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6201/18/52ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:00 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:39: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  25ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/25އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ގައި ަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިީޓގެ ސަްބ  9:30 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  މާިލއްޔަތުގައި  11:15ކޮމިީޓ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  އިޤްތިޞާދީަގއި  9:30. 1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ޤައުމީ ސަާލމަތުގެއި ގަ  11:15. 1
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ްއޒަތްތެރި ސަލާމަުތގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ އިކޮމިޓީތަކަުށް ައއި ަބއެއް ބަދަލުތައް. ޤައުމީ  -4.2

މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ކެޔޮޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

ޕާލިެމންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވަޑއިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ  107އިދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ 

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ 2016އެޕްރީލް  12ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެސް.އެމްއަކުން 

(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާްނކުރަން. އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގަިއ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް އުނގޫާފުރ هللاހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހަމަޖައްސަަވއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގަިއ 2016އެޕްރީލް  12.އެމްައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް  107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 އިޢުލާންކުރަން.

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމި ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ލާޙުގެނައުުމެގ ބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ޞް)ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާޫނނު( އަުށް އި 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު؛  -5.1

ގަިއ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު.  2016ެއޕްރީލް  12ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. ިމ ރިޕޯޓު 

ާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިީޓެގ ޞްސް އިމި ބިލަުށް އެއްވެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ގައްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީ

ލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު އިޖުތިމާޢީ ޞް އާ ެބހޭ ގާނޫނު( އަުށް ...ވަނަ އި)ަވޒީފާ 2008/2ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު އިްއޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ލިބިވަަޑއިގެންފައި އޮންނާނެ 

އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުަރން. މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުުމގައި ކޮމިޓީެގ ހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ  ކަމަުށް
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ދެއްވި އެއްބާރުލުމަުށް އަުޅގަނޑު ޝުކުރު ދަންަނވަން. މި ިބލު ތި ބޭފުޅުން ބައްލަަވއިެލއްުވމަުށް ފަހު މި ބިލަުށް ގޮތެއް 

 ހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ނިންމަވައިދެްއވުމަުށް އަުޅގަނުޑ ހުުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ފުރުޞަތުގައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަުށާއި، ިއްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިފައި  ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި، އިްއޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަްނ. މި

 45މިނެޓު  14ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަުށް  31މިނެޓު  31ަގޑިއިުރގެ ބަހުްސެގ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  1ވަނީ 

 2ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަުށް  21މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެްމ.ޑީ.ޭއއަުށް  22މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  3ުށް ނިސްަބތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަރަދޫއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ަރީއސް. މި ބިލާ މެދު ބަހުސްކުުރމުގެ މާނައެްއ ދެން މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި އޮްތ ކަމަކަުށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ، ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެވަނަ ކަމަކަުށް، ައޅުގަނޑަަކުށް ނުފެނޭ އެއްގޮތަކަުްށވެސް 

ވުޖޫދަުށް ައއުމުެގ . ކަމެއް އޮތީ ބާތިލުވެފަ ީއ މި ބިލު ވުޖޫދަުށް އައުމުގެ ކުރިން މީތި މިދެން މިއާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް. އެ 

އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން ދެން ކޮންމެހެން ، ރިއަކަުށް ނޫންތޯ ވާނީ. އެހެންވީމާވެއްެޖއްޔާ އެއީ ނުވިހާ ދަކުރިން ބާތިލު

އި ބަހުސްކުރާކަުށް ެވސް. މި ބިުލ ދެން ތަޅުމުން ބޭރުކޮުށްލަން ކަމެއް ކަމުގަިއ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގަ މުމި ބިލު މިއީ މުހިއް

އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަނީ. މި ވާހަކަ ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ަވރަުށް ފުންކޮުށް އަޅުގަނޑުމެްނ 

ބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. މަޖިލީހުން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ މިކަމުގެ އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތްތޯ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެ

ްނ މަތީ ނޫނުއަސާީސގަިއވާ ގޮތުގެމެދު ޤާ އްޙަކަމާނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ބިލުެގ ަގނޫނީ ސަފާސްވެގެން ުނކުތީމަ ދެން އަުޅގަ

ދިަޔ ކަން ހިނގައިމި ،ވަރަުށް ކަންޮބޑުވޭ މި ބިލު އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުޖެހެނީ. ބަލަން ޚިލާފު ކަމެްއތޯ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

 އްގޮަތކަުށްވެސް މިހާރު މި ބިލާ މެދު އެއްވެސް ފަރާަތކާ ތުން. އެހެން ެއކަން އޮތްަކމުގައި ވިޔަސް އަުޅގަނޑު އެ ގޮ

އަޅަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން މި ބިލު މިހާރުން  މި އަދި އަޅުަގނޑު ހުުށަ ،ޗެލެންޖުކުރާކަުށް ނެތިން. އަޅުަގނޑަުށް ފެންނަނީ

ސްކުޮށް ކަރާމާތް ވެސް ެގއްޭލނެ މި ބިލާ މެދު ބަހުކްޝަނާިއ މަޖިލީހުގެ ރިސްޑިގެ ޖުމިހާރަުށް ބޭރުކޮުށްލަން. އެއީ ަމޖިލީހު

އުދެފޭނެ. ުށައިފިއްޔާ. އަދި މަޖިލީހުގެ އިޚްތިޞާޞަކީ ކޮަބއިތޯ ވެސް ުސވާލުއަޅުގަނޑުމެން ގޮތްތަެކއް ދެން ނިންމަން ފަ 

ގޮތުން  ނޫނުއަސާސީަގއި އޮތްންތައްތައް. އަދި ޤާްސނަންޖެހޭ ކަމިއީ ވަރަުށް ފުންކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން މުސްތަޤްބަލުގައި ވި

މު ކަމެއް ަބއްޓަންވެަފިއ އޮތުމަކީ މުހިއް، ނުދާ ގޮތަކަުްށ ކަންަތއްތައް ޭރވިފައި ޖިލީހުގެ ބާުރ މުޅިން ކެނޑިގެންވެސް މަ
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 ވާނީގެންޚިލާފު ކަމެއް ކަމަުށް ވެ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން.

ދާ  ނުވަތަ ވެރިކަުމގެ ބާރުން ކުރާ ކަމެއްަގއި ބާރުން ބޭރަުށް ،ޚިލާފަުށް ބުނާ ރައްިޔތުންގެ ޙައްޤުތަކާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ގާނޫނުގެ އިމުގެ ތެެރއަުށް، ގާނޫނުެގ ތެރެއަުށް ވެއްދުމަުށް ަޓކަިއ  ކަމަުށް ވަންޏާ ކަހަލަ ގޮތަކަުްށ ގާނޫނުތަްއ ާފސްކުރާ

ޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގެ މަްއޗަުްށ ރިޢާޔަތްކޮުށް ޙުކުމްކުރަްއަވންނޫނުއަސާސީކޯޓުތަުކން ޤާބެހޭ  ދައުލަތުގެ ކަމާ

އެހެްނ  ވި ކަންތައްތައް ފިޔަަވއި،ބޭރުން ހުރި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި މިދެންނެ ލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެގަބޫ

ން އޮތްކަމުަގއި ިވޔަްސ އެހެން އެކަ، ނުކުރަން. އެހެންވީމާ އް ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ޙުކުމްކުރެވިދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެ 

 ،ތަފާތުވެއްޖެ ނަމަ ގޮތުން ެއްއެވސް ގާނޫނީ މައްސަލައެްއގަިއ ޚިޔާލު ނޫނުއަސާސީ ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތްމިހާރު ޤާ

ލަިއގައި ނިންމީމާ ދެން ކޯޓުން ގޮތެއް މި މައްސަ ޕްރީމްމިއަދު ސު، ޯކޓުން ކަމަުށް ވާހިނދު ޕްރީމްސް އިްއވާނީ ސުފަހުބަ

 ކަމުަގއި ނުފެންނާތީ މި ނުކުތާ ފާހަގަކުރުމަުށް ކަމެއްނެވުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިަގިއ ދެންއެްއޗެއް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ  ވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ޝުކުރިްއޔާ.ފަހު އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ ކުުރކޮުށްލާނަން. ދެއް

 ނެތޭ.  ސްކުރުުމގެ ބޭނުމެއްން ހުުށަހަޅަނީ މި ބިލު ދެން މިހާރު ތަޅުމުގައި ބަހުވާހަކަ ނިންމާލަމު އަދިވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލިމާލޭއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އިންމަނިކަުށް.އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވިލިމާލޭ

ަހމައަުށް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ގެންނަވާފަިއވާ ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނޭ  ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންނާޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި އާދެ! 

ދޫ ދާއިރަެގ މަރަ، ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުބައެއް ނުކުތާަތކުގެ ަމއްޗަުށް އަޅުގަނޑުެގ ކުރިން 

މު ާވހަކަފުޅެއް ކަުމގައި ދަންނަވަްނޖެހޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވެނ ޝަރީފް އެ ދެއްެކވީ ވަރަުށް މުހިއް މެންބަރު އިބްރާހީމް

މު އެއްބައި އެއީ ދުސްޫތީރ މެ މުހިއްްސތޫރީ ހަމަތަކުގެ އެންގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާއި އަދި ދު ،ފަދައިން

 ރު ވަިކވެފައި އޮތް މި ނިޒާމުގެ ބާ 3ކޯޓަުށް އޮތުން.  ޕްރީމްމަ އެ ކަެމއް ނިންމުމުގެ ބާރު ސު މައްސަލަެއއް ކަުމގައި ވާނަ

ޢުޔެްއ ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެންަނުށް އެބައޮތް މިހާރު ރަ ގެ މި އިްޞލާޙ2008/2ާ، ހިޔަލުގައި ވާހަކަަދއްކާ ކަުމގައި ވާނަމަ

ައޅުގަނޑަުށް ވެސް ، ފެންނަން. ެއހެންވީމާ ކޯުޓގެ ވިސްނުން އޮތް ގޮތް ަވރަުށް ރީއްޗަުށް  ޕްރީމްލިބިފައި ހަމަ ސު

ހިސާބުްނ  ނުވާނެ. އަދި މިުށް ވެްސ ޖާގަީދގެންގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި މިއަުްށ އިތުރަުށް ބަހުސް ައޅުގަނޑުމެން ކުރުމަ

ގޮތުަގއި އޮތުން ައޅުގަނޑު ވެސް ަހމަ ތާއީދުކުރާތީވެ އެ ވާހަަކ  ގެމައްސަލައެއް ލާ އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ނިންމައި

ފާުޅކުެރވިއްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެުޅއްވުމަުްށ  ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދެން މިއަުށް ޚިޔާލު
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ދެން އެ ހިމެނޭ ނުކުތާގެ މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަުށް ޓަކަިއ ފަހުގައި  ސްކުރުމަުށްބަހުދެން އެ ދުވަހު މަޖިލީހު ތަޅުމުގައި 

އޮތް. އެ ބޭފުޅުން ފުކޮުށް ރިޕޯޓުގައި ެފންނަން އެބަކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވާފަިއވާ މަސަްއކަތް ވަރަުށް ސާ

ޔުންތަކާއި ކަންތައްަތއް ުގޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ހޯއްދަންޖެހޭ ލި ކަތްޕުޅު ކުރެްއވުުމގައި ކަމާމި މަސައް

 ގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2016މާރިޗު  28 ކޯޓުގެ ނަންބަރު؛ ޕްރީމްުމގެ ތެރޭަގއި އެ ބޭފުޅުންނަުށް ސުހޯއްދަވައިެދއްވު

ލާޙަުްށ ގޮތުން މި އިޞް ވިާދޅުވާއިދާރާއަުށް ފޮނުްއވާފަިއވާ ސިޓީއާ ހަވާލާދެްއވާފައި އެަބއޮތް. އެ ބޭފުޅުންގެ ސިޓީަގއި 

މަތީން އަދި  ގައި ކަނަޑއެިޅފައިވާ ގޮުތގެ(ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯުޓތަކުގެ ގާނޫނު) 2010/22ނަންބަރު  ގާނޫނުއިރު ބަލާ

 އިމުކުރުމުގެ ބާުރގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޯޓެއްޤާ ފުގެ ޢަދުލުއިންޞާދިވެހިރާއްޖޭ  ،އެްއވެސް ގާނޫެނއްގެ ދަުށުން ވިޔަސް 

ތެއް ނުވަތަ އަުޑއެހުމެއް ެއއްެވްސ އައިރު އެ ޓްަރއިބިުއނަލްގެ އެްއވެސް އިޖުރާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ނުވާވަޒީާފއާ ކަމުގައި 

ވަނަ  7ހެދުމަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޮގތަުށް ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގަާވއިެދއް ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮުށް ހިންގޭ

 ަގިއވާ މާއްާދތަކާއި ޞަރީޙަ ނައްޞުަތކާވަނަ ބާބު 6 ނޫނުއަާސސީގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ އާއިމާއްދާ

، މަޝްރޫޢު ގާނޫނަކަުށް ނުވަތަ ަގވާއިދަކަުށް ވާނެތީާއއި އަދި ޣައިރު، ރު ދުސްތޫރީޣައި އަދި ،ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފު

ިއ އަދި މުަވއްޒަުފން ކަންތައްތަުކގެ ދާއިާރގަ ،ފުގެ ބާރުގެ އިާދރީ އަދި މާލީޖުޑިޝަލް އެޑްމިޝަން ނުވަތަ ޢަދުލުއިންޞާ

ނޫނުއަސާސީ އަދި ކޯޓުތަުކެގ ތަެކއް މަތިކުރުމަކީ ބުނެވިދިޔަ ޤާ ނުހިމެނޭ ދާއިރާއެއްގެ އިދާރީ ނުވަތަ މާލީ މަސްއޫލިއްޔަތު

، ކަނޑައެިޅގެްނ ޚިލާފު ކަމަކަުށް ވާނެތީ އެޅިފަިއވާ އަސާސްތަާކިއ މުބާދީތަކާަކނޑަަނއްޞުތަކުން  ގާނޫނުގެ

ތަކާއި އިދާރީ ކަންަތއްތަްއ، މުަގއި ނުވާ ޓްރައިިބއުނަލެްއގެ އިޖުރާައތުކޯެޓއް ކަ ފުގެ ބާބުގައި ިހމެނިފައިވާޢަދުލުއިންޞާ

ގޮތަުށް  ހަވާލުކުރެވޭ އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަނާމާލީ ކަންތައްތައް އަދާކުރުުމެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް ޖުޑިޝަލް 

ސާުފކޮުށް އެނގޭނެތީ މި ވާަހކަތައް ވަރަުށް  ކަމެއްކަން ޫރޢުުރ މަޝްަޣއިރު ުދސްތޫރީ އަދި ޣައިގާނޫނެއް ހެދުމަކީ 

އަުޅގަނޑަީކ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކަުށް  ؛ސާފުކޮުށް އެބަ ަބޔާންކުރޭ. ައޅުގަނޑަުށް މި ރިޕޯުޓ ކިޔާލީަމ ސިފަެވގެންދިޔަ

ނަމަވެސް މި  ؛ވެސް ދިޔަ މީހެއް ނޫން. އަދި އޭގެ ެއްއވެސް ބައެއް މީގެ ކުރިން އަުޑއަހާފައިވާ ަބއެއް  ދުވަހަކު

މަ. ގެންދިޔައިއަދާކުރަންޖެހެނީ މި ބައިބައި މިހެން ފެނި އިްއޒަތްތެރި މި ކޮމިޓީން ކުރައްވާފަިއވާ ބުރަ މަސައްކަތަުށް ޝުކުރު

އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ އިްއޒަތްތެރި  ،އެ ސަބަބަުށް ޓަކަިއ އެ ބޭބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ،އެހެންވެ

އެ ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުމަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތްތެރި މެންބަރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަ ،މެންބަރު

ލާފައި މިކަން ވޯޓު ގަީޑގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލުމުަށް މި ބަހުސް ހުއްޓައިހިސާބުން  ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން މި

 ދަންނަވަން.  ފުރުޞަތު ދެްއވީތީ ޝުކުރުޑަުށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މާ ދެއްެކވުން ދޫކޮުށްލެްއވީފުޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

ބަހުސްގެ ަވގުތަުްށ  ގަިޑއިރުގެ 1ގޮތުން އަުޅގަނޑު  ވާވިދާނެ. މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގައި ސް ނިންމާލެއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަހު

ސްކުރެްއވުމާއި ނުކުެރއްވުން އޮންނަނީ. އެްއވެސް މެންބަރަުކ ރި މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުަގއި ބަހުދޭންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެޖާގަ

ން. ނޫނީ ސްގެ މަރުޙަލާ ކުރުކޮުށްލަހިސާބުން ބަހު އެދިަވޑައިުނގަންނަވާ ކަމަުށް ަވންޏާ އަޅުގަނޑަުށް މި އޮންަނނީ އެ

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  އޮތީ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުގައި. ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މި، ހެންވީމާނިންމާލަން. އެ

އޮތީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދޫކޮުށްލެއްވީމަ ހަމަ ެއކަން ފުރިހަމަވާނެ. މެދުހެންވޭރު  މި އަރުވަން

އޮތީ. ފުރުޞަތު ދޫކޮުށްލައްވާ ކަމަުށް ވަންާޏ  ލީ ޢާޡިމަުށް ފުރުޞަތު އަރުވަން މިޢަ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަޅުގަނޑު އެހެން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަުށް ވެސް ފުރުޞަތު...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ގޮތުން މި ގުޅޭ  ޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙާ)ވަ 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ގުޅޭގޮުތން އަޅުގަނުޑގެ ބައެއް ކަންބޮުޑވުން ހުރީތީވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ.  ތަނަުށް ފޮނުވި ރިޕޯޓާ 

ގޮުތގަިއ  ބޫލުކުރާ ލާޙު ޙަޤީޤަތުގަިއ ހުުށަހެޅުމުގެ ެއއް މަޤްޞަދަީކ ައުޅގަނޑު ގަޞްމި އި  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކޮުށް އަތޮުޅތަކުަގއި ަވޒީފާަގއި އުޅޭ ފަާރތްތައް ަވޒީފާއިން އެްއވެްސ ައދި ވަކިން ާޚއްޞަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި 

ކޮުށް ސިޔާސީ ގޮތުން ެއ އަދި ވަކިން ާޚްއޞަ، މާދިޔައިހުރެ ވަިކކުރަމުން ނޫނީ ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ،ސަބަބެއް ނެތި

 ކަުށް ނިސްބަތްނުވާތީވެ ަވކިކުާރވަިކކުރުން؛ބޭނުންވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއައްކަްތކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ނުވަތަ މަސަ، ފަރާތްތައް

އިބިއުނަލަުށް މާލެއަުށް އާދެ! އަތޮޅުަތކުަގއި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައް ވަޒީާފެގ ޓްރަ ،ފަހު އެ ފަރާތްތައް ވަކިކުރުމަުށް

ކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހެޅި ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހައެއް  ،އިޖެހޭތީވެ އެކަން ޙަޤީޤަތުގައި ލުިއކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައަންނަން

 އި އެއް ބިާނއެއް ބޭނުންކޮުްށގެން ވަޒީާފއާ ޙަޤީޤަތުގަ  ،ލާޙެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. މީެގ ެއއް ޭބނުމަކީއިޞް

ކަންކަން ވާނެ ގޮްތ  އަުށް ަނއިސް މިބެހޭ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަުށް ފަސޭހަކޮުށްދިނުން. އަތޮޅުތަކުަގއި ތިބޭ ފަރާތްތައް މާލެ

.ޕީ.އެމްެގ ޕީ ،އްލުކޮުށްދިނުމަުށް. އަދި މި ބިަލުށް ވާހަކަދެްއކިއިުރަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ޮބޑަުށް ފާހަގަކޮުްށލަން ބޭނުންވޭޙަ

ގަުޅ ރަުށް ރަނހުރިހާ މެންބަރުން މި ބިލަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކޮުށް ވަ ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން؛ ދެ މެންބަރަކު ފިޔަަވއި

ވާހަަކދެއްކެިވ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ މިއަދު ރައީސް  ބިލެއް ކަމަުށް ފާހަގަކޮުށް

ޔާމީން ބޭނުންފުޅުނުވީމަ ދެން އެކަމެއް ކުރިައކަުށް ދާކަުށް ނޯްނނާނެ. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލިސް. ރައްޔިތުްނގެ 

ބާުރ  3 ،ޔިތުންނަުށް ކަންކަން ކޮުށްދޭން އޮތް ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ ބަދަުލގައި ެފނިގެން މި ދަނީގެ. ރައް 

ތެދުވެ  ބާރު ދޫކޮުށްލާފައި މިއަދު ތަން. ރައްޔިތުންނަުށް އޮތް ވަިކވެފައި އޮތް ތަނެްއގައި އެްއކުރުމަުށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ުށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކިހިނެްއތޯ ދެން ހަދާނީ؟ ހިނގުާށޭ ބުނެޭވކަ މި ބުނަނީ މިއަކަުށް ނެތޭ ައނގައިން ވެސް
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ދެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ހުއްޓައިލާފައި ސަުރކާރަުްށ ސްނުކޮުށް ހުއްޓާލަން. ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހައެއް، މަންފާއެއް ކޮުށްބަހު

ގޮތް ހަދާަކުށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިތާ . މި އުޅެނީ އަުޅގަނޑުމެން ސަުރކާރަުށް ފަސޭހަ ގޮތްފަސޭހަ ގޮތްގޮތް ހަދާލަން

އިދިޮކޅަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ހަމަ  އާން. އެހެންނަމަވެސް، އެއިދޭގޮތް ހަދަރަނީ ަރއްޔިތުންަނުށް ފަސޭހަ ގޮތްމަސައްކަތްކު

ތަން.  މުންދާދާއިރުގަިއ އޭަނއަުށް އެހީވާްނ ކަންކަން ކުރަލާފައި ަވގަކު ަވއްކަންކުރަުމންކަނޑައެިޅގެން ަރއްޔިތުން ޫދޮކުށް

 ޕްރީމް އެބަ ސު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ހޭ ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުާވންޖެ

ކޯޓަުށް ލިބިގެންާވ  ޕްރީމްއެ ބާރު އެއީ ސުކުރުުމގެ ެއއްވެސް ބާެރއް. ޓަކަުށް ނޯންނާނެ މިތާ އޮންނަ އިޞްލާޙެއް ބާތިލުކޯ

ކޯަޓުށް ލިބިގެންާވ ބާރުތަކުެގ ެތރެއިން، އިމުގެ ތެެރއިން ެއ ފަރާތްތައް މަސަްއކަތްކުރަން  ޕްރީމްސު ބާރެއް ނޫން.

ކޯޓު ތެރޭގައި  ޕްރީމްގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ސުއަޅު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑު މި ވަގުތު ވެސް ޮގވާލަން. 

ތައް ެވސް ބާއްާވ. އަމިއްލަ ަބއްދަުލވުންތައް ވެސް ާބއްވާ. އެތާ ތައް ެވސް ހަދާ. އިތުރު ބައްދަުލވުންއިތުރު މީޓިން

ތެރޭގައި ތިބެނީ މާ ރީތި ަބެއއް ނޫން. ރިޝްވަުތ ހިފައިގެްނ ތިބޭ މީހުން ތިބެނީ. ބަރަހަނާ ފިލްމުކުޅޭ މީހުން ތިބެނީ. 

ންނަުށް ޓަކައި ހަދާ ގާނޫނެއް ޔިތު އަޅުގަނޑުމެން ރައް ،ދެން މި ފެންވަރުގެ ބަޔަކު ނުކުމެ އަޅުގަނޑުމެން ަކއިރީ މި ބުނަނީ

ަބއިގެން ކިހިނެއްތޯ މި ވީއޭ. ދެން މިވަރު ބަެއއް ަބއިތިއްތި އިޞްލާޙު ވެސް ބާިތލުލާޙު ލީމަ މި ބުނަނީ ނޫނެކޭ. އިޞް

އަުޅގަނޑުމެން ކުރިައުށްގެންދާނީ؟ ކޮބައިތޯ މި ޤައުމުގެ ޢަދުލުއިންޞާފު ގެެނޭވނެ ގޮތަކީ؟ ކަނަޑއެިޅގެން،  އުމުޤަ

ނުވަތަ ގަާވއިާދ ޚިލާފަުށް އެ ބާރުތައް ، ކޯޓަުށް ނެތް ބާރުތަކެއް ނަގަމުންދާކަން ޕްރީމްއެިޅގެން ސުކަނޑަ

ތަނުގެ،  އޮތް މީގެ ކުރިައުށް ބަލައިލާއިރު. މިނަުށް ކަނޑައެޅިގެން ެއނގެން އެބަބޭނުންކުރަމުންދާކަން އަޅުގަނޑުމެން

ތެދުވެ މައިކުން  ްނ ކޮމިޝަން ވާހަކަދެއްކީީތވެ؛ އަސްޢަދުޝަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއެްއގައި ކުރީގެ އިެލކް

ވެ ގެންގޮސް ެވސް. ކަނޑައެިޅގެން މިތާ ކޮމިޓީއެްއގައި އިލެކްޝަން ކޮމިަޝން ވާހަކަދެއްކީތީ  ވާހަކަދަްއކަބަލަ އެއްފަހަރު

ަފއިވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަން ނޫނުއަާސސީަގއި ލިޔެކަުމގައި ޤާ . ކަނަޑއެިޅެގން އެއީ ނުކުރެވޭނެ ކަެމއްއޮތީ ޙުކުމްކޮުށްފަ

ނޫުނއަސާީސގައި ިލޔެފައި އޮޭވ. މެންަބރުން ވަކިކުެރވޭނެ ގޮތް ޤާ ވެސް ކުރީ. ކަނަޑއެިޅގެން ިއލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ

ދި ގާނޫނުގައި އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެ ފަހުން ހެ ،ކޯޓަުށް އެބަ އޮތް އަންގާފައި  ޕްރީމްކަނަޑއެިޅެގން ސުއެކަން ވެސް ކުރީ. 

ކަންކަން އޮއްވާ  އެބަ ހަދާތޯ؟ ނަހަދާ. މި ކޯޓުތައް  ިއ ދެކުނުގައި ހަދަންވީ ކޯޓުތައް؟ ހައިއިތޯ ކޯޓުތައް؟ އުތުުރގަޔާ ކޮބަ

 ޕްރީމް ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ދެންނެވޭކަުށް ސުކުއްލިައކަުށް ގާނޫނީ ކޮންމެވެްސ މާއްދާއެއް ނަގާފައި މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ކޯޓުން ބުނާ  ޕްރީމް ހަމަ ސު؛ އަުޅގަނޑު އާދޭްސކޮުށްފައި މި ދަންނަވަނީ މެންބަރުންނަުށް ،ކޯޓަކަުށް ނޯންނާނެ. ހެޔޮނުވާނެ

ތުން ްއޔަމްސީލުކުރަން ތިބި ބައެއްގެ ހަިއސިލެވޭކަުށް ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުން ތައްަޗކަުށް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ދީލައިކޮންމެ އެ

ތަންތަނުގައި ޖަދަލުކުރަން. އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި.  ެޖހޭކޯޓާ ވެސް ޖަދަލުކުރަން ޕްރީމްއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ސު

، ޖުިޑޝަރީ ވެސް ހަމައިން ނެއްޓި ، އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންގެ އަިމއްލަ ޙަްއޤަކު ނޫން. ސަރުކާރުގެ ދިފާޢުގަެއއް ނޫން. 

ޖުޑިޝަރީ ދިމާ އިިދކޮޅަުްށ  ،ފެުށީމަ ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ނުކުމެ ބުނަންޖެހޭއަނެއް ފަިޅއަުށް، ދިމާ އިދިީކއްޔަުށް ދާން
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، ންވީމާނިއުަޅެއއް ނުގަނެވޭނެ. އެހެ ނުގަެނވޭނެ. އެބަދެއޭ. ކަނޑައެިޅގެން ރަްއިޔތުންނަުށް އޮންނަ ޙައްޤުތަކެއް ނަގަެއއް

ންތައްތައް. އިްއޔެ ކަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ވެސް އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ މި ،އެކަމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑު ިމ ދަންނަވަނީ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ގެނަިއ ދުަގއި ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙެއްކަްނ، މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ މި މަޤްޞަ އަޅުގަނޑު

ތައް ކޮުށްދެްއވަނީ ބަދަލެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މި ކަންތައް ބަދަލަކީ މި ކަމުގައި ގެނައި 

މި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިއީ ދެވަނަ ފަހަރަުށް ރައްޔިތުންނާ  ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން،

ދާއިުރަގއި އެ ފަރާތްަތއް ބުނާނެކަން  ރަނީ އެ ރަްއޔިތުންނާއި ހިސާބަުށްހިސާބަުށް ދާންޖެހޭ ބައެއް. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކު

  ..ކަ.ވާހަ . ނިުއޅައިގަތްވާހަކަ ިއގަތްރައްޔިތުންގެ އެތައް ަބއިވަރު ބާރެއް ނަގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ކާުށިދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ކުރިއްޔާ އިޝު

 ނަސީމަުށް. ފައިޞަލް

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

ުޅގަނޑުމެންނަުްށ ކުރަނީ އެއްވެސް ހާލެއްަގއި އަ މިބަހުސް  ސް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުރައީ ްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ އި

ންޖުކުރާކަުށް ނޫން. އަދި ގައި އެްއގޮަތކަުށްވެސް ޗެލެލިބިފައި އޮތް ލިުޔމާ ދޭތެރޭތް ލަފާ ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެން ލިބިފައި އޮ

އި ހަމަ މަޖިލީހުގެ އަނެއްކާެވސް މެންބަރުންގެ ހުރި ޚިޔާލު އެ ބަދަލުކުރާކަުށް ވެސް ނޫން. އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ފެނޭ މިކަމުގަ

މު ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މުހިއް  ކަމަކި ޙަޤީޤަތުަގއި މި ،ގެންދަން. ސަބަަބކީ ކުރިއަުށް  ބެލުމަުށް ޓަކައި ވެސް މި ބަހުސް

ގަނޑުމެންނަުށް މި ފުރުޞަތު ޅު އެހެން ގާނޫނަކުން ވެސް އަ ންޏާގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން މި ކަންތައް ނުވާ ކަމަުށް ވަ އެއް

އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި  ންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ހޯދެ

ހޯދަން  ލަތައް ޙަްއލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއްއެ މީހުންގެ މައްސައެކު  ފަސޭހަކަމާވަޒީާފއަދާކުރަމުންދާއިރު ރަުށުަގއި ތިބެގެން 

ުނވަތަ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިފައި އޮްތ ، ަރއްޔިތުންނަުށްލެއްަގއި މި ަދއްކާ ވާހަަކއަކީ ެއއްވެސް ހާ ގަނޑުމެންއެބަޖެހޭ. އަޅު 

މެންބަރުން ވެްސ ްއޒަތްތެރި އި، ދަނީ އަބަުދވެސް އަުޅަގނޑުމެން ބަލަމުން މިޙައްޤެއް ިނގުަޅއިގަންނަ ވާހަަކއެއް ނޫން. 

ރާއްޖޭެގ ކަންތައްަތއް ިއރު، ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި. އެހެންވީ  ރު ޙައްޤުތައް ެގންދަނީ އިތު ަބއްލަވަމުން މި އަބަދުވެސް

ުކޑަ ގޮތަކަުށް ކަންތައްަތއް ޚަރަދުއެކު  ފަސޭހަކަމާލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިނގަމުންދާއިުރ  ،އޮތީ މިހާރު މި

ރު ހޭނެ ކަމެއް. މިހާ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ުކރަންޖެއެއީ ދިއުމަކީ ހަމަޖެހިގެން

ކަމަުށްވަންޏާ ނުވަނީ. އެހެންގޮތް  ވާގާނޫނަުކން އެ ކަންތައް  އެއްކޮންމެވެސް  ،އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

އަޅުގަނޑު  ،ތަުކެގ ގާނޫނަުށް ބަދަލެއް ގެނެްސގެން ނަމަވެސްވަންޏާ ކޯޓު. އެހެންކަމަުށްނުވަނީއަޅުގަނޑުމެންނަުށް 
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 ؛އަނެއްާކވެސް އެހެން އިޞްލާެޙއް ހުުށަހަޅައިގެން ނަމަވެސް  ،ކޮުށްގެންހަމަ މަޝްވަރާ ނޑުމެންގަބޫލުކުރަނީ މި ކަމަކީ އަުޅގަ

ކީ މިއީ ރަނގަޅު ކަެމއް މިކަން ކަމަ ުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިކޮންމެ ބަޔަކު ހުުށަހެޅިޔަސް މައްސަލަެއއް ނެތް. އަ

ވެސް ރާއްޭޖގެ އެިކ  ަގއިތަކުމިދިޔަ ދުވަސް ުށް މި އިޞްލާޙުނައަޅުގަނޑުމެން . އެހެން މި ދެންނެވީކަމަުށް ވަންޏާ ކޮުށްފި

ގޮސްފި ކަމަުށް ވަންޏާ ެއ ފަރާތްތަކުން މިކަން ފާސްެވެގން ަބއެއް  ވަރަކަުްށ ުޒވާނުންނާއި ހިސާބުތަކުން ހަމަ ކޮންމެވެސް 

ގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަޅު ންދިޔަ.  މިއަދު އެހެންނަމަވެސްިއިވގެތައް ފަރާތްތަކަުށް ލިބގެންދާނެ ފަސޭހަކަމުގެ އަޑު

 ،ދެންނެވި ފަަދއިން ަވކިން މި ފާސްކޮުށް  ކުރިންވެސް ކުަރނީ  އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ިމއާ ދޭތެރޭަގއި ބަހުސް މި 

ކުެރވޭނެ އެްއވެްސ ކަމެްއ ނެތް ާފސްކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ވޯޓަުްށ  . އަޅުަގނޑުމެންނަުށް މިއަުށްކަުށް ނޫންފާސްނުކުރާ

ލާަފއި ވަތަ އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކައިއި ނުނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކޮުށްލާފަމިއަދު ާބްއާވކަުށް ވެސް އެހުމެއް

މި ފުރުޞަތު ހޯދައިދެވެން އޮތީ؟  ގާނޫނަކުންތޯދެން ކޮންބަލަންވީ އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާލަންވީ. އެހެންނަމަވެްސ، 

އަދާކުރަމުންދާއިރު ތަފާތު  ންޮކޅުތަުކގައި ަވޒީފާރާއްޖޭގެ ެއކި ކަ ،ނެއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އްލުކުުރމަުށް ޓަކައި ިމއަދު އަނެއްާކެވސް ބޮޑު ޚަރަދުކޮުްށގެން މާެލ އެ ަމއްސަލަތައް ޙަ  .އެކި ަމއްސަލަތައް ދިމާވަމުންދަނީ

ދަނީ ލިޭބ  ނޑުމެންނަުށް އަބަދުވެސް މިވެސް ލޯނެއް ނަަގން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ އައިްސގެން އެ ކަންތައްަތއް ނިންމަން

އަުށް ވެސް އަންަނ ނިޔެ. އެއީ އަންނަ ބަދަލުތައް. ުމޅި ދުދަނީމި  ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު އިތުރުވަމުން ،މިންވަރު މަދުވެ

ްނީވ ބަހައްޓަވެސް  ޢަމަލުތަކެއްހުރިހާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ބަދަލުތައް. އަުޅގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

ެވސް އެހެން ފަރާތަކުން އިތުުރ މި ގާނޫނަުށް ކޮންމެ ،ވާނެ ގޮތަުށް. އަުޅގަނޑުގެ ެއދުމަކީ ފަޭސހަތުންނަުށް ލުއިމިއަދު ރައްޔި

ނަުށް ުޅގަނޑުމެންނޫނުއަސާީސއާއި ގާޫނނުތަކުން އަހުުށަހަޅައިގެްނ އަުޅގަނުޑމެންގެ ޤާޞްލާޙެއް ކޮންމެވެސް ގާނޫަނކަުށް އި

އްުޤަގިއ ްނގެ ޙަވެސް މިކަން ރައްޔިތު ުޅގަނުޑމެންނަުށް އެކަން ކުެރވޭ ޒާުތގެ އެްއޗެއް ހުުށަހަަޅއިގެންނުވަތަ އަހުއްދަ ލިބޭ، 

 ކުރުން. ުޝުކރިއްޔާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް. ތައްކަންތައްމި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އި  މި އަރުވަނީ ވިލުފުުށީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އި

 ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުުށީ

ސުޕްރީމް ގޮތުން  އުޅޭ ިއޞްލާޙާ ބެހޭ ހުުށަހެޅިގެން މި އީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ މިއަދުއްޒަތްތެިރ ރައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

ުށް ބަލައިލާ ކަމަްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަުށް އް އިބައެ ން ގޮތު ާވ ބަޔާނާ ބެހޭ ކޯޓުން ނެރެފައި

ހަމަ އެ ގާނޫނުެގ  ؛ކަނަޑއެިޅގެން ފަނޑިޔާރުން ،ބަބުނޭވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި އެ 141ނޫނުއަސާީސގެ ވެއްެޖއްޔާ ޤާ
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ކުރުމުެގ ޤާއިމު ޢަދުލުއިންޞާފު ިއކަން،ކަކީ ކޮބަބާރުތަކޯޓުަތުކގެ ބަބުނޭ ކޯޓުތަކަކީ ކޮބަިއކަން، އެ ވަނަ މާއްާދގައި 41

 141ނޫނުއަސާސީގެ ނޑުމެން ދެން ބަލައިލަންޖެހެނީ ޤާހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ ސާފުކޮުށް ލިެޔފައި އެބަހުރި.ބާބުގައި ވަރަުށް 

ވަަނ  43ސާސީގެ ނޫނުއަޤާއެބަ ައޅުގަނޑު ބަލަންޖެހޭ ގައި ހަމައެއާެއކު  ،އިމާއްާދގެ )ނ( ބަލައިލާފަ 41ވަނަ މާއްދާއާއި 

ކަންކަމުގައި ދެން އަުޅަގނޑުމެން މިފަދަ  އިވެސް އެބަބުނޭ މި މައްސަލައިގަ ވަނަ މާއްދާަގއި 43ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ މާއްދާ،

ވެސް އެބަބުނޭ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި 144ޕްރީމް ކޯޓަުށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ވާހަކަ. ދެން ހަމަ ޢަމަލުކުރުމުގައި ސު

ނޫނުއަސާސީން ފެންނަން. ގިނަ ހުއްޖަތްތައް މިހިރީ ޤާ މިކަން ނުކުރެވޭނެ ވަރަުށް އިމިހިރީ މީގަހަކަެއއް. މިއާ ގުޅުންހުރި ވާ

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ހިނގާ ކަންކަމުެގ ތެރެއަުށް ދެ މީހަކު ދޭތެރޭަގއި ހިނގާ މުޢާމަލާތެއް ަވއްދަން  ،މި ބުނާ ވާހަކަައކީ

ކުރާ ކަންަތއްތަްއ ޝަރުޢީ ކޯޓެްއގެ ތެރެއަުްށ ކުން ޓްރަިއބިއުނަލައޮންނަ ހިނގާ މުޢާމަލާތެއް ބެލުމަުށް  ،ވެގެން އޮންނަ

ވަރަުށް ސާފު ވާހަކައެއް އެއީ.  ނުނިންމޭނެ. ންމިދާނެހޭ؟ނޫނީ އެހެން ބަޔަކަުށް ނި  ،ވައްދަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން

. އޮތީ ސީން ލިބޭ ކަމަުށް މިނޫުނއަސާ ވެސް ޤާ ލުކުރުމުގެ ބާރުދަންނަވަނީ މިފަދަ ކަންކަން ބާތި އެހެންވީމާ، މި

 ގެން ހަދާ ގަވާއިދެއް ލިބިން ބާރުގާނޫނެއް ނުވަތަ ގާނޫނު ،ބުނަނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި 144ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ކުން އަދި ވަކި ފަރުދަުކ އެހެން މުއައްސަސާއަ ؛ބަޔަކު ނިންމާ ،ސް ވީނަމަވެ ކަމުގައި އްނިންމުމެނިންމާ މީހަކު އަދި ،ވެސް

. ވަރަުށް ވީނަމަވެސް އެ ނިންމުމަކީ ބާތިލު ނިންމުމެއް ކަމަކަުށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމިދާނޭ މުމެއް ކަމުގައިނިންނިންމާ

ޤާނޫުނއަސާީސެގ ، މި ކަންކަން ނޭނގޭ ބަަޔކު ،ތަނަުށް އަލަުށް އައި ަބޔަކު  އް މިީއ. މިކެސާފުކޮުށް ލިޔެފައި ހުރި ވާހަަކތަ

ވޭ. މިތާ އަބަދު ދައްކާ ދެއްކީމަ އަުޅގަނޑުމެން ހައިރާނެއް ނު މި ވާހަކަ މިތާ ބޭރުގަނޑު އޮންނަ ކުލަ ނޭނގޭ ބަޔަކު

ކީ ކޯެޓއް ނޫން. ޓްރައިބިއުނަލަކީ ކީްއކުރާ ބައެއްތޯ؟ ރައިިބއުނަލަޓް އުޅެނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ކުރަން މި ވާހަކަ މިއީ. ދެން 

ނުން ކުރާ ކަންތައްތަކެްއ ތަ ނެއް. އެހެންވީމާ، އެދެމެދުގައި ޮއންނަ ކަންތައްތަކެއް ޙައްލުކުަރން އޮންނަ ތަ ގެއެއީ ދެ ފަރާތު

ނޫންނަމަ  ،ދޭން މި ހާވަލުކުރަީނ ގަާވއިދަކުން ނޫންނަމަ އުޫސލެއްގެ ދަުށުން މި ހަވާލުކުަރނީ ދަުށު ކޯޓަކަުށްހިންގައި

 އި އެަބއޮވޭޯކޓުތަާކ ބެހޭ ގާނޫނުގަ . ެއ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ.މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަުށް. އެހެެނއް އެ ކަމެއް ުނކުރެވޭނެ

ުށް ލިޔެފައި އެބައޮތް. ަތއް ވަރަުށް ސާފުކޮއި، ކޯޓުތަުކގެ އިޚްތިޞާޞްކަނޑައެިޅގެން ކޯޓުަތކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަކާ

އަުޅގަނޑުމެން ީކްއވެގެންޯތ  ނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަން؛ނުކުެރވޭމި ކަންތަެކއް އެ ނޫން ގޮތަކަުްށ  އެހެންވީމާ،

ރަުށު ކައުންސިލުތަކުންނޭ މިކަން  .ހަމަ އެއްގޮތް ނޫންތޯ ވާނީ ؟ވެިރޮކުށް މިކަން ކުރަން ނުނިންމީމެދު ތައްރަުށު ކައުންސިލު

ހަމަ މިއަދު ލާ ކޮންމެ  ުށް މިހެން މި ކުރީ ކީްއެވެގންތޯ؟ވެސް ދާނެ ިއނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަުށް ނުކޮ ނިންމި ކުރާނީ

ުނވާނެ. އެހެންވީމާ،  ކުރިޔަަކސް އެ ކަްނތަކެއްވަކާލާތު  ަގއި ިއ ހަމަކަމަުށް ކަނަޑއަޅަން މިތާީމގައެްއޗެްއ ލާފައި 

މި ކަންކަން  ،ވެސް  އިުރގައިައސާސީއަުށް އިޞްލާޙުަތއް ގެަނއިނޫނުޤާ، ވެސް  ނޫނުއަސާސީ ހެދިއިރުގައިއަޅުގަނޑުމެން ޤާ

ލިއްޔަތުތައް ވަރަުށް ސްއޫބާރު. އެ ބާރުގެ މަ ކުރިއިުރގައި ޝަރުޢީ ނިޒާމަކީ ވަިކވަކި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއް

އްޔިތުންެގ ގާނޫނެއް ރަ ،ނޫނުއަސާސީގަިއ ކަނޑައެިޅގެން ބުނެފައި އެބަހުރިދި މި ޤާއަ ތަފްޞީލުކޮުށް ލިޔެފައި އެބަހުރި.
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ޞައްޙަނޫންޯތ ، ތޯ ަބެއއް ޞައްޙަ ވީނަމަވެސް އެ ގާނޫނުގެ ކަުމގައިގާނޫނެއް ހެދި ،ނަމަވެސްވީ މަޖިލީހުން ހެދިކަމުގައި

މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި   ،މި ދައުލަތުގެ ،ޖޫދުގައި ހިނގާމި ވު ވީމާ،ޕްރީމް ކޯޓުންނޭ. އެހެންނީ ެވސް ސުކަނޑައަޅާ

ފަރާތަީކ  ގެންވާއަުށް ފިޔަވަުޅއެޅުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި ލިބި އެ  ޓަރީ ތެރޭގައި މި ހިނގާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ބަލަިއ،ޓެރި

ެއއްެވސް ފަރާތަކަުްށ  ނޫނުއަާސސީގައި ޤާއްޭޖގެ އޮތް ވަރުގެ ބާެރއް ދިވެހިރާޕްރީމް ޯކޓަުށް ދީފައި ސުޕްރީމް ކޯޓު. ސު

ވާހަަކއެއް ނޫން. ެއއީ އަުޅގަނުޑ ދައްކާ ެވސް ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް.  ދީފައެއް ނުޭވ. މި

ަވކި ކަމެއް  ަގއި ވަކި ގޮތަކަުށް އޮތް ކަމެއް  ގޮްތ ެއއީ. ެއހެންވީމާ، މިހެން ވަނަ މާއްދާގަިއ އޮތް  141ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ

ެގ ތަެނއް އެއީ މެދުވެިރެއއްގެ ަދއުރު އަދާކުރާ ،ނުބެހޭ ފަރާތަުށް މެދުވެރިކޮުށް ކޯޓަުށް މަްއސަލަ ހުުށަހެޅި ކުރަންެވގެން ކަމާ

ެވސް ވަރަުށް ސާފު  ވެސް ވަރަުށް ސާފު ވާހަކަެއއް. މި އޮތީކީ. މި ނޫނުއަާސސީގަިއ ލިެޔވިފައި ގޮތުަގއެްއ ނޫން ޤާ

ެރވޭނެ ގަާވއިދަކުްނ ވެސް ަހވާލެއް ނުކު ،ހަކަެއއް. އެހެން ބަޔަކު ކުާރ ކަމެްއގެ މެދުވެރިެއްއގެ ރޯލު ގާނޫނަކުން ެވސްވާ

ތަނަުށް ހުުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  އެ  ކަންކަން ކުރާނެ. ަތނުން ކުރާ އެޝަރުޢީ އެްއވެސް ކޯޓަކަުށް. ެއއީ މުސްތަޤިއްލު ތަނެއް. 

ސީގައި މިކަްނ ނޫނުއަސާ. ައދި ޤާބެހޭ ގާނޫނުގައި އެބައޮްތ ކޯޓުތަކާ ކަނޑައެޅޭ ގޮތްަތއް ނެ އުސޫލުތަކާއިމާނިން ބަލައި

ލާން  ކޮންމެހެން އޮޅުވާލަިއގެން މީގެތެރެއަުށްމާ، މިހެން ވަރަުށް ސާފު މައްސަލައެއް ޮއތްވާ އަިއސް އެބައޮތް. އެހެްނވީ

ލާފަުށް ޚި މަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާގޮތަުށް ނިންމު މިކަން މި ،ން މި ކަމަުށް އާއޭ ބުނެައޅުގަނުޑމެވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ، 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭ ކަމެއް. މިއީ ވަކި މީހަކު ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ލިޔެންކިޔަން ދަންނަ 

ދަންނަވަނީ.  ވާަހކަ މި ބަހުން ލިޔެފައި އޮތް އެްއޗެްއގެއެނގޭ މިންަވރަުށް ޢާނޫނުއަސާސީަގއި ދިވެހި  ކޮންމެ މީހަކަުށް

ާދއިުރަގިއ ރު ކަންތައްތައް ހިނގައިމިވަ ،އަުޅގަނޑު ދެން ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން އަނެއް ކަމަކީ  ،މިއާއެކުަގއިމަހަ

ޕީ.ޕީ.ެއމް ތެރޭގައި މި ބިލު ފުރަތަމަ  ،ުށް ނިސްބަތްވާ މީހުން މިއަުށް ތާއީދުކުރިއޭ ބުނާއިރު ޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ ޕީ.ޕީ.އެމަ އަ

ދުވަހު ެވްސ  ދުވަހު. އެ ޅި ހިސާބުން ފެުށިގެން ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމް ތެރޭގައި މީގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ހުރި އެހުުށަހެ

 ްޕގެ ލީޑަރަުށް އަުޅގަނޑު ުގޅިން.ންޓު ގްރޫ. ޕާލިމެާރއްޖެއިން ބޭރުގައި އެ ުދަވހު އަުޅގަނޑު ހުރީްއޞަކޮުށް ހުރި. އަދި ޚާ

އް ކުރެވޭނެ ކަމެ ވުމެއް އޮެވ، މިއީ ޚިޔާލު ތަފާތު ގެއަުޅގަނޑުމެން އިގަ އްސަލައިމި މަ، ގުޅާފައި އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އި ގެ މައެެހންމެ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާއަދި ހަ .ންޓް ގްރޫޕަުށްނޫނޭ. އަޅުގަނޑު ގުޅިން ޕާިލމެ

މިއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ، ަފއި ދެންނެވިންއަުޅގަނޑު ގުޅާ ިއ.ބާއީގަދުވަހު ހުރީ ޑު އަުޅގަނޑު އެ  ؛ވަޙީދަުށް ވެސް

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  ،އަޅެ ކަ ދައްކައިފީމޭ. މިއީ ދޮގެއްތޯ؟އަމުރެއް ނެރުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު އެ ވާހަ  ރީމް ކޯޓުންޕްސު

ކަންތޯ؟ ނިކަން ޅުގަނޑު އެ ާވހަކަ ނުދައްއަ  !ބައްަލވާނަގަިއގެން ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވެ

ދެްއކިން.  ގުޅާފައި ފޯނުން؟ ކަންތޯއަުޅގަނޑު އެ ވާހަކަ ނުަދއް ބައްަލވާ!އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވެވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އި 

ުދވަހު  އަޅުގަނޑު އެއެ ނިންމީ. ޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ! ސުމިީއީކ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ބަލަ ،އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން

ޕްރީމް ކޯޓުން ބަޔާނެއް އެ ނެރުނީ. މިއީ ކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. ނުކުރެވޭނެ އި ސުނޫނީ އިްއޔެގަ އެ ވާހަކަ.  ދައްކައިފިން
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ލު އެއްޗެކޭ އެ ނިންމާ ހިސާބުން ފެުށިގެން ބާތި، ކޮމިޓީއަކުން ެގނަޔަސް އިޞްލާޙު ރަންެވގެން ގާނޫނަަކުށްކަމެއް ކު

. އޮތީ ވަރަުްށ ސާފުކޮުށް ބުނެފައި މި އޮތީ )ހ( ަގއި މި އްާދގެވަނަ މާ 144 ؛ވަނަ މާއްދާގައި  141ގެ ގާނޫނުއަސާސީ 

ބައެއް އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަުށް މި  ގެމިތާ ،ެވްސ ދަންނަވައިފިންއަޅުގަނޑު ކުރިން ؟ކީްއކުރަންތޯ ދެން އަޅުގަނޑުމެން

އެހެންވީމާ،  މި. އިަގއިރީނދޫ ކުލަ ފެންނާނެފަހަރު އެ މީހުންނަުށް  ވެސް ނޭނގެ. ބައެއް ކުލައަކީ ކޮން ކުލަެއއް ކަމެއް

ގޮތުން ހިންގޭނެ  އަުޅގަނޑުމެން ތާއީުދކުާރ އިޞްލާޙެއް ނޫން. މި ބަދަަލކީ ގެެނވޭނެ ބަދަލެއް ނޫން. މިއީ ޢަމަލީ އީމި

އްޒަތްތެރި ަރީއްސ ހަމަެއއްެގ ތެރެއިން ުޝކުރިއްާޔ އި  ،ުއސޫލެއްދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއްެވސް  ވެްސ ނޫން އްޖަރެޕްރޮސީ

 ުށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާިއރާގެ ގަމުއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ިއސްމާޢީލަުށް. ފައްޔާޟް

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ހީކުރީ މި މަޖިލީހުން ކުރާ ކަންކަމުަގއި އިތުރަުށް ހީވަނީ، އަުޅގަނޑު ސް. އާދެ! ައޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ހައިާރންވެގެން މި ދިަޔއީ. މިއަުދ  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަެނއްކާ އިތުރަުށް ކަމަުށް.އަޅުގަނޑު ހައިރާެނއް ނުވާެނ 

ތުަގއި މި ޖެހެނީ މި އިޞްލާޙާ މެދަކު ނޫން. އުސޫލީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވާހަކަދައްަކން އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮ

މައްސަލަެއއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ އަނެއްާކވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިމޮކްރަސީާއއި، ޕާލިމެންޓްރީ 

ހޮރެއް ޖެހިގެންދާ ޑިމޮކްރަސީ، އަދި ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ވެިރކަމެްއގައި ކަފުްނކުރެވި، އޭަގއި އަެނއްާކވެސް އިތުރު މޮ

ތަން. ޤާނޫނުއަސާީސގެ ވަރަުށް ބޮޑު މާހިރެްއ މީގެ ކުރިން ވާހަކަދަްއކަަވއިފި. އަުޅގަނޑަުްށ ހީވަނީ އެ ބޭފުޅާ ސުޕްރީމް 

ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރަކަުްށ ވުްނ މިއަުށްވުެރ މާ ރަނގަުޅވާނެހެން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެސް މި ާޤނޫނުއަސާސީ ިކޔަން އެނޭގ 

ގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ދާއިާރއަކީ ވެސް މި ކަންކަން ދިރާސާކޮުށް، މި ކަްނކަމަުށް ބަސްކިޭޔވަރުގެ ަބއެއް. ބައެއް. އަދި އަޅު 

ވުރެ ފަސޭހަކުރުމަުްށ  ވަރަުށް އަޅުގަނޑު މި މައްސަލަ ހުުށަހެޅީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އެކްެސސް ޓު ޖަސްޓިސް މިހާރު އޮތް

ތަނުގައި  ގޮތަކު ނޫން. މި އެއީ ފާމް ޑިޒިޝަެނއްގެ ، ޅުގަނޑު ހުުށަހެޅީގޮތަކަުށް ިމކަން ކުރަން އަ ޓަކައި. އަދި ަވކި

ވާނީ. އަުޅގަނުޑގެ ހުުށަހެޅުމުގަިއ  މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކާަފއި ެއއަުށް ގެންނަ ބަދަެލއް ގެެނވޭނެ ގޮތަކަުށް އެ ހުުށަހެޅިފައި

ގޮަތކަުށް ެއކަން  ކުޑަވެހި ސަރުކާރަުްށ ޚަރަދުދި، ކޯޓުތައް މެދުވެިރކޮުށް އެ އިްނތިޒާމުތައް ރޭވުމަުށް އަުޅގަނުޑ ހުުށަހެޅީ

ގެ ލީޑަާރއި އަުޅގަނާޑ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުކުރެވޭނެ ނިޒާެމއް އޮތް ކަމަުްށ އަުޅގަނޑަުށް ފެންނާތީ. އަިދ 

.އޭ މެދުވެރިކޮުްށ އެލް.ޖީ ޅުގަނޑުގެ މައްސަަލެއއް ނެތްކަން،ވިން އަެވސް  ދެކެވުނު ވާހަަކއެްއަގއި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެއްބަސް
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 އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ފެނިގެން މި ،މިކަން ކުރާ ގޮތަުށް މި ކޮމިޓީން މިއަުށް ބަދަލުގެންނަން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް

ފު ލިބޭނެ މަުގތައް ހަނިކުރުމަުށް ޓަަކއި ިމ ވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ޢަދުލުއިންޞާވާ ދި މިހުރިހާ ވާހަކަެއއް ދެކިަފއި އޮއް ދަނީ 

ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ލޮލުަގއި އަނދުން ، ގެްނގޮސްސައްކަތްތަްއ އިތުރަުށް ުކރިއަުށްގެންދަާވ މަމުންރަްއވަބޭފުޅުން ކު

ކޮމިޓީއަުށް މި ނުގެންދެވޭނެ ގޮތަުށް ާރވަިއގެން  ލުގެނެްސގެން އަުލން އަނބުރާއެޅުވުމަުށް ޓަަކއި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަުށް ބަދަ

ނގޭތޯ. މަޖިލީހުެގ އަމިއްލަ ބާރު އަމިއްަލއަުްށ ތަްނކޮޅެއް ބޮޑުވަރު އިއީ މިތަން.  ތި ބޭފުޅުން ކަންތައްތައް ކުަރއްވާ

 ން ދުވަހެއް އަްނނާނެކަން ގަބޫލުނުކުރެވިތޯ؟ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތައް ތި ކަނޑާލަނީ ތި ބޭފުޅުންނަުށް އެހެ ދޫކޮުށްލައި،

ބަދަލު ކޮމިޓީއަުްށ ގެނެވުނީހޭ އިނގޭތޯ ިމކަން  ވަނީ އިނގޭތޯ. ިމއަުށް ގެންނަންވާ ވީމަ ތަންޮކޅެއް ޮބުޑަވރު މި މިވަރު

ވެތޯ އެކަްނ އަުށް އެކަން ބަދަލުކުރެއްވުނީހޭ ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ނަމަ. ކީއްން ބޭނުންފުޅު ނަމަ. އެލް.ޖީ.އޭ ކުރަްއވަ

 ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. އެގޮތަުށް ނުކުެރއްވީ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޮޑުވަރު ވެސް ކުރާ  އީމި .ލާނަންޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވައިަޒތްތެރި މެންބަރު. އިއް`. ޝުކުރިްއޔާ އިއް 

. ުށްދާއޫދަ ޖަޢުފަރު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުއަރުވަނީ  މަޖިލީހެއް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ވަޙީދު  މުޙައްމަދު ރުމެންބަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ އަރުވަނީ އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 މަުށް.އިބްރާހީ

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ތަން ގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ މިއީ ވަރަުށް ގިނަ ތަންކުރާ ޮގތުތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

އަދި ޭއގެއިތުރުން ގާނޫނެއް ހެިދގެންދާއިރު އެ ގާނޫެނއްަގިއވާ  ންގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ބައްލަަވއި،ވަރަުށް ގިނަ މީހު، ހާވައި

 ..ކަންތައްތަެކއް ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ ބައްލަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުތުރު  މާފަންނުޖެހޭ. ބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން އެބައެްއގައި އިްއޒަތްތެިރ މެންނިޒާމީ މައްސަލަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު؛

 އަުށް ފުރުަޞތުއަރުވަން.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ދެންމެ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަުށް އެދިެގން އިންނަތާ ވަރަުށް ގިނައިރު  ސް ވަރަުށް ޮބޑުވަރު އިނގޭތޯ މީ،ްއޒަތްތެރި ރައީއި

ދައްަކަވއިފި. ޞަތު. ރިޔާޟް ަރޝީދު ވާހަކަފުޅުމެންބަރުންނަުށް މިހާރު ޖެހިޖެހިގެން އެ ދެއްވަނީ ފުރު 2ވެއްޖެ. ޕީ.ޕީ.އެްމގެ 

 އަދި އެއަުށްފަހު...

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަ އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ޮއޅިގެްނ  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ކުރައްަވއިފިހެން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ެއއަކަުށް އިުތރު އެްއޗެއް ނުދަންނަވާނަން. ވުނު ެއްއޗެއް ކަމަުށް ަގބޫލުފުޅުވިދާޅުވެ 

މަުށް ފުރުަޞތުއަރުވަން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުްށ އިބްރާހީ ވަޙީދު މުޙައްމަދު ރުމެންބައިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ސްދޫތުލުއަޅުގަނޑު 

 ގެންދެވުމަުށް.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ކަުށް އެދުނީމާ، އެ ލަފައެްއ ހަން ސުޕްރީމް ކޯޓަުށް ލަފަޔައް އަކަެމއްަގއި ޚިޔާފުޅެ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ޔާންކޮުށްފައި އޮތް ކަެމއް. ނޫނުއަސާީސގަިއ ބަރަންޖެހޭ ކަމެއް. ކަނޑައެިޅގެން ޤާސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެއްވުމަކީ އެއީ ކު

ެއއީ  ން ލަފަޔަކަުށް އެދުނީ؟ންތޯ މި މަޖިލީހުކަުށް އެދުނީ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކުން ނުވަތަ މި މަޖިލީހުން. ކީއްކުރަލަފަޔަ

ކަުށް އެދުނީމަ ލަފަެއއް ެދއްވާަފއި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، ެއ މެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ ލަފަޔަކޯޓުން ކުަރއްވާަފއި އޮތް ޙުކު 

ތަކުްނ ެއއީ ޙުކުމެްއގެ ގޮތަުށް. އެއީ ޙުކުެމއް ނޫން. މި މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް ފަރާ ެވސް ބޭފުޅަކު ބަދަލުނުކުރަްއވާތިލަފާ އެއް

ދެއްވިދާނެ. ފަރާތަކުން  އެ ލަފައެއް އެ ،ކަުށް އެއްެވސް ފަރާތަކަުށް އެދިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ނަމައެްއވެސް ބާވަެތއްގެ ލަފަޔަ

ހޯދާފައި އޮތް ލަފައެއް. އެހެންީވމާ، މި މަޖިލީހުން އެ ލަފާ  ެއއީ މި މަޖިލީހުން އެދިގެން ިއ؛ކާއެހެންވީމާ، އެ ލަފަޔަ 

ިކޔަން މި މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި އެްއވެސް ފަނޑިޔާރުންނާ ިދމާއަުށް އެްއޗެހިރީމް ކޯޓުަގއި ތިއްެބވި ހޯދާފައި ދެން ސުޕް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު 

ތަނުގެ ތެރޭގަިއ  ްއވެްސ އެްއޗެއް ކިޔަން ލަުދގަންނަންޖެހޭނެ. މިުށް އެޔާރަކާ ދިމާއަސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެްއވެސް ަފނޑި

ބުނާތީވެ ފަނޑިޔާރުންނާ  ހެން ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ދެއްޭކނޭއެ ިޚލާފަުށް ވާހަކަދެއްކުން ފިޔަަވއި ނުވަތަ ައސްލަކާ ،އިންސާފު

ލީމާ ތިމާއަީކ ަރނގަޅަުށް ބަލައި ުށައިގެން ތިމާތިމާެގ ހާލަތު ވަ ބި މީހުންނާ ވެސް ބެހެނީ. އެކަަމކުބެހެނީ. ދެން ތި

މުަގއި ވީނަމަެވސް، ކަ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މަޖިލީހުގައި ޕީ.ޕީ.އެމުންނގޭ. ހެއްކަން ކޮންމެ މީހަކަުށް އެބަ އެކިހާވަރެްއގެ މީ

ޔުުމެގ ވާނީ އެްއޗެހިކިނުވަތަ އަުޅގަނޑު މިދަންނަ ،ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ލަފައަުްށ ފާޑެއް އެމް.ޑީ.ޕީން ކަުމގައި ވީނަމަެވސް

ލިބިގެންުނވޭ. އަދި އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ވެްސ ތި މިއަދު ބޭރުކުރަންވީއޭ ބުނުމުގެ އިޚްތިޔާެރއް ޕީ.ޕީ.އެމަކަުށް ވެސް އުސޫލުން މީ
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 ތަނުން ކަމަކަުށް އެދުނީތީވެ ދީފައި އޮތް ލަފައެއް. ކީ މިއީ އިޝްތިޝާރީ ލަފައެއްގެ ގޮުތގައި މިލިބިގެންނުވޭ. މި ލަފަޔަ

ތަަކކީ ެއީއ ޙުކުަމކާ ތަފާތު. ނުވަތަ ޙުކުމެްއގެ ސިފަ ގެނައުމަުށް ޓަަކއި ބަޔަުކ ކުރާ މަސައްކަތް އިފަޔާ އެހެންވީމާ، އެ ލަ

ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެއީ އެްއވެސް ާވހަކައެއް ެވސް ނޫން. ހަމަ އެހެންމެ ސިވިލް ސަރވިސް އެްއވެސް ތާކުންތާކު

އްޔާ ނަލުން ކަމުަގއި ވީނަަމެވސް ލަފަޔަކަުށް އެދިއްޖެ ހޭ ޓްަރއިބިއުއަދި ަވޒީފާއާ ބެ ،ކޮމިޝަނުން ކަމުގައި ވީނަމަެވސް

ތެރޭގައި އޮުޅވާލުމަުށް ަބޔަކު ދޭެނ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން ދީފައި އޮތް ލަފައެްއގެ ވާހާކަ މި މަޖިލީހުގެ  އެބަެއއްގެ ލަފާ އެ

 ...ދެއްކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  މެދުހެންވޭރުތެރި މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ިއއްަޒތް

 ުށް.ޢާޡިމަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ޓީން ިނންމި ކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރގައި، ަރީއސް. ހަމަ ކަނޑަެއޅިގެން ދިމާ އިދިކޮޅަުށް ވާހަކަ؛ ކޮމިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ކޮމިޓީން ލަފަޔަކަުށް އެދުނީމައޭ ނުބުނެވޭނެ އެކޮޅުން މީތި ބާތިލު އެއްޗެކޭ ިކޔާފައި ޖަވާބެއް ނާންނާނެ ލަފައެއް ވެއްެޖއްޔާ. 

 ބާތިލު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑަިއގަންނަވާނެ، ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަކަުފޅާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުަށް ވެސް އެނިގވަ 

ގުިޅގެން އެއަުށް ރައްދުދެްއވުުމގެ ގޮތުން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގޭ ގޮތަކަުށެއް ނޫން އޮންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެީއ 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ ިއއްކުރެވިދާނެ. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގަނޑުމެންނަުށް ގަާވއިދު ިއޞްލާޙުވަންޏާ އަޅު މައްސަލަެއއް ކަމަުށް

 އަރުވަން. ފުޅު ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ފުރުޞަތުދު އިބްރާހީމް ވާހަކަމުހައްމަދު ވަޙީ

 

 ދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީތުލުސްދޫ 

އެއްގޮތްވާ  ރުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާޝުކުރިްއޔާ. ވީމާ، ސުްޕރީމް ކޯޓަުށް ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ތިބި ފަނޑިޔާ އާދެ!

އަމިއްލަ  ،ހަމަނުޖެހިފައިރެއިން ޙުކުމްތައް ބިނާުކރަމުންގެންދާތީވެ ރުޅިައއިއްަސ، ހިތްފުގެ ތެމަތީން ޢަދުލުއިންޞާ ގޮތުގެ
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ޅޭ. ެއީއ ތާގައި އެަބއުނުކުރެވޭ ހިސާބަުށް ތިމާމެން ތުރުތުރުއަޅާ ބަޔަކު މިރޯލްކޮންޓް ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސު؛ ސަުށްނަފު

އިސްާލމީ ޝަރީޢަތަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް ، ކޮުށް މަތީން އަސްލު ޢަދުުލއިންޞާފު ޤާއިމު ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެ  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ

އުޅެނީ.  ހަމަނުޖެހިގެން މިމީހުން އެކަމާ ހިތް  ގެންދާތީވެ ބަަޔކުގެ އަީލަގއި ޙުކުމް ބިނާކުރަމުން ނާއި ސުންނަތު ޤުރުއާ

އެިދފައި އޮތްކަން މި ރިޕޯޓުން ކަުށް އޮތީ ލަފަޔަ މި މިފަދަ ލަފަޔަކަުށް އެިދފައި؛، އުޅެނީ މި ދަންނަވާލަން، އެހެންވީމާ

 މި ،މި ރިޕޯޓު ިވދާޅުވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް ެވސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާ ؟ނގެން. ކާކަުށްތޯ އެނިގވަަޑއިނުގަންނަވަނީއެ

ރިޕޯޓުގައި ލިޔެފަ. ހަމައެހެންމެ އެގޮތުަށް  ރަުށް ދާންދެން މިއޮތީ ނަންބަ . މިއޮތީ އެނގިފަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުންކަން މި

 ދިނީމަ...ލަފަޔަކަުށް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި އިއް  .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ؛

 އަރުވަން.އްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަުށް ފުރުޞަތުމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އި  އަރުވަން.މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ރުންނަކަުްށ އެއްގޮތަކަުްށ އޮރިޔާން ފަނޑިޔާ މަ ކަނޑައެޅިގެން ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަ

ންމޭނެ ކަންތައްތަކެއް އިސްލާމީ ނަގާ ަބޔަކަުށް ނުނިކެއް ެވސް ނުނިންމޭނެ. ރިޝްވަތުޙުކުމެއް ނުކުރެވޭނެ. ކަންތަްއތަ

 ..ޝަރީޢަތާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ެއކު އެދެންޙްތިރާމާޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް އިއަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރަކު ދައްަކވާ ވާހަކަފުޅަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ މަ ގެ ގަާވއިދު ވަކި ގޮަތކަުށް ޮއއްވާ މަޖިލީހު

ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއް ދަވާ!އެހެން ނަހައް، ރައްދުދެއްވުުމގެ ގޮތުން؛ އެެހންވީމާ

 ގެންެދވުމަުށް.ކުިރއަުށް އަރުވަްނ ވާހަކަފުޅުހީމަުށް ފުރުޞަތުއިބްރާ

 

 ދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީތުލުސްދޫ ދާ
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ރީޢަތުގެ ގެ މަޖިލިސް ތެރެއިން އިސްލާމީ ޝައާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން

މަޖިލިސް ތެރޭަގއި  ރީޢަތޭ ބުންޏަސް ރުޅިއަންނަ ބަޔަކު މިންނަ ބަޔަކު އެބައުޅޭ. އިސްލާމީ ޝަިފއްޔާ ރުިޅއަވާހަކަދަްއކައި

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ، އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ .އެބަތިބި. އެކަން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފާހަގަކުރެވެނީ މި. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ރީޢަތް ން މި ޤައުަމކު ނެތޭ. އިސްލާމީ ޝަުރގެ މޮުޅ ފަނޑިޔާރުިތއްެބވި ފަނޑިޔާރުްނ ވަ ކޯޓުަގއި އެ މްސުޕްރީ

ކަމުަގއި ތަނަުށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާތީެވ ެއކަމާ ދެކޮުޅެވރިވާން ބަޔަުކ އުޅުނު  ކޮޅެއް އެވަޑަިއގަންނަާވ ރަނގަޅު ޭބފުޅުންދެނެ

 ންމަތީ ންކޮުށްފަިއވާ ގޮތުގެނޫނުއަސާސީ ބަޔާޤާ ވީނަމަވެސް ެއއީކީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ްތ ނޫނުއަާސސީގައި ބަޔާްނކޮުށްފައި އެަބއޮދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއސްތިޝާރީ ލަފަޔަކަުށް މަޖިލީހުން އެދުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޤާ

 ކަުށް އެދިަވޑަިއގެން އެ ންވާނެ ކަަމުށް. އެހެންވީމާ، އިސްތިޝާރީ ލަފަޔަކޯޓުން ދެއްވަ މްއެ އިސްތިޝާރީ ލަފަެއއް ސުޕްރީ

ޢަތުގައިވާ ެއްއވެސް ރީއިސްާލމީ ޝަ، މޮޅު ބަޔަކަުށް ހެދިގެން ދެން ތިމަންނަމެންނަކީ މާ ،ސްތިޝާރީ ލަފައެއް ދެްއވީމާ އި

ނޫނުއަާސސީަގއިވާ އެްއވެސް ެއއްެޗއް އެނިގވަަޑއިނުގެން ިތއްބަަވިއގެން ދެން ވިދާޅުވާ ވާަހކަފުޅުތަކަކީ ެއީއ އެްއޗެްއ، ޤާ

މެންބަރުންނަކަުށް  މަޖިލީހުގައި ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަތްވާ މި އޮޅުަވއިނުލަްއވާ! އް ނޫން. ރައްޔިތުންަނުށްޙަޤީޤަތެ

ނެއް ގާނޫނަކަުށް ގެނެސް އަ ،ާގނޫނުގައި އޮތް އެްއޗެއް  ވެސް އެނިގވަަޑިއނުގަންނަވާ އެީއ ެއއްއެްއގޮތަކަުށް 

ރަލުގެ  ،ގެން ަތނުގައި ރާޮބއި މި ،މަޖިލިސް ތެރޭގައި މަޖިލިސް ތެރޭގައި، މި  ކުރަމުން ގެންދާއިުރ. މިއިޞްލާޙު

 މި، ތަނުަގއި ބަހައްޓަިއގެން ދިރިއުުޅއްަވއި މި، ހިފައިތެރޭގައި  މަޖިލިސްމި  ؛ތަނުގެ މައްސަލަެއއްަގއި ހުރި މީހަކު މި

މާއްދާއަުށް އިޞްލާޙު  ެއވަރުން ނުވެގެްނ އެ ޖެހީ ޮކންބައެއްތޯ؟ ސަކަރާތެއް މި ތަނުގައި މި، ތަނުގައި ނިންދަވައި 

 މަ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން. އެހެންވީމާހަ ނޑައަޅަން މަސައްކަތްކުރީ ކޮންަބއެއްތޯ؟ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭނެ ކަމަުށް ކަ މި ،ުށަހެޅީހު

 ،އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން. އިްއޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރުން .ކޯޓަުށް ފާުޑިކޔާނެ މްދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކަމުގެ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިފައިވާ ޤާބިލު އެ މީހުން؛ މީހުންނަުށް ލިބިފައިވާ ހުނަރާއި، އެ އެ ،ޢިލްމާއި މީހުންނަުށް ލިބިފައިވާ އެ

ރީޢަުތގެ ޮކޅަުށް ވާހަކަަދއްކާ ފަރާތްތަުކަގއި ނެތް. އިސްލާމީ ޝައިދި ނަުށް ެއއްެޗކޭ ކިޭޔވަރުގެ ޤާބިލުކަމެއް މީހުން މައްޗަުށް މި

، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ، ުށް ވާހަކަަދއްކަފާެނ. އެހެންވީމާތައް މިގޮޅެއް ެވސް ނެތް ބައެކިރިޔާ ކަންފު

ކެނެރީގޭ  ކޯުޓަގއި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންަނކީ މި ޤައުމުގެ ބަތަލުން އެއީ. ެއއީ ބަތަލުން. ގ. މްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ

ވި ހިނދުގައި އެންމެ ފަރުވާތެރިކަމާ ކުރެއް ކަތްހަލާކުކޮުށްލަން މަސައް ފުޤައުމުގެ ޢަދުލުއިންޞާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި

ވެހިރާއްޭޖގެ އެީކގަިއ، އެންމެ ކެިރވަަޑއިެގން މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެްއީވ ވެްސ ހަމަ ދިއެީކގަިއ، އެންމެ ޤާބިލުކަމާ 

ނިވަޑައިގަންަނވާ ތެރޭގައި ައުޅގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިމްތިޔާޒް ފަހުމީގެ ބޭބެ ވެސް ހިމެފަނޑިޔާރުން. މީގެ

އަުޅގަނުޑ ، ހިމެނިވަޑައިގަްނނަވާ. އެހެންވީމާބަތަލުންގެ ތެރޭގައި މުޖުތާޒު ފަހުމީ ވެސް  މި ބަތަލުންގެ ތެރޭގައި. މި

 މި ،ދަނިކޮުށްޓަކައި ަބޔަކު މީހުން ަމސައްކަތްކުރަމުންކުރުން ހަލާކުކޮުށްލުަމުށް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު، ދަންނަވާނީ

ފު ިމ ސަރުކާުރެގ ތެރޭގައި ޢަދުލުއިންޞާ އެމް.ީޑ.ޕީ ،ފު ނިކުމެގެންދަނިކޮުށްގާޫދކޮލުން ޢަދުލުއިންޞާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި
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ކޯޓުގެ  މްންނަވަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީދަ ން ބޭރުވަނިކޮުށް އަލުން އަނބުރާ ގެނެސްދެއްވި ބަތަލުންގެ ވާހަކަ މިގާދޫކޮލު

ދެއްކީމަ ތުރުތުރުއަޅާނެ.  ކަމުގެ ާވހަކަކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ މޮޅު މްގެ ސުޕްރީތުރުއަޅާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭވާހަކަ ދެްއކީމަ ތުރު

، ވެސް ލިބިފައި ނެތް. އެހެންވީމާ ރީޢަތުގެ ކިިރޔާ ކަންފުޅެއްހާ މިްނވަރުއެއީ ކީްއެވގެންތޯ؟ ތިމާމެންނަކަުށް އިސްލާމީ ޝަ

އެދުނީމާ  ކަުށްމަޖިލީހުން އިސްތިޝާރީ ލަފަޔަ ންވީ. މިއެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ކިޔާ އެްއޗަކަުށް ނޫނޭ ބަލަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ އްސަން ބަޔަކު މީހުން މަސައްކަތްކުރި . ޙުކުމެއްގެ ސިފަ ޖަދެއްވާފައި އޮތް ލަފަޔަކީ ޙުކުމެއް ނޫން އެއީ

ކީެލއްގެ ގާނޫނީ ވަވެސް،  ލަފައެްއަގއި  ،ެވސް . ަލފައެްއގައިޙުކުމެއް ނޫން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެއީ ލަފައެއް އެއީ

 ޚިލާފުވާ ކަުމގައި  މަވެްސ، ކޯަޓކުން ލަފައެއް ހޯދިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޤާނޫުނއަސާީސއާކަމުަގއި ވީނަފަރާތުން ލަފައެއް ހޯދި

 ެއގޮތަުށް ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ އެއީ އެ ، އީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާވާހަަކެއއް ވިދާުޅުވމަކީ އެ ވަންޏާ އެ

 މް ާއއި ގާނޫނުތަކަުށް ހަވާާލދީފައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީނޫނުައސާސީއޮތީ ޤާ ނިންމުމުގެ މައްޗަުށް ވާހަކަދެްއކޭނެ ކަމެއް. އެ

އޮތީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ެއއީ ޙުކުމެއް ނޫން. ޙުކުމެއްގެ ވާހަަކދައްކާފައި އެ ުޙކުމަކީ ެއއީ  ކޯޓުން ލަފާދެއްވާފައި އެ

ގޮތަކަުށް ުނކުރެޭވނެ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ތަުނަގއި ވާހަކަދެއްކުަމކީ އޮޅުވާލުެމްއ. އެކަްނ އެ  ޙުކުމެކޭ ިކޔަިއގެން މި

ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ  މްްސ، ކިތަންމެ ރުޅި އަޔަްސ، ުސޕްރީކިތަންމެ ރުޅި އަޔަ ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުްނވަނީ ރައީސް

ކަން ެއގޮަތުށް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ިމ ގަިއ ވީނަމަވެސް އެއެރިކަމު ދިމާއަުށް ކިތަންމެ އެްއޗެއްެސއް ޮގވަން ހިތަުށް

އެްއޗެހި  އެްއޗެހި ަރނގަޅަުށް ިކޔާުށޭ. މި މި ،ނުދޭނަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކު 

ެތރި ރައީސް. މިތާގައި ުކއްތާ ިއއްޒަތް، ުޅީވމަ އެ އެއްޗެހި ރަނގަޅަުށް ެއނގޭނޭ. އެހެންވީމާރަނގަޅަުށް ވިދާުޅވާުށޭ. ވިދާ

ވަްއވައްޖަހާހެން، ކުއްތާަތކެއް ވަްއވައްޖަހާހެން، ކުއްތާަތކެއް ވަްއވައްޖަހާހެން މިތާތެރޭގައި އަސްލު އެްއވެސް ފަރާތަކުން 

ތެރޭަގއި އެްއެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަުްށ އެ ފުރުޞަެތއް ނޯންނާނެ.  ކަރާމާތްތެރިކަން ލިބިގެްނާވ މަޖިލިސް މި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ުފރުޞަތު ދެވިގެން ވެސް ުނވާނެ. އަދި އަުޅގަނޑުމެން ކަރާމާތްތެރިކަން ލިބިގެންާވ 

ފްލޯ ހުޅުވިގެން ވެސް އޮެވގެންނުވާނެ. އެހެްނވީމާ،  ިކޔާކަުްށ މިފަނޑިޔާރުންނަކަުށް އެްއޗެހި، ފަނޑިޔާރުންގެ ކޯޓަކަުށް 

ފު ނޑުމެންގެ ޤައުުމގައި ޢަދުުލއިންޞާިމކަމުގައި މިއަދު ައޅުގަ ،ބޭނުންވަނީއަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ. މާރިާޔ އިންނެވި އިްއޒަ މި ،ހަލާކުކޮުށްލަން މަސައްކަްތކުރި އެންމެ ބާރުވެރި ފަރާަތކީ

ުްށ ހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރުކަން ހަލާކުކޮުށްލުމަިދވެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހަލާުކކޮުށްލައި،  މްއަޙްމަދުދީދީ ސީދާ ސުޕްރީ

! އިސްލާމީ ަބއްލަވާމާރިޔާ ކުރެން ައއްސަަވއި، ހެކިދޭ ކަމެއް. އެެހންނަމަވެސް އީ ތާރީޚު. މިޓަކައި މަަސއްކަތްަތކެއް ކުރި

ތަޖުރިބާއެއްތޯ ލިބިފައި ކޮން  ފުޅެއްޯތ އެނިގވަޑަިއގަންަނވަނީ؟ ކޮން ކޯޓަކަުށްތޯ ވަަޑިއގެންނެވީ؟ރީޢަތުގެ ކޮން ކަންޝަ

 ،އެކަުމގެ ހުނަރެއް ،އެކަމުގެ ިޢލްމެއް ،ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ، ސް ެއއްެޗއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާއެއްވެ  ރީ؟ހު

މެންވަރު ަވކި މޮޅު މަޖިލިސް ތެރޭގައި ތިމާ ޖަހާހެން މިޔަކު ދެން ކުއްތާތަެކއް ަވްއަވއްއެކަމުގެ ތަޖުރިބާެއއް ނެތް ބަ

 ...ހުރިހާ އެއްެޗއް ެއނގޭ ިތމާމެންނަުށް ،ކަމަުށް ހެދިގެންބަޔަކު ނެތް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

 

 ންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެ

 މި ،ލައިކުމް. ގަމު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅުއްވި މި ބިލުޤަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަްއސަލާމް

 ރެިވގެން މި ކަމަުށް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފާހަގަކު ބޮޑު މައްސަަލެއއް ދިމާވި ވުރެ މާ މިހާރު އެ އިޞްާލޙަުށް ؛އިޞްލާޙު

ެއއްކޮުށް  ބުކޮުށްފައި އޮތް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހެއް، ރަްއިޔތުންގެ ބާރުވެިރކަންޔިުތން އިންތިޚާދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއް

ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ވަކަުރގެއިްނ  ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންަނުށް ފެނިގެން މި ތަން މި ލާއަމިއްލައަުށް ެގއްލުަވއި

ނޫނިްއޔާ ނެރޭ ނޫސްބަޔާންތަކަުށް ރިޢާޔަތްކޮުްށ  ،ތަނަުށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކުން ކަނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަުށް މި އާޤާނޫނުއަސާސީ

ތަން. އަދި އެ ފުރުޞަތު  ލާކެއް ނަގައި އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ާގނޫނު ނުވަތަ ބިލުތައް ފާސްކުރުމުގެ ހުރިހާ ބާރުތަ

ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި  ތަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ދެމުންދާ

ޮކންމެ ދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސެޝަން ާބްއވާ  އޮތް ސުޕްރީމް ވަކަުރގެއިން އެ ިމއަދު މި ދިވެހިރާއްޭޖގައި، ވާހަކަެއއް

ބައްދަލުވުމަީކ  ސުޕްރީމް ވަކަރުގޭގެ ކޮންމެ އަުށް ތްރެޓްެވެގންދާ ދުވަހެކޭ. ނުރައްކާވެގެްނދާ ދުވަހެކޭ.ނޫނުއަސާސީޤާ

ތަކަުްށ ނޫނުއަސާީސ ހަލާކުކޮުށްލާ ދުވަހެއް. ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުއްޖޭގެ ޤާދިވެހިރާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ނަމަ ވަނީ ދީފިކަމުގައި ތުްނގެ މަޖިލީހުން އެކަމަުށް  ދޫ ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔި އަރަިއގަންނަ ދުވަހެއް. މިއީ

އޮތްދަނީ ފުނޑުފުނޑުެވގެން. ން. މުިޅ ޤައުމު، މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއްކޮުށް މި އަތުން މުޅި ޤައުމު ިމއޮތްދަނީ ީވއްލިގެ

އަބަދުވެްސ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން  ތަން މި އުސޫލުތަެކއް ެގއްލިދާ ،ހުރިހާ ހަމަތަކެއްޑިމޮކްރެޓިކް 

އަީކ ނޑުމެންގެ ފަނިޑޔާރުގެ ލަުފޒުތައް އަންނަ ގޮތަކީ ވެސް ައޅުގަ ،ައޅުގަނޑުމެންގެ ބަސްަތއް ،ސް ދަންނައަބަދުވެ ތާރީޚު

ގެން ދައްކާ ވާހަަކެއއް. ތަނެކޭ. އެީއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިްނެގ ފެުށި ކުރާގޮެތްއގައި ަބއްތަުށްޓަުށް ޝަރީޢަތް އާއްމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެ  ،ދައްކާ ވާހަކައަކީ  ހަމައަުށް އަުޅގަނޑުމެން މިހަމައަުށް ދައްކާ ވާހަަކއެއް. މިއަދާ  މިއަދާ

ބޭފުޅުންގެ ަމއްޗަުށް  ތިއްެބވި. އެހެންނަމަެވސް އެ ޢަތްކުރާ ފަނޑިޔާރުްނ އެބައްމު ުއސޫލަކުން ރަނަގޅަުްށ ޝަރީއާ

 މްވަނީ ސުޕްރީ ވެސް އެ އިގެން ިމއަދުކޯުޓގެ ެތރެއިން ބަޣާވާތް ހިންގަ  މްޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަުށް ވެިރވެގަެނގެން ސުޕްރީ

ނޫނުއަާސީސ މެން ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ މި ޤާެގއަކުން އަޅުގަނޑުފަނޑިޔާރު މިފަދަ، ކޯޓު ެއކުލަަވއިލާފަ. އެހެްނވީމާ

ކީ ކޯޓަ މްދަނީ މިކަން. ސުޕްރީ ފެންނަނީ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ފެިނގެން މި ނުނެގެހެއްޓޭނެކަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ްއ ެވސް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނެގ ނޑަައޅަންޖެހޭ ގޮތްތައް ބުނާ ަބއެއް ނޫން. ސިޔާސަތު ކަސިޔާސަތު ކަނޑަައޅާ ބައެ 
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 ެގއަުށް ގެްނޮގއްސަ ބުނާ އެްއޗެއް ބުނަްނވީ. އޭގެ ކުރިން މިއަދު ބަސްބުނާ ހުން ގާނޫނެއް ފާސްކުރީމާ ސުޕްރީމް ވަކަރު މަޖިލީ

ކަންބޮޑުޭވ.  ނީ. އަުޅަގނޑުމެން ވަރަުށްދަ ތަން މި މަޖިލީހުން އެކަމަުށް ދޫެދމުންދާނީ. އަދި ަރއްޔިުތންގެ ދަ ތަން މި

ލަގްޒަީރ ، ތަކަުށްހުރި ފްލެޓު ސިޓީަގއި ހަދާފައިތިއްަބވަނީ. ރާއްޖޭަގއި، މާލޭ މިފަދަ ކަންކަން ނިންމަވާއިރުގައި މި 

އަުްށ ނަުށް ނުލިބޭ ގޮތަުށް ސުޕްރީމް ވަކަުރގެމީހުން ެއހެން ،ކުރާ ގޮތަުށްފްލެޓުތަކަުށް ޑިސްަކއުންޓް ޭރޓުގައި މިލްކު 

ސް މުޙައްަމދު ނަޝީދު އަުޅއްަވއިދެްއިވ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުން ވެިރވެގަެނގެން. އަުޅގަނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ ރައީ

ރެިވގެންދާނީ؟ ތަނުގަިއ ޢަދުލުއިންޞާފާ އެްއގޮތަުށް ކު ރީޢަތްތަކެއްޯތ މިއިމާރާތްތަކަުށް ވެިރެވގަނެގެން. ދެން ކޮން ޝަ

އިހަކަުށްުދވަހު ، ނގެނީ މިައދު ވެސްއެ ކަން މިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ނުނެގެހެއްޓޭނެ 

ބެހޭ ކަންކަމަުށް ލަފާދޭ މުޝީރެއް  އި ހުންނަވާ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވެއްޖެނޫްނތޯ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާކަުމގަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޫނިއްާޔ ، މްވާރާއްޖޭގެ މި ޑިމޮކްރެޓިކް ޤާނޫނުއަސާސީ ފަހު ނގެނީ މިވެސް އެ ގެންނަންޖެހެއޭ. މިއިން ބޭރުން އެބަ

 ،ެއކުަގއި ވިދާުޅވަނީރާއްޖޭަގއި ފަނޑިޔާުރގޭަގއި. ދެން ހަމައެއާ ވަުރގެ ަބޔަކު ނެތްކަން މިމިކަން ނެގެހެއްޓޭނެ

ނޑުމެން ެވސް ގެންނަންޖެހެއޭ. އަުޅގަ ކުރުމަުށް ޓަަކއި ެވސް ބޭުރގެ ފަނޑިޔާރުން އެބަބިޓްރޭޝަންގެ ސެންޓަރެއް ާޤއިމުއާ

 ކުދި  ސާސީއަުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށުމާ އެުކގައި ދަންަނވަމުންދިޔަ ާވހަކައެއް. ކޮމަންވެލްުތގެނޫނުއަ ކުރީަގއި ެވސް މި ޤާ

ނެ ވެދާ އެ ؛ގެ ަޤއުމުތަުކގެ ފަނޑިޔާރުންޑިޔާރުންނަުށް ބޭުރގެ، ކޮމަންވެލްތުެއއީ ފަނ ޤައުމުތަކުަގއި އޮންނަ އުސޫެލއް

 އަުޅގަނުޑމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވެސް. ގެނެްސގެން ނަުށްފަނޑިޔާރުންގެ ގޮުތގައި ިތއްަބވާ ބޭބޭފުޅުން މުސްލިމު

މާ ޖެހޭ. ދަސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއް ނުދިޔައިދާން އެބަ ތްތައް ދަސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއްއެްއގޮތަުށް ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ ގޮ

ބުނި ކޮންމެ ުދވަހަކީ  އޭއަާސސީމަރުވަނީ. ހަދާނެނުހަދާނެ އެއްެޗއް ނޭނގޭ. ޤާނޫނުއޮްތ ެތޅި އޮތް ތެޅެނީ. މި މި

 އަުށްނޫނުއަސާސީ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާިއުށީންނަ  ާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ވަކަުރގެ މި ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޤީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ލިެޔިވގެންދާނެ ނަުށް ޔަތްރެޓްވެގެންދާ ދުވަހެްއ. އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވޭ. އަުޅގަނޑުމެން

ބޭފުޅުން  އެ ،ވަގު މި އިންނަވާރާްއޖޭގެ މިއަދުގެ ވަިލއްޔުލް  ނިންމުންތަކާއި، މިިނންމާމް ވަކަުރގެއިން އެ ސުޕްރީ

ދިވެހިރާއްޖެއަުްށ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތައް ނިންމާ ގޮތްތައް މި އްވާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ، މެންބަރުން ގިނަ ކުރަތަމްސީލު

ަގިއ ބައެއްެގ ގޮތުަގއި މިކަން ތާރީޚު ގައި ލިޔާނެ. ވަރަުށް ހުތުރުތަކުން މި ލިޔާނެ. ތާރީޚުއޮތް ދަރިފަސްކޮޅު އަންނަން

އަުްށ ން އަުޅަގނޑުމެން ވަރަުށް އިންތިހާމިކަމުގެ ކަންބޮުޑވު، ގެންދާނެކަން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ ލިޔެވި 

 ވަކަުރެގއިން އެ ނިންމާނިންމުންތަކުަށް މް އޮތް ނިުގަޅއިގަންނަނީ ސުޕްރީ ތް. ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ބާރުވެރިކަން މިއެބައޮ

ނެތް ގޮތުަގިއ  ނަމަ ޝައްކެއް ވަނީ ދޭ ކަމަުށްގެ މަޖިލީހުން، ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މަިޖލީހުން ދޫއަޅުގަނޑުމެން

އޮްތ  ހަމައެކަނި ވެސް މީ ަހމަ ލިޔެފައިނެތް. މިއަދު ެވސް ނެތް. މިހާރު ައސާސީެއއްޤާނޫނު މި ގެއަޅުގަނޑުމެން

 ކުެރްއވުން މިދުގެ ސަރުކާރަުކންނެއް މިކަމުގެ ޤާބިލުކަމެއް ނެތް. ވައްކަންމަލެއް ނުކުރޭ. މިއަވަނީ. ޢަ ބަސްކޮޅަކަުށް

 ބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ ވެސް ކަމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 



21 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއް ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝު

 ލޫފަުށް.މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ގަލޮޅު ދެކުނު

ސް ތެރޭގައި މަޖިލި އަރަނީ މިހާރު މަނިކުފާނު މި މި ތަުށްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިއް 

ކަންކަން ގެްނގޮސްދާނެބާއޭ.  ހިސާބަކަުށް މިކުިރއަުށްގެންެދުވމުގައި ކިހާ މަޖިލީހުެގ ކަންކަން ވާހަކަދެްއކެވުާމއި

ވާ މެންބަރުން އެ މަޖިލީހުަށް ނިސްބަތް ނުކުރާނެ ކަންކަން ަކނޑައެިޅގެންދާނީ. މި ސާބަކުންތޯއޭ ކުރާނެ ަކންކަމާއިހިކިހާ

ދެން އަޅުގަނޑުމެްނ  ރައްދުދޭން ޖެހިއްޖެއްޔާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފާޅުކޮުށް ނިމުނީމަ އެއަުށް ވިއްދަ މެންބަރުންގެ ޝުޢޫރު

މިީއ  ލާޙު ހުުށަހެޅުއްވި ޭބފުޅާއަުށް ރައްދުދެްއަވއިމި އިޞް ،ބިލު ތަނުގައި ކަެމއް ކުރާނެ ަކމެއް ނެތެއް ނޫންތޯ. މި މި

އަުޅގަނޑު ދުުށް  އޭ. ޮކބައިތޯ މަނިކުފާނުގެ ލަދު؟ ކޮބައިތޯ ހަޔާތް؟ބޮުޑވަުރވާނެވިދާޅުވީ މަނިކުާފނު ާދޅުވެަފއި، ވިބޮޑުވަރޭ 

. ކިހިެނއްތޯ ވެަފއި ތި ހުންނެވީ؟ ޯކއްެޗއްތޯ ބޯންދިނީ؟ ކޯްއޗެއްޯތ ކާންދިނީ؟ އަުޅގަނޑުމެން މަސީޙެއް ނޫން ތިއީކީ 

ވެސް  މަ އެންމެންނެކޭ އެްއވަރަުށް އިޙްތިރާމުރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކީ ހަހުރި ކޮންމެ  ބުވެފައިމިތަނަުށް އިންތިޚާ

ެދއްވާަފއި މަ މަނިކުފާނު އެއަުށް ރައްދުމީހުންގެ ޝުޢޫރު މިތާ ފާޅުކުރީ . އެފުރުޞަތު ެވސް ލިބެންވާނެ މީހެއް، ކުރެވެްނވާނެ

، ދަންނަވަނީ އަުޅގަނޑު ތަކުރާރުކޮުށް މި ގެ މެޖޯރިޓީއަކީމަޖިލީހު ނުދެއްެކވޭނެ. މި ކުބޮޑުވަރޭ ކިަޔއިގެން ވާހަކަ ިމތާ

ސިމް އިބްރާހީމް ލައިގެން އޮުޅވާލަިއގެން، މަކަރުހަދަިއގެން، ބޭނުންވާ ވަރަުށް ގޮނޑިަތްއ ފޭރިގަނެފައިވާ މެޖޯރިީޓއެއް. ޤާ 

އިގެން ބޭނުން ގޮތަކަުށް މަޖިލީހުގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގަ ނަގާފައި އެ ޕާޓީަގއި ތިބިހާ ތިބި ބަޔަކު ގަނެގެން ގެނެްއސަ މި

ބޭފުޅުންގެ ބާރު މިތާ އެބައޮތޭ.  ތި ،ތަނުގައި ދެންމެ ވާހަކަެދއްެކިވ ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވި  ހިންގަމުންދާ މަޖިލީހެއް. މި

 މްއޮތް ބާރެއް ސުޕްރީ އެހެން ނިންނީމަ ނިމުނީ ނޫންތޯ. ކީއްކުރަންޯތ މިތާ، ކޮމިޓީން ރީއްޗަުށް އެކަން ބޭުނންނުވާ ނަމަ

  ..ަގއި ޮއވޭތޯ މިހެން.ނީ. ވިދާުޅވެއްޖެ ލަފަެއކޭ. ލަފައިއުޅެ ދޭން މި ކޯޓަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެކު ދަންނަވާލަންންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އިޙްތިރާމާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެ

. އޮންނަނީ ދީފަ ނޫނުއަސާސީަގއި މިޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާބުގައި ޤާއް ރައްގިނަ ބާރުތަކެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވަަރުށް

ގިނަ ކަންތައްަތްއ ކުރުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުްނގެ  އޮންނަނީ. ވަރަުށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ވަރަުށް 

އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ  ދީފައި މިބާރު  . އެއެއީ ޭއގެ ޒާުތގައި ބޮުޑވަރު، އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ މަޖިލީހަުށް ދީފައި މި 
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ދެންނެވީ.  ާވހަކަ އަޅުގަނޑު މި ލެްއވީމަ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންވެ އެއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްލަވައިމަޖިލީހަުށް. 

ގާނޫނާ ތަުށް، . ަގވާއިދާ އެްއގޮނޫނުައސާސީއަުށް އިޞްލާޙު ގެެނވޭނުގައި އަުޅގަނޑުމެން ގަާވއިދާ އެްއގޮތަުށް ޤާތަ މި

އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ،  ގޮަތުށް މި އެްއގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ބޮޑެތި މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްަބވާ ޭބފުޅުން މަޤާމުން ވަކިކުެރވޭ

 އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުެވސް ޭއގެތަނަކީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު  ތަނެއް މި ބޮޑެތި ބާރުތަްއ ދީފައި އޮންނަ މިކަހަލަ ވަރަުށް

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއި ުނވާނެ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިތާލައިގެންނައްނދާންމަތިން ހަ

ގަޮލޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މަދު ޢާމިރަުށް. އަޙް

 އަުރވަްނ. އަުށް ފުރުޞަތުهللاޢަބްދު

 

 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 ،ދެއްެކވި ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުތެރި ަރީއސް. ކުރިން ވާަހކަފުޅުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 ؛ުކއްތާތަެކކޭއީ ގަިއ ނިސްބަތްާވ ދެ މެންބަރަކަުށް އެ ތާމި ވަޙީދު  މުޙައްމަދު ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ

ނުހުއްޓުވީ ެއީއ  ްއކެިވއިރު ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކުއްާތއޭ ކިަޔިއގެން ވާހަކަދެ ދެ އާهللاީއވާ ޢަބްދު އިމާރިޔާދީދީއާ

މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ  ،ކުއެލީހުގެ ރައީުސގެ ެއއްބާރުލުމާމަޖި ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބެލެވެނީ ަމޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ހިތްވަާރއެކު 

ކަެމއް ަކމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު ބެލެވެނީ. އަޅުގަނޑު މިތާ ިއނދެގެން ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަުށް  ަގއި ކުަރއްވާތުގަސް

 ނުދެއްވީ އެ ިއއްޒަތްތެރިުށް ވެސް ފުުރޞަތުކަވެސް މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ކުރިން އަުޅގަނޑަުށް ިނޒާމީ ނުކުތާއަ އެދުނީމާ

ެވގެން  ުށް ކުއްތާއަުށް ގޮވަމުންދިަޔިއރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަނޑައެޅިގެން ނުހުއްޓުވާންއަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާ މެންބަރު އަ

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.ކަމަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުްށ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ވާހަކަދެްއެކވިއިރު ެއއްވެ

ވިާދޅުނުާވ  އި ވިދާޅުވި ެއއްަޗކާ އެ  ،ނެތް. އެހެންވީމާ، ަޔއުމިއްޔާަތއް ެބއްލެވީމާ އެނގޭނެ މިހާރު އެގޮަތކަުށް ވިދާޅުވެަފއެއް 

ދޫ ކުޑަުހވައަރުވަނީ  ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. ދެން އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އެ

 މަދު ޢާމިރަުށް.ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދާއި

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ
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 އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން...  .ޅުގަނޑަުށް ނޭނގި ހުއްޓާ ުފރުޞަތުދިނީމައަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދުދީދީއަުށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  މާރިޔާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިާރގެދާ އުތުރު މަްއަޗންގޮޅީނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 އެކަމަކު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ހެދީ. އިހަން ތިއްބާ މިތާ ކުއްތާއަުށް ޮގވައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަޑުއަ

އްކެވި ވާހަކަފުޅަުްށ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެ ،އެއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއްތޯ ނޫންތޯ ވެސް ވިދާޅުނުވެ 

ެގ ދެއްވާތީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ެއއީ ރައީސް އި ހޯއްަދވަޒް އުސްކި ބޭފުޅާގެ ފަރާތުން އެކް އެ އި،ޖަވާބުދެއްވަ 

 .ކުިރއްޔާ. ޝުކަމެއް ކަމަުށް އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ކުަރްއވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އަޙްމަދުދީދީ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަނީ  މާރިޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ކަމެްއ  ކުރާނެ އެއްވެސް ންގޮތް ެއއީ އެކަުމގައި ރިޔާަސތުރޭ ދެކޭކަމަކާ ދޭތެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ރިޔާސަތުން ކުރާ

ދެން ޔައުިމއްޔާ  ؛ްއވެސް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކާތަނުގައި އެ މި ،ދަންނަވަނީ  ައޅުގަނޑު މި . އެހެންނަމަވެސްނޯންނާނެ

ވަންޏާ ފެންނަން  ކަމަުށް އޮތް އިފަޔައުމިއްޔާ ބަލާފައި ެއގޮަތުށް ސީދާ އެހެން ވިދާޅުވެ .ބެއްލެވީމާ އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ

ައޅުގަނަޑކަުށް އެގޮަތކަުށެްއ  ،ދަންނަވަނީ  ކަންތައް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑަުށް އަުޑިއވުނު ޮގތުގައި އަުޅގަނޑު މި އޮންނާނެ އެ

ންވީމާ، ދެން ނެތޭ. އެހެ އެަކހަލަ ގޮތަކަުށް ބޭނުންކުރަްއވާަފއެއް ކަުށްއަސް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރާ ދިމާކަނޑައެިޅގެން އެްއވެ

ކުރިންވެސް  .އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެން މީގައި އޮންނާނީ ޔައުމިއްޔާ ބެުލން. ޔައުމިއްޔާ ބެލީމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ގޮތް  އެ ؛އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު އެހެން އިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކާ ދޭތެރޭގައި ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތް  ،ދެންނެވި ފަދައިން

 ،ބަދަލުނުކުރެއްވުުމގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނާނީ ހަމަ ސީދާ އެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރެއްގެ އަތްޕުުޅގައި  އިމާ ބަދަލުކުރެއްވު

މަދު ޢާމިރުަށް ާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމިހާރު ކުޑަުހވަދޫ ދާއި ޑިފުުޅަގިއ. އަުޅގަނޑުނސިކު ،ހިތްޕުޅުގައި

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ
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ފުރުޞަތު  ރައީސްކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި  އުލެއް އޮންނަްނޖެހޭ ތަނެއްޙަމާރަނގަޅު 

އުލު އެގޮތަުށް ނެތީމަ. ޙަތަނުެގ މާ ވެސް. ެއއީ މި ނީވޭ ފުރުޞަތު ދިން ައޑެއް ދިންއިރަކު އަުޅގަނަޑކަުށް އަެޑއް

އްމުަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން. އާދެ! ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޢާޙައްުލކޮުށްދިނުމަުށް ހަމަ އަމީން ެއކަންކަން އެހެންވީމާ،

ދަްއކާއިރު  ްޕރީމް ކޯޓުގެ ވާހަކަ މިކަމާ ގުޭޅގޮުތން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސު ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިެގންދާ ވަގުުތަގއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގިއ  141ނޫނުއަސާސީގެ ޤާސް ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. ވެ ގައިމުމިއީ ހަމަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ދައުލަތުގެ ކަމެއް ހިންުގމާ ހަވާލުވެހުރި މީހަކު ވިޔަްސ  ،އަިމއްލަ ފަރުދަކު ވިަޔސް؛ ބަހުން ބަޔާންވެެގންވޭ ވަރަުށް ސާފު

ހަކަުށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކޯުޓ ޖިލީހަދައިެގންނުވާނެ. މި މަ އި ނުފޫޒުފޯރުވަ ،ފަނޑިޔާރުންގެ މަަސއްކަތާ ބެހި

ތަނުގައި  ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތާ މި އެ ިއ،ވާހަކަ ދައްކަ ފަހު އެ އިމުކުރުމަުށްޤާޕްރީމު ކޯޓު ސު ،ފަހު އިމުކުރުމަުށްޤާ

 ގޮތެއް  ކުރުމަކީ އެއީ މި ޤައުމު އެދޭނެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ކުުށްވެރިުނވާ މައިެކއް ކަމަކު އެކަން 90މި މައިކަކީ  ،ބެހި

ޕްރީމް ކޯޓަކީ ސު ،ނޫން. އަދި ހަމައެއާއެކު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ވެސް ގޮތެއް ނޫން. އަދި މި ދުސްތޫރީ ނިޒާމު ރައްޓެހި

ވަނަ  17މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން  ،ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ މިލްކެއް ކަމަުށް ދެކި ،ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ މިލްކެއް ަކމަުށް

ދުވަހު ތިމާމެން  އެ  ،ހިތަުށްއެރީ ލާފަިއ އެހިނދުއިޯކޓެްއ އެކުަލވަ ޕްރީމްަބއިތިއްަބއިގެން ސު އިކޮުށްފަމަޖިލީހުގައި ބަންދު

 ނުވާނެ... ގޮތަުށޭ. އެހެނެއް ޕްރީމް ކޯޓުގެ ުހރިހާ ނިންމުންތަކެއް ދާންޖެހޭނީ ތިމާމެން އެދޭރީ ސުހިތަުށްއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އަުށް ުފރުޞަތުهللاލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުގަނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ކޮންމެހެން  ނެގީކުރިން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަނޑު ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލއެއް 

ުނވަތަ މަރިޔާދީދީާއ ދޭތެރޭަގއި  ،ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަީޙދު އަުޅގަނޑާ ދޭތެޭރގައި 

ވާަހކަފުޅުދައްަކވަމުން  އިބުކުަރއްވަ ޚާޠަގެ މަޖިލީހުގައި މުނޫން. ަރއްިޔތުން ދެކޭގޮތަކާ ދޭތެޭރގައި އަުޅގަނޑު ކަންބޮޑުެވގެނެއް

މަިޖލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސާ އަުޅގަނޑު  ،ނަމަ ޮގވީމަ. މިސާަލކަުށް ަދންނަވާ ުށްުށް ުކްއތާއައަނޑުމެންނާ ދިމާއަޅުގަ

އަުޅގަނުޑ  ،ގޮތަުށް ނުވަތަ ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދާ ދޭތެރޭގައި ދެކޭ ،ދޭތެރޭގައި ެދކޭގޮތް 

ވެސް ނުކެރޭނެ.  ބަހުން އަުޅގަނޑަުށް ދަންނަވަންޓާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހިވާަފއި ހުއްދެކޭގޮތް ލަިއވް ޓީ.ވީ ައޅު

 .ދޭެތރޭ ދެކޭގޮތަުށް މަސައްކަްތ.. އަނެކަކާ އުޅެނީކީ ކޮންމެހެން އަުޅަގނޑުމެން އެކަކު އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން މި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ކުަޑހުވަދޫ ދާއިނޫން.  އެއްލަްއަޒތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ. ނިޒާމީ މައްސަޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ އި

 އަރުވަން. ވުމަުށް ފުރުޞަތުކަފުޅު ކުރިއަުްށގެންދެރަުށް ވާހަމަދު ޢާމިމެންބަރު އަޙް

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

މިތާ މަޖިލީހުގެ  ،ފަހު އިަރކު ހޭދަކުރުމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވާނުވާ ނޭނގި ަސިއކޮޓަރީަގއި އެަތއްއާދެ! މި މަޖިލީހުގައި 

ދިޔައިުރަގއި ކޮންކަެމއްތޯ ޕްރީމް ކޯޓެއް ެއކުލަވާަލިއގެންދޮރެއް ނޭނގެ ހާލުަގއި ތިްއބާ ސުތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ަތނެއް

 ކުރެްއވީ؟ ދެން މިއަދު ތިމާމެން އެދޭހާ  ހާލަބަލަ ކޮްނގޮތަކަުށްތޯ ެއކަންކުރެްއވި ޭބފުޅުން ކައިރީ އަ ކުރެްއވީ؟ އެކަން

ފަހު ެއއީ ދާއިީމ  އިމުކުރުމަުށްޤާ ޕްރީމް ކޯޓު ސް ސުޔަގަބޫލުކުރި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ޕްރީމް ކޯޓުން ކަްނތައްގޮތަކަުށް ސު

ުށް ދެނެގަނެގެން. އެހެންވީމާ، ބީ ރަނގަޅަތި ޕްރީމު ކޯޓުގައި ހުވާކޮުށްަފއި ތިބި ފަނޑިޔާރުން އެޕްރީމް ކޯޓެއް ކަމަުށް ސުސު

ކުރި ބަެއއް ފަރާތްތަކަުްށ  ޕްރީމް ކޯޓުަގއި މަސަްއކަްތކުރާނީ އެްއވެސް މީހަކަުށް އެަކމުގައި ފާޑުުނކިޔޭނެ ގޮތަުށް. ެއކަންސު

ނަމަެވސް  ްއގެ ޮގތުގައި ސިފަކުރިޔެއް އިމުކުރި ސިޔާސީ ހާޤާ ތިމާމެން  ،ކަމެއް ކޮުށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަުށް ތިމާމެންނަުށް ހުރިހާ

އަިދ  ،އެކަމެްއ ނުފެންނާނެ. އެީއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހާ ރަްއޔިުތންނަުށް ޢަދުލުއިންޞާފު ކަުށަަވރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި

ވެސް ހަމަ  ހަކަުށްއްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީކީ ވެސް ރަޔަރީ ލަފަޝާއަދި އިސްތި ،ފަހު ބަސް ބުނުމަުށް ޓަކައި އެންމެ

ނޫނުއަސާސީން ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ކުެރވިދާނެ ކަމަުށް ޤާޖިލީހުގެ މައްޗަުށް ވެސް ހޯދިދާނެ އެއްޗެއް. މި މަ

ޙު ދެއްކެނީ. އެހެންވީމާ، ަވީޒފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް އިޞްލާ މި ނަުށްލާޒިމުކޮުށްފަިއވާ ކަންަތއްތަކެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން

ކަހަލަ  ނޫން. ކޮންމެވެސް ކަމެއް  ރުހިމިއީ ތާ އްކީމަބާވަތުގެ ވާަހކަދެ ްޕރީމް ކޯޓުގެ މިހުުށަހެޅިގެންދާ ވަގުުތގައި ސު

ގެންނަ އިޞްލާޙަީކ  ފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މިަވޒީ ،ވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެންޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކަންޖެހޭނީހަމަ

ކުރުމަުށް ޓަކައި  ންގެ މަސަްއކަތް ގާތުކަންކޮޅުތަުކގައި ޓްރައިިބއުނަލް ޚާއްަޞޮކުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އަދުގެ ސަރުކާރުން

ޮބޑު ހެޔޮކަމެޭކ. ވަޒީާފގެ ބިުރވެިރކަން އުެފއްދީ ކޮންބަެއއްތޯ؟  ކޮުށްދެއްވާަފއިވާ ވަރަުށް  ންާޔމީهللا އަދުގެ ސަރުކާރުން ޢަބްދު

 ؛ންވަޒީާފގެ ބިރުވެރިކަން އުފެއްދީ. ބޭނު ކަންއެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ،ކެރިހުރެ ދަންނަވަން ކެރޭ އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ވަރަުށް

ްނވީމާ، މިއަދު ކަމެއް ކުރަމުންދިޔައީ ކޮްނބައެއްތޯ؟ އެހެ ހުރިހާ މި އި،ގުަތކު ހިތަުށްއެިރ މީހަކު ކަނޑާލަހިތަުށްއެރި ވަ

 ެއޅިވަަރކަުށް ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅު މަގަުށް އެުޅވުަމުށް ޓަކައި އަުދގެ ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތަކަުށް ކިތަންމެއެކަންކަން ހަމަ

މުން. ދަނީ ބުނަ ބޭފުޅުްނެގ ދުލުން އެ ިބލު ވެރިެއއްކަން އެޤާކުެރވޭވަުރގެ  ހުރީ އެކަންވީނަމަވެސް ިމއަދު  ކަމުގައި

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ވާހަކަ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ނުދެއްކުމަުްށ ކޮުށްދީފަިއވާ ސުކަުށަވަރު ނޫނުއަސާީސގައި ޤާ އެހެންވީމާ،

 އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.އޭގެ ަފރާތުން ގޮވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ. 
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ނަޢީމަުށް. އަނާރާ

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 2008/2 ،ދު އަޅުގަނުޑމެން މި ބަހުސްކުރަމުންދާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އެއީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަ

ިއސްމާޢީލް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު.  ފައްޔާޟް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިާރގެ ުށް ގަމު( އަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނުވަ)

ޤުން އެ ރުންގެ އިއްތިފާގޮތުން އެ އިޞްލާޙު މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅުނު ދުވަހު ހުރިހާ މެންބަ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ

އަދި ަވޒީފާއާ ބެހޭ . ކުެރވެުމންދިޔަ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވަން. އަިދ ކޮމިޓީގައި އެކަންިއ އިޞްލާޙު ވަނީ ފާްސވެފަ

އެއީ ަރއްޔިތުންނަުްށ  ،ކީބޮޑަުްށ މަރުޙަބާ ޓްރައިބިއުނަލުން ވެސް އަުޅަގނޑަުށް އެނގިފަިއވާ ގޮތަުށް ެއ އިޞްލާޙަުށް ވަރަުށް

ގޮތުަގިއ  ެވގެންދާނެ އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ދެިކވަަޑއިގެން. ދެން އަުޅަގނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ހަތަކެއް ބޮޑަުށް ުލއިފަސޭ ވަރަުށް

ނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ބިލުތަކަކީ މި މަޖިލީހުން އެއަުށް ގޮެތއް ނިންމޭ އިމި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކާ

 ،ސް ޔަކަމަުށް ވިދާުޅވި ރަުށް މިކޮޅުން އިތުރަުށް ަބއްަލވަން ފެންނަކޯޓުން އިތު ޕްރީމްސު ،ސްޔަ ލުނުކުރިތިޕްރީމް ކޯޓުން ބާސު

ގެނެވޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވެނީ.  ނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވަންޏާ މި މަޖިލީހުން އެ ބަދަލެއްޤާ މި މަޖިލީހުން 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ މަޖިލީހުގެ އި ،މަިޖލީހުން ވެސް ،ާވއިރު ބާރު ވަިކވެފައިވާ ަދއުލަތަކަުށް 3މި ދައުލަތަކީ 

އެކި ތަފާތު ބަދަލުތައް ގެނެވޭނެ.  ނަުށްބޭފުޅުން އެ ؛ބޭފުޅުން ގެންނަވާ ބަދަލުތައް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނެ ގާނޫނުތަަކުށް އެ

ގޮތުަގއި މި އިޞްލާޙަުށް ވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް ބަދަލުތައް ގެނެވިދާނެ. ޖުޑީޝަރީައުްށ  އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ

ވެސް ކަނަޑއެޅިދާެނ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގެ  ތަނެއް އުފައްދަން ފައިސާގެ ބުރަތަކެއް ުއފުލަންޖެހެންޏާ އެހެންމިހާރު 

 ފުރިހަމަ ދައުރެއް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ގާނޫނު ހެދުމުގަިއ އޮންނަންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަކު  ތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 ޝާހަުށް. ޢަލީ މެންބަރު

 

 ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު
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ހާއިރަީކ އަުޅގަނުޑެގ ުށްއެހާކަ އިޖަހަ 10ގަޑިން  ،ދުވަހު ވަނަ އަހަރު މި  2010` ައއްސަލާމްއަަލއިކުމް. އާދެ! 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ދުވަހު ަވޒީފާ ެއއްފަހަރާ ގެއްިލގެންދިޔަ ަވގުތު. އާދެ! އެ  ގެދާއިރާއަުށް ނިސްބަތްވާ ދިހަވަަރކަުށް ކުދިން

ރަނގަުޅ  ،އުެލއްޙައަާދކުރެވޭނެ ރަނގަޅު މާ ވަޒިފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަުށް އެ ަވޒީފާ ،ދިޔަ ވާހަަކއަކީދަންނަވަމުން

ކަންަކމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި ،ަވޒިފާތަަކުށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމާ އިއަދި އެ ަވީޒފާތަކުން ވަކިކުރުމާ  ،ތިޒާމުތަެކއްއިން

އިވުނު ބަޔަކު ނެތް. މިއަދު  ،ވާހަކަ އަުޑއެހި ބަޔަކު ތެރޭގައި ކަންބޮުޑވުންތަެކއް ހުރި ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ

 ގެ ކޮމިޓީން ވަކިއްމަޖިލީހެ ،ކީ މަޖިލީހެއްގެ ކޮމިޓީއެްއގެ ތެރޭގައި ބަހުސްކުެރވިދެކެވޭ ވާހަކައަ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ގޮތަކަުށް ނިމިގެްނ މި ިއއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާ ހަމައަުށް މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތްތަކެއް ކަނޑަެއޅުމަުށް ނުވަަތ 

 އިމި މަޖިލީހުގަ ،އެކު ފާހަގަކުރަން ޔާހިތާމަ ނިންމުމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ. ައޅުގަނޑު ހަމަ

ވާ ވެސް އެ ކޮމިޓީއަަކުށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންނަ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

މަޖިލީހުގެ  މި އިވަ ލަަފއެއް ކަމަުށް ަކނޑައަުޅއް ކީ ރަނގަޅުޔަ ްޕރީމް ކޯޓުން ދެއްވާަފއިވާ ލަފަކޮމިޓީއަކުން އިއްތިފާޤުން ސު

 އިގާނޫނުތަކާ  ،އިރު ދުސްތޫރީޣަގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ  . ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާޫނނަުށް މިުށް އަނބުރާ މި މައްސަލަ ފޮނުއްވީތަޅުމަ

 7ނޫނުއަސާީސގެ ޤާއެ  ،ނޫނުއަާސސީ ބުނާތީވެޤާޞްލާޙެއް ކަމަުށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ގަާވއިދުތަކާ ޚިލާފަުށް ގެެނވިަފއިވާ އި

ހުރިހާ މާއްދާތަކާ ޚިލާފުަށް  މި އި،ވަނަ މާއްދާއާ  144އަދި  އި،ވަނަ މާއްދާއާ  87 އި،ދާއާވަނަ މާއް  6 ިއ،ވަނަ މާއްދާއާ

ކޯޓުަތކުގެ  އިވަނީ. ޯކޓުތަކުގެ ވާހަކައާ  ޕްރީމް ކޯޓުން ބަޔާންކޮުށްފައިވާހަކަ ސުވާީތވެ މި އިޞްލާޙުގެ  ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކަުށް

އަދި  އިބޭފުޅުންނަުށާ އެ ،ނަގާަލންކަރާމާތް  އިޝަރަފާ އިއިްއޒަތާ  އިބޭފުޅުންގެ އަބުރާ  އެ  އި،ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކައާ 

 ގިނަ ވާހަކަތައް މި ދާ އޯގާތެރި ރައީސާ ބެހޭ ގޮތުްނ ވަރަުށް ކޮުށްދެްއވަމުން މިއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމ ތަރައްޤީމިއަދު 

ކަހަލަ އިލްޒާމުތަކެއް އަޅުްއވަމުްނގެންދަވާ. އެހެންނަމަވެްސ،  ގިނަ ބޭފުޅުން ވަރަުށް އެހެން ތަނުގައި ވަރަުށް

ކަހަލަ ގޮތަކަުްށ  ުނވަތަ އެފަދަ ބޭފުޅުންނަުށް ހީވާ ،ބުކޮުށްާޚޠަޔައީ އެފަދަ ބޭފުޅުންނާ މުދި ުށް ފެނިގެން މި އަޅުގަނޑުމެންނަ

ބޭފުޅުންެގ  ބޮޑެތި އަސަރުތަެކއް ކުރަްއވަިއގެން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވަރަުށް ވާތީ އެ ތަނުގައި ވާހަކަެއއް ދައްކާފައި ބަޔަކު މި

ކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަން ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެިރ ހެމުންދާއުދާްސތައް ބަންޑުންޖެ ،ނުތަނަވަސްވެހިތްޕުޅު

ބޭފުޅުންގެ  ގާނޫނުތަުކގެ ތެރެއިން ތި އިހަމަތައް ހިފަހައްޓަވާުށޭ. ގަވާއިދުަތކާ އިއުސޫލުތަކާ ،މެންބަރުންނަުށް ވެސް

 އި ނޫނުއަސާސީއާ ޤާުށް ހަދާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ަބއްޓަންކުރެްއވުމަުށް ޓަކައި ކޮުށްދޭުށޭ. މިީއ އަޅުގަނޑުމެން އަިމއްލައަ

އެހެންވީމާ، ގާނޫނުތައް ހުުށަހަޅާއިރުަގިއ  ؛ކަންކަމަުށް ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރޭަގއި ހުރި މައްސަލަތަކާ ހެދި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

 ވެސް ެއގޮތަުށް ބައްަލވަިއގެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ.  ވަނީ. މި ަވގުތު ަހމަވެފައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް

 3ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ  75ގަާވއިުދގެ  ،ކުރިން ހުރި ކަންކަމަުށް ޯވޓަުށް އެހުމުގެ ވޯޓަުށް އެހުމަުށް، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 މެންބަރު ފައްޔާޟް  ގަމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ،މަތީން އެ މާއްދާގެ )ުށ(ގަިއވާ ގޮުތގެ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން

 3ުށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ( އަވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އިސްމާޢީލް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް  ވޯޓުަށް އެހުން 6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަމުގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދާނީ  ވޯޓަުށް، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .عليكم الملس  او ގައި. 1:30މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:30އިން  9:58ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

މުަށް ހުރި ކަންކަ އެހުމަުށް ވޯަޓުށް، 6ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  މި .الس الم عليكم

ިރ ިއއްޒަތްތެމޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  ދެްއވުމަުށް އިާދރީަވއިއެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަވޯޓަުށް 

ބަރުން ވޯޓުގެ ނިޒާމު އަދި ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެން ން.އަރުވައްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްލަދެޮކުށްމެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު 

ކުރަން. ޅު ކުރަްއވާނެ ކަމަުށް ގަބޫލުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެ މަސައްކަތްޕުއެ ލާފަިއވާ ކަމަކަުށް ނުފެނޭ. އިހުޅުވަ

 ލާނަން. އިވޯޓަުށް ދަންނަވަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ވަޒީާފއާ ބެހޭ ) 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އިސްމާޢީލް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  މެންބަރު ފައްޔާޟް ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

ކޮމިޓީން  އިމަުށް ނިންމަވަކަ ެރއްވުމަުށް ފެނިަވޑައިުނގަންނަވާއިތުރަުށް ދިރާާސކު ުށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލު( އަގާނޫނު

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  ކޮމިޓީން އެ ނިންމެވި ޮގތަުށް ފާސްކުރެްއވުމާ ،ވާތީ އެ ބިލު ފޮނުއްވާަފއި

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭ

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62         ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު  މި

. 22. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 40. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64އަދަދު؛ 

ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯ

މެންބަރު  ގަމު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި އެހެންކަމުން، .62ލަ؛ . ޖުމ32ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ62ްއަދަދު؛ 

ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ( އަަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އިސްމާޢީލް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ފައްޔާޟް

މަޖިލީހުން ކޮމިޓީން ފޮނުއްވި ގޮތަުށް  އިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަމަުށް ނިންމަވައިތުރަުށް ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ފެނިބިލުގެ 

 ،އިސްމާޢީލް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މެންބަރު ފައްޔާޟް ގަމު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަުށް ފާްސވުމާ ގުޅިގެން

ވަނަ  85މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު( އަވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ބާތިލުވެއްޖެ މަތީން  މާއްދާގެ )މ( ަގއިވާ ގޮުތގެ
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 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެޕްރީލް  18ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. 

 ގައި. 9:00ދުވަހުގެ ހެނުދނު  ހޯމަވާ  2016

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




