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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  65އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ރުން ލާނުކުދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢު .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2014/3/26ރު އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ ސަތުން އަންގާ އެންގުން. ރިޔާ  ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

  މައްސަަލއެއް ހުށަހެޅިފައިވާތީ. މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށްފަހު މި ރޭ މި ޖަލްސާ ބާއްވަނީ މުހިއްމު

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ  147ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -5.1 އުއްތަމަ ފަ

ސަޢީދުގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންެގ هللا ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި ސ. މީދޫ / އަލިވާގޭ އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މަޝްވަރާެދއްވާަފއިވާީތ، 

ނިޑޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ަޢއްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި ސ. ީމދޫ / އަލިާވގޭ އަލްއުސްާތޛު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އު އްތަމަ ފަ

ސަޢީދުގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ މަްއސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ هللا ޢަބްދު

 އްމަށް ދަންނަވަން.ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު އިްއަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ށް، މުޙައްމަދަ ސީޙްމަهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް

ނޑިޔާުރގެ މަޤާމަށް ބޭފު 147ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޅަކު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުއްތަމަ ފަ

ސަޢީދުެގ ނަންފުޅު ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ هللا ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި ސ. މީދޫ / އަލިާވގޭ އަލްއުްސތާޛު ޢަބްދު

ނޑިޔާުރގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަްށ  ކޮމިޝަނުން އަޅުަގނޑަށް މަޝްވަރާދެްއވާފަިއވާތީ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުއއްތަމަ ފަ

 22އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ.  ޓަކައި އެމަނިކުފާުނގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ

  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا ޢަބްދުޚާދިމްކުމް. ، 2014ޑިސެންަބރު  14، 1436ޞަފަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ފަިއ އޮތް ގޮތެއް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދަބު އިޙްތިރާމާ އެކު ދަންަނވަން، މިކަމުަގއި ިވސްނި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓުތަކާ ބެހޭ ، 2010/22ވަނަ މާއްދާ އާއި ާޤނޫނު ނަންބަރު  147ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއއްތަމަ  ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 5ވަނަ އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ޤާނޫނުގެ  1ޤާނޫނަށް 

ނޑިޔާރުކަުމގެ  މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުެރްއވުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަާއ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ރޭ ގޮތެއް ނިންމެވުން. އަދި އެގޮތުން ރުހުމުގެ 

ސަލަ ނިންމެވުމަށް ޓަކަިއ މި މައްސަލައިގެ ބަހުސަށް މައްސަލަ އަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުން މި ރޭ މި މައް

 5މިނެޓުގެ ފުރުޞަެތއް ދިނުން. އެއީ މަޖިލީހުަގއި ތަމްސީލްކުރާ ކޮންމެ ސިޔާީސ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކަށް  30ޖުމުލަ 

. އަދި މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެރުވުން 30މިނެޓު. ޖުމުލަ  5މިނެޓު. ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރަށް 

ބަހުސް ނިމުމުން މި މައްސަލައިަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް މި ރޭ 
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ވޯޓަށް ދަންނަވާލުން. އާެދ، އެްއވެސް މެންބަރަކު އިުޢތިރާޟުނުކުރައްވާތީ ިމކަން މިގޮތުގެ މަތީން ގެންދިއުމަްށ 

ނޑު ބަލަިއގަތީ. އާެދ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިގޮތަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުން ނިންމީ ކަމަށް އަޅުގަ

މިނެުޓގެ ބަހުްސގެ ފުރުޞަތަށް. އެގޮތުން ކުިރންވެސް ދަންނަވާލި ފަަދއިން  30މިހާރު މި ހުޅުވާލަނީ މި މަްއސަލައިެގ 

ނޑު މި ހުޅުވައިލީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ވެސް ެއއް ފުރުޞަތު މި އެރުވެނީ. ައޅުގަ 

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ަގނޑު އުާފވެރިކަާމ އެއްަކކު ނޫން މި ތެދުވީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު

ރައީސް. މި ޤައުުމގައި ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮުތގަިއ އިންނަަވއިގެން އަދި ގިަނ؛ 

ތިއްަބވަިއގެްނ އަދި މި ާރއްޖޭަގއި މިހާރު  މިހާތަނަށް މި ރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަކަށް ވެންނެިވ ގިނަ މެންބަރުން

ނޑު ިމކަމުގެ  މި އޮތް ސަރުކާރު އޮންނަަވިއގެން މި ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަާސސީ އެްއކޮށް ވަޅުލި ދުވަަހކަްށ ވާތީެވ، އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މި  ހިތާމައިގަިއ ތެދުވެ އެްއެޗްއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. ައޅުގަ

ރާއްޖޭަގއި ޑިމޮކްރަީސއާ ދުްޝމަން، ސީދާ ދުޝްމަން ބަޔަުކގެ އަތްަމއްޗަށް ކޮންމެވެސް ޮގތަކުން ގަދަ ބާރުން ގޮސް 

ަދލުހިފުމެއް މީ، ޢިއްޒަތްތެރި މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ލިބުީނމާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުްނގެ ކިަބއިން ހިފިފަިއވާ ބަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތން ގަދަ ބާރުން އެތަެކއް ވޭްނތައް ތަޙައްމަލްކޮްށގެން ހޯދި ރައީސް. މިއީ އެކަުމގެ ސަބަުބން މި 

ޤާނޫނުއަސާސީެއއްގެ ސަބަބުްނ، އެ ޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހޯދި ކަމަށް ޓަކައި އެކަމަިއގެން މި 

ލީހުގެ މެންބަރުން ތިއްބަވައިގެްނ ސަރުކާރާ އަދި މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖި

ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ހިއްަޕާވ ބަދަލުހިފުމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ސިފަކުރަނީ. ކޮންމެ ދުވަހަކީ މިހާރު، ކުރިންވެްސ 

ނާޑލަމުންދާ ދުވަހެއްގެ ގޮުތގަިއ  އަޅުަގނުޑ ދެންނެވި ފަދައިްނ މި ރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާީސ އެްއކޮށް ވަޅުލަމުން، ފު

ނޑުމެންެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެަތއް ޖީލުަތކަކަށް ދައްމާލުން؛ މި އަުހވަ އަޅުގަ  ނޑަްށ މި ފެންނަނީ. މި ބަދަލުހިފުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ. ނިކަން ބައްލަވާ!  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެަތއް ޖީލުތަކަކަށް ދައްމާލުވަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް އަޅުގަ

ްމ . ާރއްޖޭގެ ސުޕްރީއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މި ނިންމެވި ނިންމެވުން ނިކަން ބައްލަވާހިންގެވި ކަންަތއް. ރަމިއަދު މި 

ނޑިޔާަރކު ނޑިޔާރާ؛ ކޯޓުގެ ދެ ފަ ނޑިޔާރަކު މި ުއްއތަމަ ފަ ހުން މި ވަނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ އަދި އެހެން ފަ

ވެސް ވަގަްށ  ބެހޭ މާއްދާ ފުޅުންނާއަދި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެ ބޭ .ނަންަގވާފަ ސަރުކާރުގެ އެދުުމގެ މަތީން ވަގަށް

ބެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާ މާއްދާ ިމ  ގަވާފަ. އަދި ޭއގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަްލއާ ބެހޭ، ވަިކކުރުމާނަން

 ޭއގެ ކުީރަގއި ނެރަލް ވެސް ަވަގށް ނަންގަވާފަ.އޮޑިޓަރ ޖެ ންގެ މަޖިލީހުން ވަގަށް ނަންގަަވއިސަރުކާރާއި މި ރަްއޔިތު

އަދި މި ާރއްޖޭގެ ކޯޓުަތއް  ،ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮިމޝަން  ަވގަށް ެނގުމުގެ ަމސައްކަތް ވެސް މި ސަރުކާުރން ވަނީ
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ބެހޭ  މިޝަންގެ ެމންބަރުން ވަކިކުރުމާަގއި ިއލެކްޝަން ކޮއެކަން ަފްއޓަވާފަ. ހަމައެާއއެކު  މެދުވެރިެވގެން

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ަވނީ ވަގަށް ނަންަގވާފަ. އަިދ ވަނީ، މި ރައް  ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ާމއްދާ މި ސަރުކާރުން

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މީ ، ނަންގަވާފަ. އެހެންވީމާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ވެސް ވަނީ  ަވަގށް  ައޅުގަ

ރީޚުަގއި މި ހިންގާ ކަންތައްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާ އަޅުަގނޑުމެންވެސް ކަޅު ދުވަހެއް.  އިހަމަ ވަރަށް ޙަޤީޤަތުގަ

ނޑުމެންނަ ،ލިޔެިވގެންދާނެ ތިބި  އަޖަލުަގއި ޖެހިފައި ނގޭ މިއަދަކު ައޅުަގނޑުމެްނގެށް އެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މީގެ ކުރީަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ  .ވަރަށް އުފާވާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި  .މީ ވަރަށް މަޖާވާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ،ބަޔަކަށް ވެދާނެ

ހުގައި ނިސްބަތްވާ ބޭބޭފުޅުންނާއި މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ ބޭބޭފުޅުން ވެސް މި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ނޫންތޯ. ިކއެއް ފަނާވަނީ ،ހަނާަވނީ ،ކަމަށް ބުނެ ޓެްކްސ ނަގާތީ ،ކަމަށް ބުނެ ދަނީ ރާއްޖޭގެ ަތކެތީގެ ައގު މަްއަޗށް

އުފާވަނީ. މި ބޭފުޅުންނަށް  ،ވެސް މަޖާވަނީ އިއިރުގަދާޓެކްސްގެ މަތިން ޓެކްސް ނަގަމުން ،މިއަދު ޑަބަލް ޓެކްސް

 މި ދެކެނީ ހަމަ މި ކަންތައްތައް، އުާފވަނީ. މިއަދު ،ފަނާވަނީ. މިއަދު ަމޖާވަނީ ،ުރގައި ހަނާވަނީއުފާވަނީ. އޭ، މަޖާވަނީ

ްށ އެްއކޮ ،ލަމުންވަޅު ،ާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފޭެރމުން .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑު ހަނައްތާލަމުން . މީ މީ ައޅުަގނޑުމެން ުއފާކުރަންވީ ކަމެއް ނޫންމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކަްނބޮޑުވޭ. ދާތީވެ އަުޅގަ

ނުވާނެ ވާހަަކ ހިނގާ ޕްރޮސެސްަގއި ެއްއގޮތަކަްށެވސް ބަިއވެރިމި ، ުރވަންވީ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާއަހަވާ

            الم عليكمالس  وަހކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަންޏާ  ނުގަންނަވާ ކަމަށްންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ނޑު މިހާރު ފު ތު ބަންުދކޮށްލަންއަޅުަގނޑު ފުރުޞަ  ދާއިރާގެ ވިލުފުށީރުޞަތު ިމ އަރުވަނީ ކަމަށް. އާދެ! ައުޅގަ

 ށް.ރަޝީދަ ރިޔާޟް  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

ކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ެރއެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ މި ރެޔަުޝކުރިްއޔާ   الم عليكمالس  حيم، حمن الر  بسم هللا الر  

ރާއްޖޭގެ ޝަރުީޢ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ން ދިވެހިޞަ ދުވަހެއް. އާދެ! އެމް.ީޑ.ޕީސް ވަރަށް ޚާއް މިއަދަކީ ވެ

 މަލީ މަސައްކަތް ފައްަޓވައިެދއްވި ުދވަސް. މިކަމަށްމަސައްކަތަށް ޮގވާލުމާ ގުިޅގެްނ ރައީސް ޔާމީން ވަަޑއިގެން އޭގެ ޢަ

ޔާމީނަށް ވަރަށް هللا ބްދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަ މިއަދުގެ އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި، ިދވެހިރާއްޭޖގެ އާެދ،

ނޑު ޝުކުރު ތެރިކަމާލާޞްއިޚް ރައްޔިތުްނ  ިދވެހި !ން ޔަޤީންުކރައްވާދަންނަވަން. އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީެއކު އަުޅގަ

 ދާ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އެތައް ގުނައަކުން  މިއަދު އެޅިެގން މި !ކުރަްއވާޔަޤީން
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ނުޑމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބިގެންދާނެ. އާދެ! މި ޮއތީ އުއްތަމަ ަފނޑިޔާަރކަށް  ރޭ އަުޅގަ

 އިން ލޯ  މި މަނިކުފާނަކީ ޝަރީޢާ ،އާދެ .ސަޢީދުهللا ޢަބްދު ފުޅެްއގެ ނަން. އާދެ، އަލްއުސްާތޛުކުަރއްވާނެ ބޭންޔައްޢަ

އި ހުރި ބޭފުޅެއް. އަިދ މާސްޓާސް ހައްދަާވފަ ދި މެރިޓައިމުންިއ ހުރި ބޭފުޅެއް. އައިން މާސްޓާސް ހައްދަވާފަ 

އަދި ަހމައެހެންމެ އެ މަނިކުފާނުގެ ، އަކީ ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ބޭފުޅެއް. އެހެންކަމުން އެހެންމެ މި ބޭފުޅާހަމަ

 ދާ ޅުަގނޑުމެން މި ދެކެމުންިމއަދު އަ އްޔާެވއްޖެ ކަމަށް ަދްއކާ ވާހަކަ ގެއެ މަނިކުފާނުގެ ޕްރޮފައިލްނޫންނަމަ  ފަތިފުށް

ނޑުމެންނާހިސާބަށް  ކޯެޓއްެގ ގޮުތަގއި މި ،ެއ ކޯޓު ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފައްދަަވއި ވުޖޫދަށް ގެނައުުމގެ ަހމައަށް  އަުޅގަ

ކުެރއްވި ބޭފުަޅކީ އަލްުއސްތާްޛ ގެ ތެރޭގަިއ ވެސް އެ މަަސއްކަތް މު ދައުރެއް ިއންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެންމެ މުހިއް

ނޑިޔާރެްއގެ ހަިއސި ުއއްތަމަ ،ދު. އާދެ! އޭރުގައި ެވސް ހުންނެވިސަޢީهللا ޢަބްދު އެ މަސަްއކަތް އްޔަތުން ފަ

ނުޑ  . އެހެންަކމުން، ކަމުގެ ތަޖުރިބާއާގެންދެވީކުރަްއވަމުން އެކުަގއި އެ މަނިކުފާނު އެ ވަަޑއިގަންަނވަނީ. އަުޅގަ

ވަަނ  142ބޭފުޅެކޭ. އާދެ! ާޤނޫނުއަސާސީެގ އިޝާރާތްކޮށްފިްނ އެ މަނިކުފާނަކީ ޤުުރއާން ހިތުދަސް  ވެސްކުރިން

ޖެހޭނީ ކީރިތި ކުރުުމގައި ެދން ޢަމަލުކުރަން ކަން ،ޤާނޫނުަގއި ނެތް ކަމެއް، ަގވާއިުދގައި ނެްތ ކަމެއް ،މާއްދާގަިއ ބުނޭ

ލާއިުރ މި ކަްނތައްތަުކގެ މަްއޗަށް ބަ، ްށ ބަލަިއގެން ކަމަށް. އެހެންވީމާޤުރުއާނުަގއި ެއކަން އޮންނަ ގޮތުެގ މައްޗަ

ނޑައަޅަން ނޑުމެން މި ކަ މިއަދު  ނިންމާ ބޭފުޅަކީ، އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ މިައދު އަޅުގަ

ނޑައަަޅން އުޅޭ ބޭފުޅަކީ މިކަން ކުރުމުގެ ޤާބިލު ހުރި ބޭފު ،ދޭން މިއުޅޭއަޅުަގނޑުމެން ރުހުން ޅެއްކަން. މި މަޤާމަށް ކަ

އޮތް ތަފާތަކީ. ޭއރުގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ދައްކަމުން އައި ވާހަަކއެްއ  ަގނޑުމެންނާމިއީ އެހެން މީހުންނާއި އަޅު

އެކަން ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހުންނޭ. އެ ދުވަހު  ،އެީއ، މިފަދަ މަޤާމަކަށް ގެންނަން ވާނީ ތަޢުލީމީ

ނޑުމެންނަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަން ުނކުރެވުނީމަ ށް މަޖުބޫރުވީ. އެހެންނަމަވެްސ، ިމއަދު މިކަން ކުރަން އަުޅގަ

ކުރެއްިވއްާޔ ރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އިރާދައަޅުަގނޑުމެން މިައދު މި ކު ،އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން

އެކަން ފެިނގެންދާނެ. އަިދ  ނެތް. ކަމާ ދޭތެރޭަގއި ެއްއވެސް ަޝއްެކއްޝަރުޢީ ނިޒާމު އިތުރަށް ަހރުދަނާވެގެންދާނެ

ަސޢީދުގެ، އެ މަނިކުފާނުގެ ިޚދުމަތަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދު ޝަރީޢާ އިން ޯލ هللا ަގއި ޢަބްދުއެއާެއކުހަމަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ކޮމިޝަން އުފެއްެދވީ އެ މަނިކުފާނު. މި ޖެހޭ. އަދި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ބަންޑާރަ ނައިުބކަން ެއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަ ކުިރއިރުަގިއ  ހޭ ކަންތައްތައް. އަޅުަގނޑުމެންދު ފާހަގަކޮށްލަންޖެމަނިކުފާނު ކުރައްވާަފއިވޭ. ިމއީ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ތެރޭ ކަމުގައި ވީނަމަެވސް މިއީ އެ މަނިކުފާނުގެ ން ބައެއް މީހުން ހަނދާން ނެތްމިފަދަ ކަންތައްތައް އަޅުގަ

ހެންމެ ޕްރޮސެކިޔުޝަްނ އެން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް. ހަމަ ޭރ ފާހަގަކޮށްލަ މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑު މި

އެްނމެ އިސް ބޭފުޅެްއގެ ގޮތުން  ގައި.ސެކްޝަނެއް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ހިންގަވާަފއި އެޓަރނީ ެޖނެރަލް އޮފީސް ތެރޭ

މިފަދަ ތަޖުރިބާކާރު  ،. އެހެންކަމުން، މިފަދަ މަތީ މަސައްކަތްތަކެއްއެ މަނިކުފާނު ވަނީ ހިންގަވާފަ އެ ސެކްޝަން

ނޑު މިމަސައްކަތްތަެކއް ކު ނޑު ދެްއކި  ރަްއވާފަިއ ހުރި ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ ައޅުގަ ރޭ މި ދައްކަނީ. ދެން އަޅުގަ
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ނޑު މި ދެްއކި ބަންޑާަރ ނައިބު ކަންތައްަތއް އެީއ  ގެ ވާހަކަިއގެ ތެޭރގަިއ ބަެއއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ައޅުގަ

 ،ކަމަށް ވަންޏާ ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ. އެ މަަސއްކަތް އަޅުަގނުޑގެ މިސްޓޭެކއް ކަަމށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލުކުރެއްވޭ

. އެ ދައުރު އަދާކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް އެކަން ބެލެވޭީނ އެ މަނިކުފާނަކީ އެ މަސައްކަތް ކުރި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުަގއި

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ރޭ. އެހެންނަމަވެސް ހިނގާ ދެން މި އެގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަމާ  ،ރޭ ނޑުމެން މިއަުޅގަ ،އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށްއާދެ! ދިވެހިރާއްޖެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއް ނޑުމެން ފޮނުވާަފއި އޮ ޔާ އަުޅގަ ްތ ނަން މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ާފއިތުވި ުދަވސްތަކުަގއި އަފާސްކުރަން ޅުަގނޑުމެންެގ ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް އެބަ ހުރި. އާދެ! އަުޅގަ

ކަށް އަަރއި މި ޤައުމުގެ އެ މަނިކުފާނު ޓީވީއަ ަވގުތު ވެސް ާކކަށްޯތ ކެރުނީ؟ ދިޔަގޯސްެވގެން ޤައުމުގެ އެންމެ ހާލަތު

ނޑުމެން  ގޮތުން ެއއްެޗއް ބުނެލަން ކެރުނު ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކީ މި ބެހޭ ގޮތުން، ޝަރުޢި ނިޒާމާ ބެހޭ ހާލަތާ ރޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާަފއިވާ ނަުމގައި މި ރުހުން هللا ވާ އަްލއުސްތާޛް ޢަބްދު  ދޭން އަޅުގަ

ނޑައެިޅގެްނ  ނޑުމެން މިއަދު އުާފކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއ މަނިކުފާނަކީ އެއީ ކަ ސަޢީދު. އެހެންކަމުން، މިީއ އަުޅގަ

 ކުަރްއވާނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީ ާއއި ނިކުފާނު މަސައްކަތްއެ މަ، ރޭ ދަންނަވަން ކެރޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑުމެންގެ  ެއއްޮގތްވާ ގޮތުގެ ގަާވއިދުތަކާ ޤާނޫނާއި މަތީން އެ މަނިކުފާނު އެ ކަންތައް ކުރަްއާވނީ. އާދެ! އަޅުގަ

އޮންނަ ގޮތަކީ، އޭރުަގއި ކަންތައް ތެރޭގައި ީމގެ ކުީރގެ ކަްނތައްތައް އޮތް ގޮތަީކ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނުޑމެންގެ ބާރުތައް ހުރީ ވަިކވެަފއެއް ނޫން. އެގެ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ އައި އަޅުަގނޑުމެން  ހެންނަމަވެްސ، އިުރގައި އަުޅގަ

ންތަްއ ތެރޭގައި ޝަރުޢީ ިނޒާމަށް ގެނައި ކުިރއެރު ގެެއުކގަިއ އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ އާއައު ޤާނޫނުއަާސސީ

ނޑުމެންނަްށ ބަލަމާހިނގާ. މިކަން ބަލައިއަޅުަގނޑު މިއަދު  ލައިފި ަކމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ އަުޅގަ

މު ދައުރެއް އަދާކުރި ބޭފުޅެްއގެ އައިސް ުހރި ބަދަލު. މީގެ މުހިއް ފެނިގެންދާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް

ނޑު މި ސް ައޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން ޭރ ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ. ނިންމާަލމުން ވެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ރުން ވެސް އެ ދެްއވީ. ފެށި މަސައްކަތަށް ވަރަށް ޮބޑު އެހީތެރިކަމެކޭ ަރއީސް ާޔމީން އެ ދެއްވީ. އަދި މި ސަރުކާ

ކުެރއްިވއްާޔ ިތ ބޭފުޅުން މާޫޔސްެވވަަޑއިނުގަންނަވާށޭ. ދިވެިހ ރައްޔިތުން ާމޔޫސްެވަވޑައިުނގަންނަވާށޭ. އިރާދަ، އެހެންވީމާ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ރައީސް ޔާމީން ކުރަްއވާނެ. އަދި ޭއގެ ފަހަތުަގއި  ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް

ޓަަކިއ މަސައްކަތްކުރާނެ ަބއެްއ  އަށް  ޕީ.ޕީ.އެމް އޮންނާނެ. ޕީ.ޕީ.އެްމ ޕާލިމެންޓް ގުރޫޕަކީ މި ޤަުއމަށް ހެވާއި ލާބަ

ނޑު  ރޭ ދޭން ބޭނުން. ކެތްތެރިކަމާ ންކަން ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް އަުޅަގނޑު މިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީ އެކު އަުޅގަ

ދަންނަވަމުން ޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ޝުކުރުއަދި ޢިއް  ުކފާނަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާ ވާހަކަ އަުޑއެއްެސވީތީ މަނި

 .وبركاته هللا ةورحم عليكم المس  الوއަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންާމލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޮތއްޫޑ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން

ތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިރެއަކީ ދިެވހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ވަރަށް `. ޝުކުރިްއޔާ، ޢިްއޒަ 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ާޚއްޞަ ެރއެކޭ. ރާއްޖޭަގއި އުފެދެމުން އަިއ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުްނ ވެސް ޙަޤީޤަުތަގއި ވެްސ 

ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމުގެ ވާހަކަ.  މީޑިޔާތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑިއވެމުން އަންނަނީ ން،ޤަބޫލުކުރަމު

ނަޑއަޅާ ަބއެްއ ނޫން. އެ ތަނަށް ގެންނަާވ ކަކީ ެއ ފަހަރެއްގައި ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަ ތަނަށް ގެންަނ ބޭފުޅުން ކަ

ނަޑއަޅަކީ ޖުިޑޝަލް އެއީ އެްއވެސް ިސޔާސީ  ަސރވިސް ކޮމިޝަނުން. އެހެްނީވމާ، ބޭފުޅުންނާއި ވަިކކުރާ ބޭފުޅުން ކަ

ނޑުމެންނަށް އޮތީ ރަނގަޅުތޯ ބަލައި އެ ބޭފުޅަކަށް ފެންނަ ޚިޔާލެއްޕާޓީ  އެްއގެ ބޮލުަގއި އެޅޭނެ ިޒންމާއެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުގެ ވޯޓު އަވޯޓު، ދީ ޅުަގނޑު ދިނީ ޖުޑިޝަރީ ދިނުން. ޢަމަލީ މައިދާނުގައި އެނގޭނީ އެ ބޭފުުޅންނަށް. އަޅުގަ

ކުރުުމެގ އިދާ އާިއ ލާބަ އާިއ މަންފާކުރާނެ ޖުޑިޝަރީއެްއ ޤާއިމުށް ފަކުރުމުެގ ނިޔަތުަގއި. މި ޤައުމައިޞްލާޙު

ނޑު ދެކޭގޮުތގައިކަމުގެ މަތިވެރި ޢަފު ޤާއިމްކޮށްދޭނެޢަދުލުއިންޞާ ނިޔަތުގަިއ. ހަމަހަމަކަމާއި މިހާރު  ޒުމުގައި. ައޅުގަ

ސަޢީުދގެ ނަން هللا އުސްާތޛް ޢަބްދު ކެރޭ ބޭފުެޅއް. ،ވާ ބޭފުަޅކީ ޤާބިލު ބޭފުޅެްއ. ހީވާގި މި ނަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވިފައި

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނީ ދިވެހި ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލުެގ އުއްމީދެްއގެ ގޮުތގަިއ. ެއީއ އަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުރާ 

ނޑުމެން މި ޢައްޔަންކުރަނީ. އިރާދަކުރެ ުއއްމީދީ އުއްތަމަ ،ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްގެން ނޑިޔާރެއް އަުޅގަ އްިވއްޔާ ދިވެިހ ފަ

ޢަދުލުއިންޞާފު  އި . އަދި ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ މެދުގަޔާދާނީ ފާަގތިކަމާއި މުއްސަނިދކަންއުމަށް ފެނިގެންޤަ

 މިނިވަންކަމާ ،ކަމުގެ މަތިެވރި އުއްމީދުަގއި ައޅުަގނޑުެމން ވޯޓު ދިނީހަމަހަމަ އުޫސލެއް ފެނިގެންދާނެ ކުރުމުގެޤާއިމު

ުޒމެއްަގއި. މި ފުރުޞަތުގައި ކަމުގެ ވަރަށް ވަުރގަދަ ޢައިދާވާނެ އެކު ޤައުމަށް ދިވެހި ލޮުބެވތި ރައްޔިތުންނަށް ފަ

ނުޑ ދަންނަވައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރަ  ތަްނ ދޫކޮށްލާފައި ެއކުވެިރކަމުެގ  ލާނީ މާީޒވެދިޔަްއޔިތުންނަށް އަުޅގަ

 ޮބޑަށް.  މަށް އަތުުގޅާލަމާ ހިންގަވާށޭ. ުޝކުރިްއޔާ ވަރަށްމާޙައުލެއްަގއި މި ޤައުމުގެ އާާރސްތުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުަޑހުވަދޫޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ
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ނުޑ ހަމަގައިުމވެސް ވަރަްށ އުފާކުރާ ުދވަހެއް. އެއް ސަބަބަކީ ޑިމޮކްރެިޓކު ހަމަތަކަށް `. އާދެ! ިމއަދަކީ  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ތަބާވާ މަންޒަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދާތީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ 

މާއްދާއަކަށް ވުރެ ގިނަ  ނޫނުއަސާސީެގ އެްނމެއް ލިބިގެްނވާ މަޖިލިސްަކން މި ޤާޤާނޫނުހެދުމުގެ އެންމެހައި ާބރުތަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ވެސް އެަބ ބަޔާންވެގެްނވޭ ކޯޓުަތކަށް  155މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާންެވގެްނވޭ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އާއެކު ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް. އެކަަމށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނު ހަދަނީ ވެސް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށް. އަދި ހަމައެ

ނޑިޔާރަކަށް ަޢއްޔަންިމއަދު މި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން،  ކުުރމަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންފުޅަީކ އުއްތަމަ ފަ

ނޑު  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޮގތުގެ 145ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މަތީން ފޮނުވާފައިވާ ނަންފުޅަކަށް ވާތީވެ އަުޅގަ

އަށް.  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ންނަވަންދަ ޝުކުރުހަމަ އެކަމަށް ޓަކައި 

ނޑައެޅީާމ ނުވަތަ ރައްޔިުތންގެ  މީގެ ފުރިހަމަ ނިންމުމުގެ ބާރު ުކރަންޖެހޭއެބަ ޤަބޫލުއަޅުަގނޑުމެން  މަޖިލީހުން ކަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ  145ގޮުތަގއި  ގެއަށް ހަވާލުކޮށްަފިއވާ މަސްއޫލިްއޔަތެއް  ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޢައްޔަން

ވަނީ. އެހެންީވމާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ވާހަކަ މިއަދު މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ނަންފުޅުގެ  ބަޔާންކޮށްފައި

ނޑު ނޑު ވާހަަކިއގެ ތެރޭގަިއ ރައީސް ވެސް ދެންމެ ފާހަގަކުރެްއވީތީ އަުޅގަ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަން. މީެގ  ހަމަ މައިގަ

ބެލިފައި ނެތްކަން ވެސް  ބޮޑަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަންތައް ފޮނުވިފައި ހުރިއިރުަގއި މި ރޫހަށް އެހާ ކުރީަގއި

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މި ފޮނުވާފައިވާ ނަންފުޅަކީ ހިތާމަޔާ  އެކު އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލާފަިއާވ ތިޤާލީ ބާބުގެ ތެރެއިން އެކުލަަވއިގައި ަބޔާންކުރާ އިންވަނަ މާއްދާ  284ހަމަގައިމުވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

މަތީން އެ ކޯޓު ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް  ެލވެންދެކަން އެ ަބޔާންކުރެވިަފއިވާ ގޮުތގެދާއިމީ ކޯެޓްއ އެކުލަަވއި، ސުޕްރީމް ކޯޓު

އް ކުރިއިރުަގިއ މި ހުރިހާ ކަމެ ،ސްަވރު  ބޭރުން ތަޅުއެޅުވުމާބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދާގައި ެއ ދުވަސްވަރު، ހިތި ދުވަ

ނޑުމެންނަށް، ސަޢީهللا ވެސް ޢަބްދު ނޑު ަދންނަވާނީ އަުޅގަ ދަކީ ެއ ހިތްވަރު ކުެރއްވި ބޭފުެޅއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހީވެގެްނ ުއޅުނުކަމުގެ ޝަްއކު ހަދަންއަށް ކޯޓެއް  ދު އަމިއްލަސަޢީهللا ގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ޢަބްދުއަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ހުށަހެޅޭ ނަމަީކ ަގއި ތަުޅއެުޅވިެގންސުޕްރީމް ކޯޓު ދިޔަ ދުވަސްތަްއ އަުޅގަ

މި މަޖިލިސް ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ނަމެއްކަން. އެހެްނވީމާ، 

ވެްސ ވަރަށް  އެީއ ައޅުަގނޑު ހަމަގައިމު ،ހުގެ ތެރެއިން ފެނިގެންދާތީވެމި ބަދަލަކީ ހެޔޮ ބަދަލެއް ަކމަށް މި މަޖިލީ

ނޑު ޤަބޫލު ބޮޑަށް އުފާކުރާ ކަެމއް. ާއދެ! ކުރިއަށް ކުރަީނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޮތް ތަުނަގއި އަުޅގަ

 ވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފު ލިބެންޖެހޭނީ. ދިދުލުއިންޞާމެންބަރުންނަށާއި ޕާޓީތަކަށާއި ސަރުކާރަށް އެކަންޏެއް ޫނނޭ ޢަ

ފު އިންޞާމުިޅ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިުތންނަށް އެ ޢަދުލް ،ބަސް ބުނާ ތަނަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށް ވާީތވެފަހު

ވެސް ކޮންެމ  ކަށަވަުރވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން ކަށަވަުރވުމަށް ޓަަކއި މި މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ހަމަގައިމު

ާއިއ  އެީއ މުޅި ޤައުމަށް ެއކަމުގެ ލާބަ  ،ކުރުމަށް ޓަކައި މެންބަރަުކ ތިބެގެްނ ނިންމާ ނިންމުމަކީމްސީލުދާއިރާެއއް ތަ
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ނޑު ހަމަގައިމު ވި ގޮތަކަްށ ނިންމާނެ ނިންމުމެއްކަންކުރަނިމަންފާ ުކރަނީ. އެހެންކަމުން މިއަދު މި ވެސް ޤަބޫލު  އަުޅގަ

ނިޑޔާއަށް  ހުށަހެޅިގެންދާ މައްސަލަ  ކުރުމަށް ޓަކައި މި ފޮނުވާފައިވާ ނަންފުޅަކީ ހަމަަގއިމުރަކަށް ޢަްއަޔންއުއްތަމަ ފަ

ނޑުމެން ވެްސ އެ ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަްތވާ  ކުރާ ނަމެްއގެ ވާހަކަ އެމް.ޑީ.އޭ އިން ވަރަށް ތާއީދު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އިޞްލާޙީ ބަދަލާ އިެލވޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެކު އެުކލަވަ ދަންނަވާލަން. އާދެ! ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އަުޅގަ

ދިއުމަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް އެދޭއެދުމެއް ކަމަށް މެހައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންމީރުކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންފޮނި

 ވާތީެވ، ރައީސް ތި ކުަރްއވާ މަސައްކަތަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ނަޢީމަ އަނާރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ރެއެއް ޚީ ރީތާޔަކީ ވަރަށް މި ރެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަްށ  އެއީ . ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުއއްމީދަކީ  އެކު ައޅުަގނޑުމެްނގެ މި ބަދަލުތަކާ .ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަންނަމުްނ މި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

ކުރަން މިހާރު ބޮޑަށް އުއްމީދު ޅުަގނޑު ވަރަށް ފުގެ ދާއިރާ ވެސް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދިއުން. އަދި އަންޞާޢަދުލްއި

ނޑިޔާރު އަލަށް މި ހޮވޭ ، ދުތަްއ ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދެއްވައި ައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ުއއްމީ އުއްތަމަ ފަ

ނޑު މަސައްކަތްުކރައްވާނެ އެްނމެ ފުރިހަމައަކަށް  މަނިކުފާނަށް ވީ ުވމަށް އެމައްސަލަތައް ައވަްސކޮށްދެއް   ކަމަށް އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ  ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެކުރާ ގޮތުަގިއ އަުޅގައަދި އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޤީންޔަ

މެންބަރުން ދެއްވާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންނަ ކޮންމެ އެއްބާުރލުން ދޭންޖެހޭ އަށް  ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާހައިސިއްޔަތުން 

 ކަިއ އެޅިގެންދާ ފިަޔވަޅުތަެކްއގެކުރުމަށް ޓަހަރުދަނާފުގެ ދާއިރާ ޞާއިންދުލްއެކު ޢަ އެގޮތުން އުްއމީދާ ކަށް.ހެޔޮ ބަދަލަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް ފިަޔވަަޅކަށް  ،ވުެރ ފިޔަވަެޅއް ކުިރއަށް ގޮސް  ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު މިކަން ިސފަކުރަނީ. އަދި އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ހިތުން ޙައްޤުތަްއ  ،ނަމަ އްޖެކުެރްއވިަމސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަކައިރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ދާއިާރ ހަރުދަނާދިވެހި

 ،ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިޙައްޤުތައް ލިބުމުގެ ސަބަބުން  އެ ،ގެއްލިފަިއވާ އެތައް ަރއްޔިުތންގެ ޙައްޤުަތއް ލިބި

ނޑު ިމކަން މި ފާހަގަކޮށްލީ ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިާރއްޖޭ ެގ ދިރިއުޅުމުަގއި އިތުރު ތަނަަވސްކަން އަންނަމުންދާނެ. އަުޅގަ

 ބަޔަކު ފާހަގަުކރަނީ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާަގއި އެންމެ ގިނަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން މި އަންނަ ހެ ނޑުމެންނަށް  ޔޮބަދަލާބަޔެްއގެ ޙައްޤު ެގއްލިގެންާދަކން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އެކު އަުޅގަ

ެވސް މީހުންނަށް  ފައިާސގެ ގޮތުން ،ވީ އެންމެ ައވަސް ފުުރޞަތުތަކެްއގައި ނިމި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް މައްސަލަތައް
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އިމުކުރެވޭެނ އަދި މައްސަލަތައް އެންމެ ހަލުއިމިނާ އެކު ދިޔުމުން ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާ، ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުަޑކުެރވި

ނޑު ުއއްމީދުކުރަ  ނޑިޔާަރކަށް ހުށަހެޅިފައި ލާނަން މިން. އަދި އަުޅަގނޑު ވެސް ަދންނަވައިކަމަށް އަުޅގަ ހާރު އުއްތަަމ ފަ

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ސައީދުގެ ނަންފުޅުهللا މ ޢަބްދުވާ ނަންފުޅު މި މަނިކުފާުނެގ  ވެސް އެ މިއީ ޙަޤީަޤތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޢުރީފުގެ ބަސްތައް އިެވމުންދާ ފަރާތެ ވީމާ، އް. އެހެންމަސައްކަތްޕުޅަށް ބަލާއިރު ައޅުގަ

ނޑިޔާުރކަމުގެ ދަުށގައި ހެޔޮ  އަށް އެ  ދުކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއަޅުަގނޑު ުއއްމީ  މަނިކުފާނުގެ ުއއްތަމަ ފަ

 ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބުން މި މައްސަލައިަގއި ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި ޢިްއޒަތްތެިރ ހިސާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ނިމުނީ. އަދި ފުރުޞަތަކަށް އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައިހުރިހާ ޕާޓީ

ނޑައަޅަން. ހި  ނެތީމާ މިއިއެދިަވޑަިއގެންފަ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޢާއްމުކޮށް ސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ކަ

މާ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ބެލްޖަހަނީ ގަިޑައކުން ބައިަގޑިއިރަށް ތިިރވީ ،އުޅެނީ މި އަޅުަގނޑުމެން ޯވޓުނަަގއި

ނޑުމެން އަލުން ފަށައި،  9:30ކުރަނީ ގަސްތު މިނެޓު ވުމަށްފަހު ވޯޓަްށ  5 ަގއި ބެލްޖަހައި 9:30ަގއި ައޅުގަ

ނޑާލަން.  ވީމާ، ުކަޑ ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަރުވަމުން މިދަންނަވާލަން. އެހެން  ވަގުތު މެދުކަ

 

 ]އަށް  21:32އިްނ  21:23ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

  

 :ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރި

ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  ޓަށް އެހުމަށް ހުރިވޯ ،6 އެޖެންޑާ އައިޓަމުށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަން ކަމަ

 )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ށް އިދާރީ މޭުޒގަިއ ދަންނަވަން. ދެްއވުމަޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިނެގުުމގެ ކުރިން ވޯޓު

ދެ! ވާލަން ކަމަށް. އާއަރުވަން. ވޯޓަްށ ދަންނަލަދެްއވުމަށް ަހނދުމަފުޅުކޮށްކޮށްކުރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެ ޢިއްޒަތްތެ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސ. 147ން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އިާލނައަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވަ

ނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް  ތަމަސަޢީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއއް هللا އަލީވާގޭ އޮނަރަބަްލ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު / މީދޫ ފަ

 މެދު ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވން އެދެން.   ކުެރއްވުމާޢައްޔަން
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެން

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް          ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

މަށް ވޯޓުދެއްިވ . ނުފެންނަ ކ55ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 

އެހެންކަމުން،  .55. ޖުމްލަ؛ 28. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 55ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރަބަލް އޮނަ އަލިވާގޭ / ސ. މީދޫ ަވނަ މައްދާގެ ދަށުން 147ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

ނޑިޔާރުެގ މަޤާމަށްދިވެހިރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ  ،ސަޢީދުهللا އަލްއުސްާތޛް ޢަބްދު އްޔަންކުެރއްވުމަށް ފެނިަވޑަިއގަންަނާވ ޢަ ފަ

 ޖެ. )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(ން ފާސްވެއްމެންބަރުންގެ ިއއްތިާފޤުވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި ކަމަށް 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މި ،ދެންނެވުމުގެ ބޭނުމެއް ވެސް ނެތް ފަދައިން ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

 ވާ ހޯމަ 2014 ބަރުންޑިސެ 15ގެ ޖަލްސާެއއް އޮންނާނީ ލީހު. ދެން މަޖިިވއްޖެޖަްލސާ ބޭއް 2ވެސް ތާގައި މިހާރުހަފު

 ގައި. 9:00ހެނދުނު  ދުވަހުގެ

  

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


