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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގައި އަލުން ރަނގަބީލުޖަހައި، މަޖިލީސް ފެށޭތޯ 9:39މަޖިލިސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި އަށް ކޯރަމް ނެތުމާ އެކު 

ނޑު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލާނަން. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.   އަޅުގަ

 
 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهبسن 

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. 42ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 .4023/2/5/މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ނަންބަރަކީ އޖ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ކެވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްރި

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.  -4އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ަގއި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތު 2913މާރޗް  11 .ތައް ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުން -4.1

ކޮމިޓީގެ   5އާ ދެމެދު 4:19އިން ހަވީރު  11:29ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2913މާރޗް  11އިޢުލާންކުރުން. 
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ޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މިނެޓު ކޮމި 59ގަޑިއިރާއި  3ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ. މިގޮތުން އެ ދުވަހު ޖުމްލަ 

 ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ. 

ގައި އިޤްތިޞާދީ 9:39ދުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަ 4.2ނަންބަރު އެޖެންޑާ  -4.2

ބެހޭ ކޮމިޓީ ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ 11:15ކޮމިޓީ އާއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަދި ގަވާއިދު ކޮމިޓީ. 

ގައި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރައްވާ 12:39އާއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އާއި އަދި ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ. 

ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ 8:39ގައި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ. މި ރޭ 14:99ކޮމިޓީ. 

 ކޮމިޓީ.
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 ލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖި 6

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ގައި  މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.8ދި އަ 7، 6، 5ޑާ ނަންބަރު އެޖެން

 

 ޢީ ބަހުސް . އިބްތިދާ 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އަޙްމަދު  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނައިފަރު  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،ތިދާއީ ބަހުސް. އިބް -9ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 

ފުރަތަމަ  ލު. މި ބިލުގެބި ބަދަލުކުރުމުގެ  އެހީތެރިކަން ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާޢީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މަދުމުޙައް

ވަަނ  31ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2912ގައި ބޭއްވުނު 2912ޑިސެމްބަރު  19ކިޔުން އިއްވާފައި ވާނީ 

ޖަލްސާގަ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު. 

ވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރު

 ވަޙީދު.
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޔާސީ ލީޑަރުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަން ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސި 

ނޑުމެންނެއް މަޖިލީހަކުން ނުދޭނަން. އެހެންވީމާ، ކެމަލް ފާޓް ބޭނުން  ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތެއް އަޅުގަ

ކެމަލް ފާޓުގެ ބިލު ތަޞްދީޤުކުރަންދެން މި ތަނުގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ދެ

ނޑެއް ނުދޭނަން. ވަރަށް ސާފުކޮށް ހަށް ކުރުމުގެ ޖާގަ ހަކައެއްވެސް މީ ،އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މަގައިމު ވެސް އަޅުގަ

މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ލިބުނީމަ ރައްޔިތުންގެ 

ރަކު އަޅުގަނޑުމެން ހައްދަން އުޅޭނެ މަޖިލީސް ބާއްވާނީ. އެހެންވީމާ، ކެމަލް ފާޓު ޖައްސަވަން ތިއިން އެއްވެސް ލީޑަ

ނޑުމެންގެ ސްޓޭންޑު ހިފަހައްޓާނަން. ނޑުމެން އަޅުގަ  ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. މެންބަރު، ނައި

هللا )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޢަބްދުއްރަޙީމު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމު هللا ޢަބްދު މެންބަރުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

ނެއް ބެހޭ ޤާނޫ ހުށަހެޅުމާ  ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތު 78/99ރައީސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ށް ޖިލީހަ މަދަށް ކީއްވެތޯ މަޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްން ނައިސަރުކާރުގެ ފަރާތު  ،ވަނިކޮށް

ވީމާ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކުން އެހެން ވަނީ އުވިފަ އެއް ނޫން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 11ންވީކީ. ހުށަހެޅެމިހާރު ބިލު 

ރުޞަތެއް ނެތް ދެއްތޯ އެ ފުވޭ ބިލުތަކަކަށް ވަންޏާމުން ނުކުރެތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ބިލުތަކަކީ ތަޞްދީޤު ތައް މިބިލު

 ޚިލާފަށް. މަޖިލީހަކުން ދެވޭކަށް ޤާނޫނާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ވަނީ އިޞްލާޙުކުރައްވާފަ. 

އިގަންނަވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެކަން އެނގިވަޑަ 

 އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މައްޗަންގޮޅީ

ގެ ތެރެއިން ނަގާފައި ވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ހަމަ ނިޒާމުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޔެ ވެސް އަޅުގަ 

ނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތޭ މި މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ޤާނޫނަކަށް ނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ. އަޅުގަ

ނޑާލަންއިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި   އެ ނިޒާމަށް އައިއްސަ ، ހެންވީމާޖެހުނީ އެ ނިޒާމާ ހެދިގެން. އެމަޖިލީސް މެދުކަ

ނޑުމެންނަށް އެކަމުގައި، އޮތް ހައްލެއް ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ ހައްލެއް ނުހޯދެނީސް އަޅުގަ

ނޑުމެ  މަޖިލީސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް. ކޮންމެ އިގެން ކުރިއަށް ން މި މަޖިލީސް ފަށަ ފަހަރަކު އަޅުގަ

ރެއް ހޭދަކޮށްގެން ބިލު ހަދައި، އަދި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ގެންގޮސްގެން އެތައް އި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭ ކިޔައިގެން ބަޣާވާތަކުން އައިސް އިންނަ މީހާ އެ އިންނަނީ ބިލު އަންބޮޑި އަށް ޖަހައިގެން. 

ހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުފެނޭ މި މަޖިލީ

ނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްގެން  ނޑުމެންގެ ވަގުތު މިތާނގައި ބޭކާރު ގޮތުގައި ހޭދަކުރާކަށް. އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި  ހަމަ އައިއްސަ ތިބޭ ބައެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އޭގެ ހައްލެއް ލިބެންދެން އަޅުގަ

 މިގޮތަށް ތިބެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަކަށް ބަލައެއް ނުގަންނަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އީށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! ރިޔާސަތުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއައްސަވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! އާދެ! 

ކީ އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ގޮތުގައި ތި ދެ ބިލު ތަޞްދީޤުނުކުރައްވާތީ ތި ބޭފުޅުން ތި ނަންގަވާ ނިޒާމީ މައްސަލަ އަ 
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ނަންގަވާ ނިޒާމީ މައްސަލަ. އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ޓަކައި 

ނޑާލަން. ދެން އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ނޑު ގަސްތުކުރަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިހާ ހިސާބުން މެދުކަ ފަށާނީ ހެނދުނު  އަޅުގަ

 ގައި.11:39

 

ނޑުއްވައިލެއްވުން:   އަށް( 11:56އިން  9:39)ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

`. މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްޔެ ވެސް ދިމާވި ކަންތައްތައް 

ސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ދެ ބިލު ދިމާވެގެން މި ދަނީ. އެއީ މަޖިލީހުން ފާ

ތަޞްދީޤުނުކުރައްވައި ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަ. އަދި މިހާތަނަށް ވެސް އެ ދެ ބިލު ތަޞްދީޤުކުރައްވާފައިނުވާތީ 

ނޑު މަޝްވަރާކުރަމުން މި ގެން ދަނީ. އެ ބޭފުޅުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނާ އަޅުގަ

އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން ދެން އަޅަންހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ނޑާލަން. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ނޑު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް މި ހިސާބުން މެދުކަ  ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

 

ނޑުއްވައި   ( 11:57ލެއްވުން: )ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ކުރިއަށްގެންދެވުން  ވަނަ ޖަލްސާ  5ރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައު 2913

 (2913މާރޗް  13)

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ކުރިޔަށް މި .بسن هللا الرحون الرحين  5ދައުރުގެ  ގެންދަނީ އިއްޔެ ފެށި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަޅުގަ

ނޑާލިއިރު އެޖެންޑާ އައިޓަމު ޔެ އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާ މެވަނަ ޖަލްސާ. އިއް ވަނީ. އެއީ  ހަމައަށް ދެވިފައި އ9ާދުކަ

 މަދު މުޙައް އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 9.9އިބްތިދާއީ ބަހުސް. 

ފައި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާ . މިލު ބި ލުކުރުމުގެބަދަ އެހީތެރިކަން  ޤާނޫނީ  މައްސަލަތަކުގައި  ޖިނާޢީ  ވާ ހުށަހަޅުއް

ނޑު މި ަވނަ ޖަލްސާގަ 31ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2912ބޭއްވުނު  އިގަ 2912ޑިސެމްބަރު  19ވާނީ   . އަޅުގަ
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ތޮއްޑޫ  ،އެއް ބެހޭ މައްސަލަ އަރުވަން. ނިޒާމާއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް ޢި

 ދު.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީ ދާއިރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަލީ ވަޙީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނެގީ.  އެއް މި އިއްޔެގެ ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެން  ރި ރައީސް، އިއްޔެޢިއްޒަތްތެ ވަނަ  2އަކީ އަންގާރަ. މިއަދަކީ ބުދަ. މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު އަޅުގަ

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައް  ސްކުރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބިލާއިކުރަން ލާޒިމްކުރާ ގޮތަށް ފާ ތަޞްދީޤު، ފަހަރަށް ފާސްކޮށް

ތަނުން އެ ބޭރުވި  ވޯޓުން ފާސްކުރި ފަހުން މި 39މެން އަންގާރަ ދުވަހު ބެހޭ ބިލު އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކާ

ނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެވަގު ންގެ މަޖިލީހަށް ނގެން ބޭނުން. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުތު އަޅުގަ

 ނުފޮނުވިގެން އެ  ށްތަނުން އިމްލާކު  މި ،ކުޑަކަމުންތަނުގެ ފަރުވާ މި ،ވިދާޅުވެއްޖެ އި އިއްޔެގަ  ނިސްބަތްކުރައްވައި

ނޑު ބަލަން ބޭނުން ، އޭ. އެހެންވީމާ ހަފްތާގެ ތެރޭގެ މިވެނި ދުވަހަކު ބޭފުޅާގެ އޮފީހަށް އެ އެންޓަރވީ މި އަޅުގަ

ނގެން ށްފައި އޮތީ މިހެންތޯ. އެއީ ދޮގުހަދާ ފަރާތެއް އަޅުގަނޑު އެކޮ އިން ވެސް މިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

ދު އެއީ ވަޙީނުއުފުލަނީ ކޮންފަރާތަކުންތޯ އަޅުގަނޑަށް ސާފުވާން ބޭނުންވޭ. ޒިންމާ ދާރު ކުޑަކޮށް،ބޭނުން. އަދި ޒިންމާ

ނޑު ބަލައެއް ދެއްކެވި  ވާހަކަ  ފާސްކުރި  އިމިދިޔަ އަންގާރައިގަ، ން ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާޔަސް ތެދުދޮގު އަޅުގަ

ހަފްތާ ވަންދެން  1ކޯޓުގެ ޙުކުމެއް އޮއްވާ  މްރީ ސުޕްރީކު  ދީޤު އެބޭފުޅާ ތަޞް އެ އިއަންގާރައިގަ އެއްޗެއް މި

ނ، އެއް. އެހެންވީމާ އެއީ މައްސަލަ، ލަސްކުރައްވާފަ. އެހެންވީމާ  ދޮގުހަދަނީ. ޑު ބަލަން ބޭނުން ކޮންބައެއްތޯ މި އަޅުގަ

 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަޖިލީހުގައި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައަކަށް ނުވިޔަސް، ، އްދެވި ސުވާލުދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ އުފެ

ނޑަށް ފެނޭ ވާހަކަ ސާފުކޮށްލާފައި އެރުވުން  ޓަކައި މި މަޢުލޫމާތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  .މުހިއްމުކަމަށް އަޅުގަ

ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ދެ ބިލު ވެސް

ބިދާ ކިޔާ ބޭފުޅަކު ސޮއިކުރައްވައި ގައި އ1:39ާދުވަހުގެ  އެއީ ބުދަ ދުވަހު. އެ  ،96/93/2913ވަނީ  ފޮނުވާފައި މި 

 އޮތީ. އެކަން ހިނގާފައި  އެކީގައި ދެއްވާފައި މި  މަޢުލޫމާތު، ސޮޔާ . އަމީންޢާއްމު ދެންމެ އަޅުގަނޑަށް އެނަންގަވާފަ 
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މާފަންނު  ،އެއް ބެހޭ މައްސަލަ އެކަން ހިނގާފައިވަނީކީ. ނިޒާމާ ،ބުދަ ދުވަހު. ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު ނޫން ވަނީ

 ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމު هللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ވަނަ މާއްދާގައި ޖަލްސާގެ ވަގުތުތައް ކަމަށް ވަކި ވަގުތުތަކެއް  36ލީހުގެ ގަވާއިދުގެ މަޖި ރައީސް،ޢިއްޒަތްތެރި 

ވަނަ  36ގަވާއިދުގެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ކަނޑއެޅިފައިވަނިކޮށް، އަދި ހަމަ އެހެންމެ މަޖިލީހުގެ

 ،ފަދަ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ޖެހޭ ވަގުތު އިތުރުކުރަން އެއްގައި މާއްދާގެ )ށ(ގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

ވާނޭ. ޓަށް އަހަންވޯ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެ ޖަލްސާ އެއްގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް

ޖަލްސާ ހުއްޓިގެން  ވަނިކޮށްހަމަޖެހިފައި 2:39އްގެ ގޮތުގައި ގަޑިއެ . އިއްޔެގެ ޖަލްސާ ނިންމައިލާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

. ދަނީ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގަ ދިޔައީ. ހުއްޓިގެން ގޮސް ޖަލްސާ މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފަށަމުން ތި

ނޫނީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ވަންޏާ ގެ ފަހުން ޖަލްސާ ފެށިގެން ދާ ކަމަށ2:39ް

ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ  ވޯޓަކަށް އަހަންޖެހޭނެ. މަޖިލީހުގެ އަށް  މައްސަލަ ވާއިދުގެ ތެރެއިން މިގަ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ

 ،ހެދި ގެ ކުރިން ނިޒާމީ މައްސަލަތަކާވުމު 2:39ގޮތުގެ މަތިން. މީގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ އެގޮތަށް 

ޖަލްސާތައް ބާއްވަން ފެށިއިރުގައި،  ،ހު ޖަލްސާ ފެށިއިރުގައިލާފައި އޭގެ އަނެއް ދުވަ ނޑައިއޮއިވަރެއްގައި ޖަލްސާ މެދުކަ 

ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ.  އެކު ޖަލްސާއަނެއްކާ އާ ދުވަހުގެ އެޖެންޑާއާ  ޖަލްސާ ނިންމާލުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ނެތީ ކަމަށް، އެހެންވީމާ ސާ މިހާ ޖަލް ގޮތުގައި މިވަންޏާމު އަޅުގަ

ށްފަހުގައި މިއަދުގެ . ނޫނިއްޔާ ޖެހޭނީ ވޯޓަކަށް އަހަން. އެއަހިސާބުން ނިންމާލަންޖެހޭނީ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގެ ގޮތުގަ 

ނޑުމެންނަށް ކުރިޔަ އެޖެންޑާ އަ ނޑު ޤަބޫލެއް ، ށް ދެވޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާއިގެން އަޅުގަ އަޅުގަ

ކަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ ބިލަކަށް ފުރުޞަތު ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަ ނުކުރަން ޢިއްޒަތްތެ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ތެރެއަކުން 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެބަ  ގައި އަޅުގަނޑު އަމީންޢާއްމާ ބެހޭ މައްސަލައި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ނެންގެވި ނިޒާމާ

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ މިލަންދޫ ދާއިރާގެއެއް،  ބެހޭ މައްސަލަ އެއްޗެއް ދަންނަވަން. ނިޒާމާ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ބަލިކޮށް ރައީސް އުޅުއްވާ ކަމަށް ފާހަގައާދެ، ހެނދުނުހެނދުނާ ވީމަ ތަންކޮޅެއް ހަނދާން 

ނޑުގެ ނިޒާމީ މައްސަލަ ވެސް ފޮނުވި  ބިލު 2މަޖިލީހުން އެ  ވީ ބުދަ ދުވަހު މި 6އަކީ، ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ  އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، އެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.  މަޖިލީހުގެ މައްސަލަ މި، ކަމަށް. އެހެންވީމާ

ނޑު ދެކޭ ގޮތު ވެސް ގައި ވެއްޖެއްޔާ އެކަން އެގޮތުގައި ކޮށްފައި އޮތްކަން ބަޔާންކޮށް އަންގަންޖެހޭ ބަޔާނެއް އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން  އިތުރުފުޅު ރައްޔިތުންނަށް ހައްދަވާތީވެ އެކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ޖެހޭނެ ނެރެން. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

 އެހެންވެ އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ.  މުގަ.ސަލާމަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުއައްސަސާ  ބޭނުމުގަ. އަދި މި

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބަސް ން ރާގެ ފަރާތުން ބަޔާނެއް ނެރޭނަމަޖިލީހުގެ އިދާ . އަޅުގަ

ނިޒާމާ ބެހޭ  .އެކަން ރަނގަޅުކުރާނަން  ންމަޖިލީހު، ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ވުން އެކަށީގެންވަނީ. އެހެންވީމާ

 . هللاމައްސަލަ އެއް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

ނޑު ކުރިން ނިޒާމީ މަ  ލާފައި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކައާ ގުޅުވައި 2ލަ ނެންގެވި އްސަޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ އެއްޗެއް  ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މަނިކުފާނު ތި ވިދާޅުވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކަމާ ބެހޭ އަޅުގަ

ން ގެމަޖިލީހޭ ކިޔައި ނގޭ މީ މިއެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ގޮތުން ބަޔާނެއް ނެރުއްވާނެ ވާހަކަ.

މަނިކުފާނު  ގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެމާރޗު 4ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫން. ހެއްދެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޙީދު އިތުރުފުޅު 

ރައްޔިތުންގެ  ވިދާޅުވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު އޭ މަޖިލީހަކުން ނާރުވައޭ. ދެން މިހާރު އެ  ފަރިއްކުޅުއްވާނެ އެއްޗެއް މި

ގައި ފޮނުއްވީމޭ. 1:39ނުވީ. އެކަމަކު މަނިކުފާނު ތި ވިދާޅުވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރަން ބިލު ފޮ ތަޞްދީޤު ންމަޖިލީހު

ރައްޔިތުންނަށް  ،ހައްދަވަމުންލީހަށް ނިސްބަތްކޮށް އިތުރުފުޅުމަޖި ތަކުރާރުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ، ހެންވީމާއެ
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ނޑަށް ހީވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަ  ޔާނެއް ނެރުމަށްވުރެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެއް އޮޅުވާލަމުން ގެންދަވާތީ އަޅުގަ

ނޑު މިހެން މި ނޑުމެންނަށް އެޅެންޖެހޭނެހެން. އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ފެނުނު ހޯމަ ދުވަހު މުޅި  އަޅުގަ ދަންނަވާލަނީ އަޅުގަ

އެކަމަކު  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވެއްޖޭ.މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އެކުގައި ވިދާޅުވީ ރަ 

ނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ. އެއަށްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިގެންދާ ތަނެ ކުރައްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ، އެހެންވީމާއް އަޅުގަ

ހެއްދެވުން، މިކަހަލަ ލުން، ކަނޑައެޅިގެން އިތުރުފުޅުޚިލާފުވުން، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ، ކަންތައްތަކަށް

ވުރެ އިތުރު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެޅެންޖެހޭނެހެން.  ނޑަށް ހީވަނީ ބަޔާނަކަށް ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަ 

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

  .އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅުއެޅުއްވުން، ންގެ އަތްޕުޅުމަތީގައިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއް  ޢަބްދުއްރަޙީމު ނެންގެވި ނިޒާމީ هللا ޢަބްދުޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

އޮތް މީގެ ކުރިން ވެސް.  މަލުކޮށްފައި އެބަ ށް ޢަމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން މިގޮތަ މައްސަލައިގައި ދަންނަވަން.

އޮތް.  މަލުކޮށްފައި އެބަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ޢަތަށް ވެސް އެކަމަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ވިދާޅުވި ގޮ

ނޑު ކުރިޔަށް ގެންދާނައުސޫލުގެ  ނަމަ މި  ނުކުރައްވާއެހެންވީމާ، އިޢުތިރާޟު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ން. މަތިން އަޅުގަ

 މަދު އާމިރު.އެއް، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

  

 ސަލަ()ނިޒާމީ މައް

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް ކު

ނޑައެޅިގެން އިޢުތިރާޟުކުރަން. މި މަޖިލީހަކީ މިހާރުވެސް ކޯރަމް ހަމަނުވެ ގެންދާ ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސް، އަޅުގަނޑު ކަ

 ވަރަށް ސާފު ބަހުން  އިދުގައި ހުގެ ގަވާއެކު މިމަޖިލީމަޖިލީހެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އެއާ

 ކުރުމަށް ހިމާޔަތް ތު ގެ މަޞްލަޙަންވެގެންވޭ މަޖިލީހުން ނިންމާ ކަންކަމުގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންބަޔާ

 މަޖިލީހުގައި ކުރާ އެއްވެސް  ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް މިޓަކައި ބަޔާން 

، ނުބައްލަވާ. އެހެންވީމާ ން ކަމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްތިބި މެންބަރު  ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިތާ

ނޑުމެންނަށް ދެން ކުރިއަ  ގެ ނަމުން ށް އޮތް ތަނުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ބަދަލުގައި ޖަރީމާގެފާނުއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މުޚާޠަބުކުރަން ޖިލީހަކީ ވެސް ޖަރީމާ ހިންގާ މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަ ޖެހިދާނެ. އަދި މިއަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ދަންނަވަން މިހާރު މަޖުބޫރުވެއްޖެ ވަކި ވިސްނުމަކަށް،  ،ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވަކި، . އެހެންވީމާއަޅުގަ

ނަވައިގެން މަނިކުފާނު ކުރުމަކީ އެއީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ތި ރިޔާސަތުގައި އިންމަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް  ވަކި ގޮތަކަށް މި

ނޑު ނުދެކެން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެގެންވޭ.  ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށްފަހަކަށް  ގައި ތަނުގެ ސައިކޮޓަރި ތެރޭ މި ،އެއް އެއްވެސް މަޝްވަރާ ،އައިސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ތިބެ ނޑުމެންގެ ތެރެއިން  މަޝްވަރާ ،ނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް ޚިޔާލެއްއަޅުގަ އެއް ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑައަޅާ މަންދޫބެއްގެ މަޝްވަރާ މި މަޖިލީހުގައި ކުރަމުންދާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު  އެއް ވެސް މިހާރު ކަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ވަރަށް މި މަޖިލީހުގައި ވަކި ފަރާތަކުން މި މަޖިލީހާ ދިމާލަށް ނިސްބަތް ކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގައި ހަމަ އެފަދަ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް، އަދި މި  ބޮޑަށް ތާއީދުކޮށްގެން.

ނޑުމެން މިޤާނޫނުއަސާސީއާ ވެސް ޚިލާފަށް އެތައް ކަންތައްތަކެއް  ބީ ތި  ހިންގާފައިވާ މަޖިލީހެއްކަން އަޅުގަ

 ސާބިތުކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ނެންގެވި މައްސަލައި ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ އާދެޢ

ނޑުމެންގެ މިއީ ކުރެއްވީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަމިއްލަފުޅުފާޅު  އް ހުންނަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެ ޚިޔާލު. ދެން އަޅުގަ

އެއް.  ބެހޭ މައްސަލަ ވެސް. ނިޒާމާތެރި މެންބަރަށް އޮންނާނެ އަބަދު ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތް އެ، މަޖިލީހެއް. އެހެންވީމާ

 މަދު ސަމީރު.ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަޙްދިއްދޫ ދާއި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަދު ސަމީރުމެމްބަރު އަޙްދިއްދޫ ދާއިރާގެ 

ސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި އަދި ކޮންމެ ކަމެއް ކީކަމުގައި ވިޔަ

ތެރި ރައީސްގެ ތަނުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ޢިއްޒަތް ގޮތަށް ގެންދަންޏާ ތިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނަނީ ގަވާއިދާ އެއްމަޖި

ނޑު ދަންނަވާލަން ކުރައްވަންޖެހޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްނަމުންނޭ މުޚާޠަބު  ބޭނުންވަނީ،  އަޅުގަ

 އިމްލާކުށް ކަމަށް އެ  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބިލުތަކުގައިރަ ،އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނެތޯ. އިމްލާ ކުރެވިދާރި މަޖިލީހާ މަނިކުފާނަށް ހިއްސާމާތު ޢިއްޒަތްތެމަޢުލޫ އެ ؟ވަރެއްގެ އިމްލާ ކުށެއްތޯވިދާޅުވަނީ ކިހާ
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ކުށުގެ ގޮތުގައި ބިލެއް ތަޞްދީޤުނުކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ކިހާވަރެއްގެ އިމްލާ ކޫށެއްތޯ ބެއްލެވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް 

ނޑު ދެކެން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަމަށް އަޅުގަ

 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާ

އަޅުގަނޑު އަމީންޢާއްމު މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށްފަހު  ތައްމަޢުލޫމާތު ގެތި ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އެއް. ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު،އަރުވާނަން. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ވަޙީ  ޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީތޮއް

ނޑު ނިޒާމާ  އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ނެގީ އެހެން ޢި  އެއް މި ބެހޭ މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅޭ ގޮތުން އާދައިގެ ރައްޔިތަކު އެއްޗެއް ބުނުމަށްވުރެ ރާއްޖޭގެ ރަ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ 

ނޑު ސް މައްސަލަސީރިއައެއްޗެކޭ ވިދާޅުވުމަކީ އެއީ  ބަލަންޖެހޭނެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ  މެން އެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ންކުރަން ހުންނަ، ޢަދުލުވެރިކަމާ އެންމެންގެ މައްޗަށް ވެރިކައެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ ބޭފުޅަކީ 

ކުރަންޖެހޭ ބޭފުޅެއް. ޚުލްޤުވެރިކަމާ އެކު ވެރިކަން  ދޮގުނަހައްދަވައި، އޮންނަ ރިވެތި އުސޫލުން އެކު އިސްލާމްދީނުގައި

ނޑު ދެކޭ ، އެހެންވީމާ އެހެންވީމާ،  ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް ހަމަ އަރައިގަތުން. ގޮތުގައި މި އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ އެދެން،  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ސާބިތުވެ މަސައްކަތްކުރައްވަން. އެއީ މިކަންކަން ބެލެންވާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ މެދު ޝައްކުއުފެދުނު. މި ޖަރީމާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޝައްކުއުފެދުނު  އަޅުގަ

ޅުން މަޖިލީހުގެ ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުލިން. އެކަމަކު މިއަދު ހަޅޭއްލަވާ ބޭފު

ނޑުމެން ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ރައީސްގެ އެ ޝައްކު ވަނީ ފިލުއްވައިދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ޝައްކެއްނެތް މަނިކުފާނުގެ ޤާބިލުކަމާ ދޭތެރެއަކު  ދިފާޢުކުރާނަން. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޢަބްދުއްރަޙީމު.هللا އެއް ނޫން. މާފަންނު ހުޅަނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ޢަބްދުއްރަޙީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا މާފަންނު ހުޅަނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް ހީވަނީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ދަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާ  .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ފަށްހެން. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ

އިއްޔެގެ ޖަލްސާގެ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެންބަރުން އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އެބަ ވިދާޅުވޭ. 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ޖަލްސާ އަކީ އާ ޖަލްސާއަކަށް  ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

އެބަ ދާންޖެހޭ. ގިނަ މެންބަރުންގެ ޝަކުވާ ހުރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް  ވެގެން

އަރިގަތް ކަމަށް ބެލެވޭ އުސޫލުގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަ ވެއްދުމުގެ 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފުރުޞަތު ވެސް ލިބިގެންދާނީ މި ޖަލްސާ އަކީ އާ  ޖަލްސާއަކަށް ވެގެންދަންޏާ. އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަ ނުލާ އޮތީ ކީއްވެތޯ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު އެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުން 

ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ތަނަވަސްވެގެން އަންނަނީ މި ޖަލްސާ އަކީ ދުވަހުގެ އާ ޖަލްސާ އެއްގެ ގޮތުގައި 

ފެށިގެން. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ނިޒާމުގެ އޮއިވަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 

ލީހުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްދާނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖި

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ފުރުޞަތު އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް 

ން. އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ރިޔާސަތުން އެކަްނ އަރައިގެންފައިވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޖެންޑާކުރެވިގެ 

ނޑު  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ދޭން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ރިޔާސަތަށް އެކަން ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

ގަބޫލުކުރަން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން. ތި ގޮތަށް ބަޔާންތަކާ އެއްޗެހި ނެރުމަށްވުރެ ކަން މާ ބޮޑަށް 

 ންދާނެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ސީދާ ހަރަކާތަށް ނުކުތީމަ. ސާފުވެގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އިމްތިޔާޒާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށައެއްނޭޅޭނޭ. އަޅުގަ

ރިއަށް މި ދަނީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކާށިދޫ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކު

 ޖާބިރު.هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނެގީ ޕާޓީތަކަ ށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ބޭބޭފުޅުން އަޅުގަ

ހަމަޖެހިފައި މެންބަރުން ތިއްބަވާނީ. މިހާރު ކިތައް ޕާޓީތޯ އޮތީ؟ ކޮން ޕާޓީއެއްގައިތޯ ކޮން ބޭފުޅަކު ހުންނަވަނީ، އެއީ 

މާ، ޕާޓީތަކަށް ސްލޮޓުތައް ޕީ.އޭ މިހާރު އުވި ގޮއްސަ ވީ. އަދި ހަމައެއާއެކު ޤައުމީ ޕާޓީ އުވި ގޮއްސަ ވާނީ. އެހެންވީ

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އަލުން އެކުލަވައިލާފައި ނޫނީ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް، އަދި ކޮމިޓީ އެއް ވެސް 

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެބަ ޖެހޭ ރޫލިން އެއް ދެއްވަން، މިއަދުން  ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުގައި ދަފްތަރުގައި މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނީ ފެށިގެ ން ކިތައް ޕާޓިތޯ ރަޖިސްޓްރީގަ. އަޅުގަ

ޕާޓީ. އެގޮތުން ޤައުމީ ޕާޓީ އަކީ މިހާރު އުވި، ނެތި ގޮސްފައިވާ ޕާޓީ އެއް. އެ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  5

އި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ. އެއީ އެ ޕާޓީގެ ހައިސިއްޔަތުން. ހަމައެއާއެކު ޕީ.އޭގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅާ ހުރިހާ ކޮމިޓީއެއްގަ 

އުޅުއްވާ ބޭފުޅާ ވެސް ހަމަ ހުރިހާ ކޮމިޓީ އެއްގައި އެބަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، އެ ސްލޮޓުތައް ބެހިގެން 

ބަދަލުތައް އަންނާނެހެން. އެއަށް ގޮތެއް ނިންމާފައި  އަންނައިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް

ކުރިއަށް ގެންދަން ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މި ވަގުތުގައި ހަމަ ބަންޑާރަ ނައިބު މަސައްކަތްކުރައްވަނީ މި މަޖިލިސް 

ނަގަންޖެހޭ. އެއީ މި ހުއްޓާލަން ކަމަށް ވާތީ، އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ހުރިހާ މަޖިލިސް މެންބަރުން ވެގެން 

ނޑުމެންގެ މުޅި  މަޖިލީހުން ކުރާ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ސުޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށްގެން ހުއްޓުވަން އުޅޭތީވެ އެވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަން އެބަ ޖެހޭ.  މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތުމުގެ މައްސަލަ އެއް. އެ މައްސަލަ އަޅުގަ

 އްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މި ވަގުތު މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ކަމަކަށް ބަލައެއްނުގަންނަން. 

ނޑައެޅޭ ނީ ލިޔުމުން އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުވި މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގޮތެއް ކަ

ނޑު ތިޔަ ވިދާޅުވި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަޅުގަ

ޕާޓީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ލިޔުމުން  5ވެބްސައިޓުގައި މިހާރު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތީ 

ހާރު ޕާޓީތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ބަލާއިރު އެއް މެންބަރަކު ގެނައުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު އެކަން ކުރާނަން. މި 

ތިއްބެވި ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިނުވޭ. އެއީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ އެއް. 

 ޒިމު.ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ މި ވަގުތު ވެސް މި މަޖިލީސް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

އޮތް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުއްޓުވާފަ. މިއަދު ވެސް މި  ހިންގުމަށް މި އޮތީ ދަތިވެފަ. އެއީ މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް އެބަ 

ނޑުމެން މި ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީރުކަމަށް  މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އަޅުގަ

އް ނެތް. މިއަށްވުރެ ބޯޑު ގަދަކަމުން އަރައިގެން އުޅޭ ދެ ބޭފުޅެއްގެ ނަން މި ތަނަށް ވައްދައިގެން. އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެ

ނިޒާމެއް ނޯންނާނެ ގެއްލިފަ. ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ދެ މަސްދުވަސް ވަންދެން ދައުލަތުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ މުއައްސަސާ 

ހުއްޓުވައިލާފައި ނުބޭއްވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނަކީ ޖޭ.އެސް.ސީގައި މި ތަނުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން 

ނަ، މި ތަން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލިސް ނުހުއްޓި ކުރިއަށް ދެވޭނެ އެއްވެސް ފޮނުވާފައ އިން

ގޮތެއް ނެތް. މިއަދު ވެސް މި އޮތީ ހުއްޓިފަ. މަނިކުފާނަށް މަބޫރު އެބަ ވޭ ދިހަ ދުވަސް ވިޔަސް، ސާދަ ދުވަސް 

ވަރަށް ބޮޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް. މިއަދު ވެސް މި  ވެގެން ދިޔަޔަސް އެޖެންޑާ އެކަން ނުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ 

އޮތީ މަޖިލިސް ހުއްޓިފަ. އެހެންވީމާ، މަޖިލިސް އޮންނަންޖެހޭނީ ހުއްޓިފަ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެން 

 މަޖިލިސް އޮންނަންޖެހޭނީ ހުއްޓިފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫ

 ރަޝީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ންދާ ޕާޓީތަކާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޕާޓީތަކަށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބިލާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރަމު

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަދި އެ އުސޫލުގެ މަތިން ޕާޓީތަކަށް  ދޭތެރޭގައި އުސޫލުތަކެއް ނޑައަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ ކަ

ދީފައި ހުރި ސްލޮޓުތަކަށް ވެސް އަންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން. އެކަން މަޖިލީހުގެ 

. އަދި މި ދެންނެވި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނާ، މިހާރު ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ރައީސް ކުރައްވަންޖެހޭނެ 

މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނާ އަދި މިދެންނެވި ގޮތަށް އުވިގެންދިޔަ 

އްދަލުކުރުމަށްފަހުގައި މި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ޕާޓީގެ މީހުންނާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖެހޭ ބައްދަލުކުރައްވަން. ބަ 

ޖާބިރު ދެއްކެވީ ރަނގަޅު هللا މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނީ. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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ނޑުމެން މިތާ އެއްވެސް ކޮމިޓީ އެއްގައި ވާހަކަފުޅެއް. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އެ ކަންތައްތަކަށް އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ތިބވޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ އެ ޤާނޫނުން އެއީ ނެތް ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ވާނަމަ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމުގެ 

މާއްދާ ވެސް ބަލައިލަންޖެހޭ. އެއީ މި މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ޞައްހަކަމާ  268ކުރީގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެ ނިންމާ ޤާނޫނަކީ އެއީ ބާޔިލު އެއްޗެއް ކަމަށް ބަޔަކު މިތާ ވާހަކަދައްކާ ކަމަށް  ދޭތެރޭގައި ސުވާލުއުފެދި، ނޫނީ

ވަންޏާ އެކަމަށް ވެސް އެބަ ޖެހޭ ރިޢާޔަތްކުރަން މަޖިލީހުގަ. އެއީ، މި މަޖިލީހުގައި ކަންތައްތައް ހިންގަންޖެހޭނީ 

ހޮވިފައި ވަނީ ޤާނޫނުތަކެއްގެ ތެރެއިން.  ޤާނޫނުގައި، އެހެން ޤާނޫނުތަކެއް ވެސް އެބަ ހުރި. މަޖިލީހަށް މެންބަރުން

އެހެންވީމާ، އެ ޤާނޫނުގައި އެބަ ބުނޭ ދެން މިކަން ވާނެ ގޮތް. ދެން މި މަޖިލީހުގައި އެއްވެސް މީހަކީ އަމިއްލަ އަށް 

އްލަ އައިސް ހުރި މީހެއް ނޫން. ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން، ރައްޔިތުން ފޮނުވާފައި ތިބި ބައެއް. ބައެއް ބޭބޭފުޅުން އަމި

ގޮތުން ކުރިމަތިލީ. އަނެއްބައި ބޭބޭފުޅުން ކުރިމަތިލެއްވީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން. ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ކުރިމަތިލީ މި 

ދެންނެވި އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި މި ދެންނެވި އެހެން އެތައް ބައިވަރު ޤާނޫނުތަކެއްގެ ތެރެއިން މި މަޖިލީހަށް 

ނެވި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަކު ނެތް އެފަދަ މީހުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ހޮވިފައި ތިބީ. އެހެންނަމަވެސް މި ދެން

ނޑައެޅިފަ އެއް ނެތް. ޕާޓީ އުވުނީއޭ. ދެން ވާނެ ގޮތެއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި  29ގޮތެއް ކަ

ނަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ހަރަކާތްތެރިވާ އެބަ އޮވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ޕާޓީތަކުގެ މައްޗަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް އޮން

ބައެކޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކީ. އެހެންވީމާ، މި ގަވާއިދު ވެސް އެބަ ޖެހޭ ބަދަލުކުރަން. މި ގަވާއިދު އޮތްހާ ހިނދަކު ދެން 

ޢަމަލުކުރަންޖެހެނީ ކޮންތަކަށްތޯ ވެސް ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ އެބަ. ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން 

ރެއްވިހެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަކީ ވެސް ހަމަ އާ ޖަލްސާ އެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރިއަށް ފާހަގަކު

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތް އެއީ. ދެން ކުރިން އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  ގެންދަވަންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

އެކަން ކުރާނީ ކުރިން ކޮށްފައި އޮތް ގޮތަށޭ. ނޫންނަމަ ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ އޮވޭ  216މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނޑު އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް އެކަމުގައި އޮތީކީ ނޫން.  މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމާ މެދު އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް އެކަމުގައި ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެކަމެއް ވެސް 

ރައްވާފައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ދެން ފުރުޞަތުދެއްވައިގެން ނިޒާމީ ސާފުކު

މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ވެސް ދިޔައިމަ ރަނގަޅުވާނެ. އެހެނެއްނޫން، މި ބެލެވޭނީ މިހާރު ޖަލްސާ އެއްގައިތޯ މި ކުރިއަށް 

ދެން އަލުން އަނެއްކާ ރައީސް އިރުކޮޅަކުން ފަށާނީތޯ މިއަދުގެ ޖަލްސާ. ، ދަނީ. ޖަލްސާ އެއް ނެތި އެއްވެސް ކަހަލަ

ނުވާނެ. އެއަށްވެސް ގޮތެއް ނުނިންމާ ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް ވެސް 

ނޑުމެން މިއަދުއެހެންވީމާ، މިއީ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަންތައްތަކެއް. ދެން އަ ދެރައެއްނުވޭ،  ވެސްއެއްގޮތަކަށް ޅުގަ

މި މަޖިލީހުން ދަންނަވަނީ.  އަދި ޤައުމީ ޕާޓީ އުވިގެންދިޔަ ކަމަކު އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް މިހާހެއްވެސް ނުވޭ 

ނޑު ދޭނަން. އަދި އަދި ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި  މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް އަޅުގަ
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ނޑު ހަމަ ވަރަށް  މުގެ އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް އަޅުގަނޑު ނެތް ވާހަކަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްއެކަ ވެސް އަޅުގަ

ނޑު އައީ ވަން. މި މަޖިލީހަށް ޚިދުމަތްއެކު ދަންނަ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ  5999ކޮށްދޭން އަޅުގަ

ނޑި ވެސް މިތާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން. އަޅުގަނޑު ހީކުރި  ނާނޭ. އެއީ ނީން މިއަދު އައިއިރު އަޅުގަނޑުގެ މި ގޮ

ނޑި މިތާ އިނީމަ އަޅުގަނޑު މިތާ މި އިނީ. ގޮނޑި ނެތް ނޑު މިތާ މަޖިލީހުގައި  ޕާޓީ އުވުނީމަ. އެކަމަކު ގޮ ނަމަ އަޅުގަ

ނޑު ހީކުރީ މި  ނޑި އެއް ނީންނާނޭ. އެހެ ވެސް ނީންނާނަން. އަޅުގަ ންވީމާ، މި ތަނަށް އައިއިރުގައި މި ގޮ

ނޑު  އޮތް. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަ ކޮށްގެން އުއްމީދުކުރަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާ އަޅުގަ

ދައްކައިގެން ވެސް މީގައި ގޮތެއް މަގުމަތިވެފައި ތިބި މީހުންނާ ވާހަކަ ދެންނެވި ނަމަވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މި

ރި ރައީސް. ވަރަށް އަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެހޯދުމަށްފަހުގައި މަޖިލީސް ކުރި 

 އެކު އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަކަ އަޑުއެހީތީވެ.  ކެތްތެރިކަމާ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނީ ވާހަކަފުޅުގައި މިހާރު ވަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ތިޔަ ވިދާޅުވި 

 މަތީން ހަމަ އިއްޔެގެ ޖަލްސާ  ދަނީ ގަވާއިދުގައި ވާ ގޮތުގެ . މިއަދުގެ ޖަލްސާ މި ރިޔާސަތުން ގޮތެއް ނިންމާފަ

ކުގެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ ބައި ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. ދެން ތިޔަ ނުނިމިވާތީ އެ

ބައްދަލުކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  އަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ބޭފުޅުންނާ އަދި ވަކި ޕާޓީ ކޮށްގެން، ލީޑަރުންނާ ބައްދަލު

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކުރަމުން ގެންދާނަން. އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ 

ދަންނަވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ އެކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު މަދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީންރިޔާސަތަށް އެއްބާރުލު 

 . ޢަބްދުއްރަޙީމު هللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ،މައްސަލަ އެއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމު هللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ނޑު މި ނޑައެޅީ. އެ  ންނަވާލަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވަކިދަ އަޅުގަ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް ޤާނޫނެއް ކަ

ނޑައެޅީ ހުންނާނެ ޕާޓީތަކާއި ނުހުންނާނެ ޕާޓީތައް.  ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރެވުނީ މި މަޖިލީހުން. މި މަޖިލީހުން ކަ

ތަމްސީލުކުރަނީ ކޮން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި، އެއް ދެއްވަން ޖެހޭ ރޫލިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިހާރު އެބަ

ކަން. އެއީ އިލެކްޝަނުން އަންނަންޖެހޭ ލިޔުމެއްގެ ސަބަބުން ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޕާޓީތަކެއް 
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ނޑަށް މި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުންނަން ޤަބޫލުކުރަން. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް  ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ކުރިން  ދަންނަވާލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މީގެ އަޅުގަނޑު މިހެން މި ލުކުރެވެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޤަބޫ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ އާއި އަދި ސިޔާސީ  ކުރަމުން އައި ޕާޓީތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އައިއްސަތަމްސީލު ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު މިހާރު މި އެއްގައި  ދުގެ މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި ވާ ޕާޓީޕާޓީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،  .އެއީ ޤާނޫނެއް އޭގެ މައްޗަށް ހެދިފައި ވާތީވެ .ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ބާޠިލުވެފައި ވާނީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިހާރު އެބަ ލީހުގައި އޮތީ ކިތައް މަޖި ،އެއް ދެއްވަން  ރޫލިން ޖެހޭ އަޅުގަ

އެއް  ޖެހޭ ރޫލިން އެ ޕާޓީތަކުގެ އަދަދަކީ ކޮބައިކަން. އަދި އެ ޕާޓީތަކަކީ ކޮބައިކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެބަ ޕާޓީކަމާ،

ނޑު އަ ދެވިދާނެ ޕާޓީތަކުގެ އިޝޫގަ  ދެއްވަން. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދިވެސް ހަމަ . އެކަމަކު އަޅުގަ

 ހޭ ވޯޓަކަށް އަހަން މި ޖަލްސާ...ޖެ ޤަބޫލުކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެބަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނީ ރިޔާސަތުން ގޮތެއް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ވާ ގޮތުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޖަލްސާއާ ބެހޭ

ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ. އަދި ދެންމެ  ޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑަކަށްޢިއް  ކަށް ކަވާ. އެކަމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްނިންމާފަ 

މިޝަނުން ހަމައަށް ގެންނާނަން އިލެކްޝަންސް ކޮ ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާތިޔަ ވިދާޅުވި މައްސަލައިގައި އަޅުގަ

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ،ހޭ މައްސަލަ އެއް. އެއީ އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު. ނިޒާމާ ބެމިއަދު ލިޔުން ހޯދާފަ

 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަރަށް ހިތާމަކުރަން.  ޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ހަދާންނެތޭ ފަހުން ފުރުޞަތު މި ލިބެނީ. އެކަމާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނި 

ނޑުއަޅު  މީ މައްސަލައިގައި ރައީސް ރޫލިން އެއް ދެއްވީ ޖާބިރު ނެގި ނިޒާهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ގަ

ނޑު ދެކޭތީ. އެއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެގައި އެސާފުސީދާ ބޭފުޅުންގެ ދަފްތަރުން  ކޮށް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭ އެއް ޕާޓީތައް ވަނީ އުވިފަ ން ބަހިސާބުން ޤާނޫނީ ގޮތު ޕާޓީތަކެއް އުނިކުރީމަ އެ ގޮތުގައި  . އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުއާދު ތައުފީޤު ސިޓީ އެއް ނުފޮނުއްވާތީއޭ ކިޔާފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އުފުލަންޖެހޭ 

ނޑު ފިދަޢު ފަހުމުނުވެ ތިބުމަކީ އެއީ ޣާނުވަތަ މަބާ ،ޤާނޫނީ ޒިންމާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަބްދަޢު ލުކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
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ގޮތުގައި މިއަދުގެ އެއްވެސް ކޮމިޓީއަކަށް ޤައުމީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓުގައި ޤައުމީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ނުވަދެވޭނެ.  ދެކޭ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އެނގިގެން ގޮއްސި އެ ބޭފުޅާ  އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅާ އެ  އަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ބޭފުޅެއްކަން އަޅުގަ

ނޑު އެދެނީ އެންކެވި ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި މިސާލުދެއް ބޭފުޅާ އިނުން.  ބޭފުޅާ އިންނަ ހުރިހާ ކޮމިޓީގައި އެ . އަޅުގަ

ބޭފުޅާ  ބޭފުޅާގެ ނެތް ކޯޓެއް މަނިކުފާނަކަށް ވެސް ލައްވައިގެން އެ ޤާނޫނީ ގޮތުން މިހާރު އެ  އެހެންނަމަވެސް

 އި ނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި ޕީ.ޕީ.އެމާ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮންނާކޮމިޓީތަކަކު ނުގެންގުޅެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ރަ

އަދި މިނިވަން މެންބަރުން. އެހެން ޕާޓީ އެއް މި މަޖިލީހަކު ނޯންނާނެ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ޑީ.އާރު.ޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ 

ކު ދެން އިތުރަކަށް ޞައްޙަ އެއްވެސް މިހާރު ކޮމިޓީތަކަ  ސްލޮޓުތަކުގައި ކޮންޕޮޝިޝަން ބަހާފައި އޮތްއިރު ޤައުމީ ޕާޓީގެ 

ނޑު ދަންނަވަން. އެވޭނެ. އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަކޮމިޓީ އެއް ނުބޭއް މަނިކުފާނު  ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި އަޅުގަ

އެއް ނެރުއްވަން. އެއީ  ސާފުސީދާ ރޫލިން، އެއްކޮށް މަޝްވަރާކުރައްވާފައި ވިޔަސް ކާޖެހޭނީ ހަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ 

ބަޔާންކޮށް ޕާޓީތައް އުވާލައިފި މެންދުރުފަހު.  އިލެކްޝަންސް އިން، އިން ލިޔުމެއް ނުލިބޭ ކިޔާފައި އިލެކްޝަންސް

ނޑު އަދި އެބަ ލަ އަށް އަމިއްލަ ޕާޓީ އުވާލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއް ނަ ނުކުތާ. ޢިއްޒަތްތެރި އޮތް ދެ ވަ . އަޅުގަ

ހަގަކުރެއްވި ކަންކަމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ފާ ތްތެރި މެންބަރު އެއަޅުގަނޑު އެދެން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ  ރައީސް.

ޕްރީމް ކޯޓުން ހުއްޓުވާފައި ގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ސުއޮތީ. ރައްޔިތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުއްޓިފައި މި

ނޑު ގޮވާލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެވި ސިޔާ ސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ނުބޭއްވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް އެއްގޮތަކަށް އުޅުއްވުމަށް. ރައީސް ވަޙީދު ވީމަ، ހުރިހާ އެންމެން  ލު ފޮޑި ނުޖައްސަވައި،ޖަމަ

ނޑިޑޭޓަކަށް ވީމަ، އޭނައާ ޖައްސާލަން ނޫސްކޮންފަރެންސް. ސުއޭނައަކީ  ނުގެ ތަ ޕްރީމް ކޯޓުން މިރިޔާސީ ކެ

 ނުވެވޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވީމަ އޯކޭ. އެހެނެއްމަސައްކަތް ހުއްޓުވަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނެންގެވި މައްސަލައިގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ސިޔާސީ  ހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ،ށް ބައޮތީ އިބްތިދާޢީ ބަހުސަށް އޮތް ބިލެއް. އެ ބިލަ  މިއަދު މި އަޅުގަ

ނޑުމެން އިއްޔެ އެއީ މުޅިން ދެ ޔާސަތުން ވަކި އެއްޗެއް ބުނުމާޕާޓީތަކުގެ މައްސަލައިގައި ރި   ،ވެސް ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެނީ  އިހަށްދުވަހު ވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވި ދިޔައީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް މިއަދު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތެއް ކޮށްދެއްވުމަށް. ތިޔަ އަ ޅުގަ

އަދި ހޯދަންޖެހޭ  ،މަޝްވަރާކޮށް އި މަޖިލީހުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާވިދާޅުވާ، ތިޔަ ވިދާޅުވާ، ތިޔަ ވިދާޅުވާ ކަންތައްތަކުގަ 

މުން ގެންދާނަން. މިހާތަނަށް ވެސް ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގައި އްތައް ރިޔާސަތުން ނިންމަ ކަންތަ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށްފަހު އެ
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ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އޮންނަންޖެހޭނެ. ނިޒާމާ ތައްތައް ނިންމަވަމުން ގެންދާނެ ނިންމަންޖެހޭ ކަން

 މަދު އާމިރު. އަޙް ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުކުޑަހުވަދޫ ދާއި ،ބެހޭ މައްސަލަ އެއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް ކު

ދާގައި ވަނަ މާއް 279ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު މި ވަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ މި  ވަނަ މާއްދާގައި 279ގުޅިގެން.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ

ތަޢާރުޟުވުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނެއް އުވިގެންދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެހެން  ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ނޑައަޅާފައި ނުވާހާ ހިނދަކު މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ނެއްގެ ދަށުން ކުރިން އެ ޤާނޫ ގޮތަކަށް ކަ

ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އެއް ނުވަތަ ދީފައިވާ އަދަބެއް ބާޠިލެއް ނުވާނެ ކަމަށް. 

ނޑު މި  މިދިޔަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބިލާ  މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްގެން ،ދަންނަވަނީ މިއަދު އަޅުގަ

 ކުރެވިގެންދިޔަ ޤާނޫނަކަށް ވާތީ،އެފަދަ ޙައްޤުތަކެއް އޭގެ ތެރެއިން ނިގުޅިގެންދާ ގޮތަށް ފާސް  އަދި އިމްތިޔާޒުގެ ބިލަކީ

ނޑުމެން ކޮށްފައި  ނޑުމެން ވާ ހުވާގައި ވަރަށް ސާފުބަހުން ބަ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަ ޔާންވެގެންވޭ އަޅުގަ

. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ މިއަދު އިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަކީ 

ނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކުރެވިގެން ނޑުމެންނަށް ސުވާލުދިޔައި އަޅުގަ އުފެދޭ އެތައް ރުގައި އަޅުގަ

ކާ މެދު ވަރަށް މެކޭ. އެކަމަކަންތައްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ވާކަމީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަ 

ނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށްދީފައި ނޫނިއްޔާ މި މަޖިލީސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމައަވަސް ހައްލެއް ހޯދައި ވެސް ކަށް އަޅުގަ

އަދި މި ގަވާއިދުގައި ވަރަށް  ،އުފެދިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސުވާލު، ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މިއަދު ޤާނޫނެއް ފާސްކުރެވި

ސިއްޔަތު އޭނަގެ ކިބައިގައި ގައި މެންބަރުން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަޔާންވެގެންވޭ. އެ ހައި ސާފު ބަހުން ކޮމިޓީތަކު

ހުންނާނެ ކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ކޮމިޓީގައި އެ މެންބަރަކު ދެމި  ހުރިހާ ހިނދަކު މަޖިލީހުގެ އުމުރު ނިމެންދެކަށް އެދެމި

ނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ނެރެފައިވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެގެންވޭ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އަ އެ  ،ޅުގަ

މި މަޖިލީހުގައި  ސް އިން ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެންއިލެކްޝަން ،ޤާނޫނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެ

ނ ޑެއް ޤަބޫލުކުރާ ކަންތައް އެގޮތަށް ކުރުމަކީ އެއީ ފަހަރެއްގައި ވެސް މި މަޖިލީހުން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

މަތީން މި މަޖިލީހުގައި ކަންތައް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އެހެންވީމާ، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ކަމެއް ނޫނޭ.

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ކިތަންމެ ނިކަމެތިކަމެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ މިއަދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ،ޓަކައި ވެސް ގޮވާލަން. އަޅުގަ

ޕްރީމް ކޯޓު ވެސް އުވާލެވިދާނެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ގުޅިގެން މިއަދު ސު  ޑެތި ޕާޓީތައްބޮ 
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ނެތް ގޮތަށް ވެސް ހެދިދާނެ އިނގޭތޯ. މި ޤައުމަކީ ނެތް ޤައުމެއް ގޮތުގައި ވެސް  އިމްޕީޗުކުރެވިދާނެ. މި ޤައުމު 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެ ޚުދުމުޚްތާރު ބޭނުންކުރަން ހެދިދާނެ. އެކަ ތެރޭގައޭ.  ހޭނީ ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެޖެމަކު އަޅުގަ

ނޑު ހިން  މަތީންނޭ. މިއަދު މި މަޖިލީހުން މި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ގާ ޖަރީމާތަކަކީ އަޅުގަ

ން ހަމައަކަށް އިމުވެސް މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެކޭ. މިކަގަ

ނޑުމެން މުޚާޠަދެއްވާށޭ. ޢިއްޒަތްއިއަޅުވަ ނޑުމެން އެ ޢިއްޒަތް ދީފައި  ބުކުރަން މި ތެރި ރައީސަށް އަޅުގަ ޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމާއި ހުރުމަތް ހިފެހެއްޓުމުގެ އެންމެ ބޮޑު  އޮތް ބޭފުޅަކަށް  ވާތީ. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ތި ބޭފުޅާ ކަމަށް ކީ ތިހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަ  މަސްއޫލިއްޔަތު ބޭފުޅާ އަށް  ވާތީވެ އަޅުގަ

 ގެންދަވާށޭ. މިއަދު މި މަޖިލީހާ ޖެހެނީ މިކަން ހަމައަކަށް އަޅުވާފައި ނޫނިއްޔާ މި މަޖިލީސް ކުރިއަށް ނުދަންނަވަން

ތެރޭގައި ތިބެގެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދިމާލަށް މީހުން ގޮވަމުންދާ އެއްޗެއްސަކީ ޙައްޤު އެއްޗެހި ކަމަށް މި މަޖިލީހުގެ 

ހަމަ އެއްބަސްވާން ތައްޔާރަށް. އަދި ދޭންޖެހޭ ހެކިބަހެއް ވެސް ދޭން ތައްޔާރަށް. މިއީ ހަމަ ޖަރީމާ  ތަކަށްތިބީ އެކަން މި

ގުން ބަޔަކު ވަކި ގޮތަކަށް ބޭނުންވެގެން ހިންގާ ޖަރީމާތަކެއް މިއީ. މި ޖަރީމާ ހިން އެއް ހިންގާ މަޖިލީހެއް. ވަކި 

ވަރަށް  .ވެސް ޚިލާފޭ ށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާކޮށްދެއްވާފާނަށް ކޮށްދެވެން ހުރި މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް މަނިކު

ދަނީ. މިކަން ގެން ވެސް ޚިލާފަށޭ މި މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުން މި ގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދާބޮޑަށް މި މަޖިލީހު 

 ދެއްވާށޭ. މިއީ ވަކި ބޭފުޅެއްގެ މަޖިލީހެއް ނޫނޭ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހޭ. ހަމައަކަށް އަޅުއްވައި

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ މާއްދާ އަށް  279ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނެންގެވީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މި ޤާނޫނުއަސާސީ  ،އެކު ސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާނޫނުއަ ބުނަނީ މި ޤާ ވަނަ މާއްދާގައި މި 279ހަވާލާދެއްވާ. 

ގޮތުގެ ވާހަކަ. މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ޤާނޫނެއް އުވިގެންދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް ޢަމަލުކުރަންވީތަޢާރުޟުވުމުގެ ސަބަބުން 

ނޑަ ތަޢާރުޟުވެގެން ޤާނޫނެއް އުވުނު  ނޑު  އް ނެތް.އެ ލިބިފައަދި ށް ކަކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އިއްޔެއަކު އަޅުގަ ދެންމެ އަޅުގަ

އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެއް، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާ ބެހޭ މައްސަލަ ކޮށްފިން. ނިޒާމާލް ޖެނެރަލާ ވެސް އެ މަޝްވަރާ ކައުންސެ

 .މުއްޠަލިބު  ބްރާހީމުމެންބަރު އި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުއްޠަލިބު އިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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ނޑުމެން މި  ޚިލާފުވެގެން މިއަދު ތަކުރާރުކޮށް ވާހަކަދެކެވިގެން  ގަވާއިދާޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު  މުންވެ ކެސީލުކުރާ ޕާޓީތަކުގެ ވާހަކަދެ ދާއިރު، މަޖިލީހުގެ ތިބޭ މެންބަރުންނާއި މަޖިލިސް ތަމް ދާއިރުގައި އަޅުގަ

ނޑު ހިފައިގެން ވަދެ ފުޓުބޯޅަ ޖިލީހަށް ކަށިފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ، މި މަ ގޮތުގައި އޮތްއިރުގައި  ގެދަނޑެއްގަ

ނޑުމެން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެކަން މަނައެއް ނުކުރައްވައޭ. އެހެންނަމަވެސް  ...ވެސް އަޅުގަ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެއް. ކަންތައްތައް މަނާކުރުމަށް  ޚިލާފު ވާހަކަ ތާކަނޑައެޅިގެން ޙަޤީޤަ ވިދާޅުވަނީޔަ ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ކުރަމުން ގެންދިޔަކަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިތާ އިންނެވިއިރު  އްން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު

ނޑައެޅިގެން ޙަޤީޤަތާފެނިވަޑައިގަން ނޑު ކަށް ވާޚިލާފު ވާހަކަދައްކަ  ނަވާނެ. ކަ ރުވާނަން. ފުރުޞަތެއް ނާ އަޅުގަ

އިގައި އެހެން ވާހަކަ އެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ ބެހޭ މައްސަލަ މެންބަރު ނިޒާމާފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ނަމަ އަޅުގަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުން(

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ  މުއްޠަލިބު ބްރާހީމުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި 

ނޑު  .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ދެ ދުވަހު އިއްޔެ މިތަނުން ފާސްވެގެން ދިޔަ، މިދިޔަ  ދަންނަވަން ބޭނުންވީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް ހުއްޓަ ގެ ސަބަބުންނޭ ދެ ބިލެއް ތަޞްދީޤުނުކުރުމުލާފައި ތިބީ މިތަނުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް އިއަޅުގަ

ފާސްކޮށްފައި ދޫކޮށްލި ޤާނޫނުގައި ވެސް. އެހެންވީމާ،  ހުރި ފުށުއެރުންތަކެއް އި އެބަގަޤާނޫނު ވިދާޅުވެ. ކޮންމެއަކަސް 

 އެ ޕާޓީތަކުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ހުރި މެންބަރުންނާ، އިސިއްޔަތާ ޕާޓީތަކުގެ ޕްރޮޕޯޝަނާއި ޕާޓީތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ހައި

ނޑު ވެސް ޤަބޫއެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެ ނުވާނެ ކަމަށް. އެއީ ޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވިގެންނީ މަލުކުރަހިގެން ނޫނީ އަޅުގަ

ގެން ދެން ގުޅި  ޓީތަކަށް، ޕީ.ޕީ.އެމް އުފެދުމާހުރި ޢަމަލުކުރައްވާފައި އެގޮތަށް. މިގޮތަށް ޕާ މީގެ ކުރިން ވެސް އެބަ

އެހެންވީމާ، މިއަދު  .ކޮމިޓީ އެއް ނުބާއްވާ އެތައް ދުވަހެއް ދިޔަނުކުރެވޭތީ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ކޮމިޓީ ތައް ޢައްޔަން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ވެސް އެ މައްސަލަ މި އޮތީ އައިއްސަ. މިއަދު ވެސް އަޅުގަ

އިގެން އަށް ވަޑަ  ރޭގައި ކޮމިޓީ އި،މިއަދު އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރައްވަޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނީ އެގޮތަށް. މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ނޑު  މާ ،ގޮތަށް ޚިލާފަށޭ ވިދާޅުވި ޤާނޫނާ އްވަނީއިން ޢަމަލުކުރަ ޖޭ.އެސް.ސީ ފަހުން އެގޮތަށް ވިދާޅުވާކަށެއް އަޅުގަ
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ނޑު ވެސް އެދެނީ އެގޮތަށް އެއްގޮތަށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަން.  ޤާނޫނާ ،ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ބެހޭ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަވާއިދާ  ޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވި ނިޒާމާޢިއް

ގެ ފުށީ ދާއިރާ އެއް، ވިލު ބެހޭ މައްަސލަ ދަންނަވަން. ނިޒާމާހަގަކުރެއްވީތީ އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ފާ  ންއެއްގޮތަށް ގެންދާކަ

 .ރަޝީދު ޟުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާޟު ރަޝީދުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލު

ނޑު ނިޒާމާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަދި  އާވަނަ މާއްދާ 16ނެގީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެއް މި ބެހޭ މައްސަލަ އަޅުގަ

ވޭނީ ވެސް އަސާސީ ޙައްޤެއް ހަނިކުރެބުނޭ އެއް އެބަ  އިމާއްދާގެ ދަށުން. ޤާނޫނުއަސާސީގަ ވަނަ 268 ގެޤާނޫނުއަސާސީ

 އެހެން ބުނާއިރު ތަކުގައި ވެސް އެ ޙައްޤެއް ހަނިކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށޭ. މުޖުތަމަޢު ޓިކު އެހެން ޑިމޮކްރަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް   އޮތް. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޤާނޫނާ  ތަކެއް މިއަދު އެބަބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ތެރޭ  ބެހޭ އެ ހެދި ޤާނޫނާ  ،ންގޮތު ބެހޭ  ވެއްޖެއްޔާ ދެން  ކަންބޮޑުވުމެއް އޮވެއްޖެ ކަމަށް ގައިގޮތުން އަޅުގަ

ބުނޭ ރައްޔިތުންގެ  އި އެބަވަނަ މާއްދާ. އެ މާއްދާގަ 268ނުއަސާސީގެ ޖެހެނީ ޤާނޫ ބަލަން މިޖެހެނީ، ދެން ޢަމަލުކުރަން 

ތަޢާރަޟުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ  އެހެން އެއްޗަކާ  ،އެހެން ޤާނޫނަކާ އެ ޤާނޫނަކުން ،މަޖިލީހުން ހަދާ ޤާނޫނެއް ވެސް

ފައި އޮތް ޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއަކީ ސު މިންވަރަކީ އެއީ ބާޠިލު އެއްޗެކޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު މައްސަލަ

ން އޮތީ މައްސަލަ ބަލައިގެންފައި ޕްރީމް ކޯޓުދޭ. ސު ޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ކުރިއަށް އެބަމައްސަލަ އެއް މިއީ. ސު

 އަދި މި  ،ރަކާތްތެރިވަމުންދާ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ވެސްހަމް ކޯޓުން ނިމެންދެން މިތާނގައި ޕްރީމާ، ސުއޮތީ. އެހެންވީ 

އެއް ނިންމުމުގެ އެއްވެސް  ގޮތުން އިލެކްޝަނަކަށް ވެސް އެއްވެސް މައްސަލަ  ދެންނެވި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބިލާ ބެހޭ

ޕްރީމް ކޯޓަށް ޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފަ. ސުލަ ސުއެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއް ނޯންނާނެ. މިހާރު ވަނީ މައްސަ ،ބާރެއް

. ސަރުކާރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ވަނީ މި އިން ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަ  ވަނީ. ޤައުމީ ޕާޓީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި

 އެއް ނެތް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މައްސަލަ ،ރޭގައިމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއާ ދޭތެ

އެކު މިއަދު މި މަޖިލިސް ދޫކޮށްފައި އަޅުގަނޑު ގެ  ވެރިކަމާލްޙަކަމަށް ވަންޏާ ޞުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ 
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ނޑުގެ އަމިއްލަ މަ .ދަންނަވަނީ  އަށް ވެސް ދާނަން. ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި އޮވެގެން މުގައި މި ކަލަޙަތެއް ޞްއަޅުގަ

ނޑު މި ވާހަކަ ދައްކާ ނޑު މިއަދު މި ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ  ށްކަމަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކަ އަޅުގަ ވެސް އަޅުގަ

އެކު މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ދައްކާކަށް ނެތިން. އެކަމަކު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާ  ވާހަކަ

ނކަން ވެސް އެއީ އަޅުން އިންނަ ދެއްވައިގެފުރުޞަތު ބަރުންގެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. އެއީ މެން  ޑު މިއަދު ވަރަށްގަ

ނޑުމެންނަށް ފުވެ ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތީތީ ގެންދަވަނީ. ގެންދަވާއިރުގައި  ދީގެން ކުރިއަށް ތިރުޞަތުމިއަދު ރައީސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މިއަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޖަވާބެއް  .ވާލާދީ ހަނުއަސާސީގެ ހުރި ނަންބަރުތަކަކާ ދައްކަނީ ޤާނޫ އަޅުގަ

ވެސް  ނެރަލާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުލް ޖެގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ ކައުންސެ ޤާނޫނީ ،ކުރަންޖެހޭޝްވަރާފަހުން ނަމަވެސް މަ

އެހެންވެ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން.  ދީގެން މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވެސްޖަވާބެއް އަޅުގަނޑުމެން  މީގެ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަސާސީ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ހަނިކުރެވޭނީ  ،ބުނޭ އެބަ އިވަނަ މާއްދާގަ 16ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަޅުގަ

 ޓިކު ރައޮތް އެހެން ޑިމޮކް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ ޤާނޫނަކުންނޭ. އެ ޤާނޫނެއް ހަދާއިރުގައި ވެސް ބުނެފައި އެބަ

. އެހެންވީމާ، އެއާ ހަންޏެއް ނުކުރެވޭނޭ ޙައްޤު އަށްވުރެ އެ ތް މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެ މުޖުތަމަޢުގައި އެ ޙައްޤެއް އޮ 

އެކަމާ. އެހެންވީމާ، އެއީ އުފައްދަން އެބަ ލުއުފައްދަން. އަޅުގަނޑުމެން ސުވާތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ސުވާލު ދޭ

މާއްދާގައި ވަނަ  268އަށް.  ވަނަ މާއްދާ  268ބަލަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އުފައްދާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެންސުވާލު

އި އެހެން ޤާނޫނަކާ ނޫނީ އެހެން އެއްޗަކާ ނޫންނަމަ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމަކީ އޭގަ  ،ބުނަނީ، އެ ހެދި ޤާނޫނެއް

ނޑުމެން ސުވާލު ނޫންނަމަ އެ  ،ވެގެން އެއީ ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއްތަޢާރަޟު އުފެދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޗެލެންޖުކުރަން އެކަމާލު އެއްޗެއް ގޮތަކަށޭ ބެލޭ ބާޠި އަކީ މި މައްސަލަ  . ދެން މި މައްސަލަނީ. އަޅުގަ

ގޮތަށް މި  ވާގެ މިދެންނެވި ޙައްޤު ގެއްލިފައިމިހާރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު .ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައި މި މައްސަލަ މި

ދެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ ސުޕްރީމް  އޮތީ. މި މައްސަލަ މިހާރު މި ،ވާތީވެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫނަކަށް

މި މަޖިލީހުން  ނިންމުން. ފަހުގެއެންމެ ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެއީ  ،އެއް ޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަ ކޯޓަށް ދިޔައުން. ސު

ޕްރީމް މް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަ. ސުތީ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ސުޕްރީއޮ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް. މި މައްސަލަ މިހާރު މި

. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަ އިން ވަނީ  . ޤައުމީ ޕާޓީއެ މައްސަލަ ބަލައިގެންފަ ކޯޓު އޮތީ 

އުސޫލެއް، ކަމެއް ނުނިމޭހާ ހިނދެއްގައި މި މަޖިލީހުން މިއާ ދޭތެރޭގައި އިތުރު މިއަދު ގޮތެއް  ،މިއާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް

ލަންޖެހޭ ވަރަށް މަކަރުވެރި ގޮތަކަށް މިނިވަން ގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި މޭނެ. ދެން ހަމަ އެއާއެކުނުނިން

ށްފައި އޮތް ކަމެއް މި ކޮތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާ އަދިވެސް މި ކޮމިޓީގައި މެޖޯރިޓީ އޮތް ބޭބޭފުޅުން މުއައްސަސާ

ނޑު އެދެން މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީ . މިކަން ކުރިއިރުގައި އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ކަކަމަކީ މީ  ނޑައެޅިގެން މިއަދު ޖެހޭނެ، އަޅުގަ

ނޑު މި އެއްގެ  އަށް ރައްދުދެއްވަން ނިޒާމީ މައްސަލަ ދައްކާ ވާހަކަ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ސަޢީދުގެ  ،ކޮށްގެން މިހެން ހަދާނަމޭށް މަކަރުވެރި ގޮތަކަށް ޓުވިޓަރތެރެއިން ނުކުންނަން ވެސް. ވަރަ
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ން ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، އޮތް އެއްޗެއް މިއީ. ޒާތީ ގޮތު ޕާޓީއަށް މިހެން ހަދާނަމޭ ބުނެ ހަދާފައި 

ނޑު  ޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ވާހަކަ ދައްކަން މިތާނގައި މި ނިންމާލަނީ. ނިންމާލުމުގެ މި އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންކުރިން ވެސް އަ  ހުރި.  ހުރި ފޯމުތައް އެބަ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނީޅުގަ

އެއްޗެއް.  ތަނަށް ވަދެފައި ހުރި އަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެއީ އެ އެތެރެ އެހެންވީމާ، އެ ފޯމުތައް އެ ތަނުގެ

ދުގައި އެ ޕާޓީތައް ހިނ ނދުގައި، ޕާޓީތަކުން އެހެން ބުނާހި  އޮތޭ އެހެން ބުނާ ،ނެތޭއެ ތިމަންނަމެން އަތުގައި 

ޖެހޭ އިލެކްޝަން  އިން އެބަ  އުފެދޭ ކަމަށް ވަންޏާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއުވިއްޖެކަމާ ދޭތެރޭގައި ސުވާލު 

ން އަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަ ދެންނެވި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ކޮމިޝަން މަޖިލީހުގެ މި

 ވިދާޅުވާ ފޯމުތަކުގައި ހުރި... ގެނައުމަށްފަހުގައި އެ ވިދާޅުވާ ޕާޓީތަކުން
 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(، ގައިގޮތުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ޖަވާބު  ގެއެއް ބެހޭ މައްސަލަ މެންބަރު، ނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ވަޑައިގަންނަވާ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއްގެ ގޮތުގައި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެ

ނޑު ބަލައެއްނުގަންނަން.  މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ނެންގެވި މައްސަލަ އަކީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ރަންވީ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަދި އެ މައްސަލައިގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައިވާ މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކު

 އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފަ އެއް ނެތް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

ގަނޑަށް ބޮޑަށް ސިފަވެގެންދަނީ މަނިކުފާނު އުވުނު ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ޖަޒުބާތުތައް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅު 

ބަންޑުންކުރަން މިއަދު މަޖިލިސް ދީގެން އިންނަ ތަން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ނޑުމެންގެ މިނިވަން މުއައްސަ ސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ގެ މުޤައްރިރު، އުސްތާޒު ނަޝީދާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދި އަޅުގަ

ގުޅޭ ގޮތުން ރިޔާޟު ރަޝީދު އެ ދައްކަވާ ވާހަކަތައް. ޙަޤީޤަތުގައި އުސްތާޒު ނަޝީދު މުޤައްރިރުކަން ކުރައްވައިގެން 

ޔާސީ ޕާޓީތައް އެ ބިލު އެ އޮތީ އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފަ. ދެން އެ ބިލު އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފާސްކުރީ ރާއްޖޭގެ ސި

ނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން ޢަދާލަތު ޕާޓީ، އަޅުގަނޑުގެ އަޚް  ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އަޅުގަ ޒިންމާދާރުކުރަން. އެގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު އުފާކުރަން. ދެން  19މުއްޠަލިބުގެ ޢަދާލަތު ޕާޓީ  ހާސް ހަމަކޮށް، ރާއްޖޭގެ ވުޖޫދުގައި ފަނާނުވެ އޮތީމަ އަޅުގަ
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ތިން ހާސް ހަމަނުވެގެން ނޫސްބަޔާން ނެރެން ތިބޭ ޕާޓީތައް އުވުނީމާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  އެހެންނަމަވެސް ދެ ހާސް،

ވާ އެއްވެސް ދެރަ އެއް ނެތް. ދެން އުސްތާޒު ނަޝީދާއި ޙަސަން ސަޢީދަކީ ނިއު މޯލްޑިވްސް ހެދުނީއްސުރެ ވަރަށް 

ކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ދެންމެ މިހާރު ގާތް، އެކުވެރި، ދުޝްމަނުން. ދެން އެކަމާ އަޅުގަނޑާއި ރިޔާޟާ އެ ވާހަ

އުސްތާޒު ނަޝީދު ނުކުމެގެން އެ ދިޔައީ. ޙަޤީޤަތުގައި އެ މަނިކުފާނަކީ މުޤައްރިރު ކަން ކުރައްވާފައި، އެ މަނިކުފާނު 

.ޕީ އެކަންޏެއް ނޫން އެ ބިލު ހެދީ. އެ ބިލު ހެދިއިރު ހަމަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ އެމް.ޑީ 

ނޑުމެން މިއަދު ވެސް  އާއި ޑީ.އާރު.ޕީ އާއި ޕީ.ޕީ.އެމާ، ހުރިހާ މެންބަރުންވެގެން ހެދި ބިލެއް އެއީ. ދެން އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ޒިންމާދާރުވެގެންކަން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަވަހަށް އެދެން، 

ނޑަށް ޔަޤީން ޢިއްޒަތްތެރި މެ  ންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް، އެހެންނޫނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވަރަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް އެ ބޭފުޅާ ވަޑައިގަތިއްޔާ. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމް  އަވަހަށް ސޮއިކުރައްވާނެ. އަޅުގަ

ރެއްވި. ވަރަށް ދަތިކޮށް އެ ކޮޅުގައި ތެރޭގައި މިހާރު، އެއީ ކުރީ ދުވަހު ޖަމީލު ދިޔައިމަ ވެސް ސޮއެއް ނުކު

ނޑުމެންނަށް އެނގޭތާ. ލުނބޮއެއްހެން ފިތައިލާފައި އެއްލައިލީ. ދެން  ނޑު އަޅުގަ ސަފުއުޅެނީ. ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ދިން ލަ

މިއީ ވަރަށް ދެރަކޮށް މިކަން މި ދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިއީ ޖަޒުބާތުގެ އެއްޗެހި ބަންޑުންލާ 

ލީހެއް ވެއްޖެއްޔާ ރައީސް ނިޒާމީ މައްސަލަ ދޭންވީ. ެދންމެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޮޑު ތަޤުރީރެއް ދޭން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖި

ނޑު ދެތިން އެއްޗެއް ބުނާއިރަށް ތި އަތްހޫރަނީ.  ރައީސް އަރުވައިފި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. ދެން އަޅުގަ

ނަވާލަން ބޭނުން ވާހަކަ އަކީ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް އެއްކޮށްލީމަ އެބަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަން

ނޑައިލާފައި މަޝްވަރާކުރައްވަންޖެހޭ.  އެނގޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ޖަލްސާ މެދުކަ

ނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ މެންބަރުން ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް މިހާރު އޮތް ޕާ ޓީތަކުގެ ބިލު އިތުރަށް އެއާއެއްކޮށް އަޅުގަ

ފުރިހަމަކުރާނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އިޞްލާޙުކުރުމަކީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. 

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ހަމަ މައިނޯރިޓީގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރަން. އަޅުގަ

ޕާޓީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން  11އް ހިމާޔަތްކުރެވިއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް ކަމެއް ނުކޮށް އޮވޭ މައިނޯރިޓީގެ ޙައްޤުތަ

ރައީސް ވަޙީދު އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުޅާ އަމިއްލަ އަށް އެ ބޭފުޅާގެ ޕާޓީ އެއް އުވައެއްނުލާނެ، އެއީ ރަނގަޅަކަށް ނޫނިއްޔާ. 

ޅަކަށް ނޫންތޯ. އޭނަ އަމިއްލަ އަށް ބަޣާވާތް އެއީ ރަނގަޅެއް އެ ބޭފުޅާ އަކީ އަމިއްލަ އަށް ބަޣާވާތްކުރި މީހެއް. ރަނގަ 

ކަމަށް ޤަބޫލުކުރި މީހަކު އަމިއްލަ ޕާޓީ އުވައިލާނީ. އެއީ އެކަން ރަނގަޅަކަށް ޤަބޫލުކުރީމަ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މިކަން 

ނޑުމެންނެއް ނޫން. ހަމަ އިއްޔެ  އަށް ޕާޓީ އުވާލީ. އެހެންވީމާ،  ޖެހިއިރު އަމިއްލަ 1ކޮށްގެން މި އުޅެނީ ވަޙީދު. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ މަސައްކަތްކުރާނަން.  ހަމަ އަމިއްލަ އަށް އޭނަގެ ވެރިކަން ވެސް އޭނަ ނިންމާނެ އަދި. ނިންމަންދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ. މި ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަން އަމިއްލަ އަތުން ނިންމަންދެން އަޅުގަ
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ނޑުމެން ރިޔާޟު ރަޝީދުމެން ކަހަލަ މަސައްކަތްކުރާނަން  ނޑުމެން އެކަން ނިމިގެން ދާއިރު ވެސް އަޅުގަ . ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ނަގާނަން...  ބޭފުޅުން އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުން(

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ 

ނޑު ހަމަ އެދެން،  ނޑުމެން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދުމެން، ދެން އަޅުގަ އަޅުގަ

އެމް.ޑީ.އޭއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރުމެން ހަމަ ވަރަށް ބުރަކޮށް 

ނޑު އެދެން އެމް.ޑީ.އޭ ހަމަ އަވަހަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މަސަ އްކަތްކުރެއްވީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތިބީ އިތުރު ފޯމުކޮޅެއް ދީގެން ވެސް ރަޖިސްޓްރީކުރަން. އެއީ  އަލުން ފޯމްތައް ލައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން. އަޅުގަ

ހާސް ހަމަކުރަން އައިސް ތިބި  19ތްތެރި ރައީސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ބޭފުޅުން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ޢިއްޒަ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ޢަދާލަތު ޕާޓީ، މުއްޠަލިބުމެން،  ޕާޓީތައް އުވިގެންދާކަން އަޅުގަނޑު ނޭދެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުގެ އަޚް، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޞައްޙަކޮށް ދިޔައިމަ  ނޑު އުފާކުރަމޭ. އެކަމަކު  އަޅުގަ އަޅުގަ

ދެ ހާހުން، އެއް ހާހުން ދެން ޤައުމީ، ޙަސަން ސަޢީދަށް ޕާޓީ އެއް، ޖަމީލަށް ޕާޓީ އެއް، އެހެންނެއް ނުހެދޭނެ. ދެން 

ވެސް ނުހެދޭނެ. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ ނުހެދޭނޭ. ހަމައެއާއެއްކޮށް ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ ބާޣީ 

ނޑުމެން ވައްޓައިލާނަން. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ.މުޙައްމަ  ދުގެ ސަރުކާރު މި އަހަރު އަޅުގަ

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ދެ ވާހަކަ އެއް  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަކަށް ބަލައެއްނުގަންނަން. އަޅުގަ

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި  އަންގާ އެންގުން. ސަތުންދަންނަވާލަން އެބަ އޮތް. ރިޔާ 

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި، އެ ކޮމިޓީ 

މަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ހަމަޖެއްސެވު هللا އަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު އެގޮތަށް  29-2ފޮނުވާފައި ވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  )ނ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަން އަޅުގަ
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ގެ އިޢުލާނުކުރަން. މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާގެ ބަދަލުގައި، އެ ކޮމިޓީ އަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހަމަޖެއްސުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ވާތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑު އިޢުލާނުކުރަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ގެ )ނ(ގ29ަ-2ގަވާއިދުގެ  އިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަން އަޅުގަ

އި އެ ކޮމިޓީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާގެ ބަދަލުގަ 

މަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ އަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމު ހަމަޖެއްސު

ނޑު ގެ )ނ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަން 29-2ފޮނުއްވާފައި ވާތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ވެސް އަޅުގަ

ހަމަ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އިޢުލާނުކުރަން. މިއަދުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ ބަލަމުން ދިޔައިރު 

ނޑަކަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި  މި ގާތްގަ

އްކައި އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވާހަކަދަ  ،އުފެދިފައިވާ ސުވާލާ މެދު ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި

ނޑަށް މި އިވެމުންދާ ވާހަކަ ށްހައްލެއް ހޯދޭތޯ ބެލުމަ ނޑާލަން. އެއީ އަޅުގަ އަކީ. މިއަދު  މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

އަޅުގަނޑު ކައިރީ ތި ވިދާޅުވަނީ މި ކަންތައްތައް ހައްލުކޮށްގެން ނޫނީ މަސައްކަތް ނުފަށާށޭ.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑުމެން ނޑު އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރީ އޭގެ ކުރީދުވަހު ވެސް މަސައްކަތެ ،އިއްޔެ ވެސް އަޅުގަ އް ނުކުރެވި ދިޔައީ. އަޅުގަ

 މިއަދު އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އެކަމަކު އެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނު. 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ންނެވި ގޮތުގެ މަތިން މިއަދުގެ ޖަލްސާ މި އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިވަޑައިގެ 

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ވާ 2913ޗް ރމާ 18ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ ހިސާބުން ނިންމާލަން. 
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