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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 45ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުއިޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/11އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއަދުގެ މި ޖަލްސާއަކީ ވަރަްށ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ރިޔާަސތުން އަންގާ އެންގުން.، 4އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

 މި ދަންނަވައިލީ. ވާތީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު މި ޖަލްސާއަށް  މުހިއްމު ޖަލްސާއަކަށް

 

 .ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަ . 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަ ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ރިއްޔާގެ ނައިުބެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިބު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ރައީސުލްޖުމްހޫ -5.1

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ތިންވަނަ  100ނޫނުއަސާސީގެ ޤާމަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ޓަަކއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

 ރާރު.ގަވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ  100ނޫނުައސާސީގެ ޤާދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ވާލާދީހަނަންބަރާ 

ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބގެ މަޤާުމގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް  .ރުންނަށް ދަންނަވައިލާނަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ތިންވަނަ  100ނޫނުއަސާީސގެ ޤާއަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ޓަަކއި 

މެންބަރުން ސޮއިކުރައްަވއި  52ގެ މަޖިލީހުގެ އެ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ރަްއޔިތުން ،ވާލާދީހަނަންބަރާ 

ަގިއ 2015ބަރު ޮއކްޓޫ 28ރާުރގެ ނޯޓިްސ ގަަގއި ލިބުމާ ގުިޅގެން އެ  2015ބަރު އޮކްޓޫ 27 ،ރާރުގަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ތި ވާ ބުރާސްފަ 2015ބަރު ން ނޮވެ 5މަނިކުފާނަށް ވަނީ އަރުވާފަ. އަދި  ން އެމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީ

ިއ ޔާަގއި ބާއްވާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރާނެކަމުގަ 2:30މިއަދުގެ މެންދުރު  ؛ދުވަހު

ްށ އައަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ 2:25ާވ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  2015ބަރު ންނޮވެ 05

މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ނިކުފާނަށް ވާނީ ދަންނަވާފަ. އަދި އެމަ ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް އެދި ސިީޓއަކުން އެ

މަނިކުފާނުގެ ދިފާޢުގައި  މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ ބަހުސްގައި އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން އެ މައްސަލައާ

ކަމަށް  އްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން ލިބިފައިވާވަނަ މާ 100ނޫނުއަސާސީގެ ޤާމަނިކުފާނަށް  މަސައްކަތްކުެރއްވުުމގެ ޙައްޤު އެ

 30ލަ ދެއްެކވުމަށް ޖުމުމަނިކުފާނުގެ ދިފާޢުގައި ވާަހކަފުޅު މަނިކުާފނަށް ވާނީ ދަންނަވާފަ. އަދި އެ  ވެސް ސިީޓއަކުން އެ

ވަަނ  100ނޫނުއަސާސީގެ ޤާަމނިކުފާނަށް ވާނީ ދަންނަވާފަ.  މިނެޓުގެ ަވގުތެއް ލިިބވަަޑއިަގންނަވާނެ ވާހަކަ ވެސް އެ

މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން މިފަދަ މައްސަލަެއއްެގ ބަހުސްަގއި ޖަވާބުދާރީވުމަށް އޮންނަނީ ެދ ގޮތެއް. ެއއީ ލިޔުމުންނާިއ 

ތިޔާުރގައި އޮތް ކަެމއް. މަނިކުފާުނގެ ފުރިހަމަ އިޚް އަނގަބަހުން. އެ ަޙއްޤު ބޭުނންކުރެއްވުާމއި ނުކުެރއްވުން ެއއީ އެ

މަނިކުފާނު ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް އެްއވެްސ  ށް ވެސް އެއަގުިޅގެން މިއަދާ ހަމަ އެހެންނަމަވެސް، މި ަމއްސަަލއާ

މަނިކުފާނު މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެަވަޑއިގެންފަެއއް ވެސް ނެތް.  އެްއޗެއް އަްނގަވާަފއެއް ނުވޭ. އަދި އެ

ިރއަށްގެްނދަން އެބަޖެހޭ. އެހެންކަމުން، ކު ގޮތުން މި އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ނޫނުއަސާސީާއއި މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދު ބުނާޤާ

ނޑު ކުިރއަށްދާނަން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމުގައިސްެވ ދެންނެވި  ެގ 5.1 ރާރު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމައިގެން އަުޅގަ

މައްސަލަ ކުރިއަށްދާނަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 100ނޫނުއަސާީސގެ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސުލް

ވަނަ މާއްާދެގ  100ނޫނުައސާސީގެ ޤާދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ،ވާލާދީހަވަަނ ނަންބަރާ  3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ 
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ހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ފޮނަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރާރު މަޖިލީގަރާުރ. މި ގަ)ށ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ 

 އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا. ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އޭނާގެ  ،ގެ ނައިބު އަޙްމަދު ައދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  -1ރާރު. ގަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ  100ނޫނުއަސާސީގެ ޤާމަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ޓަކައި 

ގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ އޭނާ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިުބކަމުގެ މަޤާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު

އޭނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުކަމުގެ މަޤާުމން ވަކިކުެރްއވުމަށް ޓަކަިއ  ،ހިނދު އަދާކުރުމުަގއި ނާޤާބިލުވެފަިއވީ 

ވަނަ މާއްދާެގ  100ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،ވާލާދީހަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ތިންވަނަ ނަންބަރާ  100ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަޙްމަދު އަދީްބ  ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ސަބަބު -2ށަހަޅަމޭ. ރާރު ހުގަ)ށ(ގެ ދަށުން މި 

ައދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ،މަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން ނުގެންދަވާީތއާއި  ވާލުކުރަްއވާ ކަންކަން އެހަޢަބްދުލްޣަފޫރާ 

 ހައްޔަުރކުރެވިަފއިވީ  ،ކޯޓުއަމުރެްއގެ ދަށުން އެކަހެިރކޮށްމަތުގައި ހުނައިބު އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކުށުގެ ތު

ފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބުނާ 117ނޫނުއަސާސީގެ ޤާމަނިކުފާނު އެ ހުންނެވީ  އެ ،ހިނދު

ޅެދިފަިއވާތީާއއި އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުެރއްވުމަށް ނުކު ،ވެފައި ކަމަށް ލަތެއްގަިއ ނޫންހާފަދަ  އަދާކުރެްއވޭ

އެްއގޮތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ  ޔާޤައުމުގެ މިހާ މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަާދކުރަންޖެހޭ މީހަކު ނައިބު ރައީސްކަމުގެ ހުވަ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިުބކަމުގަިއ ހުންނެވި އަޙްމަދު  ،ވާތީ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައި 

 ޣަފޫރު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދީބް ޢަބްދުލް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފައިގައްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ޝުކުރި ލަ ޖުމުން އާއްމު ޮކމިޓީގެ ލަފާގެ މަތީ ވަނީ ރާރުގެ ބަހުސަށް ކަ

ނަޑއެޅިފައި 30އިން ތެރެ ޑިއިުރގެ ބަހުްސގެ ަވުގތު. އޭގެގަ  2 ވަނީ.  މިނެުޓ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނަިއބަށް ކަ

ނަޑއެޅިަފއި ިސކުންތު.  04މިނެޓު  45ޕީ.ޕީ.އެމަްށ  ،މިނެުޓގެ ަވގުތު. އެއީ  30ގަޑި  1ލަ ވަީނ ޖުމު ޕާޓީތަކަށް ކަ

 7މިނެޓު  5.ޑީ.ޭއއަށް ސިކުންތު. އެމް 16މިނެޓު  11ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަްށ  32މިނެޓު  22އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

މިނެޓު.  3ނަށް މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ 

ޡިމަށް ޢާމެންބަރު ޢަލީ  ލަން. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތު ހުޅުވާ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު
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 މީ މައްސަލަ()ނިޒާ

 

 :މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިފަދަ މައްސަލައެއްަގއި 

ނޑުމެްނގެ މުސްތަޤުބަލަށް ކަމެއް ގޮތަށް ކަންކަން ކޮށް ނިންމުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ވަރަށް ދެފުށް ފެންނަ . މިއީ އަޅުގަ

ލަ ނޑުމެން ޤައުމު ކުރިއަށްދިއުމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ޖުމުއެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހަކަށް ވެސް ވެދާނެ. އަުޅގަ

 ނައިބު ރައީސަށް މިކަމާ ،ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ  އީސްގޮތެްއގައި ހުރިހާ މެންބަރުން ވިސްނަިއގެން. އިްއޒަތްތެިރ ރަ

 ުނވަަތ ލިޔުންތައް ފޮނުވި ވާހަކަ. ޮކބައިތޯ މިކަމުގެ ހެްއކެއް އެ .ޭޅގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ިސޓީފުޅެއް ފޮނުވި ވާހަކަގު

ނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުްނެގ  ؟އް ދިޔަކަމުގެ ެއއްވެސް ހެއްކެއްހިސާބަށް މި ލިޔުންތަ މަނިކުފާނާ އަުޅގަ

ނުވަތަ މި މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން މި  ،ތުން އެަބ ބޭނުންވޭ ބަލަިއލަން މި ބަހުސްމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ  ،މަނިކުފާނުެގ އަތްޕުޅަށް ލިބުންތޯ ލިޔެކިއުންަތއް އެ ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ނޫންތޯ. އަޅުގަ

 .ކަމަށް.. ންނޫުނއަސާީސއާއި ގާނޫނުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިޤާނގަންވާނީ ކަންކަން ހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޡިމް ނެންގެވި ޢާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

ރަްއވާފަެއްއ ކުނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި ދަންނަވަން. އެ ނިޒާމީ މައްސަަލއިެގ ދަށުން އެއްވެސް ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް ފާހަގަ 

ނަޑށް އެ ނިޒާީމ މައްސަލަިއަގއި ދަންނަވަންޖެހެނީ، ނުވޭ. އެހެްނވީމާ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅު ެއީއ  ،ެއއީ ،އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ބަލަިއަގނެވޭކަށެއް ނެތޭ. އަުޅގަ

 ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ވިލިމާލޭ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ނައިުބގެ މަޤާމުަގއި މިހާރު ހުންނެވި އަޙްމަދު އަދީބް 

ުމގެ އޭނާ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަ ،ހިނދު އޭނާގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަާދކުރުމަށް ނާޤާބިލުވެފަިއވީ ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ ،ވާލާދީހަވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގެ ތިންވަނަ ނަންބަރާ  100އަސާސީގެ ނޫނުޤާމަޤާމުން ވަކިކުރެްއވުމަށް 

ނޑުމެްނގެ ޕާލިމެރާރުގަވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ަދށުން މި ހުށަހަޅާ  100  ،ންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ނައިބު ަރީއސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް  އަދި އަުޅގަ

ނޑު ހެޅުްއވުމަށް އިޚުލާްޞތެރިކަމާއެ ހުށަހަުޅއްަވއިދެްއވި ހުށަهللا ޢަބްދު ާތއީދުކުރުން. އެ ހުށަހެޅުްއިވ  އެުކ އަުޅގަ
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ންޓްރީ ގްޫރޕުގެ މެންބަރަކު ައޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގއި ކުރާެނ ހުށަހެޅުއްވުމާ މެދުަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ޕާލިމެ

ނޑުމެންނަްށ  ކުރާނެ ިއތުރު މަޝްވަރާެއއް މި، އިތުރު ބަހުސެއް ނޑު ނުދެކެން. އަުޅގަ ކަމަުކ އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ާސފު އަޅުަގނޑުމެން ީކއްކަން މި ،ށް ސާފުވަރަ ނޑުމެްނެގ ކުރަނީ. އަޅު  އިުރގެ އަލި ފަދައިން އަުޅގަ ގަ

ނޑުމެންނަށް ޭއގެ ފަހުން  މަލާއާހަަގއި މި ދިން ޢުދުވާނީ  2015ބަރު ންސެޕްޓެ 28ޤައުމަށް  އެުކަގއި އަުޅގަ

މިއަދު މިހިރަ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބް  އިޤަުއމުގަލީގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ އޮޅުންފިލި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަ

ނޑުމެންނަށް ސާބިތުކަމާ ކަމުަގއި ޤައުމަށް ޣައްދާރުވެފަިއވާ މީހެއް ޢަބްދުލްޣަފޫރަކީ މި އެުކގައި ބުނަން އެބަ  އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ނޑަށް ފެނޭ އަުޅގަ ދައްަކވަްނ ގައި ވާަހކަފުޅުމި ބައްދަލުވުމު ކެރޭ. އެ ސަބަބަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން ވީހާވެސް ކުރުކުރެްއވުމަށް. އެއީ ިކރިޔާ ވެސް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރަކަށް ތިން މިނެޓުގެ 

ނުޑ ވާނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަރިހުން ދަންނަވާފަ ކުރެްއވުމަށް ރާރަށް ތާއީދުގަ. އަދި މި ފުރުޞަތު ދިނުމަށް އަޅުގަ

 ްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އި ،އަމިއްަލއަްށ ވޮލަންޓިއަރކުެރއްވި ބޭފުެޅއް ރިްއސުރެވަރަށް ކު

ނޑުމެން އަރާރަށް ފުރިހަމަގަމި  ،ނިކުފާނަށް އެ ފުރުޞަތު ދެމުންމަ އެ ؛މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ށް އަޅުގަ

އިތުބާރު ނެތްކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ އިއްތިފާޤުވެަފއިވާ ކަމުަގއި ށް ޙްމަދު އަދީްބ ޢަބްދުލްޣަފޫރައަ ،ތާއީދުކޮށް

ނުޑގެ ާވހަކަ ކުރުކޮށްލަން.  ،ދަންނަވަމުން  .وبركاته الس الم عليكم ورحمة هللاوއަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ގިލީ ނއަރުވަނީ މާމި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް. 

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ބޮޑު މައްސަލަެއއް.  އުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި `. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވަރަށް

އާދެ! ބޭފުާޅާއ ދޭތެރޭގަިއ އިތުބާރުނެިތގެން  ،ހޫރިއްޔާގެ ަނއިބަކަްށ ހުންނެވިއާދެ! ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަީއސުލްޖުމް

 އި އެތައް ފަހަރަކުމަނިކުފާނު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނާ ބައްަދލުކުރަްއވަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިމެނޭ ޕާޓީން، އަދި އެ

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައވަހާރަކޮށްލުމަށް  ؛ބޮޑު ޖަރީމާ މަނިކުފާނު މި ހިނގާފަިއވާ ން އެދެއްކެިވ ވާހަކަފުުޅގެ މަތީ

ވާ ބޮޑު ޢުދުވާނުގެ ކަންތައްތަުކގެ ފަހަތުަގއި ހުރި މީހަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނައިބު ރަީއސްކަން ވަރަްށ  މި ހިންގަވާފައި

ިއ އޮތުަމކާ ނުލަ އްވާީތ، އަުޅަގނޑުމެން ެއއްވެްސ ހިތުގަިއ ޝައްކެ  ރަނގަޅަށް ސާފުބަހުން ވިާދޅުވެދެްއވާފައި

ވަނީ މުޅިން ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށްފަ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު ޢަބްދުއްރަޙީމް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީން އެަކމަށް މި

ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަމުްނ  އާދެ! ލ.، هللاޢަބްދު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ
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ެވގެން ހިނަގްއޖެ ކަމަށް. އާދެ! މިކަން  ވެސް ބޮޑަްށ ލަސް މިކަން މާ ،އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެންގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޤައުމާ  ،ކުރަްއވަން އެބަޖެހޭ. އާދެ! މީގެ މުހިއްމުކަން އާދެ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޕާ އިމުޚާޠަބުކުރައްވަ  ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް  މެންޓްރީތަކުގެލިވިދާުޅވެދެްއވާފަ. އަދި އޭެގއިތުރަށް ައޅުގަ

މަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެދެްއވާފަ. އެހެންވީމާ، މީ  ވަރަށް ދިުގކޮްށ އެ ،ގޮތެއްަގއި ވަރަށް ތަފުޞީލީ ،ރަނގަޅަށް

ގޮތަށް ބަާލއިރު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިަބކަްށ  އޮތް އިކަެމއް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާީސގަ އޮތް ތްއެްއވެސް ަޝއްކެ

އިޚްލާޞްތެިރކަމާއި ތެދުވެރިކަމާ އެީކގައި  ،ެއންގެވި ގޮތަކަށް ،އީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އަންަގވާ ކަެމއްހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ ރަ

ނޑުމެންނަށް ސާބިތުވާ ބޭފުެޅއްެގ  ހިނދު، ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާއަށް އެ ކުރަްއވަން ހުންނެވި ބޭފުޅެްއކަން އަުޅގަ

 ދެން އިތުަރށް ދައްކާނެ ވާހަަކއެްއ ނެތް  ޅުއްވީމާން ހުށަހެއާދެ! ަނއިބު ރަީއސްެގ އިތުބާރުނެިތގެ  ؛އިތުބާރު ނެތިގެން 

ކަމަށް މީގެ ކުީރަގއި ހުންނެވި ނައިބު ަރއީސް ވަިކކުިރއިރު ެވސް ައޅުަގނޑު ވާީނ ދަންނަވާފަ. މިއަދު ެވސް 

މިހާރު  ؛ވެގެން އަޅުަގނޑު ަތކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން އޮތީ އެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންަނށް އަދި ދިމާ

ސް މައްސަލައާ ގުިޅގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެީނ ސާ މިއާއެްއކޮށް މިއަދު މިދިމާެވގެން ުއޅޭ މުހިއްމު ޚައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  އީހަމަކަށަވަރުން ވެސް މީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން. މި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ،ިއ މިއަށް ވޯޓުދޭން އެބަޖެހޭ. އެހެނީގޮުތގަ ބޫލުކުރާގައަޅުަގނޑު 

ނައިބާ ދެ ބޭފުޅުން ދެކޮޅަްށ ހަނގުރާމަކުރަން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ުދވަހަުކ ވެސް ާޖގަެއއް ދީފަެއއް 

ނޫުނގެ ގާ ،ނޫނީ ހައިސިއްޔަތުންގާކުރުމަށް. ނޯންނާނެ. އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކު އަވަހާރަކޮށްލަްނ މަސައްކަތް

ެއ هللا ޢަބްދު ވަނީ ލިބިފަ. އެހެްނވީމާ، ޢަބްދުއްރަޙީމް ދާއިރާގެ ތެޭރގަިއ ކަންތައްަތއް ކުރުުމގެ ހައިިސއްޔަތު މި 

ށް އަުޅަގނޑު ވަރަ ،ފަހަރު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަިދވެސް ެއއް

ެއކީ  ވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް އަާމންކަމާއި އޮމާންކަމާ ެއކު އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުމަށް މިއަދަށް  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 .وبركاته الس الم عليكم ورحمة هللاوލާނަން. އިދެއްކެވުން އެދި ދުޢާކުރަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއް އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

އޭނާގެ މަޤާމުން  ،ގެ ނައިބު އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑު ފުރިހަމައަށް ގަވަނަ ާމއްދާެގ ަދށުން މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ  100ވަކިކުރުމަްށ ޓަަކއި ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ާރރަށް އަުޅގަ
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ިލއްޔަތުތަީކ އޫބާރުތަކާއި މަސްދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބގެ  ،ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އެހެނީ

ވީހިނދު،  ލިއްޔަތެއް ކަމަށްއޫ ވާލުކުރާ ބާރުތަކަާކއި މަސްހަގޮތެްއަގއި  ގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ސީދާއެއީ ިދވެހިރާއްޖޭ

ފަރާތަކަށް ފުރޭނެކަމުގެ  ދެން އެ މަޤާމު އެ ،ހިނދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އިތުބާރު ގެއްިލގެންިދޔަ

ފަރާތް ހުރީ ކުށުގެ  އަިދ ފުރުވޭނެ އެްއވެސް ާޖގަެއްއ ވެސް ނެތް. އަދި އޭެގއިުތރުން އެ ،ްއވެސް ޔަޤީްނކަމެއްއެ

އެީކގަިއ ައޅުަގނޑު ިމ  ލިްއޔަތު އަާދކުރުމުގެ ާޖގަ ނެުތމާއޫކަމަށް ވާީތވެ އެ މަސް  ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުެރވިފައި

 ންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ރާރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ރޫފަށް.ޢުމެންބަރު ޢަލީ މަ 

 

 އްކެވުްނ:ވާހަކަދެ ރޫފްޢުކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަ

ނޑު އެްނމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ރާރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި ިމ ގަ ޢަބްދުއްރަޙީމް ހުށަހެޅުއްވި 

ބޫލުކުާރ ގައިތުބާރު ގެއްލިަފއިވާ ަނިއބު ރައީސަކު ހުރުމަކީ އެްއޮގތަކަށްވެސް ުބއްދި  ޤައުމާއި މި ޤައުުމގެ ރައީްސގެ

ނޑުމެން މިއަދު މިތިބީ ނައިބު ރައީސް ަވކިކުރުމަށް ަޓކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ، ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޫނުެގ ގާސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއް. ނޫނުން ރައީގާމެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަން ކުރަން. ެއއީ 

ނޑުމެން މިކަން ކުރަމުން މިއެ ތަރުތީބުގެ މަތީ، ންގޮުތގެ މަތީ ވަނަ މާއްާދގަިއވާ 100 ނޫނާ ގާދަނީ.  ން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު ނައިބު ަރއީސް މި ވަިކކުރަނީ ސީ ދާ ޚިލާފަކަށް މި މަޖިލީހަކުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ. އަުޅގަ

ސުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ މި ޤައުމަށް ބާއްޖަވެރި ދުވަސްތަެކއް هللا އިގެ ތެރޭން. އަޅުަގނުޑގެ ދުޢާއަކީ ހަޤާނޫނީ ތަރަ

 .وبركاته الس الم عليكم ورحمة هللاوމިންވަރުކުރެްއވުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މަށް.ޢާޡި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ނައިބު ރައީްސެގ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މިއަދުެގ މި މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން 

ހުރި ބަެއއް ކަންބޮުޑވުންތަުކގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ުހރި މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ އަޅުަގނުޑގެ ވެސް 

ނޑު  ނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ޑިމޮކްރެޓިކުހަމަ ދަން  ގޮުތގައި ާޤނޫނުއަސާސީެއއްގެ ބޭނުމަކީ  ބޫލުކުރާގަޤައުމެްއަގއި އަުޅގަ

ތައް ކުރުން. ކަންކަްނ ދޭތެރޭގައި ެވސް ކަްނތައް ކާުއސޫލެއްަގއި ހުރިހާ ފަރާތްތަ ެއއް  ،އެއް ހަމައެްއަގއި

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ  ،އެކު ދަންނަވަްނޖެހެނީޔާ ނިމިގެންދިއުން. އެހެންނަމަެވސް ހިތާމަ

ތަށްއެިރ ހި ،ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް  ،ނޫނަކަށް ބެލުމެއް ނެތިގާ  ،ދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް  ކަމެއް ެވސް ފެނިގެން މި

ނޑު ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަންތަ ގުެތްއގައި ކަްނކަން ކުރަުމންދާވަ ހުރި މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ  ން. މީ އަޅުގަ

ސަނދި ކިތަންމެ މުއް ،ހަމަ ކިތަންމެ ނިކަމެތި ،ދޭތެރޭގަިއ ވެސް ގޮތެްއގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ ލަޖުމު ،އްމުކޮށް އާ

ހަމައެއް ނެތްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައްަކއިދޭ  ،ން ކުރުމުގެ އެްއވެސް ުއސޫލެއްދޭތެރޭގައި ވެސް ކަްނކަ މީހަކާ

އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުުމގެ  .ބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގަޑު މިސާެލއް ކަުމަގއި ައޅުަގނޑު ބޮ ވަރަށް

މީ ދަތުރެއްަގއި ފުރާވަަޑިއގަތުމުގެ ކުރިްނ ނުވަތަ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބު ރާއްޖެ ދޫޮކށް ނުވަތަ ރަސް ،ކުރިން

 ،ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅާއާ ދޭތެރޭ އިތުބާރު ޮއތް 500%ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅެވފައި އެބައޮތް 

އްާޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނަިއބުވީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރި ،އަޅުަގނޑުމެންނާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން އެކަމަކީ. އެހެންނަމަވެސް 

ނުޑ މި ވަގުތު މި ވިދާޅުވެަފއިވާ ބަސްފުެޅއްގެ ާވހަކަ އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ވަގުތު މި މަޖިލީހުގެ  ދަންނަވާލީ. އަޅުގަ

ގޯސްކޮށް  މިހާ ،ކަންކަން މިާހ ހުތުރުކޮށް ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ިއއްަޒތްތެރި ރައީސޭ

ވެސް މި މަޖިލީހުގެ  ތިކޮށް ކުރެވެން. ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި އަދި ރަީއސަށްއެބަ ހުއްޓޭ ރީ ނުކުރައްވާށޭ.

 ހުރިހާ ތަނެއް ބޭނުން  ،ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަން ،ުޖީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން .އަޣްލަބިއްޔަތު އެބައޮތް

ގޮތަކަށް  އްސަސާތަކެއް ބޭނުންއަގޮތަކަށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބާރު އެބައޮތް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ މިނިވަން މު

ތަންކޮޅެްއ  ،މިހާރު ހުތުރުކޮށް ކަންކަން ނުކޮށް ،މިހާ ހަޑިކޮށް ،ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބާރު، ބިރުދެއްކުމުގެ ބާރު ޮއވެމެ

ނޑުމެން މި ބޭުނންވާ، މި މުޖްތަމަޢު ބޭނުންާވ ކަހަލަ ރީތި ގޮތަކަށް ކަންަކން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއއްވާ  ؛ރީތި އަުޅގަ

މިހާ ހަޑިކޮށް މިކަން މި ކުރަނީ ކީއްެވގެންތޯ ައޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާުލ އެބަ އުފެދޭ. ިއއްޒަތްތެިރ 

މި ަދއުރުގެ ތެޭރގައި ކަންކަން ެވގެންގޮސްަފއިވާ ގޮތް ނިކަްނ  ،ރައީސް. ނިކަން ބައްަލވާ! މިތާގައި ަނގަިއގެންދިޔަ

އްކޮްށ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޭރުކުރީ ކޮންމެވެްސ މަކަރުހެދުމެއްގެ ތެެރއިން. ލަްއވާ މި ސަުރކާރު ހަވާލުވުމާ އެއިބައްލަވަ 

އޮޅުވާލުެމއްގެ ތެެރއިން. ގާނޫނަށް ގެނައި ުކޑަުކޑަ ބަދަލަާކ އެްއކޮށް. އެހެން މީހުންނަށް މި ނަމޫނާ ދައްކަން އޮތް 

ވެސް ނަހައްދަވާށޭ. ޕްރޮސެިކއުޓަރ ތަނުން ކަންކަން މި ކުރަނީ މުޅިން މަކަރުވެރި ގޮތަކަށް. އެހެން އެްއގޮތަކަށް 

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖަޖުން ބޭރުކޮށްގެންދިަޔއީ ހަމަ މިކަހަލަ ޖެނެރަލް ބޭރުކޮށްގެންދިޔައީ ހަމަ މިކަހަލަ މޭރުމަކުން. ސު

ނޫނުއަސާސީގައި އޮތް ގޮތަށް ގެންދަން ޤާވެްސ ކަންކަން މި  މި ޤައުމު މުސްތަޤްބަލުގައި، މޭރުމަކުން. އެހެންވީމާ
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ނޑު  ،ނަމަ ބޭނުން  ިމއަށްވުރެން ،ގޮތެްއަގއި ވެސް ިމއަށްވުެރ ޒިންާމދާރު ޫބލުކުރާހިތްއޮތީ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސްގައަުޅގަ

ނުޑގެ  ،ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރާތީވެ  ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ިވްސނާވަަޑއިގެން ކަންކަން ކުަރްއވާނެ އަުޅގަ

ހަމަ  ،ގޮތެއްގައި އޮތީތީވެ ިމ އުސޫލާއި މިކަން ހިނގާ ގޮާތ ދޭތެރޭގައި އޮތީީތވެ ލަކަންބޮޑުވުން މިކަމާ ދޭތެރޭަގިއ ޖުމު

ނޑު ިނޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ދެންމެވެސް އައިމި ވާހަކަ ދަންނަވަ ލައިފިން ހާލާނަމޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައުޅގަ

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް ނަގާއިރު އެަބ ނައިބު ރައީސަށް  .ގޮތުން ބުނާ ަގއިނޫނުއަސާސީޤާނޯޓިސްއެއް އެބަ ދޭންޖެހޭ 

ނޑު ރައްޔިތުްނެގ އެނޯޓިސް އް ދޭންޖެހޭ. މި ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެ ފަރާތަށް މި ލިޔުން ލިބުނުތޯ ނޫންތޯ އަޅުގަ

 ؟އެ ހަވާލުވީ ،ކޮބައިތޯ  ،އިސިއްޔަތުން ސުވާުލކުރީމާ އެައކަށް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ. ކިހނެއްތޯހަމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ 

އިސިއްޔަތުން ނައިބު ރައީސަްށ ހަރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްގެ  ؛އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މިީއ  ންލިބުނީމާ އެ ލިބުންތޯ ނުލިބޭތޯ. ނައިބު ރައީސް މިކަމާ ދޭތެޭރގައި ެދކެަވޑަިއގަންނަވަނީ ކިިހނެއްތޯ. ނޫނިއްޔާމު

އި ހަމައެކަނި ބޭރުކޮށްލުމުެގ މަޤްޞަދުގައި ބޭރުކޮށްލަނީތޯ. އެ ފަރާތުގެ ވެސް ބަހެްއ ހަމަ ހަމަ ތުހުމަތުތަކެއް އަޅުާވފަ

ނޑުމެން މިކަހަލަ މުޖްތަމަޢެ ނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅގަ ގައި އޮންނަންޖެހޭ އްލިބިގެން މި ކަންކަން ކުުރމަކީ އަުޅގަ

ނޑުގެ ކަންޮބޑުވުން ހުރީތީވެ ހަމަ މި ވާހަކަ ،ގޮތްކަމުަގއި ވާތީވެ  ލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ދަންނަވާ އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މިރަށް. ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ރާރު ުހށަހަޅުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ގަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މި 

ނައިުބެގ  ައދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ރީތިކޮށް އެބަ އެނގޭ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ،ސާފުބަހުން ވިދާޅުެވއްޖެ

ނޫނުއަސާސީން ޤާމަޤާމުގައި ހުރި މީހަކީ މިހާރު އިތުބާރެއް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ އޮތް މީހެއް ނޫންކަން. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްޗަްށ ކަށަވަރުކޮށްދީފައި އޮީތ ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާއި 

ންނަ ބޭފުޅަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެއހީތެރިވާންޖެހޭނެ ބޭފުޅެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ. ނައިބަކަށް ހު

ނޑުމެން މި  އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަިއގަ)މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ( ދެންމެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާިއރާގެ  އަުޅގަ

އެކަމަށް އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގައި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީ ދައުލަތް ހިންގުމަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް. 

ނޑު ދަންަނވާނީ. ޝުކުރިްއޔާ.  ންވެގެން،ހަނދާންކޮށްލަދޭ  މި ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެދެްއވާށޭ ައުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިިލނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިނަށް. ސަޢުދު ޙުސަމެންބަރު 

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލިގިނލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަ

ސްކުރެވެމުން މި ދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުެގ ހު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މަޖިލީހުގައި ބަ

ނޑިވަ  ވެސް މި ވަނީ  ރައްޔިތުްނގެ އިތުބާރު .ޅެްއގައިމައްޗަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އިތުބާރު ގެއްލިަފއި އޮްތ ދަ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުބާރު ނެތް  އިރަްއޔިތުންގެ އިތުބާރާ ،މިއަދު ނައިބު ރައީސްގެ މައްަޗށް ގެއްލިފަ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނެ އެްއވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. ހުރިހާ އި އްޒަތްތެރި ބޭފުޅެއްގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްުޓމަށް އަޅުގަ

މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ ޙަްއޤުގައި އެބަ ޖެހޭ މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުބާުރ  ،މެންބަރުން ޤައުމަށް ޓަކައި

އެކަމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑު ެއގޮތުަގއި މި ، ނެތް ބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ނައިުބކަމުން ަވކިކުަރން. އެހެންވީމާ

 ޢަލައިކުމް.   ން. ވައްސަލާމްއިލާނަރާ ވާހަކަ ަދންނަވަމުން ނިންމަރާރަށް ތާއީދުކުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ހިތަދޫ ދެކުނު ދެކުނު ދާއިާރެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް. 

 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ އަހަރު  2ރައީސް ޔާމީންގެ ވެިރކަމަށް  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭ ރިޢާޔަތްކޮށް ވިސްނަންޖެހިއްޖެ   ހަމަނުވީސް ދެ ނައިބު ރައީސުން ބަދަލުވެގެންދާކަމީ އަުޅގަ

 ،ބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިއަދު މި މައްސަލަގަޙަޤީޤަތް ؟ އުެޅނީ ކިހިނެއްތޯ ވެގެންތޯ މި ،ކަމެއް. ކޮަބއިތޯ މައްސަލަައކީ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި ާރއްޖޭެގ  ،ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ދާއިރުރާރު ހުށަހެޅިގެންގަމި 

ތަން. ރަީއސް ވިދާުޅވެއްޖެ، އަޙްމަދު  ފުށުއަރާ ގޮތަށް ކަންަތއްތައް ކުރެިވގެންދާ ގޮތަށް، ވާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟު ޤާ

ަތނަށް ވަަޑއިގަންަނވަން ފުރުަޞތުދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  މި ،ދީބަށް ފުރުޞަތުނައިބު ަރއީސް އަޙްަމދު އަ، ދީބްއަ

މް ޢާޡި ޮކށްލަންޖެހޭ މެންބަރު، އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ަކމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަ ކަންތައްތައް ކުރެިވގެންދިޔަ

އެ ލިޔުންތަކާއި އެ ހުަށހެޅުންތައް ލިބުނުތޯ ޔަޤީންކުރަންޖެހޭކަމީ ވެސް ރައީްސ  ައށްފާހަގަކުރެްއވިހެން އެ ބޭފުޅާ
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ސް ަޖވާބެްއ ނުދެްއވާ. ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަމަކަްށ ރައީގެ ކަމެއް  ކުރަްއވަންޖެހޭ

ނޑުމެން ، ނުއެއް އަުރވާ. އެހެންވީމާ ބޫލުކުރަނީ މި ދެންނެވިހެން މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި ރާއްޭޖެގ ގައަޅުގަ

 ޞަޚާއް ،އުލަށް ޙައެ އޮންަނ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ނުކުރީާމ ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ގޮތެއް މި ރާއްޖޭގެ މާ އިނޫނުއަސާސީގަ ޤާ

ނޫނުއަސާސީައކީ ެއްއވެސް ޤާއުލަްށ ެވގެންނޭ މި ދަނީ. މި ސަުރކާރެއް އަިއ ފަހުން ރާއްޖޭެގ ޙަގޮތެްއގަިއ ސިާޔސީ މާ

 .ރާއްޖޭަގއި ހުރި އަޅުަގނޑުމެން އުޅެންޖެޭހ ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުަތކަކީ އެްއވެސް އެްއޗަކަށް ނަހަދާ .އެްއޗަކަށް ނަހަދާ

ދެ ނައިބު ރައީސުން ތި ބޭފުޅުން  ،ގެ ސަބަބަކަށް ެވގެންދަނީބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ހެދުމު ،އެ މޮޑެ  ،އެއަށް އަރަިއގަނެ

ތި  ންތި ބޭފުޅުންގެ އިތުާބރުކުރެްއވި ތި ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ނައިބު ރައީސު ،ތި ބޭފުޅުން ހޮއްެވވި ،އަމިއްލައަށް 

ކަމެއް.  ސްނަންޖެހިއްޖެނީ. މިއީ ވިބޭފުޅުން އަމިއްލައަްށ ތި ބޭުފޅުންގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހުން ބޭރުކުރަން މި ޖެހެ

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށް ވާހަކަދަްއކަން އެބަ ޖެހޭ. ކިތަންމެ ރާގަކަށް، އިހަަކށްދުވަހުނޫންތޯ ތި  ށްމިކަމަ ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނަިއބު ރައީސް ބަދަލުކުރާނެ ގަާވއިދު އެތައް ފުރިހަމަ އުސޫލުތަކެްއގެ ތެރެއިން ރޭވިފަިއ  އިއަމިއްލައަށް މަޖިލީހުގަ

ގާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން  އިުނޖެހޭ ގޮތެއްަގއި ތި ބޭފުޅުން ައމިއްލައަށް މި މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދާްއވެސް ތާކުންތާކުއެ ،އޮްއވާ

 ފެންތައްޓެއް ބޯހާ ައވަހަށް... މީލުއިބު ރައީސް ބަދަލުކޮށްނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގިލީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނމީ މައްސަލަެއއްަގއި މާމިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮްށލަދެއްވުން އެދެން. ިނޒާ

 ރުވަން.އަޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތު 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

 އާ ނޫނުއަސާސީ ޤާކޮށް އެަބ ވިދާޅުވޭ ތަކުރާރު ؛އާނޫނުއަސާސީ ޤާލައެއް މި ނަގަނީ ބެހޭ މައްސަ އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ

އެ  ؟ޚިލާފަށް މި ދަނީ އާނޫނުއަާސސީޤާތޯ އެއީ ކޮންކަމެއް ޚިލާފަށް މިތާނގައި މި  މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާ ވާހަކަ.

ެވސް  ަގއި ހޮވުނު ސަރުކާރަކުން 11ބަރު ންނޮވެ 2008 އިއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ދެން މީގެ ކުރީގަ 

މިނިސްޓަރުންނާއި ބޭބޭފުޅުން ރާސްރާސްލާފައި ހަމަ  ،އެތައް ބަިއވަރު މެންބަރުން ،މެންނަށް ފެނުނުއަޅުަގނޑު

ދެން  ،. ދެން ބައެްއ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނެ ންދިޔަ ތަން އަޅުަގނޑުމެން ދުށިން ބުރަފައްޗެއްހެން އެނބުރެމުންބަދަލުވަމު

ހުރިހާ  ،އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ެއހެންނަމަވެސް ވާހަކަ ވެސް. ދެން ޗެއް އެނބުރޭ ގޮތަށް އެނބުރުނުއެއް 

ލަތު ައއި ގޮަތކަށް އެ ދުވަަހކު ަކންތައް ކުރަންނޫންތޯ ޖެހޭނީ. ހާގެ އް ދެން އެ ދުވަހެ ؟ކުރާނީ އޭީކއްތޯ  ؛ކަމެއް



12 

 

 ފާަހގަކޮށްލަން މި ނޑުއަޅުގަ ، ނޑުެމން މި ދައްކަނީ. އެހެްނވީމާލަތު ޮއތް ގޮތުެގ ވާހަަކ އަުޅގަހާމިއަުދގެ ، އެހެންވީމާ

 އާނޫނުއަސާސީ ޤާ ެއއީ ދެއްތޯ. ނީ؟ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެ ޚިާލފަށް ކޮންކަމެއްތޯއޭ  އާނޫނުއަާސސީޤާއުޅެނީ 

އެއް ަނގަިއގެން ދެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ޚިލާފަށް ދަންޏާ ނިޒާމީ ނުކުތާ ޚިލާފަށް ދަންޏާ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ

ނޑު ކަމަ ތެިރ ރައީސް ބޫލުކުރާީތ އެ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ ިއއްޒަތްގަށް އަުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ  ގިލީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ނެންގެވިނޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާމި

ިއ ކަުމގަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުން އެއީ ނިާޒމީ މައްސަލައެއް ،ދަންނަވަންެޖހެނީ އިމައްސަލަިއގަ

ފުރިހަމަކުރެްއވުމަްށ  ނެތޭ. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަ ބަލައިގަެނވޭކަށެއް 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

 އާ ނޫނުއަސާސީޤާ ،ޚިލާފުުވމަކީ ހަމައެކަނި މި ޚިލާފުވަނީއޭ ބުނެ އާނޫނުއަސާސީޤާކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝު

 ހަކަދެްއކެވީމާވާ ،ދެްއވާ ބޭފުޅުން އެ ވާހަަކ ވިދާޅުވެއިޚިލާފުވުމަށް ޓަކައި މަުގކޮށަ އާނޫނުއަސާސީޤާޚިލާފުވުމެއް ނޫން. 

ރާވަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކްއ  ހުރި. ކުރިއަށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަ އަޅުަގނޑު އެކަމާ އުފާކުރަންޖެހޭ. ކުރިއަށް

ޖެހޭ. މުގައި ަކންތައްތައް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެންމެން ޤައުމީ ވިސްނުޤައުމާ ދޭތެރޭގަިއ ވިސްނަން އެބަހުރި. އެބަ

ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ؛ދަނީ ހަމައެކަނި ޕާޓީ ވިސްނުމަށްފެނިގެން މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ެއ ގެންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކުން  ،އި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ ނޫނުތައް ބަދަލުެވގެންދާަކން.ކުރުމަށް ޓަކައި ގަާވއިދުތަާކިއ ގާ

ނޑުމެން ގެ ގޮތުަގއި ޮއެވގެން ތި ބޭފުޅުންެގ އެއް ކޮޅު ޕާޓީ ނޫން. އިދި ނެއްކަތިލެިވގެންދަނީ ތި ބޭފުޅުން. އަުޅގަ

ފަހުން ގޮްސ  އެންމެ އި،ނައިބުން ަކތިލަ ،ިތއިން ައރައިނުގަެނވިގެން  ނީ.ޖެހޭ ހުރިހާ މަްއސަލަތަކެއް ޖެހެ ދޭތެރޭގައި ތި 

ދާނެކަމީ  އަށްސާބަށް ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލަކުރާ ހިލްޒުޢަ ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޖެހޭ. މިައްށ ނޑުމެން މި ވާހަަކ ދައްކަން އެބަހާލަތުގައި މިކަން އޮންނައިރު އަުޅގަ  އޮތް ކަެމއް ނޫން. މި ތްއްކެޝަ

ނޑު މި ދެންނެވިހެން ،ޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާއަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން އެބަރިޢާޔަތްކޮށް  ން އަޅުަގނޑުމެ ؛އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް  ލީ.ންތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ ނައިބު ރައީސް ބަދަލުކޮށްނޫނިކަން ވިސްނަވާ! ތި ބޭފުޅުން

ފަހު ނައިބު ރައީސް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކަިއ  ސަށްހުމަ މިތާ އެއްގަިޑއިރު ކުެރވޭ ބަބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ަގާވއިުދ ހަ

އަްށ . އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ބޭފުޅާ ދެއްިވ ބޭފުޅާ މިއަދު ކަތިލެިވގެން އެ ދަނީބަދަލުކުރީ. އެކަމަށް ހިތްވަރު ގަާވއިދު
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ޒިރުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވެސް ހާވަެދވަަޑިއަގތުމަށް  ؛ވެސް ޒިރުހާތަނަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޓަކައި މި

 ން ރާްއޖޭގެ ނައިބު ރައީްސގެ ކަމު މި ދެންނެވީ ؛އެ ބޭފުޅާ މިތަނުން ވަިކވާން ،ވެސް ނުގެނެވި ނުކުރެވި. އެހާހިސާބަށް

ނޑުމެން ިވސްނަން ޖެހޭ. ޤައުމީ ވިސްނުުމގަމިކަމަށް ވިސްނަން ެއބަ، ވަިކވާން މި ޖެހެނީ. އެހެްނވީމާ ިއ އަުޅގަ

ތަކަްށ ހިތަށްއެރިހާ ގޮ ،ނޫނުއަސާސީ ހިތަށްއެރިހާ ޮގތަކަށްޤާކަމެއް ނޫން.  ޖެހޭ. ޤައުމީ ކަންތައްތަުކަގއި. މިއީ ުކޑައެބަ

ެވސް ޝާމިލުވާ ގޮތަށް.  އިތި ބޭފުޅުންވެސް އޭގަ  ،ލިބޭނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްން ައނިޔާކޮށަމުން ތި ދަނީ. އޭގެ

ރާރު ގަލަތު އިޢުލާންކުރެވިގެން އެ ހާދިޔައީ ކުއްލި  ނަށް ފެނިގެން މިއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެަތްއ ބަޔަކު ެއއާ ދިޔައިރުހުށަހެޅިގެން  އެބަ އެނގޭ. ދޭތެރޭަގއި ިވސްނަންޖެހޭކަން ވެސް ައޅުގަ

އަްށ ޔާގައި ެވސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްލަތު ތެރޭހާކުއްލި  ވަނަ މާއްދާ  100ނޫނުއަސާީސގެ ޤާއޭަގއި ހިމެނިގެންދިޔަ. 

ުދވަހަށް  7ުދވަްސ އޭަގއި ޮއްއވާ  14ބޫލުކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ގައަުޅަގނޑުމެން  މީސަސްޕެންޑުނުކުރެޭވކަ

 ައށް ބަދަލުކުރެވޭނެ އެްއވެސް ައދަދެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނޫނުއަސާީސގަިއ އޮތްޤާކުރަނީ އަދަދެއް. ބަދަލު އިއޭގަ 

. އްއިން މަދު ބޭފުޅެނޑުމެންެގ ތެރެތެރޭ އެ ވާހަކަ ެދއްީކ ހަމައެކަނި އަުޅގައުސޫލެއް ނެތް. އެކަަމކު، މިތާ

ނޫނުއަސާީސ ޤާތެރެއިން ލަތުެގ ހާއްޔާ ުކއްލި ަރއީސުލްޖުމްހޫރި ،ނޫނުއަސާސީ ެއގޮތަށް ަބދަލުކުރެވެންޏާޤާ

އަށް ލިބިގެންދާނެ. މި ރިއްޔާ ހޫވާލުމުެގ ބާރު ވެސް ރައީސުލްޖުމްބަދަލުކުރެވެންޏާމު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އު

ން ދައްކާނެ ވާހަކައެްއ މާދަން އެކަން ކުރެވުީނމާ ދެ ބޫލުކޮްށފިއްޔާގަ. އަޅުަގނުޑމެން މިއަދު އެކަން ބޫލުކުރަންޖެހޭނެގަ

ޢާޔަތްކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ދެްނނެވިހެން މި ކަން ކަމަށް ރިމި ،ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވާނެހާ ކަންތައްތަކެއް ދިމާެވގެން މި ޢަމަލު ނޑުމެން ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ ދަނީ. އަދިވެސް އަުޅގަ

. ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މި ދެްނނެވި ވިސްނުމުން ައޅުަގނޑުެމން ކަންތައްތަކެއް ުނކުރޭނާރާ. އަދި  އްޔެހެ

ނޑުމެން  ނޑުމެްނގެ އެންމެން ޤައުމީ ިވސްނުމަށް ދާންކަންޖެހޭ މިއެހެންވީމާ، އަުޅގަ  ކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްަނން. އަުޅގަ

ްއވާ ތި ތި ބޭފުުޅން ތި ކުރުނީސްކުރަ ،ތި ތާއީދުކުރަްއވާ ތި ބޭފުޅުން ؛ތި ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ  ނޫނިއްޔާއެބަޖެހޭ. އެހެން

އޮތް  ތްދާނެކަމީ ޝައްކެ ހިސާަބށް ކުރާލްޒުން އަމިއްލައަށް ވޯޓުދީގެން ޢަރިްއޔާ ތި ބޭފުޅުހޫބޭފުޅުންގެ ރައީސުލްޖުމް

ނޑުމެން މި ދަނީ ނޑުމެން އޭުރވެސް ތިބޭނީ ؛ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ ކަމާ ނުބެިހ މިއަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި ،އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ޮއވެ އަުޅަގނޑުމެންނާ  ގެއެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާީޓއެއް  ،މި ތިބޭ އުސޫލުން ނުބެހި ތިބޭނީ. އެންމެ ވަރުގަދަ 

 ؛ލަޙަތުގެ ތެރޭ ތިބެިވގެންބެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މިަކން ނުދޭ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ތި ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ަމޞް

ފުލުހުންގެ  ިދެވހި ސިފައިންނާއި ،ރާއި، ޖުޑިޝަރީގެ ހިތްހެޔޮކަމާއިގެ ބާހުގެ މަޖިލީރައްޔިުތން ؟ބާރެއްތޯ ނެތީކޮން

ނޑު  ދެމި ،ހިތްހެޔޮކަން އޮވެގެން ެވސް ތި ބޭފުޅުން ތި ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަން ނުބެހެއްޓި ނުބެހެއްޓި ތި ދަނީ އަޅުގަ

ޤައުމީ ވިސްނުމެއް ނެތީއޭ. އެހެންވީމާ،  .އޭވިސްނުމެއް ނެތީ .ކުމަތްތެރިކަމެއް ނެތީއޭޙިތި ބޭފުޅުންގެ އެ  ،ދަންނަވާނީ

ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ވިސްނަން. އިދިކޮުޅ ޕާޓީގެ ގޮުތގައި އެމް.ޑީ.ީޕ  އޭދަންނަވާނީ ތި ބޭުފޅުން އެބަޖެހެ އަޅުަގނޑު
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 ތި  ބޮޑު ކަމެއް މި ޤައުުމގައި ހިނގައިދިަޔއިރު ވެސް ތްއޮ ވާހަކަަދއްކަން އެބަޖެހޭ. މި މް.ީޑ.ޕީއާއޮތަސް އެ

ނޑުމެންނާ  ވާހަކަދަްއކާނެ...  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ ިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ލޫފަށް. ދޮޅު މިނެޓު.މަޚް މެންބަރު އަޙްމަދު

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ ދިން ދުވަހު މި މަޖިލީހުން އަދީބަށް ރުހުން އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ހިނދުން  އެރި ހަމަ ހާސް ބަަޔކު ދިން ވޯޓުްނ ޖަމީލަށް ހެޔޮހިތުން އުފަލުން، ހިތަށް އަޅުަގނުޑ ކީ ަބއިތުތަެކއް. ެއތައް

ޙައްޤުވާނޭތޯ. ރަނގަޅު ޢަމަލުންމެ ނޫނީ ހެޔޮ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ވާނޭތޯ، ރަނގަޅު އޮށް އިންދުމުން  ން ލު އޭނާ ދުރަށް

ފައި، އަދީބު އިްސކުރުްނ ދުލުން ބުނެ ގެ ކުރިއެރުން ހިމެނޭ ނަސީބޭ މީނޫނީ ރަނގަޅު މޭވާ ލިބޭނޭތޯ. މި ދީބު

ައޅުަގނޑު ނުކުމެ ައދީބުގެ ވާހަކަަދއްކަންހެދީމަ މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ަބެއއް ، ކަމަކަށް ވެދާނޭތޯ. އާދެ ވަނިވިފައިދާ

ޖެހި، ރީލޯޑަްށ ޮގވި. އެހެން ހުރިހާ އެްއޗެްއ ބޭފުޅުން ވެސް މަލާަމތްކުރި، ޖޯކުސަރުކާުރގަިއ ތިބި  ،ބޭފުޅުން ވެސް

އަަޑކުްނ އްާކއިރު ެއންމެންގެ ދުލުން އެއް ދަ  މި ވާހަކަ ،ވެސް ގޮވި. ެއކަމަކު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އައިްސ މިތާ ތިބެ

ނޑު އެ އްއެ މި ދައްކަނީ ެއއް ވާހަކަ . އަޅުަގނޑު އަދީބަށް ނަސޭހަްތދިނިން، އާދޭސްކުރިން ވޯޓުލީ ދުވަހު ވެސް. އަުޅގަ

ނޑު އާދޭހާވޯޓެއް ނުދެ ެވސް ދުވަހު އޭނަ ގެންނާކަށް އޭގެ ކުރިްނ  ،އެުކ ދެންނެވިން ން. އެކަަމކު، އަުޅގަ

ނުޑ އިދިޔަ ޖަރީމާތައް ުހއްޓަގެންކުރަމުން ލާފަިއ ރަނގަުޅ ގޮުތގަިއ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި މަސައްަކތްތަކެއް ކުރާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުެގ ސްޓޭންޑަކަްށ މީ މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ހާޒިުރވެ މި ޯވޓުަގއި މި ބަިއވެިރަވނީ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެ  ސް ައޅުގަ

ނިންމުން ން، ައޅުަގނުޑ މިއަދު މި ނިންމާށް ވާީތ. އެހެންކަމުައޅުަގނުޑގެ ނިންމުމަކީ މިއީ ކަމަ .ކަމަށް ވާތީ

މީދުކުރަން. އްތަކުން ބަލައިގަްނނާނެ ކަމަށް އުރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ިތއްބެިވ އަޅުަގނޑު މިއަދު މަސަްއަކތްކުރާ ފަރާތް

ނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރަށް ވެސް ޮގާވލަ  އޮތް  ން ބޭނުން. ކުރިއަށްހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ

ގެންދިއުމަްށ ަދއްަކއިގެން މި ޤައުމު ކުރިއަށްއެކީ މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަ ސަރުކާރުން ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކާތަނުގައި ވެސް 

ނޑުމެންގެ ޤައުމު އަމާން އާޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީ  އޮމާްނ  ،ވާަހކަދަްއކަިއގެން މަޝްވަާރކޮށްގެން ަޙއްލު ހޯދައިގެން އަުޅގަ

 .الم عليكم و رحمة هللا و بركاتهلس  اوހަމައަށް ވާސިލުކޮްށދެއްވާށޭ.  ޒިލަކާމަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އާދެ އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް.

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިން ކުއްލި ހަގަވެސް ވާހަކަދައްކަމުން އަުޅަގނޑު ފާރި ަރއީސް. އާެދ، މިއަދު ކުރިން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

. އެަކން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިތުގަ އޮތީ މި ވޯޓު އަވަސްކުރުުމގެ ނިޔަ ލަތު އިޢުލާންކުރެވިފައި މިހާނުރައްކަލުގެ 

ނޑު އެ ވާހަކަ ދެްއކިތާ ައދި މާ ނުވޭ. އަުޅަގނޑުގެ މިކަުމގެ އެންމެ ބޮޑު  ގިނައިރެއް ސާބިތުވެގެން މި ދިޔައީ. އަުޅގަ

 ނައިުބ ރައީްސގެ ފަރާތުން ލިެޔކިޔުމުން ެވސް ޖަވާބުދާރީެވވަަޑިއގެންފައި ،ަރއީސް ދެންެމ ވިދާުޅވެއްޖެ  ،ކަންބޮޑުވުމަކީ 

ނެތް ކަމަށް. އަދި ހަމައެހެންމެ، މި ތަނަށް ހާޒިރުވެފައި ނެތް ކަމަށް ވެސް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭގެ ސަބަުބ 

ކުރެްއވީ. ައޅުަގނުޑގެ އެންމެ އޮުޅވާލަން މިއަދު ތި މަސަްއކަތް ަރއީސް  ،ރައީސަށް އެނގިލަްއވާނެހެން. އެނގިހުރެމެ

ފަށް ކަންތައްތަްއ ކުރާތީވެ. ދެވިަފއި އޮތް މުްއދަތެއް އަނބުރާ ަނގަިއ، ެއ ޚިލާ ތްތަކާއަތްހަމަނުޖެހުމަކީ އިޖުރާބޮޑު ހި

ނުޑ  ،ބޭފުޅާއަށް ވެސް ލިިބގެންާވ ޙައްުޤގެ ބޭނުންކުރުމަށް ހަނިކުރައްަވއި ތި ކުެރއްިވ މަސައްކަްތ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކުށްވެރިކުރަން. އަދި ިތ ހުރި ސީއާ ޚިލާފަށް ކުެރިވގެންދާ ބޫލުކުރަން ހަމަ ޤާނޫނުައސާ ގަހާ ކަމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފަށް ޤާބޫލުކުރަްނ ހަމަ ގަންދާ ވޯޓަީކ ެވސް އަޅުަގނުޑ ގިގެކަމެއް. މިއަުދ މި ތަނުަގއި މި ނެ

ނައިުބ ރައީސް އަޙްމަދު އަދީުބެގ  ،އެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެްނގޮއްސި ގެންދާ ވޯޓެްއ ކަމަށް. އަދި ހަމަނެގި

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއިވގެންޮގއްސި ވަކީލަށް  ނައިބު ރައީސަށް ވެސް އަންގާަފއެްއ  ،ެވސް، ވަކީުލގެ ފަރާތުން ވެސް އަުޅގަ

ަގވާއިދު ކޮމިޓީްނ  ،ކަމެއް. ހަމައެހެންމެ، ތި ބޭފުޅުން ދުވަހަށް ުކޑަކުެރވިގެންދިޔަ  7ދުވަުހގެ މުއްދަތު  14ނެތޭ 

ފައި މިއަދު އެކަމަށް ނިންމުން އިހަކަށްދުވަހަުކ ނިންމާނިންމި ގަިޑއިުރ ދޭން ނިންމިއިރުގައި އެ 2ނައިބު ރައީސަށް 

ނޑު ހަމަ ނަސޭހަތްތެރިވަން ކޮންމެ ބަދަލުގެނެ ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ކަންބޮޑުވޭ. އަުޅގަ  ސްގެން މިކަން ކުރާތީވެ އަުޅގަ

ދިމާކުރުމުެގ  ށްގެން މީހުންނާއޭިތ ކަސްޓަަމއިްޒކޮ ،އެަކމަކަށް ވަިކ ަގާވއިދުތަކެްއ ހަދައިގެން  ފަހަރަކު އެކަމެްއ ދިމާވީމާ

 ެއްއގޮތަށް މިކަން ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ތަކާތްއައޮންނަ ާއއްމު އިޖުރާ ،ބަދަލުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ.  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި

 

 ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. . ވޯޓަށް އެހުމަށް 6
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީުލޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަން، 6 ޑާ ައއިޓަމުއެޖެން

ކޮށްދެްއވުމަށް ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު ިއއްޒަްތތެ( ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު) މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.

ްސ ެދއްވުން އަިދވެލަކޮށްރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުްއޒަތްތެއިއަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ގެ ނައިބުގެ މަޤާމުަގއި ހުންނެިވ އަރުވަން. ވޯޓަށް ދަންނަަވއިލާނަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮށްއެއް

ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބުގެ މަޤާމުން ަވކި ،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 ރު ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ގަރާ

 

 ]ޓުދެްއވުން ވޯ[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ މުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގު

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު . 61. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 61މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ  ރަކުމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަ

 އެހެންކަމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  .61ލަ؛ . ޖުމ57ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ61ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 



17 

 

ކަުމގެ މަޤާމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބު ،ނައިބުގެ މަޤާމުަގއި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ވަަނ  100ރު މަޖިލީހުން ފާސްވެ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގަރާކުރުމަށް ހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ ވަކި

މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބގެ މަޤާމުން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބް މާއްދާގެ )ބ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބެގ  ،ންވެްއޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމުޢަބްދުލްޣަފޫރު ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް

މާއްދާގެ )ބ( ގަިއާވ  ވަނަ 100ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ރުމަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫ

 ަކމުގައި ދަންނަވަން.ހިނދުން ފެށިގެން ވަިކވީ ކަުމގެ މަޤާމުން މިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބު ންގޮތުގެ މަތީ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަންނަަވން. މަޖިލިސް ނިމުނީ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


