީގައި އޮތް ސުާވލަކީ، އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު މިދިޔަ އަށެއްކަ ައހަރު

ން އެކަމުެގ ނަތީޖާއިތެިރ ރަީއސް. އުމުގަިއ ގަންނަމުންދިަޔ ގަނޑުތައް، އިއްޒަތްޤަިމ ކޮށްގެން މި މަޖިލިސް ބޭނުން

އުމަށް ޤަ މި އުޅެީނ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވީ އޭގެ ސަބަބުން  ނަށްގެން އަޅުގަނޑުމެންވިނުވެ އަދިވެސް ސަލާމަތް

އުުމގަިއ ޤަތުްނ ބޭނުންވަނީ މި ރައްޔި ީއސް.ލިބުނީ ފައިދާތޯ، ގެްއލުންތޯ. ބޮޑުކޮށް ގެްއލުންވީ، ިއއްޒަތްތެރި ރަ

އުމު މި ދަނީ. ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާިއ ޤަދިމާލަކަށް ނޫން  ވާން. އެިއ ދިރިއުޅެވޭނެ މާޙަުއލެއް ާޤއިމުއެންމެން އެކުގަ

 އުުމގެ ރައްޔިތުންނަްށ ދުއްތުާރ އަންނާެނ ކަންތައްތަކަކަށް ޤަސިޔާސީ ބޭފުޅުން ިމ ހިްނގަާވ ކަންތައްތަކަީކ ިމ 
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ދާން. ަވނީ ދިރިއުޅުމަށް ރަނގަޅު ަމގުތަކެްއ ތަނަވަސްެވގެންިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުން ،ނުވާނެވެގެން

އުުމ މި ދަީނ. ސިޔާީސ މަޤްޞަދުތަްއ ހާިސލްކުރުމަށްޓަަކިއ ސިޔާީސ ޤަދިާމލަކަްށ ނޫން، އިއްޒަތްތެިރ ަރއީްސ  އެއާ

ވާނެ، އިއްޒަތްތެިރ ްށ ފައިދާއެްއ ނުކަވަިއގެން ރައްޔިތުންނަލިސް ބާއް ދު ިމ މަޖިއަބަކަންތައް ކުާރ ތަނަކަށް އަބަދު

ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ުއއްމީދުތަކެއް ީދގެން ަރއްޔިތުްނނަށް މި ވެިރކަން ގެނައީ، އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މި 

ޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަމަކު އައީސް. އެމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ، އިއްޒަތްތެރި ރަވެރިކަމުގަިއ ުހރި ފޮނި

ގޮސް ނުފެންަނ ޅުން ސިޔާސީ މަޤްޞަދުަތއް ހާިސލްކުރުމަށްޓަކަިއ އަތްއަތަްށ ގޯޅިއަޅަމުންފެންނަނީ ސިޔާސީ ބޭފު

އުމު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިސާ ޤައިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިީއ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ  ހިސާބަށް ގެްއލެމުންދާ މަންޒަރު،

، އަޅުގަނޑުމެން ކުރަީނ ދިވެިހ ރައްޔިތުން. އެހެންވީމާޔިތުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިާސ ހޭދަވެިހ ރައްދުކުރަީނ ދިޚަރަ

އެީއ  ؛ސްއެކަްނ ގޯ ،ޖެހޭީނ ަރއްޔިތުންެގ ޙައްުޤގައި، އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ެއ ނޫްނ ގޮތަކަްށ ދާނަމަމަސައްކަތްކުރަން

 ލައްަކ ގިަނ އުމުޤަ ގަިއ މި ނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ ކޯޅުމުސް. އަޅުގަަގއި ވިޔަކޮންމެ ބޭފުޅަކު ުކރެއްިވ ކަމެްއ ކަމު

ޖެހުނީ ީކއްވެގެންތޯ. ސިޔާީސ ލީޑަރުްނެގ މައިބަދަ ނެތީމަ، ހިސާބަްށ ދާން ދުވަހު ޭބއްވިއްޖެ، އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި

ެތރެއިން ހަދަްނ  ހުގެމަޖިލީހާ ގޮތެއް މި ޔާތް ކެނޑި ބޭނުންހަ. ލަދުއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަމިއްލައެދުން ބޮޑުވީމާ

ދިޔައީ، އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ާބރެްއ ނެްތ ތަނެއް. ސިފައިންނާިއ މަޖިީލހަްށ ވެގެންވާެނ ގޮްތ ވެގެންދިމާކުރީމަ ދެްނ މި 

 .ލީެތރޭގަިއ ތިއްާބ އަޅުަގނޑުމެންގެ ބުރަކަށީަގއި ބޫޓުްނ ތަޅާފައި ނެެރ އުކާ  ސްފުލުހުން ވައްދައިގެްނ މި މަޖިލި 

މިއަދު ކީއްތޯ ުކރައްވަން ތި އުޅުއްވަނީ،  ؟ހަނދުމަފުޅެއް ނެތްތޯ މަނިކުފާނު ެއ ދުވަހެއް އީސް.ތެރި ރަ އިއްޒަތް

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަދި ހަނދާންނެތޭހާ ދުވަެހއް ުނވޭހެން، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ްއލުކުރުމަށްަޓކަިއ ޙަނުވެ ުހރި ކަންތައް ޙައްލު .މާއެކުނީ ެއކުވެިރކަޖެހޭއަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަންއަޅުގަނޑުމެން 

ކަްށ ދާކަްށ އަޖެހެނީ، އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެއްާކވެްސ އަނިޔާެވރިކަާމ ދިމާވާހަކަދައްކަން

މެއްެގ އުޤަޔިތުްނ މު ޖެހޭީނ ރައްއުޤަ އުމު. މި ޤަފުރުޞަތެއް ނުެދވޭނެ، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިީއ ދިވެިހ ަރްއޔިތުންގެ 

ރައީސް. ިމ މަޖިލީުހގެ ާބރުވެިރކަން އިއްޒަތްެތރި  ،ގޮތުގަިއ އޮންނަން. މި ދިެވހި ރައްޔިތުްނގެ ރައްޔިތުންެގ މަިޖލިސް

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެްނ  ،ވޭނެކޮށްލެނު ފަނޑިޔާރުންެގ އަތްމައްޗަކަްށ ދުލެއް  5ެގ މި ކޯޓު ޕްރީމްސު

ާބރު ވަކިުކރެވިފަިއ އޮްތ ނިޒާމެއްގަިއ  3ތެިރ ރައީސް. ެއ ާވހަަކ އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކީ. ޒަތްނޫން، ިއއް ރާނެ ކަމެއް ކު

އެކަންކަން ުކރާކަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ުފރުޞަތެްއ ނުދެޭކނެ. މި މަޖިލީަހކީ ިދވެހިާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް. 

ވަީނ މި މަޖިީލހަށް، ގެ އެންމެހަިއ ާބރުތައް ލިބިގެންމުގާނޫނު ހެދު  ީސގެ ދަށުން ނޫނުއަސާޤާ ދިވެހި ޖުމްޫހރިއްާޔގެ

 !ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު މަސައްކަތްކުރަްއވާ !އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ތިޔަހެން ނުަހއްދަވާ

ވާ މަނިކުފާނު. ވަރަްށ ެވރިެވލައްއިއްކަތުގައި ބައެއްކޮްށ މި މަސަ އިސްލާޙީ މަގުަގއި ހުންނަވަިއގެން އަޅުގަނޑުމެންނާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ދެން މަރަޫދ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ އިބްާރހީމް ޝަރީފް.  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު.

 

  ެކވުން:ާވހަކަދެއް މަރަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިްބރާހީމް ަޝރީފް

ނޫނުއަސާީސގެ އެންެމ މަތީ ާބރު އޮތީ ިމ ޤާއިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އާދެ! ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޝުކުިރއްާޔ  ބޮޑަށް ށް ވަރަ

އަޅުގަނުޑ ހަަމ ހިތުެގ އެންމެ ފުންމިނުން  އަށް އްޒަތްތެިރ މެންބަރުްނ ދައްަކާވ ާވހަކައިމަޖިލީހަށް ކަމުގަިއ ބައެްއ 

ކޯޓުެގ ދަށަށް އެބޭފުޅުން  ޕްރީމް ބާުރ ނަގަިއ ސުޭދ  ލިބިށްމަޖިީލހަ ވާގަިއ މިތާއީދުކުރަން. ހަަމ އެ ނޭ 

ުހރި ކަމެއް. މިީއ ެވސް ހަަމ ހިތާމަކަީމ ދައްކާ ފަހަުރ ދޫކޮްށާލ ާވހަކަ ރުހިވަޑައިގަންަނާވ ގޮތްގޮތަްށ އޮންަނ ފަަހރު

ާބރު ެގ އިތު ވަޒީރުންވަަނ މާއްާދގައި ވަރަްށ ޞަރީަޙ އިާބރާތުން 101ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އޮތް. ސަބަބަކީ ޔާމީްނ ޮއތް. އެ ޕްރޮސެސް ވެސް އެބަނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހިންގާނެ ގޮތް ބަޔާްނކޮށްފައި އެބަ

 ްޕރީމްލުމަށް ސުއިގެ ބާރު ކަނޑުވަހު ލަޤަށް މި މަޖިލީޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަުރކާރުެގ ދުވަސްަވރު ކަނޑައެޅިގެން ުމޠް

ހަމައަްށ ވެްސ މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުްނ  ގޮތަްށ މިއަދާ   މައްސަަލ ނިންމި ހެޅުއްވި އިުބ ހުށަ ނަ ކޯޓަށް ޭއރުެގ ބަނޑާރަ 

ނޫނުއަާސސީގަިއ ޤާއް ނޫން އޮތީ ޕްރޮސެސެ . ިއމްޕީޗްމަންޓްއޮތް މައްަސލަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވާގޮތެއް ނުނިންމަ

ލަޤަށް ކޯޓުްނ މުޠް  ްޕރީމް ނިންމާކަށް. ސުންޯކޓުގެ ނިންމު ްޕރީމްވަޒީރަކަށް ަނގާކަށް. މި މަިޖލީހަކުްނ ނުޖެހޭނެ ސު

 އެައށް ޢަމަލުކުރާކަްށ މި އިއްޒަތްެތރި މަޖިލީަހކުން ނުޖެހޭނެ  ެއއްފަރާތްކޮްށލީމާ ،އިނަާގލަ ،ލައިނޫނުއަސާސީ އޮޅާޤާ

ންިމ ކޯޓުން ނި ޕްރީމް އަނެއްކޮޅުން ސު ،ދައްކަމުން ާލ ާވހަކައިޯކޓުން މި މަޖިީލހުެގ ބާރު ަނގަ ޕްރީމްއިނގޭތޯ. ސު

ނިޒާމެއް ާބރު ަވކިކުެރވިފައި އޮްތ  3ކަމަކުނުދޭ. އިއްަޒތްތެރި ަރއީސް،  އެއްދެއްކީމަ އެ  ގަބޫުލކުރާ ވާހަކަ ތްގޮ

ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުްނ އަދާުކރަންޖެހެނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ  ،އިރުއޮތީ. މިކަްނ މިހެން އޮތް ރާއްޖޭގަިއ މި

ކޯޓުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު. ސަރުާކރުން ދައުލަްތ  ޕްރީމްޖެހެނީ ސުރަްއވަންދާކުކޯޓުން އަ ޕްރީމްމަސްއޫލިއްޔަތު. ސު

ވާެނ މަޤުބޫުލ ސަބަބެްއ މުެގ މައްަސލައެްއ މި މަިޖލީހަްށ ލަިއގެންނުވެސް އިތުބާުރ ނެތްކަ އްގެ ހިންގަވާނީ. ވަޒީރެ

ްނ އެފަަދ މައްސަަލއެްއ ނެތް ގައިގެކަމުގެ ވޯެޓއް ނަ ނެތް ނުވާނެ އިތުބާރު ނެތިއެއް. ވަޒީރަުކ މަޤާމުްނ ވަކިކޮްށގެން

 . ލަތެއްަގއިހާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އަރުވަީނ ހުޅުހެންޭވރު ާދއިރާެގ ތު ފުރުޞަމި އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުުތ ހަމަވީ. އާދެ! ެދން އަޅުގަނޑު އެމް.ޑީ.ޕީއާދެ، 

 . ގެ ތެރެއިންމަނިކަށް. އާދެ! ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވަގުތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މޫސާ
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  ާވހަކަދެއްެކވުން: މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާެގ މެންބަުރ މޫސާ

ކޯުޓގެ ނިންމުމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރީމްސު ،އަޅުގަނޑު ހަަމ ދަންނަވާަލން ބޭނުމީ .ަރއީސްޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ 

މި މަޖިީލހުގެ ޕީ.ީޖ  ،ުސވާލަކީއަޅުގަނޑުގެ ދައްކަނީީކ ނޫން. އަދި ފަނޑިާޔރުންނެއް ނޫން.  ގޮންޖަހައިގެްނ އެ ވާހަކަ 

އެ ވާހަކަ. އެ ސުާވލު. ؟ ރެއަްށ ގެނައީތެކޯޓު ީމގެ ްޕރީމްސު އޭ ލީޑަރުންނާއި މަނިކުފާނު މެދުެވރިެވގެން ކީްއކުރަންތޯ

ްއ ވަނަ މާއްދާއިްނ ރައްޔިތުންނަްށ ދީފައި އޮތް ަޙއްޤުތަ 16ނޫނުއަސާސީެގ ޤާަގިއ އިދެން ހުށަހެޅިފައިާވ މައްަސލަ

ވަަނ  20ގާނޫނުއަސާސީެގ  !ވަަނ މާއްާދ ބައްަލވާ 18މަޖިލީހަްށ ދީފަިއ އޮްތ ޙައްޤުަތއް ގެްއލިގެންދޭ.  ގެއްލިގެންދޭ.

 !ވަނަ މާއްދާ ވެސް ބަްއލަވާ 33ގާނޫނުއަސާސީގެ  !ވަނަ މާއްދާ ބަްއލަވާ 26. ގާނޫނުއަސާސީގެ !އްލަވބަ

މީހެއް.  ނުނޫނުއަސާސީ ހެދި މަޖިލީުހގައި އުޅުނޑަކީ ވެސް ގާޅުގައަ !ވަނަ މާއްދާ ވެްސ ބައްަލވާ 42ގާނޫނުއަސާސީގެ 

ގާނޫނުއަސާީސގެ  ،ޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ނިންމާިއރުަގއިވަނަ މާއްާދއިްނ އަ 95އާއި ވަނަ މާއްދާ  92ގާނޫނުއަސާސީގެ 

ެއކު މާރަްށ ޔަޤީންކަ، އަޅުގަނޑު ވައެހެްނވީމާވެްސ މިކަން ިޚލާުފވެގެންދާނެ.  އާވަނަ ާމއްދާ 101އާިއ ވަނަ ާމއްދާ 98

ޑިޔާރާއި، ފަނ ދިވެިހރާއްޖޭެގ އުއްތަމަ  ،ކަްށ ސުާވލުކުރަންޔަސްތިާޝީރ ލަފަމިދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑު ބޭނުން އި

 ؟ެއއްގޮތަށްތޯ ވަނީ ގާނޫނާވަކިުކރެވިފައި  ފަނޑިޔާރާރާއި، ދެން އިންެނިވ ފަނޑިޔާ ކުރީގައި ހުންނެވި ުއއްތަމަ

ގެންދިޔައީ. އިދިކޮޅު މީހުްނ ވާހަކަަދއްކަމުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނާއެބަތިިބ  ކަދެއްކީ.އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި ާވހަ

ދަނީ ޯގހުންނޭ.  އެ މީދު ވަކިުކރަމުންޙައި ޢަލީ ސަޢީދާهللا އޭރު ހުންނެވި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު ؛ފަނޑިޔާރު

 ވަޑަިއގަންނަވަންޖެހެނީ. އެހެންނޫނިްއޔާ އެކަެމއްން މީހުން. އެކަްނ ވެްސ ކުރަްއވާަފއި ދެ ދަކޮށްދެްއވާ އެ ޢާއަނބުރާ އި

ްމ ޕްރީއަޅުގަނޑުގެ އެއްވެްސ ަމއްސަލަެއްއ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ކީއްުކރަންތޯޭއ މަތިންބައިން ެޖހިގެްނ ސު ނެތް.

ެގ ރު ާދއިރާއެއީ އަޅުގަނޑުގެ ވެްސ ޙައްޤު. ހުޅުހެންވޭ  .ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަށް އެހީޔަމިތަނުން ލަފަ އިގަކޯޓު

ނިންމޭނެ  އިމިތަނުގަ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުުކރާ އަޅުގަނޑުގެ ެވސް ޙައްޤު. ޕާޓީތަކުެގ ލީޑަރުންނަށާއި، އަދި މަނިކުފާނަށާ

ނިންމަން ހުރި ކަންކަން. އެހެން ުހރި ުހރިހާ ކަމަީކ  ންމަޖިލީހުގެ ެތރޭގައި މަޖިީލހުގެ ގަވާއިދު ކަންކަމަކީ މި

ގާނޫނެްއ  ،ން ވިޔަސްއްކުައދި ބޭރުގެ ަދއުލަތަކާިއ ވާަހކަދެ ،ހަކަެދއްކުން ިވޔަސްވާ ސަސާއަކާ ދައުލަތުގެ އެހެން މުައއް

އްޙަ ނިންމުމެއްެގ ޞައަދި ދެްނހުރި ހުިރހާ ކަމެްއ ުކރަންޖެހޭނީ ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ  ،ނިންމަން ކަމަށް ވިޔަސް

 އިނޫނުއަސާސީގަ ޤާ ،ޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީއަ އެހެންވީމާތެރެއިންކަން ަވރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް އިނގެން އޮންނާނެ. 

ާބރެްއ ޕީ.ޖީ ލީަޑރުންނަކަށް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑު ވަރަްށ  ގެ ހުިރ ަޙއްޤުތަކަްށ އެހެްނ ހެދުމު ރައްޔިތުންނަްށ ދީފައި 

ދަްއކާ  ނޑު ވެްސ މިއިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ ނާޝިދު ެއ ެދއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް. އެީއ އަޅުގަ އި ތާއީދުކުރަން ދެންމެގަ

ކޯޓުގެ ބޭފުޅުން  މްޕްރީކުރަނީކީ ނޫން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ސުކޯޓަށް ެޗލެންޖު މްޕްރީވާހަކައަކީ. އަޅުގަނޑުމެން ސު

މީހުްނ ކަިއރީގަިއ އެހީ.  ގޮްސ ކީއްުކރަންޯތ އެ ބޭފުޅުންެގ ޒިންމާ އަދާކުރަްނ ތިއްާބ މިތަނަްށ މަތިންބަިއންޖެހިގެން އެ
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ނޫނުއަސާީސ ޤާ ؟ކާުކ ބުނެގެންޯތ އަހަްނވީ ؟ކީއްުކރަްނތޯ އަހަންވީ ؟ނަންހޭއިސްިތޝާީރ ލަފައެްއ ދީފާ !ޅާދެލޯފުއޭ، 

މުެގ ތްކައިންނެިވ ރައީްސގެ އިތުާބރު ނެ އިކުރީގަ  ؛ގެަމސީޙް ،އަބަދު މި ކިޔަނީ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ަހރޭނަގަހައްޓަ

ދުވަުހ  ކޯޓަްށ އެ ްމ ރީޕްސު ،ންކޯަޓކުއެއް. އަޅުގަނުޑ އެންގިްމ ރީޕްއަޅުގަނޑެްއ ނާހަްނ ސު މައްސަަލ މިތަނަށް ައއިމަ

ިޚލާފަށް  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުެގ މެންބަރުންގެ ގޮތުގަިއ ތިިބ މީހުން ގަވާއިދާ  ،އޮންނާނެ ސިޓީއަކުްނ ިލޔެފައި

 ކޯުޓ ހުޅުަވއިގެްނ އެ  މް ޕްރީދެްނ ސު މީުހން ވައްަދއިގެންނޭ. އެ ަޖލްސާ ާބއްވާީނ  އަޅުގަނޑުނުކުރާާހ ހިނދަުކ ވަކި

ަތއް ނިންމީ. އެނގިވަޑައިގަންަނވާނެ މަނިކުފާނަށް. މަނިކުފާނު ތި މަޤާމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ޓަކަިއ މީހުންގެ މައްސަލަ

ވަދެފައި އޮތީމަ މައްަސލަ އޮންނާީނ  މުގެ މައްަސލަ މި ހިސާބަށްތްކަެގ އިތުބާުރ ނެކުރީގައި ހުންނެވި މަސީޙް

ނޫނުއަސާސީ ނެެގހެއްޓުމުެގ ބާރު. ޤާންޖެހޭނެ ޑީގައި އިންނަ މީަހކަްށ އޮންނަނ. ތި ގޮމާފައެޖެންޑާކޮށްގެން ނިން

ގެނެސް އިތުބާރު ނެތް ކަމަްށ  ވާ!މިތަނަށް ގެންނަ !ވަޑައިގަންނަވާ ްއޔާ މިތަނަށް ވަޒީރެއްގެ މައްސަލަ އަތުވެއްޖެ

ފާނަްށ މަނިކު ވަްނޏާ މަށް ކުރަްނ ނުކެޭރ ކަނުކުރެޭވނެ. އެކަންްއ ކޯޓަކުން ޗެލެންޖެްމ ޕްރީސު އެކަމަކާ  !ނަންގަވާ

ޖެހިާދނެ. އެކަމަކު ނުދަންނަވާނަން މިއަދަކު. ެއއީ އެކަްނ ކޮށް އެއްޗެްއ ދަންނަވަންަޞރީޙައަޅުގަނޑު ވަރަށް 

. އޭެގ ކުީރގައި ވެސް އިނގޭތޯ ދެގެން ކުރި ކަންތައްނއަޅުގަނޑު ތި މަޤާމުގައި އި  ،އޮންނަންޖެހޭނެ. މިދެންނެވީ

ހުިރހާ މެންބަރުން އަޅުގަނޑު  ،ލާފައި ޚިލާފަށް މެންބަރުން ން ަގވާއިދާގެ އިތުބާުރ ނެތް ކަމަށް ލިޔުނީމާ މިތަނުމަސީޙް

. އެއީ މަިޖލީހުެގ ނޫނުއަސާސީ ނަގަހައްޓާފަޤާދުަވހު ވެްސ އޮންނާނީ  ުކރިިއރުގައި ވެސް އެތަނުގައި އިންދާ އަނިޔާ ތި

ޓަކަށް ދާން. އެކަން އޮންނާނީ ކޮށްފަިއ ރޯްލކޯލް ވޯ ،ތަނުގަިއ ނިންމާފައި އޮތީ މިތަނުގައި އެދުނު އެދުމެްއގެ ގޮތުން. މި

އަޅައިގެންަފއި އުއްތަަމ ކުރަން. ބިރުން ތުރުުތރު ، މަނިކުފާނަށް ކެރިވަޑައިގަންނަވާ އެކަންއަޅުގަނޑު. އެހެންވީމާ

، ދަންނަބޭަކލުން ދިމުން ކަިއރީގައިމިސްކިތްތަކުެގ މު ،ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ަކއިީރގައި ،ފަނޑިޔާރު ކަިއރީގައި

ާރރެްއ ގަނޫނުައސާސީގަިއ ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެފަިއ އޮތް ކަމެއް. މިތަނަކަށް ޤާުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ރީަގއި ުސވާލުކައި

ނެ. މައްސަލައެއް ެޖހޭ ކޮންމެ ފަަހރަކު އިސްތިާޝީރ ވޭކަށް ވެސް ނޭދެ ޔަ ްއ ނޭޅޭނެ. އިސްތިޝާރީ ލަފައެވެސް ހުށަ

ކަްށ ޔައިސްތިޝާރީ ލަފަ ޖެހޭނެ މައްސަަލއި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގެއްޔާ ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށުއަހަްނވެއްޖެ ޔަކަށްލަފަ

ކަމެއް ނޭނެގ  ފަށައިފި މިާހރު. ކާކު  ޝައްުކވާންއަޅުގަނޑަށް ވެސް ށް ދާހެްނ އަދިމާ ވާތަކާޣާއުޅެނީ ބަ ދާން. މި

ވަރަްށ ކުޑަ  ތީނޑަށް އޮއަޅުގަބާީކ ނުވާނެ. ގެންދީަހރަުކ އެކަްނ ކުރަދިޔަކުރަން އުޅެނީ. ެއކަމަކު މިާތ އެތެެރއިން މިފަ

ރައްޔިތުންެގ  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ވެސް ދުވަސްކޮޅެއް. މިތަނަށް އަލަށް ވަޑައިގަންނަާވ ބޭފުޅުންނަށް

ދަުއލަތަށޭ ކުްނ މުޅި އުޭޅ ުހރިާހ ކަމަ ަދހިވެތިެވެގން މިކުރަން ެވރިން ޙައްޤުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާީސ 

هللا . ރައީްސ ޢަބްދުަހރޭއެހެްނ ނަަހއްދަވަ ؟ށްތޯޭއ ނިކަމެތިކަްނ ިލބިގެންދާނީެވގެންދަނީ. ކިތަްއ މީހުންނަގެއްލުން

އޭުރ އަޅުގަނޑަށް  ،ޔާމީންގެ ަސރުކާުރ ވެްސ މިާތ އެތެރޭްނ ބަޣާވާތަކުްނ ަވއްާޓލަން އުޅުނުިއރު އަޅުގަނޑު އޮންނާނީ

ރާއްޖޭަގއި ދެެނއް  ތުްނ ހުިރއްާޔ މި. އަިދވެސް ުފރާނަ ަސލާމަފަވިޔަްސ އޮންނާނީ ނިކުމެކުރިމަތި ކިތަންމެ ޗެލެންެޖއް
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ލާކަށް. އިލާހިކެްއ ނޫްނ އަޅުގަނޑުެގ ފުރާަނ ސަލާމަތުްނ ހުްއޓާ ގާޫނނީ ގޮތުްނ ހޮވިަފއި އޮންނަ ަސރުާކރެްއ ވައްޓަ 

ރައީެސއްެގ ގޮތުަގއި  ިއރީގަިއ ނައިބު ިތވޭ މަނިކުފާނުެގ ކަދެއްކީ. ަވރަށް ހިތްދަވާަހކަ އެހެންވެގެްނ މިއަދު ތެުދވެ މި 

ވާަހކަ ދައްކަްނ ވެސް. އެހެންަނމަވެސް ޙައްޤަްށ އެއްެޗއް ބުނަންޖެޭހ ކޮންމެ ތަެނއްގަިއ  މި ަފއި ހުރެމަސައްކަތުގަިއ 

 ަރއީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ،އަޅުގަނޑު އެއްޗެްއ ބުނާނަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް ކުީރގައި ވެްސ  ،ތާަމކުރަން އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަާވލަްނޖެހޭތީރަށް ހިއާދެ! ވަ

 އަކާ ކޯޓުން ފޮނުއްވި ިސޓީމް ްޕރީގޮތުން ސު ބެހޭ ކަށް ިދއުމާޔަމިއީކީ އަޅުގަނޑު އިސްތިޝާީރ ލަފަ .ދަންނަވާލިން

ދާން ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ.  ކަށްޔައިސްތިޝާރީ ލަފަނުން މިތަ ،މި ނިންމަނީގައި މަޝްވަާރކޮށް ނގުޅޭގޮތުން މިތާ

ވެްސ ނޫން. އެީއ  އެއް ނޫުނއަސާސީގަިއ އޮްތ ާވހަކައެްއ ނޫން. ަމޖިލީހުެގ ގަާވއިދުގަިއ އޮްތ ވާަހކަޤާކުރީގަިއ ެއހީކީ 

ޙުކުްމ  އެ   ލިޔުނީ. ެއގޮތަށްތިާޔރެއް. އަދި ޕާޓީތަުކގެ ީލޑަރުން މަޝްވަރާ ެދއްވީމަށް ލިބިދޭ އިޚްމަޖިލީހުގެ ރައީސަ

ކަމެއް.  ދެ .އެއްޗެއް މުޅިން ތަފާތު ދެ ކަށް އެހުމާޔައިސްތިާޝރީ ލަފަ  ކުރެްއވުމާއިޢާކޮށްދެއްވާތޯ. މުރާޖަޢާމުރާޖަ

ނޫނުއަސާސީ ނަަގހައްޓަން. ދަމަހަްއޓަން. ޤާއަޅުގަނޑަށް ކެރޭެނ  !ނުދައްކަވާލައިގެްނ ާވހަކަފުޅުއި ، އޮޅުވައެހެންވީމާ

އިނީ. އެހެންވެ އެކަން އޮޅުވާލަިއގެން ގެންދަވާީތ ަވރަށް  މަޤާމުަގއި މި މި ންެވގެއެހެންއަޅުގަނޑު 

 ުކރަީނ ދައުލަުތގެ ތިން  ވެްސ އެހެން ެނހެއްދެވުްނ އެދެން. މިދަންނަވަން. އެއްގޮަތކަށް އެުކ ޝުކުރު ކަމާ ތެރިޞްއިޚުލާ

ވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއް ޯހއްދެވުމަށް. ރުން ދެކެމައްސަަލއެއްަގއި މެންބަ ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ާބރުން  ބާރުން ކުެރ އެއް

ވާ ގޮތަކަްށ މަންނިމައްސަަލއިގައި ތިބޭފުޅުން ގޮތެއް ނިންމީމަ ނިމުނީ. ވަކި އިޝޫއެއް ނެތް މީގައި.  ، އެއެހެންވީމާ

ަނއީ.  ގެތަށް އެގޮ ނުގެންދެވޭނެީތ ެއހެންވީމަ ށްއަދާނީ. މިމައްސަަލ އަޅުގަނޑު މިތަނަްށ ނުެގނެސް ުކރިށްއައަޅުގަނޑު ކުރި 

ައރުވަްނ އޮީތ ވާހަކައަށް. ދެން އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ވާދަްއކައިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުްނ ބޮޑަްށ ޝުުކރިއްާޔ  އާދެ! ަވރަށް

 ށް. ިއބްރާހީމަދު ޙީވަމުޙައްމަދު ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު 

 

 ދެއްކެވުން:ވާަހކަ އިްބރާހީމްދު ޙީވަމުޙައްމަދު ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ މެންބަުރ 

ދައްަކާވ ވާހަަކއިެގ ތެދުކަްނ ރަްއޔިތުންނަށް  އެބަޖެޭހ އަޅުަގނޑުމެން މި `. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެްނ ރަްއޔިތުން

 ނޫނުއަސާީސގައި ވަރަްށ ސާފުކޮށް ތިން ޤާުކރުމަށް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްާޔގެ އިމުޤާކުރެވޭނެ މިންަވރެްއ ސާބިތު

ބުތަކާއި ޒިންމާތަްއ ަވރަށް ސާފުކޮްށ ތަާކއި ވާޖިާބރެއްެގ މަްސއޫލިއްޔަތު ާބރުގެ ެތރޭަގއި އެ ން ތި އި،ބާރު ަވކިކުަރއްވަ

 މި ،ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން 145ނޫނުއަސާީސގެ ޤާބަޔާންކުރައްވާަފއި އެަބހުރި. 

ކޯޓުްނ ނިންމާ ނިންމުމަީކ  މް ްޕރީކުގަިއ ސުތުްނ ބަާލ މައްަސލަތަޢަރީޝަކުރުމުަގިއ އާިއ ގާނޫުނ މާނަނޫނުއަސާސީޤާ
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އަިދ  .ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ންމުން ކަުމގަިއ ބަޔާންކުަރއްވާފަިއ އެަބއޮވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ަވރަށް ފަހުެގ ނި އެންމެ

ވޯޓު ަނގަންީވ ގޮްތ ވެްސ ވަރަްށ ސާފުކޮްށ  އެ  ،ކަމުެގ ވޯޓެްއ ނަގާިއރުވަޒީރެްއެގ އިތުބާުރ ނެތްއެހެންމެ ހަމަ

ވެސް  ން އަޅުގަނޑަށް ގައިމުނަށް މިއަދުގެ ބަހުސުސީގައި ވެސް ބަޔާންުކރަްއވާފައި އެބައޮތް. އަޅުގަނޑުމެންއަސާނޫނުޤާ

ކޮންފިޑެންސް ނުވަަތ އިތުބާުރ ހުރިާހ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންނަވަޭއ ވަޒީރުންެގ ނޯ ،ދިޔައީ ފާހަގަކުެރވިގެން މި 

އްޙަ ޞަ ކީ އެއީ ފައި އެބައޮްތކަން. އެނިންމުމަވާމް ކޯޓުން ގޮެތއް ނިންމަޕްރީ ސުނެތްކަމުގެ މައްސަލަިއގައި މީެގ ކުރިން

 އަށްަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރުން. ެއ މެންބަރުން އެ  އެއަށް ަޖވާބެއް ދެްއވާށޭ މި؟ ނުވަތަ ނޫންހޭ ނިންމުމެއްހޭ

ކަމަްށ  ގޮތް ެއއީ ސާފު ރަނގަޅު ގޮތް އޮތް  ގައިއަސާސީނޫނުޤާއެ ޙުކުމް އެގޮތަށް ބާްއވާފައި މިާހރު  އި،ނުދެއްވަޖަވާބު

 ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( ގަިއ ބަޔާްނކުރަްއވާފަިއ މި 145ނޫނުއަސާީސެގ ޤާޅުގަނޑު މިދެންނެިވ އަ ،ިއރުގައިބަޔާންކުރާ

ްނ ޓުކޯްމ ޕްރީތުން ބަލާ އެނޫންވެްސ މައްސަލަތަުކގަިއ ސުޢަރީޝަ ރުމުަގއި އަދި ކުއާިއ ގާނޫުނ މާނަނޫނުއަސާސީޤާ ،އޮތީ

މަޖިީލހަށް ލިިބގެންާވ  ގަނޑު ދެކޭގޮތުގަިއ ރަްއޔިތުންގެއްޔާ އަޅު. އެހެންެވއްޖެނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމޭނިންމާ

ާބރުތަކުެގ ތެެރއިން ދީަފއިވާ  ންނޫނުއަސާސީޤާ ށްޯކޓަމް ްޕރީނިސްބަތްކޮށް ސުމައްޗަްށ  ހުރިާހ ބާރުތަެކއްގެ 

ގޮތަކަްށ  ާޔ ެއކަން އަވަސް އްވެއްޖެ ނަަމ ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި  ިއ އޮތް ގުޅައިގެންފަެގ ބާރެްއ ނި ހުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ 

، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ އަވަްސވެގަންނަން. ެއހެންވީމާ މާްށ ލާޒިމް އެބަުކޭރ އެކަ ހަޓަކައި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީނިންމުމަށް

ތަފާތުވުން ނައްތާލުމަށް ޓަކަިއ ކުރަން އޮތް ގާނޫީނ ފު ޚިލާ  އޮތް ގެ މެންަބރުންގެ ތެޭރގައި މިހުރައްޔިތުންގެ މަިޖލީ

ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން.  ތެރެއިން ުކރައްވަން މަޖުޫބރުހުގެ ގެ ުނވަތަ މި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީ ނމަސައްކަތްތަކެއް މިތާ

ސަރުާކރުެގ ތެރެއިްނ  އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ސަރުާކރެއް އަޅުގަނޑުމެން ހޮވަނީ ސަރުކާެރއް ދެމެހެއްޓުމަށް ަޓކައި.

ލުާމއި، އި، ަސރުކާުރ ަވއްޓަްސ އެކަްނ ދެމެެހއްޓުމަށް ޓަކައި. އެހެްނވީމާީނ ވެުކރަ ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތަކެއް 

ން. ކަންކަން ުކރުމުގަިއ ގާނޫނީ އިމުގެ ެތރެއިްނ ބޫުލކުރާނެ ކަމެއް ނޫގަމިނޫންވެސް ކަންތައް ުކރުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު 

ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ތަރައްީޤ  ،އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގަިއ ަރއްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަން ލިބި ކަންކަން ކުރީމާ 

 ލިބިގެންދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ވަގުުތ ވަޑައިގެން ނެތް.  މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން ކަނޑިތީމު ާދއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ަވގުތު އޮީތ  ށްިމރަޢާއާދެ!  ؛އެީކގައި ނެތުމާދައްަކވަން އެދިވަަޑއިގެންފައިކަފުޅު، އިތުުރ މެންބަރަުކ ވާހައެހެންވީމާ

ބަހުސްަގއި  ހިސާބުން މި ، މިހާ. އެހެްނވީމާޕާޓީގެ ވަގުތު ވެްސ ހަމަވެފަ .މަނިކުފާނަށް ހަމަވެފައި އިނގޭތޯ

 ށް ބަހުްސ ނިމުނީ ކަމަ ހިސާބުން މި  ިއ މިއެކީގަ ަފއިވާ މެންަބރަކު ެނތުމާގަންނަވަްނ އެދިވަޑައިގެންބައިވެރިެވވަޑައި

 .ންއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ
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 ންކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަ . 6

 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

  ން ުހށަހަޅާ ކަންކަން.ކޮމިޓީ. 6އާދެ! ދެން އޮީތ އެޖެންޑާ އައިޓަްމ ނަންބަރު 

ވަަނ 3ށް ދިެވހިާރއްޖޭގެ އިާދރީ ދާިއރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުޫސލުން ހިްނގުމުގެ ގާނޫނަ) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

ތިޔާރުެގ ޚްރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ލިބިވަޑައިގެންފަިއވާ އި ިއން ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( 56ގެ (ނައުމުެގ ގާނޫނުގެއިޞްލާޙު

ސިީޓ ކައުންިސލްތަކުެގ މެންބަރުންެގ  ،ގުޅިގެން  އަލުްނ ކަނޑައެުޅއްވުމާސިޓީ ަކއުންސިލްެގ ާބރުތައް  ،ދަށުން

ނިންމެިވ ގޮތުެގ  އި ުކރައްވަން ިދރާސާުތ ކޮމިޓީަމއްސަަލ މާލިއްޔަ އެ އި،ކުަރއްވަޢާއާިއ އިނާޔަތްތަްއ މުރާޖަމުސާރަ

ދާއިާރގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ ންޑޫ ކޮމަ ،ދެއްވާނީ ާމލިއްޔަުތ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުއިރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވަ 

 ރުވަން. އަ ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަޙްމަދު ނާޝިދު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ ައޙްމަދު ނާޝިދަ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަުދ ނާޝިދު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދިވެިހރާއްޖޭެގ އިާދީރ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަީޒ އުޫސލުން ) 2010/7މި ރިޕޯޓަީކ ގާނޫުނ ނަންބަުރ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 އިނާޔާތްަތއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާުރ އިކައުންިސލުގެ ެމންބަރުންގެ މުސާރައާ  އިންވަނަ މާއްދާ  120ގެ (ހިންގުމުގެ ގާނޫނު

ިދވެހިާރއްޖޭގެ އިާދރާީރ ) 2010/7ައދި ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިދީފައިވަނީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ކަމަށް ވީހިނދު

ވަނަ މާއްދާެގ  56 ނު(ގެނައުމުގެ ގާނޫގެއިޞްލާޙު ވަނަ  3 ށްދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ހިްނގުމުގެ ގާނޫނަ

 ން ކަނޑައެޅުމާައލުތަްއ ެގ ބާރުސިޓީ ކައުންިސލު ،ޖުމްުހރިއްޔާއަްށ ލިބިަފއިާވ އިޚްތިޔާުރގެ ަދށުންަރއީސުލް ންއި)ށ(

ސިޓީ  ،ހިނދު އިތުުރވެފައިވީ މަސްޫއިލއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައްމެންބަރުންގެ  ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުތަުކގެ

މެންަބރުންގެ މުސާަރއާއި އިނާޔަތްަތއް މުާރޖަޢާކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުން މަޖިީލހުގެ ަގވާއިދުެގ  ތަކުގެކައުންސިލު

 ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީންރައްޔިތުްނ މަޖިލީުހގެ  ،ންަބރުންެގ ދަށުންނަ ވަނަ 10ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  100

ާރސާކުރުމުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ަރއްޔިތުންެގ ިމ ރިޕޯޓް ދި .އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް .ދިރާސާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ައލުން މުާސރަތަްއ  ލިޔެގެން  ށްާމލިއްޔަުތ ކޮމިޓީްނ ބަލާފަިއވާނެ ިމނިސްޓްރީ ަފއިނޭންސަ ،ކޮމިޓީން ގެ މަޖިލީހު

 ދަކުރުމުން ބަޖެޓަްށ އަންނަީނ ކޮން ކަހަަލ އިމްޕެކްެޓއްތޯ. އެހެްނވީމާ، ފިނޭންސް މިނިސްްޓރީން އަޅުގަނޑުމެންނަށްޢާއި

. ކަމަށް . ެއކަން ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށް ނާންނެ އްޕެކްޓެއެއްވެްސ އިމް ށް ން ބަޖެޓައޮތީ. އެގޮުތގެ މަތީ އިލަފާދެއްވާފަ

ދެން  ސާޅީްސ ހާސް، މޭޔަރުެގ މުާސރަ ،އެާއއެއްކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން ައލުްނ މުރާޖާކޮްށ ިނންމިއިރުގައިދެން ހަމަ

އެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  ސް ހާސް.ތިރީށް މެންބަރަކަ ދެން ިތރީސް ފަސް ހާސް،ޕިއުޓީ މޭޔަރުންގެ މުާސރަ ޑެ

ބެޭހ ފަރާތްތަުކގެ  ާމިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ިދރާސާކޮްށ އަދި ކަމާ .ކަން ހިނގާފައިވަނީހަމަޖައްސާފައިވާނީ. ެއހެންވީމާ، މި
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ބަރުްނ ފުންކޮްށ ވިސްެނވުމަށްފަހު ންއިއްޒަްތތެރި މަޖިީލހުެގ މެ ށް ން. ިމ ރިޕޯޓަތުެގ މަތީްތާވ ގޮއެއްގޮ ޔާލަފަ

 ން އެދެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ދެއްވުފާސްކޮށް

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަްށ ގަިއ  2019ްޗ މާރި 19އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. މި ރިޕޯޓް ވާީނ 

 1ވަނީ ޖުުމލަ ކަނޑައެޅިފައި ަބހުސްކުރުމަށް . މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެްސ އިްޞލާޙެްއ ލިބިފައެއްުނވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ފޮނުވާފަ

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ސިކުންތު. 43 މިނެޓާއި 16ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް  ،ސިކުންތު 47މިނެޓާއި  22 ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަޑިއިރު. އެއީ

. ވަިކ ޕާީޓއަކަށް މިނެޓު 3ސިކުންތު. އަދާލަުތ  2މިނެާޓިއ  3އެމް.ޑީ.އޭއަށް ސިކުންތު.  26މިނެާޓއި  14

ގަިއ ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ. ިމ ރިޕޯޓު  ެގ ވަގުތު މިނެޓު 3ތްވެވަޑައިނުގަންނަާވ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަްށ ނިސްބަ

ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަން. އަޅުގަނޑު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް އެިދވަޑައިގެންނެވުމަށް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް 

އެީކގައި އަޅުގަނޑު ހުސްަވގުތުކޮޅަށް އަޅުގަނޑު މެދުކަނޑާލަން. އާދެ، ދެްނ  ލުމާ އިހުޅުވަމިާހރު މި  ،އެހެންނަމަވެސް

 ޖަާހިއރު. 11ގެންދާނީ ކުިރއަށް ހުެގ ޖަލްސާ އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީ

 

 ]އަށް 11:04އިްނ  10:31 ހުސްވަގުތުކޮޅު:[

 (؛ މަިޖލީހުގެ ރައީްސ ޤާސިމް އިބްރާީހމްނެވީ)ރިޔާސަތުގައި އިން

 

  ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވު

ެއގޮތުން ނީ. އާދެ! ގެންދަން މި ފެށަމަސައްކަްތ ކުރިއަށް މަޖިލީހުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން  ންޓަަވލަށްފަހުއި `. އާދެ!

އެދިވަޑައިގެންަފއި ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ ތެެރއިން ވަން ދައްކަ ފުޅުހުސްަގއި ާވހަކައޮްތ ބަމިާހރު  ،މި ިބލުމިހާރު 

އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަަރކު  އެއިން. އެހެންނަމަވެސް، ވޭއިބޭފުޅަކު އެދިވަޑައިގެންފަ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ ދެ

ަވގުތު މިާތ ތިއްބެވި.  މި ،މެންަބަރކު އެދިވަޑަިއގެންފައެއް ނެތްނެތް. ދެން އަދި އިުތރު އެހެން ޕާީޓއަކުން ވެސް 

ބަހުސްަގއި  ންތްތެރި މެންަބރަކު މިތާ ތިއްބެވި އެދިވަޑަިއގެއެއްވެސް އިއްޒައެހެންކަމުން، އާދެ! 

އާދެ! ކުަޑހުވަޫދ ދާއިާރގެ ައރުވަން. ބައިވެރިެވވަޑައިގަންނަވަްނ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވާނަމަ ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 ިމރު.ޢާއިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިރުޢާކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ 
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ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުްނ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިދވެހިާރއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތަްއ ހިންގަންޖެހޭީނ 

އެ  ،ގާނޫނެއް އުފެދި ތަފާތު އެަތއްއެ ގާނޫނަށް ހިނދު،  ވީ ވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި 8ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އިޞްލާޙުަތކެްއ މިހާުރ ވަނީ ގެނެވިފަ. ޭއގެތެރެއިްނ މިއަުދ މި ކުެރވޭ އިޞްލާޙަީކ ވެސް ހަމަ ގާނޫނަށް ތަފާުތ 

ގޮުތގައި އަޅުަގނޑު ސިފަކުރަން. އަދި މިފަަދ ކޮންމެ އިްޞލާޙެއް ގެންނަ  ގެ ވާ އިްޞލާޙެއް ރެއިންބާބުގެ ތެ މިދެންނެވި 

ރަނގަުޅ ކަންކަމަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ މަަސއްކަތަީކ  ،ވަގުތުގަިއ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކޮްށލަން ހަމަ އެބަެޖހޭ

 ދި ކުޑަިއރުކޮޅެްއ ކުރިްނ ިމ މަޖިލީުހގެ ެތރޭގައި . މީެގ ދާއްހަމަ ިމ މަޖިލީހުްނ ހަަމ ކުރަމުންާދ މަސައްކަތެ

އާދެ! ހަމަ ބިލާ ގުޅުަވއިގެން.  ؛ކޮށްލާނަންމައްޗަށް ކުޑަކުޑަކޮށް އަޅުގަނޑު ރިޢާޔަތްއުދާސްވެގެންދިޔަ ކަމެްއގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،އަދިެވސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހަނދާންކޮށްދޭންރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންަބރުން ޢަމަލުކުރަންެޖހޭނީ 

، ާބރު ކުޑަކޮށްމިދެންނެވިހެން ހަމަ މަިޖލީހުގެ ކަމުގައި އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން. ގާނޫނީ ަކން ހާ ވަނަ މާއްާދގެ ރޫ 75

. އެހެންނަމަވެސް، އަތްމަތީގަިއ އޮްތ ކަމެއްބޮޑުކޮށް އެކަްނ ކުރުމަީކ ިމ މަޖިލީުހެގ ތެޭރ ތިބޭ ެމންބަރުންގެ 

ގުޅޭގޮތުން  މަޖިީލހުގެ ކަރާމަތާ ،ހިނގައްޖެ ަބއެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އަޑުއިވިގެން 

ވަނަ  90ވަނަ މާއްާދެގ ވާހަަކ ވެްސ ދެކެވިއްޖެ. ޤާނޫނުއަާސސީގެ  90ޤާނޫނުއަާސސީގެ  .ދެއްކެވި ވާހަކަތައް

އިސްލާމްދީނުެގ އަސްަލާކ ޚިލާފުވެފައިނުާވ ގޮތެއްެގ މަތީން މެންބަރަކު ދެްއކި  ،މާއްދާގައި މި ބަޔާންުކރަނީ

 ެބހޭ ބަހުްސކުރުމުެގ ބޭނުންކުިރ ަބހަކާ  ،ކަންުކިރ ގޮާތ މެދު އޭނަާއ މެދު އި،އޭަނ ހުަށހެޅި ހުަށހެޅުމަކާ އި،ވާހަކައަކާ 

 ؟އީއަ މި ގައި ާމއްދާމި ނުާވ ޚިލާފުއިސްާލމްދީނުގެ އަްސލަާކ  ؟ސުާވލެްއ ނުކުެރވޭނެ ކަމަށް. ކީްއވެގެންތޯގޮތުން 

ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( ގަިއ  145 ގެ ަބޔަކަށްތޯ އޮތީ. ަހމަ ޤާނޫނުއަސާސީމިކަން ކަނޑައެޅުމުގެ ާބރު ިމއަދު ކޮން

އެަބހުިރ ވާހަކަަތކެްއ ށް ޢަްދލުއިންޞާފް ޤާިއމުކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ާބރަހަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން 

ވާހަކަެއއް ނޫން. ދެްނ ާބރު އަނެްއ ބާރުެގ ތެރެއަްށ އަަރއިގަންނަ  އްއެއްގޮތަކަްށވެސް އެ ނީކީ ބަޔާންކޮށްފަ. މިއުޅެ

މިއަދު އަޅުގަނޑަށް ފާަހގަކުެރވެނީ އިޚްލާޞްތެިރ ނިޔަތުަގއި އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ހަމަ ހުރެފަިއ ޒިންމާދާުރ 

ރައްޔިތުންގެ ހިތްަތކުގައި އުފެދިފައިވާ ސުާވލުތަކަްށ  ،މުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ވަިކކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތތޯޤާމަ

ަދއިދިނުމަށް ުކރެޭވ މަސައްކަތެއް. އެހެްނވީމާ، ެއ މަސައްކަްތ އެންމެ ޒިންމާދާުރ ގޮތުަގއި ިމ ހޯ އްލީއެއް ސަތަ

އެ ބަސް ަރއްޔިތުންނާ ހަމައަށް ސާފުކޮްށ  ،ވާތީވެމަޖިލީހުން ކުރުމަށް ޓަަކއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ަބހެއް ބުެނފައި

ޤައުީމ މިއަދު  ،ސައްކަތަީކ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީސްދިނުމަށް ޓަކައި އިްޚލާޞްތެިރ ނިޔަތުގަިއ ތިޔަ ުކެރވޭ މަގެނެ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ުކރިމައްޗަްށ  އިކަމަށް ކުރިމަިތލަނަޒަރަކުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރު

ެއކަމެއްގަިއ  ،ބޮޑަށް ފުންކޮށް ވިސްނައި ވަރަށްނިކުންނައިރުގަިއ މި މަޖިލީުހގެ ުހރިހާ މެންބަރުްނ ެވސް 

ކަިއ ވެްސ ޓަސިޔާީސ ބޭނުމަށް ،ކަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ާވހަކަދައްކަންޖެހޭނީކަންއްބާރުލުންދޭންޖެހޭެނ ކަމެކޭ. އެ

ެއހެންވީމާ،  ބިނާކޮށް. މައްޗަށް  ގެ ރީ އިމުގެ ެތރޭަގއި ކޮންމެވެްސ ކަަހލަެގ އަސާެސއްތޫ ވާހަކަދައްކަންޖެހޭީނ ދުސް
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ތިޝާރީ ލަފަޔަކަށް އެދެން އަޅުގަނޑުމެން ސްކަމެއްގައި އި އޮތް  މިދެންނެވި ހަމަތަކުގެ މަތީން މިއަދު ިޚލާފު އުފެދިފައި 

 ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. ޝުކުިރއްޔާ.  ގެ މަޖިލީހުން ލަުދގަންނަކަމީ އެީއ ަވރަށް ޚުދުމުޚްތާުރ ކަމެއް

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން

ގަިއ މި މެންބަރަކު ނެތް ްފލޯ އިތުރު އެހެްނ  ނެވިވަގުތު އެިދަވޑައިގެން އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

މެންބަރުން އެަބ ތިއްބެވި. ހުޅުހެންޭވުރ  2އާދެ! އެދިވަޑައިެގންފައި ތިބި  ކަށް.ބަހުސްގައި ބަިއވެިރވެވަޑައިގަންނަވާ 

ރިފާޢު. هللا މާފަންނު ެދކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދު މޫސާމަނިާކއި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ަގއި ތިއްބެވި ެއއްވެސް ބޭފުޅަކު މި ބަހުްސ ފްލޯމެންބަރުން ނެތުމާއެކީ މިހާރު  2އެހެންނަމަވެސް، އެ އިއްޒަތްތެރި 

އެދިވަޑައިގެންފައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ދެން އާދެ!  ؛ނެތުމާ އެކީަގއިބައިވެރިވަޑަިއގަންނަވަން އެދިވަޑަިއގެންފައި

އާދެ! ހިސާބުން ރިޕޯޓުގެ ބަުހސް މަރުޙަލާ ނިންާމލަން.  އަރުާވކަށް ޖާގައެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތު

ކަމަްށ  އެހުްނ މިއަދުެގ ވޯޓުގަޑީަގއި އޮންނާެނ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. އާދެ! މިއަދުގެ ވޯޓުގަޑި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް މި 

ޖަާހއިރަްށ  12 މިއަދު  ،ތްޕުޅުން ލިބިފަިއ އޮންނަނީބޭފުޅުންގެ ަފރާބައެްއ ެގ ޕާލިމެންޓްީރ ުގރޫޕު ށްއަޅުގަނޑަ

ޖަހާިއރު.  12އެހުން އޮންނާނެ  ުހރި ކަންތައްތަކަްށ ވޯޓަށް ެއހުމަށް އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް. ެއހެންވީމާ، މިއަދު ވޯޓަށް

ްށ އެއާއެީކގައި އަޅުގަނޑުމެން އަމީންޢާއްމަ މައިޢުލާްނކޮށްލަން. ހަރި މެންބަރުންނަށް ، އެ ާވހަކަ އިއްޒަތްތެ އެހެންވީމާ

އާދެ! ެއހެންވީމާ، މިާހރު  އެސް ކޮށްލަދެއްވުމަށް..އެމް.ެއސްހުރިާހ މެންބަރުންނަށް ވާަހކަ  އިފިން އެ ވެސް ދަންނަވާލަ 

 ވޯޓު. އާދެ!ފަށާނީ. ން ހިނގަމަަސއްކަތް މަޖިީލހުގެ ޖަާހއިރު އަޅުގަނޑުމެން ދެން މި  12

 

 ]އަށް 12:00އިްނ  11:09 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 (ޤާސިމް އިބްރާީހމް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަިޖލީހުގެ ރައީސް 

 

 ންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ށް ހުރި ކަ . ވޯޓަށް އެހުމަ 7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ކަމަްށ ުހިރ ކަން އެހުމަށް  ވޯޓަށް  ،7ދެވަަނ ދަންފަޅީެގ މަސައްކަްތ ފެށުނީ. އާދެ! އެޖެންޑާ ނަންަބުރ އާދެ!  `.

 ަޖއްސަވައިދެްއވުމަށް.އްމު އަިރހުގަިއ ވޯޓުރަނގަީބލު ޢާއަީމން  އިއްޒަތްތެރި ެއހުން. އާދެ! އަޅުގަނުޑ އެދެން ވޯޓަށް

ކޮްށލަދެއްވުްނ އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. އާދެ! އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ެގ ދަށުްނ 5.1އޮީތ އެޖެންާޑ އައިޓަްމ ނަންބަުރ މި ލާނަން. އިއެންމެ ުފރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންަނވަ ގެމިއަދު
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މިނިވަްނ މުސްތަޤިއްުލ  ،އިޔާރުންނާފަނޑި ،ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ހުަށހެޅުމެއް. އެއީ ވަޒީރުންެގ މަޖިލީުހގެ ެމންބަރުންނާއި

 ،މިނިވަން މުސްތަޤިްއުލ މަޤާމުތަކުގައި ތިޭބ މީހުްނ މަޤާމުން ަވކިކުރުާމ ގުޅޭގޮތުން ،އިމުއައްސަސާތަކުެގ މެންބަރުންނާ

ކުރަްއވާފައިާވ ޙުކުްމ ަގއި 2017މެިއ  22އިން ްއޔާޟިޤަ sc-c/11/2017މް ކޯުޓެގ ނަންބަުރ ރީޕްސު

ވަަނ 95ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،ޕްރީްމ ކޯޓުަގއި އެދުމުންއެިދ ސުމަށް މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވު

ގެ ޓުެގ ފަނޑިޔާރުން ޕްރީްމ ކޯްޕރީމް ޯކޓަށް ހުަށހެޅިދާނެ ކަމަްށ ސުމާއްދާގެ ދަށުްނ އިސްތިާޝީރ ލަފަޔަކަްށ އެިދ ސު

ގައި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ އި މައްސަލަ ގެނިްނމެވުމުގޮތެއް  އިއެ މައްަސލައިގަ  ،ފައިވާތީވާނިންމަ މަޖިލީހުން

ވާފައިާވ މިރު ހުށަހަޅުއްަވއި، ތޮއްޑޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަްނ ތާއީދުކުަރއްޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 ހުށަހެޅުން. އެ ހުަށހަޅުން އިއްަވއިދެއްވުމަްށ އަމީންޢާއްމު ައިރހުގައި ދަންނަވަން. 

 

 ވުން:ިއއްވެމޭޒުން  އިދާރީ

ޮތއްޑޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ  ،މިުރ ހުށަހަޅުއްވައިޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަރު 

ވަނަ ާމއްދާެގ  95ޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަާސސީެގ އިބްރާހީްމ ޙަސަްނ ތާއީދުކުަރއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. ދިެވހިރާއް 

 ޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަޔަކަށް އެދުމަްށ.ސު އި ދަށުން މި މައްސަލަިއގަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އެދެން.  ން ތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެއްވުއާދެ! އިއްޒަތް

 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މިރު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ    ހުށަހެޅުއްވި މެންަބރު:

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޙަސަން   ތާއީދުކުރެއްިވ މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 37    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 03    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:
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 30    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަ

   33     ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 33        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ 3. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިިވ . ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނ30ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އެހެްނކަމުން، މި ހުށަހެޅުން ާފހެއްނުވި.   .33ލަ؛ . ޖުމ17ު. ފާސްކުރުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 33މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ން ދިވެިހރާއްޖޭެގ އިާދރީ ދާިއރާތަްއ ލާމަރުކަީޒ އުޫސލު) 2010/7ޤާނޫުނ ނަންބަރު އާދެ! ވަނަ ވޯޓު.  2އާދެ! މިއަދުެގ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އިން ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާއަްށ  56ެގ (ނޫނުގާވަނަ އިޞްލާުޙ ގެނައުމުެގ  3 ނޫނަށްގާހިންގުމުގެ 

ގުޅިގެން ސިޓީ  ސިީޓ ކައުންިސުލތަކުގެ ާބރުތަްއ ައލުން ކަނޑައެޅުއްވުމާ، ލިބިވަޑައިގެންފައިާވ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން

، އެ މައްަސލަ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީްނ އިކައުންސިލުތަކުެގ މެންބަރުންގެ މުާސރައާއި އިނާޔަތްތައް މުރާޖަޢާކުރައްވަ 

މެުދ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަކަްށ  ގޮތަްށ ފާސްުކރުމާ ންމެވި ނި އި ދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 37    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ހާޒިރުވެ ތިިބ 
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 35    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: 

   35     ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 35        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަުކ 35. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ ެމންބަރަކު ނެތް. ޯވޓުގަިއ ބައިެވރިިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

ދިެވހިރާއްޭޖގެ ) 2010/7ެއހެންކަމުން، ގާނޫނު ނަންބަރު  .35ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 35

ވަނަ  56ެގ (ހިންގުުމެގ ގާނޫަނށް ތިންވަަނ އިްޞލާުޙ ގެނައުމުެގ ގާނޫނު އުޫސލުން ރުކަީޒ އިދާީރ ދާއިރާަތއް ލާމަ

ކުެގ ސިީޓ ކައުންިސލުތަ ،ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާއަްށ ލިިބވަޑައިެގންފައިވާ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުންމާއްދާގެ )ށ( އިން 

ސިީޓ ކައުންސިލުތަކުެގ މެންބަރުްނގެ މުާސރައާިއ އިނާޔަތް  ،ގުޅިގެން ބާރުތައް އަލުްނ ކަނޑައެޅުއްވުމާ 

އާދެ! މަޖިީލހުްނ ފާސްވެއްޖެ. ތަށް ގޮ ންމެވި ނި އިިދރާާސކުރައްވަ ެއ މަްއސަަލ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ، އިމުރާޖަޢާކުރައްވަ 

 .ދެން މިއަދު އިތުުރ ވޯެޓއް ނެތް

 

 ނިންމުން 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދަުތރުުކރަނީ. އާދެ! ދެން މަިޖލީހުެގ ޖަލްާސއެްއ މި އަޅުގަނުޑ މަޖިލިސްެގ ޖަލްާސ ނިންމާލުމަްށ  ،އެހެންކަމުން

 ލާަނން. އާދެ! މަޖިލިސް ނިމުނީ.އި މެންަބރުންނަށް ދަންނަވައޮންނާނެ ދުވަސް އިއްޒަތްތެރި 

    

 .ނިމުނީ މަިޖލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

______________________ 




