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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)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

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  53އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ރުން ލާނުކުދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢު .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/3/25ރު އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަތުން އަންގާ އެްނގުން. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ައިއ ބަދަލެއް ދަންނަވައިލާނަން. ިރޔާ  ،2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގެ ބަދަލުގައި އެ މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރުތެރި ިޢއްޒަތް ާދއިރާގެ ކެނދިުކޅުދޫއިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގައި ހިމެިނވަަޑއިގަންަނވާ 

ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުްނ އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޭއެގ  ޙުސައިން ޢުމަރު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މަނަދޫކޮމިޓީ އަށް 

އްދާގެ )ހ( ވަނަ މާ  111ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ 
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 111ަގއި އަންާގފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2112ޑިސެންބަރު  11އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިުޢލާނުކުރަން. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ށ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ަވނަ މާއްދާގެ ) 152ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ  -5.1

ނިޑޔާރުަކމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިާވ  2 ނޑިޔާަރކު، ފަ ފަ

މައްސަލަ. ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާަފިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް 

 ނަވަން. ދަން

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ގެ އަރިހަށް ވެދުން ސަލާމަށްފަހު މުޙައްމަދު ސީޙްމަهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް، އަލްފާޟިލް 

ނިޑޔާރުންެގ  152ދަންނަވަމެވެ. ޤާނޫނުއަާސސީެގ  ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން ސުްޕރީމް ކޯޓުެގ ފަ

ލް އަލްއުްސތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިނާއި އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ައޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ތެރެއިން އޮނަރަބަ

ނޑިޔާރުކަުމގެ މަޤާމަށް ޤާބިލު ނޫން ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި އޮނަރަބަލް  ފަ

ނޑިޔާރުކަމުގެ އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު ފާއިުޒ ޙުސައިނާއި އޮނަރަބަލް އަލް  އުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް އަދުނާނު ފަ

ަގިއ ބޭއްވުނު މި ކޮމިޝަނުެގ  2112ޑިސެންބަރު  11މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް 

ޞަފަރު  11. ަބއްދަލުވުމުން ިނންމާފައިވާ ކަމުަގއި ދެންނެީވމެވެ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ، 2112/71

 ޚާދިމްކުމް. މުޙައްމަދު ފަިއޞަލް، ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ަރއީސް. ، 2112ޑިސެންބަރު  11، 1231

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ 152ގަިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު އާދެ، 

ނިޑޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން ވަިކކުުރމާ ބެހޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް  2ގޮތުެގ މަތީން ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ  ނޑިޔާރަުކ، ފަ ފަ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުްއވާފަިއވާ މައްސަލަ ހިމެނޭ ސިޓީފުޅު އަމީންޢާއްމު ދެންމެ އެ އިްއވަަވއިދެްއވީ. މަޖިލީހުގެ 



3 

 

 1މި ޖެހެނީ ބަހުސަކަށް. ބަހުސަށް ަކނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމްލަ  ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ދެން މި މައްސަލަ ދާން

ސިކުންތު.  57މިނެޓު  12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ  51މިނެޓު  21ގަިޑއިރުެގ ަވގުތު. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު.  3އަށް  ިސކުންތު. ަޢދާލަތު ޕާޓީ 15މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަްށ  27މިނެޓު  1ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

ނޑު ނިޒާމާ މިނެޓު. އާ 3ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނުޑ  ބެހޭ މައްސަލައިަގއި؛ އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދަްއކަދަްއކާ ހުންނަނިކޮށް ނިޒާމާ ބެހޭ ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވާނަން. މަޖިލީ

މައްސަލަ ނެގޭ ގޮތަކަށް ނޫން މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކުިރއަށް ގެންދިަޔީއ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ނިޒާމާ 

ނޑު  މެދު  ހިތަދޫނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއްަގއި  ބެހޭ މައްސަލައެްއގައި ފުުރޞަތުއަރުވާނަން. އާެދ، ެއގޮުތން އަޅުގަ

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނިޑޔާރުކަމުްނ ވަކިކުރުމަށް ޓަަކއި ވަރަށް  ނޑިޔާރުން ފަ މަޖިލީހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ފަ

ެއއްެވްސ  ނާޖައިޒު ގޮެތްއގައި ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަްށ ބާރުފޯރުވަިއގެން، ވަރަށް ތެޅިފޮޅިގަނެގެްނ،

ނިޑާޔރުންގެ ޙައްޤަށް އެްއވެސް ބެލުމެއް ނެތި، އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަކާލާތުކޮށް އެ ބޭފުޅުންގެ  2އުސޫލެއްނެތި އެ  ފަ

ދިފާޢުގައި ެއްއވެސް އެްއޗެއް ވިދާޅުވުުމގެ އެްއވެސް ފުރުަޞތެއް ނެތި، މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަިއގެން މަނިކުފާނު ތިަޔ 

ނޑު ގެންދަވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާ ނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާީތވެ؛ އަިދ ހަމައެއާެއއްކޮްށ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެްނ ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެބަ އޮތް ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާްނކުރަްއވާފަިއ  152ދަންނަވާނީ  ވަަނ މާއްާދގަިއ ކަ

ނޑިޔާުރކަމުން ވަިކުކރެވޭނީ. އެހެންނަ ނޑިޔާރަުކ ފަ މަވެްސ، މަނިކުފާނު ތި މަޤާމާ ކިހިނެއްކަން ފަ

ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވި ފަހުން ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ެއއްވެްސ ބެއްެލވުމެްއ ނެތި ވަރަށް ރީިތ އިބާރާތުްނ 

ނޑުމެން އެްނމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ.  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ޤާނޫނުައސާސީ އަށް ަފއިންޕުޅުން އަުރއްވާ ތަން އަުޅގަ

ނީ މީގެ ސިލްސިލާގެ ބޮޅެއް. އަުޅަގނޑު ހަމަ އެންމެ ކަމެއް މަނިކުފާނަށް ހަނދާންކޮށްލަދޭން މިއަދު ވެސް މި ދަ

ނުޑ  ބޭނުންވަނީ. މަނިކުފާނަކީ ވެސް ތިއީ މާތްވި އިސްލާމް ދީނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި އިންނެިވ ބޭފުޅެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވަނަ  22ވަނަ އާޔަާތިއ  21ޤަބޫލުކުރަން. މާއިދާ ސޫަރތުގެ  އާޔަްތ ައުޑއައްަސަވއިލަްއވާ! އަުޅގަ

އިރާަދކުރަްއވާފައިނުވާ މީހުންނެވެ. هللا ދަންނަވައިލާނަން. "ެއއުރެންނީ އެއުރެންގެ ހިތްތައް ާތހިރުކުރެއްވުމަށް 
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ަތްއ އެއުރެންނަށް ދުނިޭޔގައި ިނކަމެތިކަން ލިބި، އާޚިރަުތގަިއ ބޮުޑވެގެްނވާ ޢަޒާބު ުހއްެޓވެ. ެއީއ ގިނަގިަނއިން ދޮގުބަސް

އަހާ މީހުންނެވެ. ހަރާމް މުދާ ގިަނގިނައިން ކާ މީހުންނެެވ" ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، މި ދެއްކީ ރިްޝވަުތގެ ވާހަކަ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެންގެވި  މުޙައްމަދުދީދީ ރާހީމްއިބް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ނިޒާމީ މައްސަލަިއގަިއ ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އެއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގިއ 

ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. އަުޅަގނޑު މިހާރު ބަހުސްގައި ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ށް ޢާޡިމަ  ޢަލީ މެންބަރުޢިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުތުއަރުވަމުން ގެންދާަނން. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި ފުރުޞަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނޑުމެްނެގ މަޖިލިސް ހިނގަންޖެހޭނީ، ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު  ކުާރ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ނިންމަނީ  ހިނގަމުންދާންޖެހޭނީ ވަރަށް ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް. ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަުދ މަޝްވަރާ ކުރަން މި ުއޅޭ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ، ކިހިނެްއތޯ އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. އެހެްނކަމުން، އަުޅގަ

ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ބަހުސްކުރަން މި އުޅޭ މައްސަލަިއގެ ރިޕޯޓު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ައޅުަގނޑުމެންގެ މޭޒާ ހިސާބަށް ާނންނަނީސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގޭނެ ކޮންކަމަކާ ކަެމްއ 

ނޑުމެން މި އުޅެނީ މި އަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަދައްކަްނީވ.   2ކޮބައިކަެމއް މައްސަލަ ައީކ. ކީްއވެގެން ކަެމއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތަގިއ  ނޑިޔާރުން ވަިކކުރަން. ައުޅގަ ނޑިޔާރުްނގެ ތެޭރގައި އެބަތިބި ހަމަ އިންެޓގްރިޓީ  1ފަ ފަ

ނޑި ނޑިޔާރުންެގ  2ޔާރުން. ތިއްބާ މި ވަރަށް ދަށް ކަންތައްތަކުެގ، އެކި ވައްތަުރގެ ތުހުމަތުއެޅިފައި ތިބި ފަ ފަ

ނުޑމެންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ  ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ފޮނުވުމުން އަޅުގަ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައި އަޅުގަ

ކޮބައިކަން ަމއްސަލަ އަކީ، ިކހިނެއްކަން ވަނީ. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހުެސއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެްނވީމާ، 

ނޑުމެންގެ މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ އަޅުަގނޑަށް މެންބަރުންނަށް ނުލިބުނު ކަމުގައި ިވޔަްސ ޢިއްޒަ ތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނޑަށް ލިބޭނެ ގޮްތ ހައްދަވައިެދއްވުން ވަރަށް ބޮަޑށް އެދެން އެ ރިޕޯޓު.   ހެޔޮ، އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެންގެވި ނިޒާމީ  ޢާޡިމު ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ންވޭރުމެދުހެޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މައްސަލަިއގައި ދަންަނވަން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮތުން ެއއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުގައި 

ނޑު ދަންނަވަން ބަހުސްގެ ަވގުތު ހުޅުވާެލވިފައި މި އޮތީ.  ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ބަހުސްގެ ަވގުތުަގއި ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް މި މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ހަމަ ބޭނުންފުޅު ވާހަކަެއއް ދެްއކެވުުމގެ 

ޖާގަ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ޭބނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް މިކަން ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅުްނތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނުޑ  ވެސް ނޑު ެއކަމަށް މިހާރު މި އެނބުރިލަނީ. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ ލިބިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އަށް.  އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  އުތުރު މައްޗަންޮގޅީމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ ޔާމާރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިާވ  152ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނޑިާޔރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަިކކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް  ނިޑޔާރުން، ފަ ގޮތުގެ މަތީން ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ފަ

ނޑުމެްނގެ ޚިޔާުލ ސަރވިސަސް ކޮމިޝަ ނޑުމެްނގެ ފިކުރާއި އަުޅގަ ނުން ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާނީ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނަށް އެ  ހުރިގޮތުން ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑުމެން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާނަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ެއ އިޞްލާޙު އެ ނޑުމެން ވާނީ ގެނައި އިޞްލާޙަށް ެވސް ައުޅގަ ގޮތަށް ގެންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި މަޖިލީހަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަށް  ނޑުމެން ެއގޮަތށް ދީފައި ވަނީ، އަުޅގަ ވޯޓުދީފަ. އަުޅގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  3އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނަކުން، އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނު ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ނޑިާޔރުން އެއީ ނާޤާބިލު  2ޅުަގނޑުމެްނގެ އަ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށް ނިންމުމަށް މަޖުބޫރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް  2ފަ

ނޑުމެްނނަށް އެނގޭ ފާސްކުރެވިފަިއ  ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ. އަުޅގަ އެްއވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއްގެ މަތީން އަޅުގަ

ޤާނޫނުތަކާ ވެސް ތަޢާރުޟުާވކަން. އެހެންވިޔަސް އެ ޤާނޫނު  އޮތް އިޞްލާޙު، މި ާރއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަދި

ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް.  ޓެސްޓުކުރުމަށް ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފުރުޞަތުނުދީ ކުރިއަށް ގެންދަވާކަމީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކޮްށ  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ނިންމަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނިންމުމެއް. އަޅުގަ

ނިޑޔާރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަާމއި  3ޅުަގނޑުމެން ނިކުތީ ބޮޑު އުއްމީދެްއަގއި. އަ ބާރު ވަިކވެފަިއވާ ނިޒާމެްއގައި ފަ

ނޑިޔާރުން މިނިވަްނކަމާ ެއކީަގއި މަަސއްކަތްކުރުމަށް ުފރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް އެ ޤާނޫނުއަސާސީން ޖާގަީދގެން.  ފަ

ނޑިޔާރުން ުނވަތަ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ނިްނމާ ނިންމުން އަ ނޑުމެން މި ނިންމަނީ ކޮންމެހެން މި ތިއްބަވާ ފަ ޅުގަ

ނޑުމެްނ އެގޮތަށް މި ނިންމަންޖެހެނީ  ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮެތއް ނިންމަންެވގެނެއް ނޫން. އަުޅގަ ދެން ތިބި ފަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި  ަރއްޔިތުްނގެ ކަންކަްނ ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޢަދުލުިއންޞާފުގެ ހަމަތަކުގެ ބޭރުްނ އަުޅގަ
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ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ކިތަންމެ ބަޔަކު ބުނޭ،  ނޑުމެން ފުރުޞަތާއި ޖާގަނުދޭނެތީ. އަދި އެހެންމެ އަޅުގަ ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ބައެއް ެއްއޗެހި ސަންފާއޮނަކަށް ލިޔަސް އެ ސީދާނުާވނެ ކަމަށް. އެހެންވެސް ެވދާނެ. އެހެންކަމުގަިއވިަޔްސ 

ނޑިޔާރުން ނާޤާބިލު ވިޔަސް، ޤާބިލު ވިޔަސް ނާޤާބިލުކަމުގެ  2ވާލަންޖެހެނީ އެ ތިއްބެވި އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަ ފަ

ބޭފުޅުން  2ކަމެއް ނިންމެވޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޣްލަިބއްޔަުތގެ ނިންމުމުން ކަމަށް ވާއިރު، އެ ބޭފުުޅން އެއީ އެންމެ 

ން ނިންމާ ނިންމުން ކަމަށް ވާއިުރ، ދެން ތިބޭ ކަމަށް ވެފައި އެ ބޭފުޅުންެގ ހުރިހާ ނިންމުމަކީ އަޣްލަބިއްޔަތު

ނޑިޔާރުން ެއއީ ޤާބިލު ބަެއއް ކަމުަގއި ބަަލއި، ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން އެ ނިންމަވާފައި ވާތީ. އަިދ  ފަ

ނޑިޔާެރއް ކަމުަގއި ާވއިރު، ނެޗުރަލް ޖަްސޓިސްގެ ހަމަތަކުގެ ބޭރުން  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮިމޝަނަކީ ފަ

ނޑިޔާރު އެޖެންޑާކުަރއްަވއި އެ މަނިކުފާނު ވެސް ނުކުމެވަޑަ  އިގެން ޢަދުލުއިންާޞފާއި ހަމަތަކުގެ ބޭރުން ވެސް އެ ފަ

ނުޑމެންނަށް ރިޕޯޓު ނުލިބޭހާއިރު  އިންނަަވއިގެން ކަންކަން ނިްނމަވާފައި ހުރި ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލޭތީ، އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތިބީ. ވީމާ، ކޮންމެހެން އެތާ ތިއްެބވީ ކޮންބައެއްޯތ ެވސް ބުނަން އުނދަ ނޑިޔާރުްނ  2ޫގ ހާލެއްަގިއ އަުޅގަ ފަ

ނޑުމެްނެގ  ބޭރުކުރަންވެގެންނޭ ކިޔާަފއި މިގޮތަށް ކަންކުރީމާ އެމް.ޑީ.ޕީން އެގޮތަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނަން. އަޅުގަ

ުރން ބަޔަކު ކަންކުރި ކަމުަގއި ނިޝާނެއްގެ ގޮުތގަިއ ވެްސ މި އިންނަނީ ހަމަހަމަ ތިލަފަތެއް. ޢަދުލާއި އިންޞާފުެގ ބޭ

ވިޔަްސ، ޢަދުލާއި އިންޞާފުެގ ބޭރުން ދެން ބާކީ ތިބި ީމހުން ވެސް ކަްނކުރާންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މުޅި ަޤއުމު 

 2ހަމައިން ނެއްޓިގެންދާނެ. ޢަދުލެއް އިންޞާފެއް މި ޤައުަމުކ ނޯންނާނެ. ވީމާ، ނާޤާބިލު ކަމަށް ނިންމަންޖެހޭނީ 

ނޑިޔާރުން ކަމަ ށް ވާއިުރ، ހަމަ އެހެން ހުރިހާ؛ އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ އަށް ޖޭ.އެސް.ސީން އެ ނިންމުވަިއ، ދެން ފަ

ނޑިޔާރުން ެވސް ހުރިހާ؛ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޭބރުން ކަންކަން ނިންމާފައި  ތިއްބަވާ ފަ

ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ަކންކަން ނިންމާފައި އެބަހުރި. އެބަހުރި. ޤާނޫނުތަކުގެ ބޭރުން ކަންކަން ނިންމާފައި އެބަހުރި. ޤާ

އެކަމަކު މި ހުރިހާ ނިންމުމެއްގެ ތެޭރގައި ވެސް ޤާބިުލ ކަމަށް ނިންމަވައި ތި ބޭފުޅުން ބަހައްޓަވަން ނިންމަވާ 

ނޑިޔާުރގެ ހަމައަކަށް ައޅުވަ ނޑުމެން ފަ ނޑިޔާރުން އެތާ ިތއްބަވާާހ ހިނދު، ޢަދުލާއި އިންޞާފާއި އަުޅގަ ން މި ފަ

ނިކުންނަ މަޤްޞަދާއި ެއކަންަކމެއް ނިމިގެނެްއ ނުދާނެ. ވީާމ، މިހެން މިކަންކަން ކުިރއަްށ ގެންދަވަްނ އުުޅްއވާއިުރ، 

އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ވެސް ޚިލާފަށް، އަދި ސިވިލް ކޯޓުެގ މަޖިލީހުން ވެސް، ޢާއްމު 

ށް، ސީނިއަރ ޯލޔަރުން ެއގޮތަށް ވިދާޅުވަމުްނދަނިކޮށް، އަދި އެ ނޫން މަޖިލީހުން ވެސް ެއގޮތަށް ުބނަމުންދަނިކޮ

ނިޑޔާރުން ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި  2ގޮތްގޮތަށް ެވސް މިކަންކަްނ ނިންމަމުންދަނިކޮށް މިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން  ފަ

ނޑުމެން އެފަަދ ވޯަޓކަށް ައޅުަގނޑުމެންނެއް  ޤާނޫނުތަކުގެ ބޭރުން އަދި ަޢދުލާއި އިންޞާާފއި ހަމަިއގެ ބޭރުން އަުޅގަ

 ތާއީދެއް ނުކުރާނަން. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ   މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކެންދޫޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޙުސައިނަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައި މި ވާ  152ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔާރެއްެގ މަޤާމާ އެކަށީގެންނު 152މައްސަލަިއގަިއ، ޤާނޫނުއަާސސީ  ވާ ފަދަ ވަނަ މާއްދާަގއި މި އޮންނަނީ ފަ

ނިޑޔާރު ކޮށްަފއިވާ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެިވެގން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެްއގެ  ޢަމަލެއް އެ ފަ

ގޮތުަގއި. މި އުޅެނީ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކަެމއް ޤަބޫލުކުރެިވގެނެއް ނޫން. މި އުޅެނީ މިތަނުން ފާސްކުރި 

ނޑައެޅުމަްށ  2ޝަނަށް ކަމެއް މަޖޫބުރުކޮށްގެން. ޤާނޫނަކުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި ނޑިޔާަރކު ނާޤާބިލު ކަމަށް ކަ ފަ

ނޑައެިޅގެން މަޖުބޫރުކުރީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް. ޤާނޫނުއަސާސީ އަކީ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ކަ

ށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތޭ އެއްެޗއް. މި އަސާސީ ސިފަތަކެއް ލިބިގެްނާވ އެއްެޗއް. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޤައުމެްއގައި ެވސް އެއަ

އިްނ ފެށިގެން މިވަރު ކަމެއް ުދވަހަކު އަދި ދިމާނުވޭ އިނގޭތޯ.  23913ޑިސެންބަރު  22ޤައުމުގެ ދުސްތޫރީ ހަޔާުތަގއި 

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަްނކުރެވެނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ދާއިީމ  ނޑު މި ދަންނަވަނީ، ފަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ ިސފައެކޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން އުމު ނޑިޔާރެްއގެ މަޤާމު ދުއްވާލުމަކީ މިއަދު އަޅުގަ ނޑިޔާރުން ޢައްަޔންކުރެއްވުމަށްފަހުަގއި މިގޮތަްށ ފަ ރަށް. ފަ

މި ޤައުމަށް ވާ ވަރަށް ޮބޑު ބޭއިންޞާފެއް. ައޅުަގނޑުމެްނ ހަނދާންނައްތާލަން، މިއަދު ހަނދާންނައްތާލައިގެންނުވާނެ 

ހަރެއް ފަހުން މި ތަނަށް އަންނަ، ވެރިކަމަށް އަްނނަ ބަޔަކު ކޯޓުތައް ހަދަިއ، އަ 11އަހަެރއް ފަހުން ނުވަތަ  5މީގެ 

މަގުމަތީގައި ޯކޓުހަދައި، ފާޑުާފޑު ކޯޓު ހެދީމާ މި ތަނުގައި ތިބި އެއްެވސް ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަށް އެ ުދވަހަކުން މޯރަލް 

ިއސިްއޔަތެއް ޯނންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ސްޓޭންޑު ނަގާފަިއ ވާހަަކެއއް ނުދެއްކޭނެ. އެ ވާހަކަ ެދއްކޭެނ އެްއވެސް ހަ

ނޑުމެން  ނޑުމެްނގެ ދަރިންނަށް ޓަކައި، ދަރީްނގެ ދަރިންނަށް ޓަކައި މިކަމާ މެދު މިއަދު އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސަލާމަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ.  ނޑިޔާރާ އަދި ދެންހުރި ފަނޑިޔާރު އަުޅގަ މި ވޯޓުން؛ އާދެ، އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރު އަދި ސުޕްރީމް  2ކޮންމެހެން އެ  ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަަމ ފަ ބޭފުޅުން ސަލާމަތްކުރާކަށް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ޖުޑީޝަލް  ނިޑޔާރެއް އެގޮތަށް ވަކިކުެރިވގެންނުވާނެ ކަމަށް ައޅުގަ ކޯޓުގެ ފަ

ނޑުެމން އާދައިގެ މަތީން ކޮންމެ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަެމއް ނިންމާފައި ނޑުމެްނނަށް ފޮނުވާއިރު އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަން ވީ ގޮްތ  ދުވަހަކު މި ތަނަށް އައިސް ަމޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ އަށް ފިތާލީމާ، އެ ބަޓަނަށް ފިތާލީމާ އަޅުގަ

އެނގޭ. މިއަދު ކީްއވެގެންޯތއޭ އެ  އެބަ އެނގޭ. ފޮނުވާަފއި ހުންނަ ސިޓީ އެބަ އެނގޭ. ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ ބިލު އެބަ

ގޮތް ނެތީ. ކޮބައިޯތއޭ ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނން ނިންމި ނިންމުން؟ މަގުމަތީގައި ރޯމާދުވާލު ަކނޑި 

ނޑުމެން އެބަ ޭދ އެ މީހުންނަށް ދިފާޢުވުމުގެ ހިފައިގެން، ވަޅި ހިފަިއގެްނ މީހުންމަރާ  މީހުންނަށް ވެސް އަުޅގަ
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ނަފްސުގެ ދިފޢުގައި ބަެހއް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ދޭ. މި ޤައުމުގެ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ުއއްތަމަ  ފުރުޞަތު. އެ މީހުންގެ

ނޑިޔާރަށް އެ ފުރުޞަތު ނުދެވުނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެ ސުވާލު ކުރަން އެބަ ޖެހޭ.  ފަ

ކުން މިތަނަށް ައއިއްސަ މިފަދަ ބޮޑު ނިންމުން އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑެތި މީހުން ފާޑުފާޑުގެ ނަންނަމުގަިއ، ފާުޑފާޑުގެ ޕާޓީތަ

ނޑު ހަަމ  ނޑުމެން ހައިރާންވެ ލަދުގަންނަށްޖެހޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ މިތަނަށް ނިންމަން ތިބިކަމާ މެދު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ނުކުތިން މި  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ެއކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވާތީވެ އެ ވާހަަކ މި ދެއްކީ. އަޅުަގނޑުމެން؛ އަޅުގަ

ނޑު އެ ުދވަހު ނުުކތިން. ޢަބްދުهللا ަގއި ޢަބްދުޤައުމު ޤާޟީ އަްށ هللا ޤާޟީ ކިޔާ މީހަކު ހަްއޔަރުކޮްށގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަކރުގަިއ، ޙަޤީޤަތުަގއި ހުރިހާ  ނޑު ނުުކތް ފަހުން އަޅުގަ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާީތއެއް ޫނން. އެ ދުވަހު އަުޅގަ

އޮތީ. ެއހެންނަމަވެސް މިއަދު ކަރުަގިއ ވާޖަހާފައި އޮތް ނަމަވެސް  ލޯޔަރުންގެ ކަުރގައި ވާޖަހާފަިއ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި

ނޑިޔާރުން ިމޮގތަކަށް ވަތްެކއް ނުކުެރވޭނޭ.  އަޅުަގނޑުމެން ނިކުމެ މި ުބނަނީ، ހެޔޮނުވާނޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަ

ނޑު އެަކމާ ދެކޮޅު. ޝުކުރިްއޔާ             عليكم المالس  و .ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަ

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ  ިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. އާދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑުމެްނގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ ނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ކަމަށް ވެސް ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުން، އަުޅގަ ުޅގަ

ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އިމްތިޔާްޒ ފަހުމީ މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގެންނެވިފައި އެހެރީ ގެ އިްނ 

ވިދާުޅވި ގަިޑއަކަށް ަވޑައިުނގަންނަވާ. ދޮރުމަތިން ހަމަލާދީގެން. ސެކިއުރިީޓއަކަށް ހުންނެވި ސިފައިންގެ މީހާ ވެސް 

ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުނު ފަހުން ވަަޑއިގެން އެ ބޭފުޅާ އެ ހުްނނެވީ މި ތަނަށް ނާދެވިފަ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް 

ވެސް  މިކަން އެނގެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާތީެވ މި ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. ޖުމްހޫީރ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް

ވަނަ  17އެ ވަނީ މުޅި ގަޔަްށ ކަޅުެތޔޮ ައޅަިއގެން މި ތަނަށް ަވޑަިއގެން. އާދެ! މި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލިސް، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މި ޤައުމުގެ ތާރީޚުަގއި މި ޤައުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް މަތިމައްޗަށް، މަތިމައްޗަށް ެއކި 

ތައްތައް ނިންމަމުން އަންނަ މަޖިލީހެއްގެ ގޮުތަގއި ތާރީޚުގަިއ ފަހަރުމަތީން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަން

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކުރަން މި އުޅޭ މަސަްއކަތަކީ ހަމަގައިމު  ލިޔެިވގެންދާނެކަން އަުޅގަ

ށް ނެތް. މިއާ އެްއގޮތަށް ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސއާ ެއްއޮގތްވާނެ މަސައްކަެތއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ދެންނެޭވކަ

ނިޑޔާރުން ވެގެން ރޭަގއި އެ ަވނީ ޤަރާރެއް ފާސްކޮށް، މި ވާހަކަތަަކކީ އެ ބޭފުޅުންނަށް  ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަ
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މިއަދު ހަނުހުންނަށް ކެތްވާވަުރ ވާހަކަތަެކއް ނޫންކަން، މި ާވހަކަތައް ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް  ވެސް އަދި ރަްއޔިތުންެގ 

މިނިވަން މުއައްަސސާ ކޮމިޓީ އާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް މި ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ 

ނިޑޔާރުންގެ ަމޖިލީހުން ޤަރާރެއް ނެރެފަ.  ނޑިޔާރުްނ ވެގެން ފަ ދަންނަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހުރިހާ ފަ

)ށ(އާ، ދެ މާއްދާއާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި 152ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ، ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ނޑުމެން މީގެ ކުރީަގއި ވެސް  މިއަދު މި ކުރަންއުޅޭ މަސަްއަކތަކީ މިއީ އެ ދެ މާއްާދއާ ޚިާލފު މަސައްކަތެްއކަން. އަުޅގަ

މި ވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ވެސް މަޤާމުން ހަމަ ވަިކކޮށްފައި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް މި ތަނުން ޤާނޫނެއް 

ކޮށްގެން. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ހޯދަިއދޭންޖެހޭ ތަނަކަށް ވާހިނދު، ފާސް

ކޮންމެ ދުވަހަކު، ކޮންމެ ދުވަަހކު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ެވްސ ތި ޮގނީޑގަިއ އިންނަަވިއގެްނ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 

ނޑިޔާުރގޭތެެރ އަށް އަތްކޮއްަޕއި، ެއަޓރނީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ، ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ިނގުޅަިއގަނެ ފަ

ނުފޫޒުފޯރުވަމުން މަސައްކަްތކޮށް، ހުރިހާ މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކެްއ ހަލާކުކުރަުމންދާއިރުގަިއ ައޅުަގނޑުމެން 

ތުން މިއަދު ތި ކުރަްއާވ މިތާނގައި ބަލަން ތިބެންވީތޯ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަފރާ

އެްއވެސް މަަސއްކަތަކަށް ާތީއދުކުރެވެން ނެތް ވާހަަކ އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެެހން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް އެަބ 

ނޑިޔާުރގެ ިއން، ޚާއްޞަކޮށް ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ އަދަދު މަދުކުރަންޏާ ކަްނތައްތައް ކޮށްަފއި ހުރި ގޮތް،  އޮވޭ އުސޫލެއް ފަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. މީގެ ކުީރގައި އެމެރިާކގަިއ ތަހުޒީ ބު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކަްނތައްތައް ކޮށްފައި ހުރި ގޮތް ައޅުގަ

ައށް މަދުކުރިއިރުަގއި ޤާނޫނު  1އިން  11ވެސް ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ އަަދދު މަދުކުރަން ނިންމާފައި އޮތްއިރުަގއި 

ނިޑޔާ ނިޑޔާރުްނ ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އެ ތަނުން ވަިކވާ ފަ ރެްއގެ މަޤާމަށް އިތުރު މީހަކު ނުލާން. އެ ތަނުގައި ތިބި ފަ

ނަޑއަޅާކަން ޖުޑީޝަްލ  ކުއްލިައކަށް ޯއވަރ ނައިްޓ؛ ރޭނގަޑު ހެނދުނު ހޭލާއިރުަގއި ޤާބިލުނުވެފައި ތިބޭ ގޮތަށް ކަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގިއ ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެނެއް ނޫން އެކަްނ ކޮށްފައި އޮތީކީ. އެހެންވީމާ، އަ ުޅގަ

މި ކަންތައްތައް ކުރަނީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް އާ މިސާުލތައް ދައްަކއި، ައޅުަގނޑުމެްނ މި ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ މިއީ 

ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަންކަންކަން، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަކީ ުމޅި ދުނިޔެ އަށް މިހާރު މީ ކޮންކަހަލަ ތަނެއް ބާަވޭއ 

ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ހޭނެ.  ހިތަށްއަރާވަރުގެ  ނޑުމެން ވެފަ. މުޅި ދުނިެޔ މިއަދު އަުޅގަ ކަންކަްނ ނިންމާ ޤައުމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެިވ މެންބަރުން މިތިބީ ހަމަ މިކަން ކުރަން ވަޑައިގެްނ، ެއ  އެކަމަކު އަުޅގަ

ޅުޮކޅުން ބާއްަވއިގެން ވިޔަްސ، ކޮްނމެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް. މީހުން ގަޔަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަަހއިގެން ވިޔަްސ، ެއކޮ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ހަމަ މިކަމާ ހިތާަމކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނަށް ބަލައިލާއިރު އަުޅގަ

ނޑިޔާރަކު ާމދަ މާ ވާއިުރގައި ޤާބިުލކަމެއް  މި ބުނަނީ އިއްެޔގަިއ ޤާބިލުަކން ހުރި، ހުރިހާ ކަމެއް ބަާރބަރަށް ހުރި ފަ

ނޑައަޅާށޭ. މަޖުބޫރު މި ކުރަނީ. ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ޤާނޫނުައސާސީ އާިއ ޖޭ.އެސް.ީސގެ ޤާނޫނުަގިއ  ނެތް ކަމަށް ކަ

ނޑުމެްނ މަޖުބޫރުކުރުވާފައި ފޮނުވީމަ،  ނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް އަުޅގަ ބަޔާންެވގެންވާ އިޖުރާއަތްތަާކ ޚިލާފަށް ދެ ފަ
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ނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ، މުޅި ޤައުމު އެ ޖުޑީޝަލް ސަރވި ނޑިޔާރުްނގެ ނަްނ ފޮނުވިއިރު އަުޅގަ ްސ ކޮމިަޝނުން ދެ ފަ

ނޑިާޔރަކު، އޮރިޔާން ފިލްމުކުެޅގެން  މީހަކާ ދޭތެރޭ ޝައްުކގެ ަނަޒރުން ބަލަމުންދާ ބޮޑު ސުލޫީކ މައްސަލަެއއް އޮތް ފަ

ނިޑޔާރަކު، ެއ ބޭފުޅާ ގެ ނަމެްއ މި ތަނަކަށް ނާދޭ. އެހެންނަމަެވްސ މުޅި ޤައުމުަގއި މަޝްހޫރުެވފައި ހުރި ފަ

ނޑިޔާރުގެ ރަނގަުޅކުރަންެވގެން  އަޅުަގނޑުމެން ހިތަށްއަރައިފާެނ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ މި އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނޫނީ ފަ

. މުިޅ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރަްނއުެޅނީއޭ. ޙަޤީޤަތަކީ މަޖިލީހުގައި އޮތް މެޖޯރިޓީ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީ

ދައުލަތުގައި ހުރި ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަާކއި މުޅި ދައުލަތުގެ ޖުޑިޝަލް ނިޒާމު އެއްކޮށް ެއްގޒެކެިޓވްެގ 

ނޑާލަިއ މުޅި  ދަށަށް ގެނެސް، ތިންބާރު އެްއކޮށް، ަރއްޔިތުންނަށް ނިކަމެިތކަން ގެނެްސ، ޢަދުލުއިންޞާުފގެ ނިޒާމު ފު

މަޖިލީހުން މި ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ހަމަ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ  ޤައުމު ހަލާކުކުރުމަށް. މިއަދު މި

 ޙައްޤަށް އަރަިއގަނެ، މުޅި މި ޤައުމު ހަލާކުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކޭ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅަކަށްފަހު( މިހާރު ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންަފއިވާ ބޭފުޅުންެގ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުކޮ 

ސިކުންތު ލިބިފައި އޮތީ.  57މިނެޓު  12ތެރޭގަިއ؛ ކުރިން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލި ފަދައިން އެމް.ޑީ.ީޕ އަށް ޖުމްލަ 

ނޑުެމންނަށް އަންަގވާފައި އޮތީ، ޢިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކު ާވހަކަފުޅުދައްަކވާފައި ވަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތު ން އަުޅގަ

ވަކި ތިން  ބޭފުޅަކު ވާހަަކފުޅުދައްަކވަން. އެހެންނަމަެވސް އެ ތިން ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަަޑއިުނގަންނަާވ 

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުްނ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން އެިދަވޑަިއގެންފައި އެބައޮތް. އާެދ! އެހެންވީމަ އަުޅގަ

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ނާޝިދަ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫޞަތުއަރުވާނަން. ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްަސލައިަގއި ކޮންމެވެސް ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލުމަކީ ހަމަ އޭގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމަށް  152ކަމާ ެއއްކޮށް އަުޅަގނުޑ ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ މުހިއްމު ކަމެކޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނާޒުކު

ނޑިޔާުރން  ނޑުމެްނ  2ބުނެ، މި އޮތީ ފަ ނޑިޔާަރކު ަވކިުކރަން އެދިފަ. ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ ފަ

ނީ. ކޮންމެއަކަސް ރާއްޖޭަގއި ތިބި ފުންނާބުއުސް ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެސް، ޭއެގ ދަށުން މިހާރު މި ވަކިކުރެވެ 

ލޯޔަރުން ވެސް ބުނަނީ، ޤާނޫނަށް ގެނެއްސަ އޮތް އިޞްާލޙަކީ، ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެއްސަ އޮތް އިޞްލާޙަީކ 

ނޑިޔާުރންގެ މަޖިލީހު ގެ ވަރަށް ގިަނ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ގެެނވިފަިއވާ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް. އަދި ިސވިލް ކޯުޓގެ ފަ

ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާުޅވަނީ، އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ިއޞްލާޙު 

ނޑު މީަގއި މާ ގިނަ ާވހަކައެއް ަދއްކާކަެށއް ނުޖެހޭ.  ފުށުއަރާ އިޞްލާޙުތަެކއް ކަަމށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ
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ނޑުމެން މި  2112އަހަރު ކުރި.  11ހަނދާނަށް އަންނަނީ މީގެ  ޑިސެންބަރު މަސް ވީމަ އަުޅަގނޑު ަވނަ އަހަރު އަުޅގަ

ނޑު ދ.  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުަމށް އޭރުގައި  މަސަްއކަތްކުިރ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އޭރު ިތބީ ޖަލުގައި. އަުޅގަ

ނޑާ އިިދކޮޅަށް އަތޮޅަށް ކުރިމަތިލަިއގެން ުއުޅނުއިރުަގއި އަުޅަގނޑާ ދެކޮޅަްށ ވަރަށް ގިނަ ބަ ަޔކު މަސަްއަކތްކުރި. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އައީ ވަރަށް ވަރުގަަދ  ނޑުމެން ހީެވސްނުކޮށް ތިއްބާ އަުޅގަ ކެމްޕޭނުކުރި ލޯންޗު އޮތީ ަފރުގައި. އަުޅގަ

ރަށް ސުނާމީއެއް. އޭުރގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އިންނެވީ ޖަލުގައި. އެ މަނިކުފާނުގެ ބަިލހާލުކޮޅު ބޮޑުކަމުން؛ ވަ

ބޮޑު. ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ވަްއދަނީ ވަލު ދޮރާށީން. ޑަސްޕިްނ ނެރޭ ދޮރުން. ސީރިއަސްކަުމން ކަމެއް ނުވަތަ ެއއްވެްސ 

ނޑުމެން ވަރަށް ބުަރ  ނޑު މިއުޅެީނ އެ ވާހަކަ ދަްއކާކަެށއް ނޫން. އަުޅގަ އެްއޗަކަށް ުނވާތީ ކަެމއް ނޭނގެ. މިއަދު އަުޅގަ

ސަ އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީެއއް. މި ޤާނޫނުއަސާސީ ގެނައުމުަގިއ އޭރުަގއި ކޮންމެ އަތޮޅެްއގެ މަސައްކަތުން ވުޖޫދަށް ގެެނއް 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ފަރާތުން ހޮވުނު މެންބަރެއްގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ވެސް މަސައްކަތްކުރި މީހަކަށް ވާީތވެ އަުޅގަ

މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ރުންގެ ވާޖިބެކޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދު މިތާ ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ މިއަދު  އެ ބޭފުޅުން ކޮށްފަިއވާ ހުަވޔާ އެްއގޮތަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ދެމެހެއްޓުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން ކޮށްފައިާވ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވޯޓުދެއްާވއިރުަގއި މިކަމަށް ވިސްނަަވއިގެން އެ ބޭފުޅު

ހުވަޔާ ެއްއގޮތަށް ކަންތައްަތްއ ކުރަްއވާނެ ކަމަށް. އަދި މި ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް ގެަނުއމުގައި އަލްފާޟިލް ޤާސިމް 

ނޑިކޮުޅގައި މޮހޮރެއްހެން، ޖަހާަފއި އިން މޮހޮރެއްހެން ދުރަށް ވަަޑއިނުގެން އިންނަަވއިގެްނ  އިބްރާހީމް މި މަޖިލީހުގެ ގޮ

ތްުޕޅާ ެއްއކޮށް މިއަދު މި ވަނީ ވަރަްށ ރަނގަޅު ޤާނޫނުއަސާީސއެްއ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ކުރެްއވި މަސައްކަ

ނޑިގެންދާ ތަން ދުށުމަކީ ހަމަަގއިމު ވެްސ އެ މަނިކުފާނަްށ  ނޑު ދަންނަވާނީ މި ޤާނޫނުއަސާީސ ފު އައިސްފަ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން ަވކިކުރުމަކަށް.  ކެތްކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ުނވާނޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްސަލަެއްއ ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފަ

ނޑިޔާރުން ވަކިކުރަްނވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ނޑިޔާރުންނަކީ ވަކިކުެރވެްނޖެހޭނެ ބައެއް. ފަ ވަަނ  33ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް އެ ބޭފު 23މާއްދާ އާއި  ޅުންގެ ވަނަ މާްއދާއާ، މިހިރަ މާއްދާތަކުން ފަނޑިޔާރުން، ވަކިކުެރވޭ ފަ

ނޑުމެން...  ދިފާޢުގައި ެއއްެވސް ެއއްެޗއް ބުނުމުގެ އެްއވެސް ަޙއްޤެއް ުނލިބި ވަކިކުެރވޭ ކަމަކީ ަމއްަސލައެއް. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގައި މާފަންނު އުތުުރ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން.

 

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

ނޑު ދެންމެ މަޖިލީހަށް އައުމަށް ޓަކަިއ  ނުޑ މި ނެގީ އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިޒާީމ މައްސަލަެއއް މި އަުޅގަ

ނުޑގެ ގަޔަށް ަކޅުތެޔޮ ނޫނިއްޔާ ޕެޓްރޯލް، ކޮންެމވެްސ ނުކުތް ވަގުުތަގއި  މި ގުންޑާ ސަރުކާރުން ފޮނުވަިއގެން އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑައިލާފަ. އަުޅގަ އެަކއްެޗއް ޖަހާފައި މިހިރީ. މިހާރުވެސް ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ. ގޭ ދޮރުމަތި އެއްކޮްށ ފު

ހުންނަށް ގުޅައިގެން ިމ ތަނަށް އާދެވޭ ގޮތް ވީ. ހަށިފުރާނައިގެ ސަލާމަތްތެރިަކމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންެގ މީ

އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް މި ވަގުތުން ަވގުތަށް ތި ބޭފުޅުން ހުއްޓަވައިަލްއވައި، އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަލާމަތްތެރިކަން 

 ދެއްވަްނވީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ނެންގެވި ނިޒާމީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު އުތުރު ދާ

މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މި ވަގުތު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމުަގިއ 

ުނން. އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ ބަލައިގަެނވެން ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ

ނޑަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު. މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އަޅުަގނުޑ  ޖަލްސާ އަށް، ރިޔާސަތަށް އަންނަނިކޮށް އަުޅގަ

ނޑަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކީ  ނޑަށް ކުެރވެން ހުރި މަސައްކަތް ކުރިން. އެީއ، އަުޅގަ މަޖިލީހުގައި އިދާރީ ގޮތުން ައޅުގަ

ބަރަށް މަޖިލީހަށް ވަަޑއިގަތުުމގައި ދަތިފުުޅަކމެއް ހުރީ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު އިންސްޓްރަކްޝަންްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ނޑުމެންެގ އަމިއްލަ ސެިކޔުރިޓީއާ އެްއކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ  ދިނީ މި ތަނުގެ ވެހިކަލެއް، މި ތަނުގެ، އަުޅގަ

ރި މެންބަރާ ބައްދަލުކުރެވި، ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުގެ އަރިހުގައި އެ ގެކޮޅަށް ދަތުރުކުރުމަށް. އަދި ދަތުރުކޮށް ޢިއްޒަތްތެ

ނީޑގަިއ އިށީނުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުީރަގއި  ވެހިކަލުަގއި މިޮކޅަށް ައއުމަށް. އެީއ ައޅުަގނޑު މި ގޮ

ތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ވެސް އަޅުަގނޑު އެ އިންސްްޓރަކްޝަންސް ދީފައި ޖަލްސާ ފެއްޓީ. އެހެންވީާމ، ޢިްއޒަތް

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ، އަުޅަގނުޑ މި މަޤާމުގައި ހުންނައިރު  ޓަކައި މި ވާހަކަ ދަންނަަވިއލާފައި އަުޅގަ

ނޑު ކުރިމަްއޗަކަށް  ނޑު ފަހަތަކަށް ވެްސ، އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ަމއްަޗކަށް ވެްސ، އަޅުަގނޑު އަރިމަްއޗަކަށް ވެްސ، އަުޅގަ

ނޑު ބަލާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާއި ޤާނޫނުތަކަށޭ ައޅުަގނުޑ ވެސް ނުބަލާ ނަމޭ. އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑު ދަންނަވައިލާފައި އަުޅގަ ބަލާނީ. އަޅުަގނޑަށް މި ތަުނން ކަންތައް ކުެރވޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މި ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. ، މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު

ނޑުމެންނަށް  51މިނެޓު  2އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ބާކީ ިމ ބަހުސްގައި މި ވަނީ  ސިކުންތު. ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ނޑު މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައި އޮތީ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުަމށް . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް. 
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  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

އަހަރަކީ އަިދ  1މި ވޭތުކުރި، ޭވތުވަމުންދާ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް ިރޔާސަުތގަިއ ިއންނަވަިއގެން

ނޑާލުމުގެ ލާމަސީލު އަހަރެއް. މި ރާއްޖޭގެ ކިތަންމެކިތަންމެ  1މި ސަރުކާރުގެ  އަހަރަކީ ިމ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީ ފު

ތްތެިރ ޤާނޫނުއާސާސީަގއިާވ މާއްދާތަެކއް ެއ ވަނީ މި ސަރުކާރުްނ ަވގަށް ނަންަގވާފަ. ެއކަމުެގ ބައިވެިރޔަކަށް ިޢއްޒަ

ނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބި  ރައީސް ެވަވޑަިއގެންފަ. މަޖިލީހުގެ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަދެ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރަްއކާތެރިކަން ެވްސ ވަގަށް ނަގާަފއި ވާީތވެ. މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލު  ވަނީ އަުޅގަ

ނިޑޔާރެއް ވަކިކުރުމަށް  2ީރމާ އަކީ ވެސް ޤާނޫުނއަސާީސއާ ޚިލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤާނޫނަކަށްވެ، މި ހިންގާ ޖަ ފަ

ހިންގަވާ ޖަރީމާއެއް. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ލިޔެިވގެންވާނެ ކަމެއް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް ރިޔާސަތުގަިއ 

ރީޚުގައި ލިޔެވިެގންވާނެ. މިއީ މި ރާއްޖޭގެ އިންނަަވއި އަދި މި ގުންޑާ ސަރުކާރުން މި ހިންގަވާ ޖަރީމާ ދިވެހި ތާ

ތާރީޚަށް އޮތް ކަޅު، އަނިދރި ދުވަހެްއގެ ގޮުތގައި ސިފަވެގެންދާނެކަން ޔަޤީން. ނިަކން ބައްލަވާ! މި ރާއްޭޖގަިއ 

ސްޕްރީމްކޯޓުަގއި ޢަލީ ޙަމީދު އިންނަވާަފއި ދެން މި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޢަދުުލއިންޞާފަށް މި ސަރުކާާރއި 

ޒަތްތެރި ރަީއސް ތި ުކރައްވާ ފުަރއްސާރަެއއް. ިދެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ނިކަްނ ބައްލަވަން ިތއްބަވާ! މި ޢިއް

ރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންޞާފަށް މި ސަރުކާރުން އަދި ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ރިޔާސަުތގައި އިންނަަވއިގެން މި ކުަރްއާވ 

ނޫނުައސާސީ ާއއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ކުަރއްާވ ފުރައްސާރަެއއް. ޢަދުލުއިންާޞފަށް މި ރާއްޖޭގެ ޤާ

ފުރައްސާރަެއއް ބައްލަވާ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިކަން ކުށްވެރިކުރަން. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިކަްނ 

ނޑު ޝަްއކެއްނުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގގެްނ މި ދަނީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ކުށްވެރިކުަރްއވާނެކަމާ މެދު އަޅުގަ

މިހާރު މި އޮތީ ޤާނޫނުއަސާީސއެއް ޮއވެމެ، ޤާނޫނުއަާސސީ ނެތް ހާލަތަށް ގެނެސްފަ. މިީއ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތު. 

ޤާނޫނުއަސާސީެއއް އެބަ ޮއވޭެމ، އެކަމަކު ނެތް ހާލަތަށް ގެެނސްފަ. މި ރާއްޖޭގައި އިުރއަަރއި ޮއއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީ 

ނޫުނއަސާސީ ައށް ތުރެޓުެވގެންދާ ދުވަެހއް. ިމ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ރާއްޖޭގެ ޤާ

އިންނަަވއިގެން ތި ކުރަްއާވ ކޮންމެ ކަމަކީ މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަްށ ތުރެޓުވެގެންވާ ުދވަހެއް. 

ވާ ކޮންމެ ކަމަކީ މި ާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީ އަށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެ ކުރައް هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ތުރެޓުވެގެްނވާ ދުވަެހއް. ައޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާސީ ނަގަަހއްޓަންޖެހޭ. މި ރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންޞާފު 

ދަވައިގެްނ ޤާއިމުވާނެ ގޮތް ހަދަން އެބަ ޖެހޭ. މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ނަމުަގއި ޢަލީ ޙަމީދު ބައިން

ނޑިޔާރަުކ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ވަކިކުަރއްވާ ަވކިކުެރއްވުްނ  އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިފައިނުވާ ދެ ފަ

 އަޅުަގނޑު އެންމެ ހަރުއަޑުްނ ކުށްވެރިކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން އަޅުަގނޑު ވާަހކަ ުކރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ނިާޒމީ މައްސަލައެްއގައި ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަސަން އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް މިކަން ވާެނ އާ ދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ގަޔަށް ކަޅުެތޔޮ ޖަހައި ކާރާ އެއްކޮށް ހަމަ  ނޑު އުއްމީދުކުަރނީ. މިހާރު އަޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ދުވަހު ވެސް ވިދާޅުވެެލއްިވ، ސެކިއުރިޓީ އާއި ހުރިހާ އެއްެޗއް ހަމަޖެހެމުން އެބަ އެ އޮތީ ތަތްތެޅިފަ. މަނިކުފާނު ކުރީ 

ދެއޭ. ހަމަޖެހެމުން، ނުޖެހެމުން އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް މިހާރު ހަމަޖެހިފައޭ އޮތީ. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު ކިހާވަރެއްެގ 

ނޑުމެން ދައްާކއިުރ، އިސްކަމެްއ ދެްއވަިއގެން މިަކން ކުރާނަންތޯ؟ ޤާނޫނުއަާސސީ ާއއި ޤާ ނޫނުތައް ހަދާ ާވހަކަ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް، ޚާއްަޞކޮށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދޭންވާ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ނުދެވިގެން ތި އުޅުްއވަީނ 

ނޑަށް ވިދާުޅވެދެްއވިދާނެތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ.  ކީްއވެގެންތޯ؟ ކޮަބއިތޯ ޭއގެ ސިއްރަީކ، އަުޅގަ

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑު ެދ  ޝުކުރިއްާޔ. ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

ވާހަކަެއއް ދަންނަަވއިލާނަން. ފުރަތަމަ ނުކުތާ އަކީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މި ަވގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން، ެއއީ ިނޒާމީ 

ކަމުަގއި ބަލަިއގަނެޭވކަށް ނެތް. ދެ ވަނަ މައްސަލަ އަީކ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާޅުވި ހަމަާލ  މައްސަލަެއއް

ީވ ހޯމަ ދުވަހު  2112ޑިސެންަބރު  1އަޅުަގނޑު ހަުރކަށި އިބާރާތުްނ ކުށްވެިރކުރަން. އަދި ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ، 

ނީޑަގއި ިއނދެގެން އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާ ނޑު މި އަޅުަގނޑު މި ގޮ ފައި ވަނީ މިހެން. ޔައުމިއްޔާ އިން އަުޅގަ

ދަންނަވާލަނީ. އަޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ނޑުމެްނނަށް އަންގަަވއިލަްއވަނި ކޮްށ އަނެއްާކވެސް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ސެކިއުރިޓީ ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން، އެ ސެިކުއރިޓީ ލިބުމުގެ އިންތިޒާމު މިހާރު ހަމަޖެހި، ހަމަޖެހެމުންގޮސް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މާދަމާ 

ނޑަްށ ވަނީ ލިބިަފއޭ. އާދެ! މި ވާހަކަ ައޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަން ަފށައިގަެނވޭނެކަމުެގ ޔަޤީންކަްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދަންނަވައިލާފައި އޮތީ، އެ ދަ  ންނަވާލި ދަންނަވާލުމާ އެްއޮގތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ބަެއއް ެމންބަރުން އަޅުގަ
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ނޑުމެން ެއކަން އެމް.އެން.ޑީ.އެފަށް އަްނގަިއގެން، އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން  އަންަގވާލަްއވަމުން ގެންެދވި. ގެންދެވީމާ، އަުޅގަ

ޑިސެންބަރުގެ ވަކި ަގޑިައކުން  2ބަރުން ފެށިގެން، ިޑސެން 2އެ ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮަވއިްޑކުަރއްވަމުން ގެންދަވަނީ. 

ފެށިގެން އެކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫުލގެ މަތީން އެޮގތަށް ޕްރޮވައިްޑކުރެވެމުން މިާހރުވެސް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ލާނަން. ޑިސެންބަރުަގއި ދެންެނވި ފަދައިން ިމއަދު ވެސް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވައި 1އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނުޑ 

އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަަރކަށް ސެިކއުރިޓީ ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެންަނށް އަންަގަވއިލަްއވަނިކޮށް، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަްނަގވައިަލއްވަނިކޮްށ ައޅުަގނޑުމެން ެއ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ަކންތައް ކުިރއަށް ގެންދާނަމޭ. 

 ަގއި މާމިނގިލީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނގިލީމާމި

ނޑުމެންގެ ެސކިުއރިޓީގެ ވާ ހަކަ ވިދާޅުިވއިުރ، އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ޝުކުިރއްޔާ. ދެންމެައކު އަުޅގަ

ރިޔާޟް ގަޔަށް ތެޔޮ، ކަޅުތެޔޮ ޖެހި ނުވަތަ هللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ނައިބު ލީޑަރު ޢަބްދު

ޑީސަލް ތެޔޮ ޖެހި މައްސަލައިަގއި އަުޅަގނޑު ެއކަން ުކށްވެރިކުރަން ހަރުކަށި އިބާާރތުން. އަޅުަގނޑު އެދެން، 

ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ ތި ބޭފުޅުންނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްާވފައި އަޅުަގނޑު ސެިކއުރިޓީ އަޅުަގނޑު ހަމަގައިމު ވެސް 

ނޑަށް  ނޑަކަްށ އެ ސިޓީ ބާތިލުވި ކަމެއް ނޫނީ އެއަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނާންގަވާ. އަުޅގަ ބޭނުންވާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

އްބެވި ބޭފުޅުންނާ މެުދގައި ެވސް ކަންތައްަތއް ވެގެންދިޔަ ސެކިއުރިީޓއެްއ ނުލިބޭ. އަެންއކޮޅުން ސެިކއުރިޓީ ލިބިފަިއ ތި 

ގޮތް ދެންމެ ފްލޯގައި ވާހަަކފުޅުދެއްެކވި ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވި. އާެދ! އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނުޑ ފު ރުޞަތު މި ހޯދީ. ދެން މެންބަރަށް ކަންތައް ދިމާވެގެްނދިޔަ ގޮތް. އެހެންވީމާ، އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެކަން، މަނިކުފާަނށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އެ ސެކިއުރިީޓގެ ކަންަތއްަތއް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވާޭށ، ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުްނ ލާޒިމުކުރާ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ކީްއވެތޯއޭ އެކަން 

ކޮްނމެ ފަހަރަކު މަނިކުފާނަށް ގުޅާފައި މި ތަނަށް ވާހަަކދައްކަން، އާދޭސްކުރަންޖެހޭ ނުލިބިގެންއުޅެނީ؟ ދެން 

މައްސަލައަކަށް ވޭޯތއޭ އެ ކަންތައް؟ ައޅުަގނޑު ނުދެެކން އެގޮތަށް އެކަން ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމަކަށެއް އިނގޭތޯ. 

ކިއުރިޓީ ބޭނުންފުޅުތޯ ނާއްސަވަނީ؟ ެއީއ އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު ކީއްެވތޯ މިތާނގައި މެންބަރުން ކުރެން ތި ބޭފުޅާ ސެ

ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރޭ އެކަން ދޭން. އެހެންވީމާ، އެކަން ކުެރއްވުމަކީ ވެސް މަނިކުފާނަށް ވެސް އޮތް ކަމެއް ެދއްތޯ. 

އް އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުަގނޑު އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ކޮންމެހެން އިތުރަށް މާ ގިނަ ވާހަކަތައް ދަްއކާކަށެ 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން، ވަރަށް ދެރަވަން. މިއަދު ޤައުމުގެ ހާލަތު މިގޮތަށް ބަދަލުވެގެންދާދިއުުމގައި  ނޫން. އަޅުގަ
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އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ދައްަކަވމުންގެންދަވާ، ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން ދައްކަވަމުންގެންަދވާ ވާހަކަަތކާ އަދި ކަންތައްތައް ވެގެން 

ނޑު  މި ދާ ގޮތް ހަމަަގއިމު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުން ބަަލއިގަންނަ، ހަމަ ކަރުނައަޅަންެޖހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީ މި ފުރުޞަތު ހޯދީ. އެއީ މެންބަރުންގެ ސެކިއުރިޓީ އާިއ ސަލާމަތްތެރިކަމަކީ ވެސް 

އްގެ އަިމއްލަ ފުރާނަ އާއި އެ މީހެއްގެ އަނބިދަރީންނާިއ އެންމެ ފުރަތަމަ މުހިއްމު ކަމެއް. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހެ

އެ މީހެްއގެ އަމިއްލަ މުދަލާިއ ގެދޮރު ަރއްކާތެރިކުރަްނ ބޭނުންވޭ. ެއކަމަކު އަދާކުރަންެޖހޭ ވަޒީާފގެ ހަިއސިއްޔަތުްނ 

ނާ އަދި އެނޫން ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން މި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ނަފްސާނީ ގޮތުން

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެއީ  އެހެން ގޮތްގޮތުން، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ލިބުމަކީ އެއްގޮތަަކށްވެސް އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ޤާނޫުނައސާސީ ހުއްދަކުރާ އަދި ދެވެްނ އޮތް ފުރުޞަތެއް ވެސް ޫނން ކަމުގައި ދަންނަވާލަމުން، 

 ޝުކުރުވެރި ވެސް ވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އިށީނދެލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުދެްއވީތީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ނެންގެވި ނިޒާމީ  ނގިލީޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާމި

ހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ެއއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަުމގައި މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މި

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ،ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން

ކުރާ ުތން އަޅުަގނޑު ކުށްވެރި އިބާރާ ފަހަރު ހަރުކަށި މަލާ އަދިެވްސ އެއްރިޔާޟަށް މިއަދު ދެވެނު ހަهللا ޢަބްދުމެންބަރު 

ނުޑމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަްއ އެޅުުމގެ މަސަްއކަތް ހަމަ  ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ެއކަމާ ގުޭޅ ގޮތުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުަގނޑު މި ގެންދަނީ އިދާރީ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު މިހާ ކުރަމުން މި އަޅަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރީދަނީ. އަޅުގަ

އާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގަިއ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި  ފުުޅ؛ވާހަކަ ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް، ބަހުސްގައި މެންބަރު

 އްމަދަށް.އަރުވަނީ މަތިވެރި ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަތިވެރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ނިޒާމީ ަމްއސަލައެއް ިމ ނަގަނީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ   2ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއާ؛  21ވަނަ މާއްދާ އާއި  11ާއއި  1 ވަނަ މާއްާދގެ 1ވަނަ މާއްދާ އާއި  3ވަނަ މާއްދާ އާއި 

ނަޑއަޅާނީ.   ވަނަ މާއްދާާއ، ެއްއވެސް ބޭުފޅަކު ނޯޓުކުަރއްވަންތަ އެބަ؟ 22އާއި  ވަނަ މާއްދާ 33ރިޔާސަތުންނޭ ކަ
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ޗަށް. އާއި ދެން އަދިވެސް ަބއެއް ެއހެން މާއްދާތަކުގެ މައް  ވަނަ ާމއްދާ 17އާއި  ވަނަ މާއްދާ 11)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ދާ މައްސަލަ ސާފުކޮށްނުދެއްަވއޭ މަނިކުފާނު ބަހުސް  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުްނ މި

މި ނިޒާމުެގ މައްަސލައިގެ ތެޭރަގއި ދެ މަްއސަލަެއއް ައޅުަގނޑު އެބަ ފާހަަގކުަރން މިދެންނެވި މާއްދާތަުކގެ  ފެއްޓެވީ.

މި ތަނުގެ އަމަންއަމާންކަމާ އަދި މެންބަރުންގެ ސަލާމަތްކަމަށް ރައީސް ޓީގެ މައްސަލަ. ކަމަކީ ސެކިއުރި  ދަށުން. އެއް

ނގެންޖެހޭނެ ކުރެވޭ ކަމެއް ެމންބަރުންނަށް އެކަމަކީ ބަހުސް ޔަޤީެނއް ނުކުރަްއވާ. ދެން އަެނއް ޔަޤީންކަމެއް ނުދެްއވާ.

ނޑު ތިން ދެއްތޯ. މި ސިސްޓަމަކުން ތިން ފޮޅުވަތުގެ ، ފުޅުން ކައިރީ ދެންނެވީމާހަތަރު ބޭނުފެނޭ. ދެންމެ އަޅުގަ

 .ދިވެހި ޤައުމެއް ނޫން ؛ކިހިނެއްތޯ ދިވެހި ޤައުމެއްގެލިޔުމެއް ލިބުނީ.  އޮތް، ތިލަފަތެއް ޖަހާފައި އިނީ، މެއްލިޔު

ނިޑާޔރު ކަމަށް ބަލަިއގެން  އެ  ކޮށްގެން ަފސް އަހަރުދުވަހު ުނވަތަަކނަޑއަޅަިއގެން، ޤަބޫލު، ޤައުމެްއގެ ުއއްތަމަ ފަ

ތިްނ  އެހެން ބަލައިގެން ތިބި ބަޔަކުިދގުމެއް ޯނންނާނެ އިނގޭތޯ.  އަށްވުރެ ިދގުކޮށް؛ ިނޒާމީ މައްސަލަިއގައި

ޖެޭހ  ލާނީ. އެހެންވީމާ، ަމއްސަލަ ސާުފވާން އެބަްނ ފޮޅުވަތުން އެ މައްސަލަ ނިންމައިކެތްތެރިވޭ. ތި ؛ފޮޅުވަތުން

ިރެވވަަޑއިގަންަނވަިއގެްނ ޖިލީހުން ހަމަ މަނިކުފާނު ވެސް ވޯޓުަގއި ަބއިވެކަން މި މަބޭފުޅުންގެ ނާާޤބިލު ކިހިނެއްތޯ މި

 ދެ  ،ގަޑި ެއއްން ފާސްކޮށްގެން އެޮޕއިންޓުކުރި ބަޔަކު އަުޅަގނޑުމެ ،ެވގެންެއކަށީެގންވާ ކަމަށް  ،ވެގެންކަމަށް ޤާބިލު 

ނޑުމެންނަްށ ވާކުރެެވންކަން ދިޔަ ގޮތް ާސފުވެގެންނޫންތޯ ބަހުސްމި ،ވެގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި ނާޤާބިލު ނީ. އަުޅގަ

އަލީަގިއ  ދެންނެވި މާއްދާތަކުގެ ފަހަރެްއގައި ވިސްނުން ހިނގައިދާނެ ތިކޮަޅށް ވެސް. އެހެންވީާމ، މި؛ އްޔާސާފުވެއްޖެ 

 އްިލއަކަށް ވޯޓަށް އައްަސވަނީތޯ؟ކުމި ކަންކަން ސާފުކޮށްދެއްވާށޭ. މީހަކު ނިކުންނަން ދަނިކޮށް ތި އުޅެނީ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

މުޙައްމަދު ނެންގެވި ނިޒާމީ  ޙުސައިން ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ،ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ދަންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މި .ދަންނަވަން އިމައްސަލަިއގަ

ވަންޏާ ިނޒާމީ  މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ނިޒާމީ މަްއސަލަެއއް ުއޅޭ ކަމަށް ،ހިނގަމުންދާުތ ވަގު މަޖިލީހުގެ މި

މާ، ެސކިޔުރިޓީ ަމއްސަލަާއ އެހެންވީއޮންނަނީ.  ގޮުތގަިއ ބަލަިއގަނެވޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި މި ގެމައްސަލަެއއް

ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގަިއ ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައި އޮްތ  ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާ އެއީގުޅޭ 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކު  ގޮތުން ބަލައިގަެނވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އެަކމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނީޑގައި އި މި .ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން އިނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގަ ނެދގެން ވަގުތު މަޖިލީހުގެ މި ގޮ

މަޖިލީހުގަިއ  ؛ދަންނަވަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވުނު ހިސާބަށް ދަންނަވާފައި ވާނީ. ެދވަނަ ނުކުތާ

އެޖެންޑާ ސާކިޔުލޭޓުކުެރވި، މިއަދު ، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އިހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގަ

ންބަރުންނަށް ހުށަހެޅުްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެން އެޖެންޑާަގއިވާ ަމއްސަލަިއގެ މަތީ ގޮތުގެގަާވއިދުަގިއވާ  އެޖެންޑާ ިކޔަިއ،
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ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ނުވަތަ ޤާނޫުނގައި ުނވަތަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި އުނިކަެމއް ހުންނަ  .ދިޔައީއަުޑއިިވވަަޑިއގެން

ކަން ޢިއްޒަތްތެިރ  ލަ ކަމަކަށް ނުވޭ. އެކުެރވޭ ކަހަކަން ަޙއްލު ށް އެަވުގތު އަޅުަގނޑަ މިކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ 

މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ތެޭރގައި އެބައޮތް.  ކަން ޙައްލުކުެރވޭނެ ނިޒާމުއެ  .ކުރެްއވޭނީކަން ޙައްލުމެންބަރުންނަށް އެ

މާ، ްއލު ދީފައި ޮއވޭ. އެހެންވީެވސް ެއ ޙަ ތަކުގައި ޮއވޭ. އަިދ ޤާނޫނު އްލު ދީފައި އެބަވެސް އެ ޙަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

އޮތީ  އަރުވަން މިޔަށް ގެންދަން ކަމަށް. ފުރުޞަތުލާފައި މިހާރު ބަހުސައިެގން ކުރިއެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވައި

 މުޙައްމަދަށް. ޙުސައިން ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ދައްކަން މެދު ވާހަކަ ނުހިނގާ ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަކާހިނގާ، ޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ވާނުާވއެއް ނޭނގި ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް 

ނިޑޔާރުންގެ އަދަދު ކަ ޅުަގނޑު ތެުދވެ މިހިރީ. އާދެ! ސުއަ ދޫކޮށްފައި  ންޤާނޫނުއަސާސީ ނަޑއެޅުން ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ން އެ އަދަދު ބަދަލުުކރެވިދާނެކަން ޤަބޫލުކުރަން. ގެނެސްގެ. އެހެންީވމާ، ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު އޮންނަނީ ޤާނޫނަށް

ނިޑޔާުރން ތިއްބާ 1އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުން ަކނޑަައޅަިއގެން  ނޑިޔާުރންގެ އަދަދު މަދު 1އެ  ފަ ، މަނަ ކުރާފަ

ނަޑއެޅިަފއި އެބަހުރި. އެ ކަންކަން އެވެސް  ތަެކއްނެ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތްކުރާ ވަކި، ނަމަ ކުރާބަޔަކު ވަކި  ނޫްނ  ކަ

ނީ ކަމެއް. ން ކުރުމަީކ ޣައިރު ޤާނޫކޮށްގެން ޖޭ.އެްސ.ސީ ލަްއވާ ެއކަންދިޔުމަށް ޤާނޫނަުކން މަޖުބޫރުގޮތަށް ގެ

ިއވާ އެހެނިހެން އުސޫލުތަކާ؛ މިސާލަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގަ ެވސް ޚިލާފު ކަމެއް.  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ

ވެްސ ޚިލާފު.  ސޫލު ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ އޮތް. ެއޔާގެ އުމުއިންޞާފުން އަމުރު ހިންގުމާއި މައްސަލަަތއް ބެލުޢަދުލު

އެންމެ ކުޑަމިނުން  ؛ވުމުގެ ުފރުޞަތުެއ މީހާ އަށް ޖަވާބުދާރީ، ނަމަ ދު ެއއްެވްސ މައްސަލައެއް ބަލާމެ ކާއަނެއްކާ މީހަ

ާކ އަނެއް ،ކުރާ ކަމެއް. އެ ފުރުަޞތު ވެްސ ނުދީ ޢާއްމު އުސޫލަކުން އުޅޭ ނޫްސވެރިްނ ވެްސ  މިހާރު މި

މަނިކުފާނު ެވސް އެތާ އިންނަަވިއގެން މުޅި  ،ލިބެން ހަދާފައި އޮތް ގަާވއިދުސް.ީސގައި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ބާރުޖޭ.އެ

ސާީސއާ ނޫނުއަމިއަދު ޤާކަން ކުުރމަކީ ތްކޮށްލާފައި މިފަރާވާަފއި އެ ހުރިހާ ެއްއޗެއް ެއއްދުރުގައި އެއް ފަރާުތގައި ާބްއވަ

ނުޑމެވާނެ ކަމެއްޚިލާފު ލިޔުންތެރިއެއް ބުނެފައި ޮއވޭ މިއަދު މިކަހަލަ ސާފު ދުވަހެއްގަިއ  ،ންނަށް ބުނެވިދާނެ. އަުޅގަ

އުހުން ބޯމަތިންނޭ. ހަމައެއާެއުކ  ވަރަށް ،މަތިން ުއޑު ފެންނާނީ ަވރަށް .ލާށޭޗަށް ނިކުމެ އުޑުމަތި ަބލައިމައް

ނޑުދޮށަށް ގޮސް ހުއްޓިފައި ބަލައިލާށޭ  ނޑުެގ ބޮލުކޮޅަށް ބަލަ ،އަތިރިމައްޗަށް ގޮ އިލާއިރު ފެންނާނޭ އުޑު ގޮސް ކަ

ނުޑެގ  ނުޑގެ ޖެހިފައިވާ ތަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތަކީ ނުވަތަ ރަނަގޅު ގޮަތކީ ުއޑަކީ ަކނުޑގެ ފެންގަ ފެންގަ

 އެބަ ބޯޖަހާ.އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ަބއެއް ބޭފުޅުން  ުކރަނީކަހަލަ ކަމެއް މި  އެ ތޯ؟ބުުނންޖެހިފައި އޮންނަ އެްއޗެކޭ 

އާދެ! ޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވ  މިކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅުން. ފުޅުން ަޤބޫލުފުޅުކުރައްވާ ގޮތް މީ،ބޭ އެހެންވީމާ، އެ

ާޤނޫނުގަިއވާ އުސޫލުަތކަށް މިަކން ކުރެވެން ޮއއްވާ މިހެްނ މިގޮތަށް މިކަން ކުރުމަކީ  ،ޚިލާފުނުވެ  އިޖުރާއަތުތަކާ
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އެހީތެރިވުެމއް ނޫން. އަނެްއކާ ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ައޅުަގނޑުމެން  އިްނޞާފުގެ ދާއިރާ އަށްއެްއގޮތަކަްށވެސް ޢަދުލު

ނަޑއެިޅގެން ބުނާނެ ންގުމަށް ެއްއވެސް މީހަކު އަދި ެއއްެވސް ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ާދއިރާ އަށް ނުޫފޒުފޯރުަވއި ބާރުހި، ކަ

ނޑަެއޅިގެން ބާރާއިއެޔާ ވެސް ޚިލާފަށް.  ރާތަކުން މަސައްކަތްކޮށްގެްނ؛ފަ . ގުމަށް ކުރެވޭ ކަމެއްނުފޫުޒ ހިން ކަ

މަނިކުފާނު  ަގއި ނުދެންނެވުނީމާ ދެރަވޭ.ައޅުަގނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު ބަލައިލަން ބޭނުން

އޮތް ޤާނޫނީ ލަފަޔަކީ  ލް ޖެނެރަލް ދެްއވާފައިހޭ ގޮުތން ކައުންސެގެންަދވާ ުއޫސލުތަކާއި މި ކަންކަމާ ބެ މި ކަންކަން ތި

 އްޔަންކުރީ ޢައަޅުަގނޑުމެން އެ ަމޤާމަށް ބޭފުޅަކު   ؟ކުރަްއވަނީ ކިހިނެްއތޯ އިނގޭތޯ. މި ކަްނކަން ތި؟ ކޮބައިތޯ

 ގޮތާ؛ ގެންދިޔަ ހިނެއްތޯ ޖޭ.ެއސް.ސީ މިކި .ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ަގނޑުމެން ކަންކަން ގެްނދިޔުމުގައިއަޅު

ނޑަ ނޑުމެން އް ށް އެނިގފައި އޮތް ގޮތުން ވެއްޖެއަނެއްާކ އަުޅގަ  ކުރުމުަގއިކުރީަގއި ިމގޮތަށް ބޭފުޅަކު ވަކި ާޔ އަުޅގަ

.ީސެގ ޖޭ.އެސް ކޮމިީޓއަކުން ނުަބލާ ނަމަވެސް.، ނަމަވެސް އި ފަނަށް އައިމަ ކޮމިީޓއަކުން ބަލާވެސް މުޅި މަްއސަލަ މިތަ

ނޑުމެނގެންޖެައޅުަގނޑުމެންަނށް އެެވސް  މައްސަލަ ބިނާކުރި އަސާްސތައް މިނިވަން  ންހޭނެ. ނޫނިއްާޔ އަުޅގަ

މައްޗަށް މިތާ ވޯޓެއް އެހޭނެ މި މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ބަލާފައި ރިޕޯޓެއްެގ މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވައިގެން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. މިހާރު މަނިކުފާނު ތި  ކުރިޔަށް ކުރިޔަށް ބާރަށް  ހުރިހާ ކަމެއް ގެންދަވަިއ، ގެންދަވަނީ ކަމަށް އަޅުގަ

ކުރިޔަށް ކުރިޔަށް ބާރަށް އޮންނަީނ.  ެވސް މި ން ހުިރހާ ކަމެއްން މިހާރު ނަގައިގެޕީ.ޕީ.ެއމު މި އުސޫލު؛ ކުރިޔަށް

މަގަށް މަ. އެމް.ޑީ.ޕީން މި ކަންަކން ދޫކޮށްލާފައި ހަކަމެއް ތި ނިންމަވަނީ އެނިގއްޖެ އެއްބުރުން ކޮންމެ ،ކުރިޔަށް

ތިހެން ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ބަެއއް ފަހަރަށް ފަރަްށ ިއގެން ކޮންމެ ކަެމއް ބޭފުޅުން މީަގއި ހިތްޕަވަ އެޅުނީމަ ތި

ނޑުމެންނަކީ  ވެސް އަރާނެ. ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ ދާއިާރއާ ތި ބެިހވަަޑއިގަންަނވަނީ. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑިޮމކްރަސީ މި ކިޔަނީ  އަނެއް  ބާރު ވަކިކޮްށ، އެއް ބާރު 3ޑިމޮކްރަސީއޭ ިކޔަިއގެން އުޭޅ ބައެއް. އަުޅގަ

ބާރުގެ މަްއޗަށް ފާރަވެިރވެ، އެއް ަބޔަކު އިމުން ބޭރުވާ ަކމަށް ވަންޏާ އެ ބަަޔކު އިމުެގ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް ޓަަކއި. 

އެހެން ތިއްބާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބަސްބުނަން ތިބޭ މީހުން، އެހެން ފަރާތްތައް އިމުން ބޭރުން، އަސްލުތަކާއި 

ގޮތުން ފިއްތައި ބާރުކޮށް، މިހެން ހެދީމާ މި ވާނެތޯ ޑިމޮކްރަސީ ހިމާޔަތްކުރުމަށް؟ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެކި ޮގތް

ނޑުމެން ހިންދިރުވައިލާފަިއ ބުނެވިދާނެ، ހިތުގަިއ އަްތއަޅާފަިއ ޒަީމރު ަގއިދުކޮށްފައި ބުެނވިދާނެ،  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 ނގަޅު ނޫން ކަަމކަށް... މިކަން މިހެން ކުރަނީ ރަނގަޅަށޭ. އެކަމަކު ރަނަގޅު ނޫން ަކމެއް ވާނީ ރަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން  1މިހާރު ވަގުތުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް ބާކީ  މިނެޓު އެބައޮތް. ައޅުގަ

ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  އަޅުަގނޑަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަފރާތުން އަންގަވާަފއި ވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ

 މުޙައްމަދުދީދީ އަށް. ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:އްމަދުހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަ

ީނ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނު މިހާރުވެސް ތި ގެންދަވަ

ނުޑމެން މިއުޅެނީ މި މަޖިލީހުން  މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ވެސް ހަމަ އޮޅުވައިަލއްަވމުން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ފާސްކުރި ޤާނޫނަކާ ބެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން މި ދައްކަނީ. މަނިކުފާނުގެ ނުފޫޒާއި ބާރު ފޯރުއްވަަވއިގެން ޖުޑިޝަލް 

ޕްޝަންގެ ަޢމަލެއް ހިންގަިއގެންނޭ މި ުއޅެނީ އިނގޭތޯ ިޢއްޒަތްތެިރ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ތެެރއިން ބޮޑު ކޮރަ

ރައީސް. ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންވާ ޮގތަށް ނޫން ގޮތަކަށް ކަންތަްއތަކެއް ކޮްށގެންނޭ މި އުޅެނީ 

ނުޑ  އިނގޭތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅުަވއިލަްއވަމުން މަނިކުފާނު ތި ގެންދަވަނީ. އަުޅގަ

އަދިވެްސ ެއއް ފަހަރު ިތ ބޭފުޅާ އަްށ މި ދަންނަވަނީ، ބިުރވެތިެވވަަޑިއގަްނނަވާށޭ. ހެއްެދވި ފަރާތަށް 

ނުޑ މި ާއޔަތް  ބިރުވެތިެވވަަޑިއގަންނަވާށޭ. އަދި ެވސް ެއއް ފަހަުރ ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ ގޮުތން އަުޅގަ

ވަނަ ާއޔަތަށް ވިސްަނާވ މަނިކުފާނު. ވަޙީކުރައްވަީނ  22ވަނަ އާޔަާތިއ  21ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. މާއިދާ ސޫރަތުގެ 

ިއރާދާކުރައްވާަފއިނުވާ މީހުންނެވެ. ެއއުރެންނަށް ދުނިޔޭގަިއ هللا އެއުރެންނީ ެއއުރެންގެ ހިތްތައް ތާހިރުކުރެއްވުމަށް 

ދޮގު ބަސްތައް އަހާ މީހުންނެވެ. ޙަރާމް ނިކަމެތިކަން ލިބި، އާޚިރަތުގައި ބޮޑުެވގެންވާ ޢަޒާބު ހުއްެޓވެ. އެއީ ގިނައިން 

ހިފާ މީހުންގެ ވާހަކަ. ފަސާދަކުރާ މީހުންގެ ތުއެއީ ރިްޝވަ .މުދާ ގިނަގިނައިން ކާ މީހުންނެވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އުފެދޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުޅި މި ޤައުމު ނަށް މިހާރު ޝައްކުވާހަކަ. މަނިކުފާނާ ދޭތެރޭގަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ހަލާުކރައްވަމުން ތި ގެންދަވަީނ ަޤއުމު ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި  ފާނު ތި ގެންދަވަނީ ަފސާދަކުރަްއވަމުންމަނިކު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ބާކީ ވަނީ. އަ މިނެޓު 1އަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  ުޅގަ

 ރިޔާޟަށް.هللا މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިބިނދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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 ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ މައްސަލަިއގައި ލާނީ މިއަދު . އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ލިޔުމެއް ނުލިބޭކަން.  ެއއްވެސް މިަކމާ ބެހޭ، މިކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް  ،މިހާހިސާބަށް އައިރުަގއި ެއއްވެސް  އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެނަށް ނުލިބޭކަން. މަޖިލީހުގެ މިނިވަން  ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް އަުޅގަ

މިއަދު  ،ސާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓެއް ނުލިބިމުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާ

ދިޔައީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ތަކުން ފެނިގެން މިނޑުމެންނަށް މީޑިޔާއަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަށް އަހަްނ މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

ޚިލާުފ  އާނޫނުއަސާސީ ގެންދެީވ މިއީ ޤާވިދާުޅވަމުންނިހާން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ އެންމެން، ހުރިހާ ޤާނޫނީ ަވކީލުން 

ނޑިޔާރަުކ  މައްސަލަެއއް ނޑިޔާރު އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އެހެން ފަ ކަމުަގއި. އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ުއއްތަމަ ފަ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ޓަަކއި  ،ވަރަށް ބޮޑު ާވހަކައެއް މި ދައްކަނީ. ައޅުަގނޑުމެން ތާރީޚަށް ޓަކައި ،ވަކިކުރުަމކީ

ބޮުޑ ވާހަކަެއއް މި ދައްކަނީ. މި މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ ދަމަހައްޓަންޖެހޭ މަޖިލިސް.  ،ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު

ދެން  ،ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު މި ކުރާ ކަމަކީ ދެން އަންަނ ދައުރެްއގައި ވެސް  ،އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުން

ޑޫކުރުމަށް ަޓކައި އިުތރު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާނެ. މުޅި ހުރިހާ ކަްނކަމެއް އަން  ،އަންނަ ރައީަސކު ވެސް ޢަމަުލކުރާނެ

ނޑިވަުޅގައި  ނޑިަވޅުަގއި މި  ،ހިފަހައްޓައިގެން  ؛އަޅުަގނޑުމެން ޑިކޮމްރަީސގެ މި ދަ ދަމަހައްޓައިގެން ގެންދަންވީ ދަ

 ގޮތްަތއް...ކުރާ  ޤައުމުތަކުން މި ކަންކަން ހެންކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް މަަސއްަކތްކޮށްގެންނުވާނެ. ދުނިޭޔގެ ެއހެނި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއަދު ހުށަހެޅުނު  ،ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެން މި ސިޓީ ޕޯޓަލް އި މައްސަލަިއގެ ްއޔިތުން މަޖިލިސް ވަނަ ރަ 17ން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ. އެއީ އަުޅގަ

މިހާރު  ،އޮތީ  ދަންނަވާލަން މި އި ލާފައެ ވާހަކަ ދަންނަަވއިޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަކީ. އެހެްނވީމާ،  ށުނީއްސުރެފެ

ނިކު. އާދެ، ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަިޢްއޒަތްތެރި މެ ދާއިރާގެ ލޭވަނީ ވިލިމާ އި ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަ 

ވަނީ އި ގެ ކުރިން ފުރުޞަަތށް އެދިވަަޑިއގެންފަިއވޭ، މާފުކުަރްއވާ! އޭ ޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގެންފައޭގެ ކުރިން ފުރު

 އޮީތ. ޝުކުރިއްާޔ. ގެ ފުރުޞަތެއް މިމިނެޓު 3މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އިގަ ގެ ާދއިރާއާ ބެހޭ ަމއްސަލައި ފު އިންޞާވާ ޢަދުލު މި . އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިފައި ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް ޝުކުރިއްޔާ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާތީ މި ފުރުޞަތުގެ ހިފީ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ބޭނުން އަޅުަގނޑު ވެސް ބަހެއް ުބނެލަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

އިާރެގ މައްސަލަތަްއ ގެ ދާފުބޫލުކުޭރ މިހާރު ޢަދުލުއިންޞާއަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ިދވެހިން ވެްސ ޤަ

ފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރަންޖެހިފައިވާކަން. ދެން މިހާހިސާބަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ ދުލުއިންޞާކަާމއި ޢަ ކުރަންޖެހިފައިވާހަލުއި
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 އި،މިހާރު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައްލަވާފަ .އޮތީ މި އިވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަެކއްގެ ތެރެއިން އައިސްފަ 

ނޑިޔާރުން  1 ނޑިޔާރުންނަށް މަދުކުރައްވަން. އަދި ޭއގެތެރެއިން  5ތިއްބަވަިނކޮްށ ފަ ނޑިޔާރަކު ވަކިކުަރއްވާ  2ފަ ފަ

އޮތީ. އަދި ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަކީ ެއއީ މިނިވަން  މި އިގޮތަށް މިހާރު މަޖިލީހާ ހަމައަށް ައއިސްފަ

 ،ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުަގއި އޮންނަ ކޮމިޝަެންއ. އެހެންވީމާ

އަދި ެއބޭފުޅުން ވަކިކުަރއްވަން ެއ  ،އެ ކޮމިޝަުނގެ ތަފުސީލީ ރިޕޯޓެއް މަގައިމު ވެސް ައޅުަގނޑު ބޭނުންވެއޭހަ

ބޭފުޅުން ނިންމެވި ސަބަބުތައް ވެސް އިތުަރށް ތަފުސީލުކޮށް އެނގެން ބޭނުންވާތީ ހަމަ އެ ވާހަކަ  2ނިންމެވި 

ނޑުމެން  ،ދެން އަޅުަގނުޑ މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކޮށްާލނީ ދަންނަވާލީ. އަމިއްލަ އަތުން ހަދާ ޤާނޫނުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑު މި ވަގުުތ  ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއޭ މާނަކުރުމުަގއި ޚިޔާލުތަފާތުވުންަތކެއް ހުެރދާނެ ޤާނޫނުތަކެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޫނޭ. ކޮންމެ ބޭފުަޅކު ވެސް އެ ބޭފުޅެްއގެ ޚިޔާުލ  މަްއސަލައެއް ޚިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ ،ވެސް ހަމަ ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ

ޔަތް ތަކެްއގެ މަްއޗަށް ބިނާޮކށޭ. އެހެންވީމާ، އެއް ބޭފުަޅުކ އަނެއް ބޭފުެޅއްގެ ރަޢު އެ ނަންަގވަނީ ކޮންމެވެްސ ައސާސް

މަ އަދި ވެސް ނިންމާލަމުން އިތުރުން ައޅުަގނޑު ހަ މުހިއްމު ކަމެޭކ. މީގެ ކުރަން ދަސްކުރުން މިއީ ވަރަށްއިޙްތިރާމު

ޖުޑިޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި  ؛ވެސް ފާހަަގކޮށްލާނީ ައޅުަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ބޭނުްނވެޭއ ނިންމެވި ދިރާސާ

އިތުރަްށ ތަފުސީލީ ރިޕޯޓެއް ބޭނުންވާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ޮބޑަށް  ،މައްސަލަ ދިރާސާކުެރއްިވ ިރޕޯޓް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ގެ ފަރާތުންޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ޝުކުރިއްޔާ 

 މަނިކަށް. ންދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައި ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ވިލިމާލޭ

 

 ސައިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙު ވިލިމާލޭ

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އާެދ، މިއަދުގެ  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. `. އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އަުޅގަ

އަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަން ފެއްޓުމުގެ ކުރިއަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން. ެއއީ  މައްސަލަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ެތރެއިން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޖޭ.ޕީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ހުގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީ

އުތުރު ދާއިރާގެ  މާފަންނު  ،މީމެންބަރެއް ކަމުގައިވާ އިމްިތޔާޒު ފަހުއަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ަގއިކޮޅަށާ ރިޔާޟްގެ هللا ޢަބްދު

ނޑުމެން ހަމަ ހައިރާމެންބަރަށް ހަ  . އެފަދަ މައްސަލަެއއް ތަކުރާރުނުވާނެ އެކު އަުޑއެހީންކަމާމަލާދިން ޚަބަރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީން  ގޮތަކަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންާނއި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ އަދި އަުޅގަ

އް ދަންނަވަިއގެން ބެހޭ ފަރާތަ މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ިޒންމާތަކުގެ ތެރޭަގއި މިކަްނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމާ
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ްނ މަތީބޭފުޅުން އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތެްއގެ  ވީހާވެްސ ައވަހަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް އެ

ނޑު ހަމަ  ސެކިއުރިޓީ ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްަކތެއް ކޮށްދިނުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އަޅުގަ

ންކަން ަބއިވެިރވާނެކަުމގެ ޔަޤީ މަސައްކަުތގައި ގެ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީގެ ގޮތުގައި ޕީ.ީޕ.އެމުން އެއަދި މަޖިލީހުދަންނަވަން. 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ވެސް އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެިރ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނާއި ެމންބަރުންނަށް ދެމުން ފައްޓަން. 

ނީ އެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަުމން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޤާނޫ އިވޭ ޢިްއޒަތްތެރި ބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޑު އެބަ 

ނޑުމެން މިއަދު މި ނިންމާ ނިންމުމަކީ  އިނުވަތަ ދުނިޭޔގަ ވަކީލުންނާ ޤާނޫނީ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތް ޮކންމެ މީހަކު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިީލހުން މީގެ ކުރީ ދުވަެހއް ނ ަގއި ޖުޑިކޭޗަރނުވަތަ އަުޅގަ ޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ޤާނޫނު ުނވަތަ ފަ

ނޑު ހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ގެނައި އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނުައސާސީއާ ޚިލާފު އިޞްލާެޙއް  ން މަަސްއކަތްކުރަން. އަުޅގަ

ނުޑމެން ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް  ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފު މަސައްކަތެއް  .ދަންނަވަން ނޑުމެން ކުރީކީ. އަުޅގަ ނޫން އަުޅގަ

ސާފުކޮްށ ބަޔާންކުރޭ ޤާނޫނުތަކަްށ  އިވަނަ މާއްދާގަ  11ތެރޭަގިއ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގެމެންޑޭޓު  ދީފައިވާ

ނޑުމެން މި ،ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ިލބިގެންވާ  . މި ައއީ ތަނަށް އިްނތިޚާބުކުރެިވގެން ެއކަމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ފެ  ަގއި 1އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކަމަީކ ައސާސު ނަންބަރު  ނޑުމެން ެފއްޓި ައުޅގަ އްޓީ ވެސް ރަނގަޅަށް. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  11މާއްދާއާ ހިސާބުން ބޭނުން އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން. މީގެ ެއންމެ ފުރަތަމަ އެއް ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި 

ނުތައް. އަދި އެބަ ބުނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށޭ. ޤާނޫ

އެާއއެުކގައި )ހ(ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނުހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގަިއ 

ިމހެންގޮސް ހަމަ ބޭނުންވެއްޖެ  1، 5، ،2، 3، 2، 1އަންނަނިވި ވާޖިބުތައް އަދާކުުރމޭ ބުނެ އެބަ އޮތް މާއްދާތަކެްއ. 

. ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން 1ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(ގެ  11ދަންނަވައިލާނަން ކޮންމެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން. 

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިާލފުނުވާ ގޮެތއްެގ މަތީން ޤާނޫނުހެދުމާއި ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ޤާނޫނު ބާތިލުކުރުން. 

ީސގައި ަކނަޑއެޅިގެން ަބޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ. ދެން މިއީ މި މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް. މުޠުލަޤުކޮށް ޤާނޫނުއަސާ

އޮތީ ޭއގެ ފަހުން އޮތް ބާބެއް. ޤަނޫނުއަސާީސގެ ބާބުތަްއ ބައްލަވާ. ފުރަތަމަ ބާބަކީ ދައުލަތާއި އަމިއްލަ ވެރިާކއި 

ޖިލީހުގެ ބާބު. މި ރައްޔިތުން. ދެވަނަ އަށް ައާސސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަުމެގ ބާބު. ތިން ވަނަ ބާބަކީ ރައްޔިތުންގެ މަ

ވަނަ  5ބާބުން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ. މީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިޔަުލގައި މި އުޅެނީ. ދެން އަދި މާ ފަހުން މި އަންނަނީ 

ވަނަ ބާަބކަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއއަށް ވުރެ ކުރިަޔށް. އަދި އޭެގ ފަހުންނޫންތޯ  2ބާބަކަށް ަވޒީރުންެގ މަޖިލިސް. 

ނޑުމެން ދަމާ. ނުވަތަ  125މި އޮީތ ވެސް. ޖުޑިޝަރީއާ ބެހޭ ބާބު  ވަނަ ާމއްދާާއ  152ވަނަ މާއްާދއާ ހަމައަށް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނ ތަބާވާންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންަގނުޑތަކާއި އުސޫލުތަކުން ބޭރުުނވެ މަަސއްކަތްކުާރ ހިނދަުކ  ހަމައަށް. ފަ

ނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަިކކޮށްގެންނުވާނެ ެއވެ. ތެދެންމެ. )ށ( ގައި ފަ ނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިކުެރވޭނީ ފަ

ނޑިޔާރަކު  ނޑިޔާރުކަުމގެ މަޤާމަށް ޤާބިލު ނޫން ކަމަށް، ނުވަތަ އެ މަޤާމާ އެކަށީގެންުނވާ ފަދަ ޢަމަލެއް އެ ފަ ފަ
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ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލު؛ ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު 

ނޑުމެން ކުރިން ނިންމީ  ކުރެވުމެއް ެއއީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ދެން ކުރިޔަށް އޮްތ ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގައި. ައޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމީ ޤާނޫނަކަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫނޭ މި ދަންނަވަނީ މި ސާބިތު ހެކީގައި. އަުޅގަ

އަާކއި ކޮްނ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ކޮން މާއްދާ  އެއީ ޤާނޫނުގައި، މި .އަށް ތިރިކުރުން 5، 1ބަދަލުގެނައުމަށް. އަދަދަކީ 

 ގެ އެްއވެސް ތާނަިކޔަން ދަންނަބައްަލވާ. ެއްއވެސް ިދވެހިރާއްޖޭއިކަެމއްތޯ ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ަދއްަކވަ  އަކުރަކުން މަނާ

ނޑިޔާރުންގެ ބެ ކަާޅއި ހުދުން ލިޔެފައި މި ،އެްއވެސް ބޭފުޅަކު  1 ންޗުއޮތް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ދަްއކަަވއިބައްަލާވށޭ ފަ

ނޑުމެން ދެންނެވީ ، މާޚިލާފު ކަެމއްތޯ. ނުދެއްެކވޭނެ. އެހެްނވީ ށް ތިރިކުރުން ެއީއ ޤާނޫނުއަސާސީއާއަ 5އިން  އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރީ އެ ނޑުމެންނާމަސައްކަތޭ އަުޅގަ . ެއއް މިއީ އައީ ސާފުކޮށް އޮތް މާއްދާ ހަމައަށް މި . ދެން މިއަދު އަުޅގަ

ޕޯޓަލްަގިއ ، ތެދެންމެ .ގޮތް ރެކޯޑަށް ަޓކައި ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް ވެސް އެބަ ިވދާޅުވޭ މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ހިނގާ މި

ހިނގަމުންދާ  ދުވަހަކު ވެސް މިފަދަ ވޯޓެްއ؛ މިއީ އިތުރުން ކޮންމެ . އަދި އޭގެނެފެނިވަޑަިއގަންނަން އޮންނާ

އިުރ ވިވެ އޭރު އިއް  2112/71 .ކޮށްވަރަްށ ސާފު ސިޓީ މި  ސައްކަތެްއގެ ަބޔެއް މީ. ައމީންޢާއްމު އިްއވަަވއިދެްއވިމަ

ނޑު އަތުަގިއ އެބައަޅުަގނޑު މި ނަންބަރު ނޯޓު ަގއި  2112 ބަރުސެންޑި 11ކަމަކީ  އަދި މި .އޮތް ކުރީ ވެސް. އަުޅގަ

ްނ ފޮނުއްެވވި ސިޓީއެްއކަ ަފއިއެކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް ސޮއިކުަރއްވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި،

ނޑު ނޯޓު ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އޭުރގަ ،ނޫން އަކުން ބަލަިއގެެނއްވެސް. ޕޯޓަލް  ޖިލީހުގެ ތަނުން. މަ ކޮށްލީ މިއި އަުޅގަ

ަމސައްކަތްޕުުޅކުރެްއވުމަކީ ވެްސ ، ުނަގންނަވާ ކަމަށް ވިދާުޅވެމިކަން އެނގިަވޑައި ެދއްވީ. ދެންއަމީންޢާއްމު އިްއަވވައި

އަޅުަގނުޑެގ  ަރްއވަން ރާއްަވަވމުން ކުރިޔަށް؛ފަށް ބަޔަކު ކަންތައްތަކެއް ކުޚިލާ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމުކޮށް ހިނގާ އުސޫލުތަކާ

ނޑިޔާ . ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަންދިމާކުރި ގޮތުްނ ރަކާނެތް އެއްވެސް މައްސަަލއެްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެސް ފަ

ނޑު ދުވަހަކު ވެސް އެއިން ބޭފުެޅްއގެ ކުރިމަްއޗަށް ހުއްޓެންޖެހުނު މީހެއް ނޫން އަޅުގަ ނޑަކީ. ނަމަވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑިޔާރެްއގެ ވާހަަކ މި ނެޑއް ބޭނުން ފަ ނޫން. އަުޅަގނޑުގެ ދުަލކުންނެއް ނޫން.  ތަނުގައި ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ށް މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަން އެންެގވި ކޮންމެ ކަމަކަ  ،މީހެއްގެ ފަހަތުަގއި ވަރަށް ބާރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގިނަ ބަޔަކު އެ

އުޅެނީ.  ދެްއވި ަރއީސެްއގެ ދޫފުޅުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިރިން ރަީއސްކަްނކުރެްއވި އިސްތިޢުފާކު ،ތިއްބެވި 

. މީގަިއ އް އޮންނާނެގައި ލިުޔއްވާަފއިވާ ާއޓިކަލެ 1427ގެ 2112މާރޗް  15ހަވީރު ނޫހުގެ ، ލަްއވާބައްލަަވއި

ނިޑޔާރަްށ ނަޝީދު ވަރަށްއުއް .އިން ފެށިގެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވަިއލާނަން ހެޑިން  ބޮޑަށް  ތަމަ ފަ

އިނގިޭރސި ވެްސ  ތަމަ ަފނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިަޒކީ އިތުރުފުޅުހައްދަވާ ބޭފުެޅއް ަކމަށާއިފާޑުވިދާުޅވެއްޖެ. އުއް

އުއްތަމަ ކުީރގެ ރަީއސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ،ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑައި ުނަގންނަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ިވދާޅުވެ

ނޑިޔާރަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ ދެންމެ މި  . ކިހިނެއްތޯ ފާޑުވިދާޅުވީ؟ރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުެވއްޖެރޭ ވަ ފަ

. މުޅި މާފަންނު ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްިވ ޖަލްސާއެއް ފަތެކޭ. އިންސާފޭ. ހަމަ އެކަމާތިމަންނަމެންނަކީ ތިލަ ،ތަނުގައި ވިާދޅުވި 
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 ،ބުގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވިދާުޅވީޚާއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިރަ ތަށް ނަމުގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވިތިލަފަ

ނޑިޔާރުގެ އަށް ބަދަލުގެްނނަޓަކަިއ  ކުރުމަށްޤީރާއްޖެ ތަރައް ނުލާނެ އިއެ މަސައްަކތް އެ ޕާޓީން ހުއްޓަ ޖެހޭ ކަމަށާއިންފަ

ނޑަށް ިއތުރުފުޅުރައީސް މައުމޫނަށް ވެ. ކަމަށޭ ނޑަށް އޮޅުވަ ، މުންހައްދަވަސް އަދި އަުޅގަ މިހާރު  .ލެްއވީއިއަުޅގަ

ނޑިޔާަރކަށް ހުންނެވި ޮދގުއުއްތަ ެއްއވެްސ ގޮތަކަްށ ހީނުކުރަްއވަްއޭޗ  ،އަްށ ވެްސ ދަންނަވާލަން އޮތީ  ހަދާ ބޭފުޅާމަ ފަ

ޓާލި ލާނެ ކަމަށް. އަުޅަގނޑުމެން ނުކުންނާނަން. ވަްއޓާލިއްޔާ ތެދުވާނަން. ަވއްއިއަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަްތ ހުއްޓަ

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ުފއާދު އިލެކްޝަންސް  އިނގޭތޯ.. ނަޝީދު ވިދާޅުވި ެއވެ ،ރަށް ވުރެ ބާރަށް ތެދުވާަނންވަ

ކުާމ ޙުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި މު ގެއްލިފައި ޤާމަދު ފަޔާުޒެގ މަޙްެއ ކޮމިޝަންގެ ާނއިބު ރައީސް އަ އިޤާތައުފީ

ނަޝީދު  ،ފާުޅކޮށް ނެރުނު ބަޔާންތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރައްދުދީފައިާވއިރުންރުގެ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުގުިޅގެން ބޭ

ވެްސ . އަނެއްކާ ކުޅުން ފަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއޭ ކޯޓުން ސުޕްރީމް ބަލާޤުވެިހންގެ މުސްތައެކަން ފާހަގަކުެރްއވީ ދި

ނިޑޔާރު ފާއިޒަައޅުގަ .ކޮމާކޯޅިެއްއގެ ތެރޭގައި ނުޑގެ ދަރިންނާ އަ ،ނީށް ދަންނަވާނޑު އުއްތަމަ ފަ ޅުގަ

ނޑުމެން ބެހިވަޑައިުނގަންނަވާށޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުދިންނާ ތި ގެ އަންނާން އޮްތ ބޭފުޅުން ބެހިވަޑައިުނގަންނަވާށޭ. ައޅުގަ

އޮތީ ހަމަ އިނގޭތޯ. ަހވީރު  ެވސް މި. އަނެްއކާނަީޝދު ވިދާޅުވި ،ކޮށްލައްވަނީ ބޭފުޅާ ތި ހަލާކު ބަލޭ ތިޤުޖީލުގެ މުސްތަ

ނޑު ދައްކާ ވާހަަކެއއް ނޫން.  !ލައްވާފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ބައްލަަވއި  ަގއި މިހާރުވެސްއޮންލައިން އިނގޭތޯ. މީ އަުޅގަ

ތްތަކާ އަދި ޢައދ. ާއިއ އެހެން ޖަމާ. ވާހަކަ ދެއްވި ަރއީސްގެމުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ، ހަވީރު ނޫހުން

ޅަށް ނޫނީ ކަންކަން ރަނގަޤާނޑިޔާރަށް ފަ އުްއތަމަ މުތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރައްދުދިންއިރުއުޤަ

ުނގަންނަވާނެ ކަމަށް ރަީއްސ ކަންކަން ރަނގަޅަށް އެނިގަވޑައި ޤާނޫނީ ކަން ެވސް ނަޝީދު؛ނުގަންަނވާއެނިގވަަޑއި

ނޑުތޯ ގޯހީ؟ނަޝީދު ވިދާޅުިވއޭ ނޑުތޯ މި . އަުޅގަ ދެން ފަހަތުގައި ބާީކ އަންނަ ަބއި.  ދަްއކަނީ؟ ވާހަކަ މި އަުޅގަ

ނޫނީ ބޭފުޅަކަށް ވެގެން ުއޅުްއވާެނ ޤާބޭފުޅަކަށް ވެގެން އަދި މާ  ޢީއުމުރު ހޭދަކޮށްލިއެއް ކަމަކު ޝަރުާޔގައި ޅަ ލަކިއްފަ

 ؟ިކހިނެއްތޯ ކަމެއް ކުަރއްވާނީ އިުރަގއި ދެންޔުްއވަން އެނިގަވޑައިުނގަންނަވާކަމެއް ނެތް. ހަމައަށް އިނގިޭރސި ބަސް ކި

ތިއްެބވި ތިލަފަތު ލޯގޯ ޕާޓީގެ މެންބަރުްނެގ  އްވި ަރއީސް. އެްއކަލަ މިޢުފާދެއެއްަކލަ އިސްތި .ނަޝީދު ވިދާޅުވި ެއވެ 

 އަސާސީގައި ިމކަން މިހެން ނެތޭ ޤާނޫނު ނީ ލީޑަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ކަހަލަ ނިކަމެތި މީހަކު މިރޫހާ

އަމުރުކަްނ ވަލިްއޔުލް ޤައުމުގެ މި ،. ިއސްތިޢުފާދެއްވި ަރއީސްއޮީތ ސާފުކޮށް މި ބުނީމަތޯ މައްސަލައަކަށް ވާްނވީ؟

ވިދާުޅޭވ  އެުކގައި ފަހުން އެބައަދި ެއއާ ވާހަކަ. ބަިއވަރު އެބަހުރި ލަްއކަ ވި ބޭފުޅެްއ ެއއީ. އަދިެވސް މީގެ ފަހަށް ކުރެއް 

ނޑިޔާރުން ނޑިޔާރުން، ނަށްބައެއް ފަ އުމަްށ ލީ ސުޕްރީމް ޯކޓު ހުއްޓުވުމަށް ގެނަޤާއިންތި ނަންަގވާ ަކމަށާއިރިްޝވަތު ފަ

ނޑިޔާރު ވެ . މަނިކުފާނާ ަބއްދަލުކުރަްއވަން ަވޑަިއގެންނެިވ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެ ަގއި 2111ސް ުއއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރު ދެްއވި ރައީްސ މިރާއްޖޭގެ ވަލިއޔުލްއަމުރުކަންުކރި، އިސްތިޢުފާ ނުޑ  ؛ވިދާޅުވަނީ މިހާރުގެ އުްއތަމަ ފަ އަުޅގަ

ނިޑޔާރަކު ދަންނަ މީހެއް ނޫނޭ. ދަންނަން  ،ކޮށްދަންނަވައިފިން ކުރީަގއި ވެްސ ސާފު ނޑަކީ ދުަވހަކު ވެސް ފަ އަުޅގަ
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ތެުދވީ. ޢިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅަގނޑު މި މި އް ވެސް ނޫނޭ. ނަމަވެސް މި ހާލަތަށް ައއީމާބޭނުންވާ މީހެ

ނޑަށް ީހވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ެމންބަރުން މިއަދު ރައީސް. މީަގއި މި ތިއްބެވީ ހަމަ އެއްކަލަ ައޅުަގނޑުމެން  އެ އޮތީ ައުޅގަ

މައްސަލަެއއް ނެތް އެ  ،. މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވި ކޮންމެ އެއްެޗއްކިޔާހެން ރީދޫހުން ރަނގަޅަށް ޖެހި ނިމިފަ މި

ބާަވއިލެްއވުނު ެއއްެޗއް ނޫނޭ މި  މީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް . އެ ބަރާބަރު ެއައކަށް ބަދަލުގެންނަން؛ބަރާބަރު

އަސާސީ ައކީ. މި ިދެވހި ރައްޔިތުން، ދިވެހިރާއްޭޖެގ އިލެކްެޓޑް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރާއްޖޭެގ ޤާނޫނު

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ތިއްަބވަިއގެން ދުސްތޫރީ ހަޔާތެްއގެ ައުއ ބަދަލެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ިދމިޤްރާތީ ގޮތުން ގެނައުމަށް 

ގެނައުމުގެ އިޚްިތޔާރު ާކ މީގެ އެހެން ވާޝަނެއް ބަދަލުސާސީެއއް. އަނެއް ޓަކައި ބަދަލުކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫނުއަ

މު މަޖިލީހަކާ އްކުީރގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކާއި ޢާ، އަޅުަގނޑުމެން އަުތގައި އެަބއޮތް. މި މަޖިލީހަށް އެބައޮތް. އެއީ

ކީ މި މި މަޖިލީހަ ،ނޭމި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ ބު ައށް ބަދަލުގެނައީ. ނަމަެވސް އެްއވެގެްނ ޤާނޫނުއަސާސީ

ފަހަކުން  ގެންނަން ހުއްދަ އޮތް މަޖިލީހެކޭ. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދާދިޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލު

އި އޮތީ. މާދަމާ ގަނެފައިފަ. ބަލަމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާމި  ންގެންނަވަނުއަސާީސގެ މާްއދާއަކަށް ބަދަލުއެވަނީ ޤާނޫ

 އި ކުރަނީކީ ޤާނޫނާ ނީ. މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ދައުރު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން މިގޮތެއް ނިްނމޭ ށްއެއަ ނޭނގެކަން

ްށ ނީ. އަދިވެސް އެްއކަލަ އާޓިކަލަސާފުކޮށް ދަންނަވާލަންޖެހޭ ކަމެްއ ނޫނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު 

ނޑު ތާރީުޚގައި އަނެްއކާވެސް   15 ؛އްޔާ ވެއްޖެ  ލާނަން ހަމަ ހަނދުމަފުޅު ނެތް ބޭފުޅެއްއި ދަންނަވަ ޖެހިލާނަން. އަޅުގަ

މި އޮީތ ވެސް ސް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. މިހާރުވެވީރު ނޫހުގެ އޮންލައިނުން މިހާރުގަިއ ހަ 1427 ،2112މާރޗް 

 ،ތްފެންނަން. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވާލަނީ. އަދި މި މަިނކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވަމުން ހަމަ ވިދާޅުވެަފއި އެަބއޮ

ނޑިޔާރުްނގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އްޔަންުކރަން ބޭނުންފުޅުވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އޭުރގެ ރަްއޔިތުންގެ ޢަފަ

ޢައްޔަންކުރުމަށް ށް ދާޅުިވއޭ. އަދި ސުްޕރީމް ކޯޓަމަޖިލީހުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވި

އްމަުދ . އެހެްނވީމާ، މުޙައް ީމގައި އެބަހުރި ޖައްަސވާފަމިކަހަލަ ވާހަަކތަކެ ؛ޭބފުޅުން ވެސްަރއީސް ަމއުމޫނުގެ  ކުރީގެ

ނޑުމެންނަޝީދު މި ވިދާޅުވާ އެްއޗެ ގެްނ އި ުޙއްޖަތުގެ ގޮުތަގއި ނަންަގވައެ ޕާީޓގެ މެންބަރުން އަިއއްސަ ، ްއސަށް އަުޅގަ

މި  ؛ށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން. އަދި ހަމަ މިހެންޖެހޭ ވަރަ މި ނުކުންނަ ބައެއް ވާހަކަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނޑިޔާރުކަުމގަިއ ތި ،އޮތް ފާިއުޒ ވިދާުޅވި އާޓިކަލުން އެބަ ނަްނގަާވ އްެބވި ބަެއްއ ބޭފުޅުން ރިޝްވަތުމި ަވގުތު ފަ

 ދެއްވި ަރއީސް މި ތިޢުފާމުޙައްމަދު ނަޝީދު، އިސް ކުީރގެ ރައީސް ،ފާިއޒު ވިދާުޅވި ކަމަށް، ކަމަށް. ފައިޒާ ަހވާލާދީ

ނުޑ ގާތު ވިދާޅުވި   ހިންގާ މަސައްކަތަކީ އިންސާފު ންއިންތިޤާީލ ސުޕްރީމް ކޯޓު ،ވިދާޅުވަނީ ފާިއޒު އަުޅގަ

 އުއްތަމަ ގެ. މިހާރުއޭކޯޓު ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަންޖެހެ އިމުކުރުމުގެ މަސައްކަެތއް ނޫނޭ. ގަނެވިްއކުމުގެ މަސައްކަޭތ، އެޤާ

ނޑިޔާރު ވިދާުޅވި ކަމަށް ކުރީގެ ަރއީސް މުަޙއްމަ ވާހަކަެއއް. އެހެންވީމާ،  ގެވިދާުޅވަނީ މިަވރުމި ދު ނަޝީދު ފަ

މި ޤައުުމގެ މި ހާލަތަްށ ، އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިކަން ނިންމާފައި އެންމެ ައވަހަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަްނވި ކަމަކީ
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ގައި ެވްސ ލާމަރުޙަުކރެއްވި ައޅުަގނޑު ކުރިން ދުަވހު ދެންނެވިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ގެނައުމަށް ރައީސްކަންބަދަލު

ވުރެ ޤައުުމގެ ރައީސްކަން ކުަރްއވާފައި ހުރި  އަޅުަގނޑުމެން އާދަިއގެ މީހަކު ުބނާ އެްއޗަކަށް .ދަންނަވާލަން ބޭނުން

އާއި ބޭުރަގއި  ުއމުގެ އެތެރެޤަ  ،ބޮޑަށް ވެސް މާ ބަރުދަން ހުންނާނޭ، ވާ އެްއޗެްއގެ ުބރަދަން އޮންނާނޭބޭފުޅަކު ވިދާޅު 

ކަމަށްވާނަމަ، އަުޅަގނޑުމެން މިތަން މީ ގޯހެއް ތަން ގޯހޭ. ެއހެންވެއްޖެ ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ މި ވެސް. މުޙައްމަދު

ގޮތުން  ޔާ ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ބެހޭއްވެއްޖެ  ކަމުގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު ކަމުގައި

އެްއވެސް ކަހަލަ ތެދެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ެއ  ާއއި ޭބރުގައި އެ ދައްަކވާ ވާހަކަތަުކގައި ތެރެދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ

ނޑުމެން އެބަ  ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަްށ ވަންޏާމަނިކުފާނާ މެދުގައި މި ދައްކަނީ  ޖެހޭ ރައީސްކަން ކުރެއްިވ  އަޅުގަ

ނަޝީދުގެ ިމ  މި މުޙައްމަދު ނަަމވެސް ނޫނަށް އިތުުރ ބަދަލުގެނެސްގެންބޭފުޅުންނަށް ދޭ އިނާޔަތާިއ ރައްކާތެރިކަުމގެ ޤާ

ލީހުގައި ވަރަށް އަވަހަްށ އުނދަގުލާއި ދުރާލުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރަން. އެކަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި މަޖި

 ން ގެން ޤާނޫނުއިހަދަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ޤާނޫނުވަ 127ލަޤަށް ޠުއެއީ. އަޅުަގނޑުމެން މު ހެންވެއްޖެ ކަެމއްކުރަން

. އަރިހުަގއި ދެ ތެޭރަގއި ހިމަޔާތް ނަންގަވާ. މުާސރަ ނަންގަވާ. ެއކަމަށް އޮފީހެއް ނަންގަވާ  ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ

ާގޑުން ނޫންތޯ އެ ޮބޑީެއއަށްވުރެ މާ ަރނގަޅު؛ ގެންއި ާގޑުން ބައިިތއްަބވަާގޑުން، ސިަފއިންގެ ޮބޑީފަރާތުގައި ބޮޑީ 

ރިޔާޟަށް. هللا ްނ މި އިންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުަވޑަިއގެތަނުގައި  ދޭން، ައޅުަގނޑުމެން މި އަޅުަގނޑުމެން

ންތޯ މި އިންނެވި ނޫގާޑުން ެދއްވަްނވީސިފައިންގެ ބޮޑީ ވާނެ. އަޅުަގނޑުމެްނ މަނިކުފާނު މި ޤައުމަށް މާ ލޯބި އެ

هللا ކުރައްވާަފއި ޢަބްދުންތިޚާބުމީ. ރައްޔިތުން އި ހުކުރަްއވާފައި ިއމްތިޔާޒު ފައަށް. ރަްއިޔތުން އިންތިޚާބު ހުމީއިމްތިޔާޒު ފަ

ތް. އަދި މެއް ނެޤާޝީދަކަށް އިންތިޚާބީ ެއއްވެސް މަރިޔާޟް، ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މުޙައްމަދު ނަ

ގެން. ެއއްެވްސ ބަޔަކު ވާދަކޮށްލަން ވެްސ އިދައްކަ ާޕޓީ ތެރޭން މި ލިބެނީ ވެްސ ބިރުމެއް ޤާލިބިވަޑަިއގެންެނވި މަ

ލީޑަރަކީ. މި ހުރިހާ އޭ ރޫހާނީ ކީ. ތިމަންނާއޭ ރައީސަ! ދެން، ތިމަންނާއި އާނވޭ. ހަފޮޅުން ބޭރުކޮށްފަބޭނުމެއް ނު

ނޑުހަލަ ބޭފުއެހެްނވީމާ، މިކަ ؛ކަމެއް ެވސް ދަންަނވާލަން މި ޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ޅަކާ މެދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަ ިމ  ން. ެއކަމަކުއަށް ގޮތެއް ނިންމު އޮތް މައްސަލަ ތީގައި މިއަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ިމއަދުގެ ކަމަކީ އަުޅގަ

ގެންދަނީ.  ވާތީ ކުިރއަށް މި ތަުނގަިއ ކިޔާލަިދނުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ހުރި ކަންަތއްތައް މިމައްސަލައާ ގުޅުން

ނޑުމެްނގެ ާޕލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުމި ިނންމުމަށް އަޅު .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޑަށް މަޢުލޫމާތު ގެ މެންބަރުން އަޅުަގނގަ

އި އެހެންޏާ ނޑުމެންނަށް ހަމައަށް މަޖިލީހުގަގޮުތގައި ތާއީުދކުަރއްވާނެ. ައޅުަގނޑު އެދެނީ މި ސިޓީ އަޅުގަ ވާލިބިފައި

ނޑުމެން ޖެހޭނީ ވޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަން. އެ ޚިޔާލު ޢަވެސް  މަލުކުރެވޭ ގޮތަށް މިހެން އަންނަ ސިޓީތަކަށް އަޅުގަ

ނިންމާ  ހަމައަކީ އަދި މަޖިލީހުން ދަޔަސް ޑިޮމކްރަސީގެ އެންމެ ބާރުގަގޮތެއްވި ާވނަމަ، ކޮންމެ ކަުމގައި އެްއގޮތް ނުވެއްޖެ

ދިން ނުވަތަ ވަިކ އަދަދެއް ބަޔާންކުރާ އަދަދަަކށް ވޯޓުތަކެއް ދީ ނިންމުން. ޒިރުވެ ވޯޓުނީ ހާކޮންމެ ނިންމުމެއް އޮންނާ

 ،މި ފެހި ޤާނޫނުގެ ހިޔަލުގައި ކުެރވޭނެ އެންމެ ހެޔޮ އިއާ ސީދިއުމަކީ ހަމަ ޑިމޮކްރަމެޖޯރިޓީ ލިބޭ ގޮތަކަށް ތަބާވެ އޭގެ
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ނޑީަގއި އިންަނވައެންމެ ލަފާ ރަނގަޅު ކަންތައް. މަ މި ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ގެން ތިަޔ ގެްނދަވަނީއި ނިކުފާނު ތިޔަ ގޮ

ނޑަެއޅިގެން ދަންނަަވން އަޅުަގނޑަށް ހަހުރިހާ ތަރަ އެ  ،ކެރޭތީތަކެއްގެ ބަރާބަުރ ޗާޓުެގ އެތެރޭން ކަުމގަިއ ހަމަ ކަ

 .الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالس  ޝުކުރުއަދާކުަރމުން ވަކިވެލަން.  މުން،މަނިކުފާނަށް ބަރުތީލުކޮށްލަ ވާހަކަ ެވސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަށުން ބަހުސްގަިއ 5.1 . މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމުޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން

 ނިމުނީ. އިއަރުވަ ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުންަނވަން އެިދވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ޢިްއޒަބައިވެިރވަަޑއިގަ

މާއްާދގެ )ށ(ގަިއާވ  ވަނަ 152ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ، 5.1 އެހެންކަމުން، އެޖެންޑާ އައިަޓމު

ނިޑޔާރުކަމުގެގޮތުގެ މަތީ ނިޑޔާރަުކ، ފަ ބެހޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް  ުރމާޤާމުން ަވކިކުމަ ން ސުޕްރީމް ޯކުޓގެ ދެ ފަ

މުގައި ަކނޑަައޅަން. މިކަމާ ކަ ހުްސގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް އައީގެ ބައި މިޝަނުން ފޮނުްއވާފަިއވާ މައްސަލަސަރވިސް ކޮ

ނޑު . އަުޅގަމުގެ މަރުޙަލާއޭން ޯވޓެއް ެނގު ގެ ގޮތުއިމި އޮތީ މި މަްއސަލަ ދެން ،ތުން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީގޮގުޅޭ 

ވެްސ  މިނުން ހުން ދަންނަވާނަން. އެންމެ ކުޑަވޯުޓގެ ަވގުތު ފަ އިސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ިއސް ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފަ

އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ަދންނަވާނަން. އެހެންކަމުން، އެ  .ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވާަނން ބައިަގޑިއިުރގެ ނޯޓިސް

ނުޑ ހުސް ަވގުތުޮކޅެއް  ށްގެންދިުއމަ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ޓަކައި މި ވަގުތު ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

ނޑާލަން.   . الم عليكموالس  އަރުވަމުން މި ަވގުތު ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ]އަށް 13:31އިްނ  11:17ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ދުމަސީޙް މުޙައްމަهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ، 1ައއިޓަމު ޑާ އެޖެން ކުިރއަށް ގެންދަން ކަމަށް. . މަޖިލިސް الم عليكمالس  

ިއދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. މަށް ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އެހު ވޯޓަށްއެހުން. 

ކޮށްލަދެްއވުމަށް ަހނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން ހުރިހާ ތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުޒަތް ިޢއް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ާކޑުކޮޅުަތއް އަިދެވސް ެއއް ފަހަރު ތެރި މެންބަރުން ޒަތްޢިއް  )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް. 

ވޯުޓްނ  ރެއިންދުވަހުގެ މަސަްއކަތްތަކުގެ ތެ، 1.1އަިއޓަމު ޑާ ޖެންއެ .ކޮށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަންޗެކު
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މިއަދު އޮީތ ެއއް ވޯޓަށް އައިޓަުމގެ ދަށުްނ މި ވޯޓަށް އެއްެސވުން. ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއާވ ކަންކަމަށް 

ކޮށްލަދެްއވުމަށް ކާުޑކޮޅުތައް ެޗކުއަދިވެސް އެއް ފަހަރު ތެރި މެންބަރުން ޒަތްޢިއް ،އެހެންވީމާ .ދަންނަވާލުން

ނޑު އަ .ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން  ސަމާލުކަން  ތެރި މެންބަރުން ޒަތްޢިއްހުރިހާ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ުޅގަ

ަގއި ާވ  ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( 152ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ވެހިރާއްޖޭެގ ދި ދެއްވުމަށް ވެސް ދަންނަވާލަްނ.

ނޑިޔާރުްނގެގޮތުގެ މަތީން   އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިނާއި  އަލްއުސްތާޛުތެރެއިްނ އޮނަރަބަލް  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ތެރި ޒަތްޢިއްމެދު  ފަނޑިޔާުރކަމުގެ މަޤާމުން ަވިކކުރެްއވުމާ މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން އަްޙމަދު އަލްުއސްތާޛުއޮނަރަބަލް 

 ން ެއދެން. ގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުނަށް ފެނިވަޑައިމެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 75    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   12     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 51      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 12        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ތީޖާ:ނަ ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 75އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފެންނަ . ނ53ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ެދއްވި . ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓ17ުހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު: ދެއްވި މެންބަރުގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ވަކި .21ންެގ އަދަދު: ދެއްވި މެންބަރުކަމަށް ވޯޓު
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ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީން  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 152ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ވެހިރާއްޖޭގެ ދި އެހެންކަމުން،

ނޑިޔާުރންގެ އޮނަރަބަްލ  އަޙްމަދު ފާިއޒު ޙުސައިާނއި އަލްއުސްާތޛުތެރެއިން އޮނަރަބަލް  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ށް ވޯުޓަގއި ުރކަމުގެ މަޤާމުން ވަިކކުރެްއވުމަފަނޑިޔާ މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން އަޙްމަދު އަލްއުސްާތޛު

 ބައިކުޅަ ދެ ބަިއެގ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ.  ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ތިން

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕާޓީަތކުގެ ީލަޑރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެްނ ސިޔާސީ  ންބަރުންނަށް އިޙްތިރާމާ އެކު ދަންަނވާލަން.މެޢިއްޒަތްތެރި 

 ްއވުުމގެ މަސަްއކަތް ައޅުަގނޑުއަަވސް ޖަލްސާެއއް ބޭމަޖިލީހުގެ އަވަްސ ޖަލްސާެއްއ ބާއްވަންޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަ، 

  ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.
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