
 އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން 

 

 آله وعلى هللا رسول على والسالم والصلة هلل الرحين، الحود الرحون هللا بسن ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وااله وهن وصحبه

 

ވަނަ ބާބުގެ  3ގެ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުއެޖެންޑާގެ ދެވަނަަަ ނަންބަރު:                .2

 ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން.

 

ވަނަ ޖަލްާސއަށް  22. ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ الرحين الرحون هللا بسن ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރްޙަބާ ދަންނަަަވަން. 

ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑގަިއވެސް ވަނީ، ރަްއޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ  މިއަދުގެ

ވަނަ މާއްާދގެ ނިޔަލަށް ހުރި ބާބުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން. އަދި  3ދެލިކޮޕީގެ 

ވަނަ  4މިޖަލްސާގައި ެއކަން ނިމިއްޖެނަމަ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ދެަވނަ ދެލިކޮޕީގެ 

ކާމެދުވެސް ގޮެތއް ނިންމެވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން. ބާބުގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނޭ ފަދައިން، އެންމެފަހުން 

 7ވަނަ ބާބުގެ  3ބޭއްވުނު މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާަގއި، ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީގެ 

ިޅ، އިޞްލާޙު ވޯޓަށް ވަނަ މާއްދާއާމެދު، ބަހުސްކުރެވި، އިސްލާހުތައް ހުށަހެ

ދަންނަވާ އަދި މާއްދާ ގަވާިއދުގެ ދެލިކޮޕީގައި ވާގޮތަްށ، ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް 

ދެންނެވީ. އެކަްނވެސް ވަނީ މަޖިލީހުން ފާސްނުކުރެވިފައި. ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމގެ 

ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިާވ 

މުގަިއވާގޮތުްނ، މިހެން ދިމާވެއްޖެްއޔާ، ދެން މިއޮންނަނީ އެްއވެްސ ނިންމެވު

އިޞްލާހެއް، ފާސްުނެވ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން، އެކުަލވާލެވި ގޮތްެވސް 

ފާސްނުވެއްޖެނަމަ، އެާމއްދާައކާމެދު މަޖިލީހުގެއި ބަހުސްކުރުމަށްފަހު، އަލުން 

ުލން ބަހުސްކުރުމަށްފަހު، ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ަގވާއިދު ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވުން. ދެން އަ



މިއޮތް ނުކުތާއަށް ބަލާލާއިރު، އެ ވޯޓަށް އަހައި ފާސްނުވީާމ، އަދި އަލުން އަނެއްކާ 

ބަހުސްކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެން އެކަން އޮތުާމއެީކގަިއ، ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު 

ނޑު ގަްސދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ  އަރުވަން އަުޅގަ

އިން، އެިކއެކި އިޞްާލޙުތަކާ މެދު، މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދެއްކުނުއިުރ ފަދަ

ވަރަށްބޮޑަްށވަނީ މާއްަްދާއާެބހޭގޮތުން، ކުރަންޖެހޭ ބަހުސްތައް ކުރެވިަފއި. 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ގަސްުދކުރަނީ، އަދި އަޅުަގނޑު އެެދނީ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ބަހުސްކުާރ މެންބަރުންވެސް އެގޮތަށް  ބައިވެިރވެަޑއިގެ ން ދެން އަުޅގަ

ވަގުތުަތކީ މާގިނަ ަވގުތުތަެކްއނުވެ، ތަންކޮެޅއް ކުރުކޮށް ަބހުސްތައް ނިންމާލުމަށް. 

ނުޑ އެންމެފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު އަރުާވއިރު ައުޅގަ

ބޭފުޅުން، ދަންނަވާލަން މިބަހުސްގައި ބައިވެިރވަަޑިއގަންނަވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ 

މިހާރު އެބޭފުޅުން އިޝާރާތް ކޮށްލައްަވއިގެްނ، އެބޭުފޅުންގެ ނަންފުޅުަުތައް 

އަޅުަގނޑުމެން ނޯޓްކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތެްއ  ދެއްވަން.  އޭރުން 

ބަހުސްގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއަގންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންގެ އަދަދުވެސް 

ނޑުމެ  ން ބަހުސް ގެންދާނެ ވަުގތުތަކާ  އެއްޗެހިވެސް އެނގުމާެއކީަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނނިންމާލެވިދާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އެހެން  މިދަންނަވަނީ. 

ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަހުސްަގއި އިތުރަށް، ެއއްެޗއް ވިދާޅުވާްނ  7އެހެންވީމާ، 

މޭޒުން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅަކުވާނަމަ، މިހާރު އެބޭފުޅަކު އަުޅަގނޑުމެންގެ އިދާރީ

އެބޭފުޅެްއގެ ނަންފުޅު ނޯްޓޮކށްލުމަށް އަތްޕުޅު އުފުއްލަްއވާލަިއގެން އަންަގވާލަ 

ނޑުމެންނަށް  ދެއްވުން އެދޭ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. މިާހރު އަުޅގަ

ނަންފުޅުތައް ނޯޓްކޮށްލެިވއްެޖ. އާދެ، ދެންމެ ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް 

ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ،  ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް  9އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި މިވަީނ، 

މިނިޓަށްވުރެ، ދިގުނުކުަރްއވާ އެބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތަްއ  5އެންމެދިގުެވގެްނވެސް 

މިނިޓްއިރުގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިބަހުސް  45ނިންމަވާަާލައްަވވާފިްއޔާ، 

ނޑު ވަރަށް އަދަުބވެރިކަ  މާއެކީަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ނިންމާލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ



މިނިްޓ  5މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން އާދެ، އެބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅު ފައްޓަވާތާ، 

ނޑު ެއބޭފުޅަކަށް ދަންނަވާލާނަން. ޮކންމެހެން  މިނިޓްއިރު  5އިރުެވއްޖެްއޔާ، އަުޅގަ

 5ވަންދެން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާަކށް ނޫން މިދެންނެވީކީ. އެްނމެ ދިގުެވގެންވެްސ 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމެކޭ. މި ނިޓްއިރުގެ ތެރޭަގއި ނިންމަވާލަ ދެއްވުމަީކ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރަމުން ދިޔައިރު، ހަނދުމަފުޅު  7އާދެ،  ވަނަ މާއްދާ ައޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ށް މުލަކަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  7ހުންނާނެ ފަަަދައިން 

ޞްލާޙު ވަނީ ފާްސވެފައި. އަދި މާއްދާ ޯވޓަށް އަހްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅުއްިވ އި

އެހިފައިވަީނވެސް އެ އިްޞަްލާޙާ އެކުަގއި. ޯވޓާެއކުަގިއ. އެހެންވީމާ، މިހާރު 

ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަމުން ގެްނދަވާއިރު، އެުނކުތާވެްސ ހަނަދުމަފުޅު ބަހައްޓަިވގެން 

ރުޞަތު މިއަރުވަނީ ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުން ކުިރއަްށ ގެންދެވުން އެދެން. ފުރަތަމަ ފު

 ނަޞީރު.هللا ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

ނޑު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ   `. ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމަް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭއްވި ަޖލްސާގައި  ަނޞީރު هللا މެންަބރު ައބްދު  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި އެންމެފަހުން އަޅުގަ

ެއއޮތީ،  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ފާްސވެފަިއވާއިުރ، ފާސްވެަފއި 7ދެންމެ ތިޔަ ވިދާުޅވި  ހަކަެދއްެކވުން:ވާ

ނޑު ބޭނުންވާތީ. އެކަންަތއް  ތަންފީޒނުކުރެވޭ އުނިކަމަާކއެުކގައޭ ދަންަނވާލަން އަުޅގަ

ޑްރާފްޓްަގއިވެްސ އެަބއޮތް. ާއދެ، ެއއީ އެަެހެްނގޮތަކަށް ަމޖިލީހުން ފާސްނުކުރާހާ 

ުދވަހަށްވުެރ  02ނދަކު، މަޖިލީހުގެ ދެ ޖަލްސާއެްއގެ ދެމެދުަގއި، ގިަނެވގެން ހި

 02ދިގުމުއްދަތެްއ، ފާއިތުެވގެްނ ނުވާނެއޭ. ދިމާވާ އެްއެވސް ސަބަބަހާކުރެ، 

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ޖަލްސާ ބާްއވަްނ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް 

ދުވަްސކުރިން އެކަން ސަބަބު  3ދުވަސް ހަމަވުމުގެ  02ދަތިފުޅުވެއްޖެނަމަ، އެ 

ދުވަސް  02ބަޔާންކޮށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށްަް އަންގަން ވާނެޭއ. މި 

 3ުދވަސް ކުރިން، އެކަން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އަންގަްނވާއިުރގަިއ،  3ހަމަވުމުގެ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ނެިތވެްސ، މިފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެްއޖެއްޔާ ދެން ހަދާނީ 



ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭން  04ފްްޓގަިއވެްސ އޮތީ ހަމައެގޮތަށް. ކިހިނެއްތޯ. ޑްރާ

ދުވަސް އޮންނައިރުަގއި،  04ދުވަހޭ އޮންނަންވާނީ.  04އޮންނަން ދޭތެރެ ދެމެދުގައި 

ދުވަުހގެ މުއްދަތު  3ދުވަުހގެކުރިން އަންގަްނާވނެއޭ އެަބއޮތް. އެހެްނވީމާ،  3

މަ، ދެން ކަންތައް ކުރާެނގޮތެްއ ނެތިވެސް، މަޖިލީހުގެ ަރއީަސށް ދަތިފުޅުވެއްޖެނަ

ނޑު މިދެންނެވީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   މީގައި ނެތީމަ އަުޅގަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

  ވަނަ މާއްދާގެ މިައކުރާތަކާ ބެހޭގޮތުން 7ބޭނުންވަނީ މިހާރު،  ޙަސަން ޢަަަފީފް 

މިމަޖިލީހުގައި، ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ވަނީ ބަހުސްކުރެވިަފިއ. މިއަށް އިޞްލާޙު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުން، ެއ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަީނ ކީއްެވގެންކަން ވަނީ 

ހާމަކޮށްފައި. އަދި  އެ ިއޞްލާޙު ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ނުާވ ބޭފުޅުން ވަީނ 

ލާަޙށް ތާއީދު ނުކުެރއްވެީނ ކީްއެވގެންކަންެވސް އެބޭފުޅުން އެ އިޞް

ނޑު ަހމައެކަނި ދަންނަވާލަން  ހާމަކޮށްދެއްވާފައި. އާދެ، މިހެންކަމުން އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ މިއަދު މިޖަލްސާގަިއ، މިމާއްދާާއ ބެހޭގޮތުްނ މާގިނަ ވަގުތުތަެކއް، 

ހަކަެއއްނެތް.  ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ދައްާކކަށް މާއިތުރު ވާ

ދައްކަން ހުރިހާ ވާަހކަެއއްަް ދައްކާ ނިމިފައި ިމވަނީ.  ެދންވެސް ހަމަ ދަަަްއކަން 

އޮތީަީ އެވާަހކަތައް. އެހެްނވީމާ، މިހާރު މިމަޖިލީހުގަިއ މިމާއްދާއާދެހޭގޮތުން 

ދެކެވިފަިއ، ހުރި ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަްށ، ބިނާކޮށް، މިމާއްދާ އަލުން 

ައލުން ޑްރާފްޓަށް އެކުަލވާލުމަށް، މިމާއްދާ، ައވަހަށް  އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނުވަތަ

ނޑު އެޭދ އެދުމަކީ ޝުކުރިްއޔާ.   މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް މީ އަޅުގަ

 

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންަްވި  ައޙްަމދު  މާލޭގެ މެްނަބރު  ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ެއއްަބއި، ގާތްަގނޑަކަށް ތ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ހަކަިއގެވާ ޢާޠިފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ޢަފީފްވެސް އެވިދާުޅވީ. ައޅުަގނޑު ހިތައްވަދޭ ކުރީުދވަހުެވސް އަޅުަގނޑު ދެންނެިވ 



ފަދައިން މަޖިލީހުގައި ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ވާހަކަދަްއކާލަން ނުލިބި، އިޞްލާޙެްއ 

އޭަގއި ހުންނަ ބައެއް އުނިކަންތައްތައް ިއޞްލާޙު އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅީމާ، 

ކޮށްނުލެވި، ދާންޖެހިގެން ބަެއއް އިޞްލާޙު ފާސްނުވެ މިަދނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަން 

ނޑުމެން  ނުޑ ދެކެން. އަޅުގަ ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ހުޅުވިފައި ޮއންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

. ޭއގައި މިބުނަނީ 3ިލުއން މިމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ޮއންނަ ލިއުމެއް އެަބއޮވޭ. 

ަަގުތު  ބަހުސްގެ ަވގުތުަގއި ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިާވ، އިޞްލާޙުަތކަށް ބަހުސްގެ ވަ

ނިމުމުން ތާއީދު ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން ވޯޓަށް އެހުންަް. އެެހން އޮންނަކަމަށްވަންޏާ، 

ނެކަމަށް ބަހުސްގެ ވަގުުތގަިއ، ހުށަހެޅުމާއި ތާއީދުކުރުން ހުޅުވިފައި އޮންނަންޖެހޭ

ނޑު  އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. މިވާހަަކވެސް ފާހަަގކޮްށލުމާއެކީ، އަުޅގަ

މިހެންމިދަންނަވަނީ. އާދެ، ޢަފީފް  އެވިދާޅުވި ފަދައިން، ކުރީދުވަހު ހުށަހެޅުނު 

ބައެއް އިޞްލާުޙަގއި ވަރަްށ ކުދިކުދި ތަންތަންކޮޅު. މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ، 

ޙެްއގަިއވެސް ހަފްތާގެ ތެރޭަގއި ބަންދުދުވަސް ހިމެނިފއި އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާ

ނުޑގެ ހިތުގައި އޮތީ ހަފްތާެގ  ވުން ެއގޮތަށް އޮންނާނެ ހުށަހެޅިފައި. އާދެ، އަުޅގަ

ތެރޭގަޭއ ދެންނެވިއުުރ، ެއއީ ވީކް ޑޭްޒ ނުވަަތ ވޯރކިން ޑޭްޒކަމަށް.  

ތެރޭަގއި ބަންުދވަސް  އެހެންނަމަވެސް މިސާލަކަށް ުހކުރު ހޮނިހިރު ފިޔަވަިއ ހަފްތާގެ

އޮތުން. މިކަހަލަ ގޮަތކަށް އެަތންކޮޅު އިޞްލާޙު ކޮށްލެިވއްެޖއްޔާ، ެއއީެވސް އެންމެ 

ރަނގަޅު ިއޞްލާޙަކަށް ވެގެްނދާނެ. އެހެންވީމާ، މިހެން ހުރި ކަންތައްތަްއ، އެންމެ 

ަގ ކުޑަމިނުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ މީހާއަށް، ެއވަރުގެ އިމްޕްރޫމަންޓެއް ގެނެވޭނެ ޖާ 

ނުޑ ދެކެނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާަގއި. އެހެންވީމާ، އެކަްނ  އޮންނަންވާނެކަމަށް އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރީ. ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑު މިފުރުޞަުތގެ ބޭނުން ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުެސން    ކުރާނީ، މާލޭގެ އައްސަލާމްޢަަައިަލއިކުމް. ައުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޠިފް ދެންމެ އެފާހަގަކުރެއްވ ޕޮއިންޓަށް  ރަޝީދު ޙަސަން 



އިތުރު ވާހަަކއެއް ދަންަނާވލަން. އާދެ، މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާފައި އޮތް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިދެންނެވީ ފާސްކުރެްއވުމުަގއިވެްސ، ބުނެފައި އެބަޮއވޭ، ޖަލްސާގެ ވަގުުތަގއި 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެވެސްވަަރކަށް ޮއންނަ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ްށ  7އެގޮތަށް ޮއއްވާ އެންމެފަހުން ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ުދވަހު، 

މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާތިފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ކުަޑކުަޑ 

ށް، ިމ ބޭނުންފުޅުވީ، ެއއީ ެއމާއްދާގައި ސަުރކާރު ބަދަލެއް ގެންނެވުމަ

ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނިފައި އޮތުން އެއީ މި ވޯރކިން ޭޑސްތޯ ނޫނީ އޭގެތެރޭަގިއ  

ވީކެންްޑގެ ދެުދވަްސވެސް ހިމަނާގެންތޯ ެއކަމާމެދު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ކުޑަކޮްށ 

ިއ، ޢާޠިފް އެތަނުގަިއ ޚިޔާލުފުޅު އެްއގޮތްކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ. ޙަޤީޤަތުގަ

މާނަކުރައްވާަފއި މިއޮތީ، ހުުކރު ހޮނިހިރު މިދެދުވަސް ފިޔަަވއި ދެން ހަފްތާގެ 

ތެރޭގައި ސަުރކާރު ބަންދުދަަވސް  ހިމެނިފައިވުން އެގޮތަށް. އެކަމަކު އެ އިޞްލާޙު 

ަުގެން. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ  ގެނައުުމގެ ފުރުޞަތު ޢާޠިފަށް ލިބިވަޑައިނު

ނޑުމެން އެބަ ، މިއުޅެނީ މުސްތަޤްަްބަލްަގިއވެސް މިގޮތް ދިާމވާނެއޭ. އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަން ނުރަސްީމކޮށް ރޭަގނުޑގަިއ ބައްަދލުކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ 

ހުށަހެޅުންތައް ވީވަރަކުން މަދުކުރެވޭތޯ. ެއއީ އޭގެބޭނުަމކީ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު 

ފާސްކުރެވުުމގަިއާވގޮތުން، ސަލާމަތްކުރުންވެސްމެ. އެކަަމކު މިހާރު ފާސްކުރެވޭ 

މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި ލިބެންެޖހޭ ޙަޤީޤަތުގަިއ، މިދެންނެވީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ 

ފުރުޞަތުވެސް. އަދި ިމދެންނެވީ ދެލިކޮޕީއަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ 

ފުރުޞަތުވެސް. އެހެން އެކަްނއޮތުމާއެްއކޮށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެުދވަހު އެކަްނ 

ނުކުރެްއވީމާ އެކަްނ ފާހަގަކޮށްލުން. ދެން މިދަންނަވަން މިއުޅެނީ ހަމަ،  އެކޮމެޑޭޓް

ކޮންސްޓްރަކްިޓވް  ކްރިިޓސައިެޒްއގެ ގޮތުން، މުސްަތޤްބަލްގަިއވެސް މިކަން 

ކުރިމަތިވާނެއޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންެވސް މިކަހަލަ ކުދިކުދި 

ދިމާވާ ވަގުުތ އެކަން، ހުއްދަކުރުްނ  ބަދަލުތައް، މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގަިއ، ގެންނަން

ނޑު ދަންނަވާނީ، މިއަދުެވސް  ވަރަށް ރަނގަުޅކަމަކަށް ާވނެއޭ. ދެން އަުޅގަ



ފާހަގަކުރެިވގެން ހިނަގއްޖެްއޔާ، މިހާރު މިފާސްކުެރވުުނ )ނ( ަގިއވެސް ހުރި 

ބައެއް ަމއްސަލަތަކާ ބެހޭގޮުތން. އެއީ މި )ނ( ކުރީަގިއ އޮތްގޮތުްނ، މިބެްއވެނީ 

ޖަލްސާ. ނަމަެވސް  8އީ މިދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ބޭްއވިދާނެ އަހަރަުކ އެ

ޖަލްސާ ައހަރަކު ބާއްވަންޖެހޭނެ.  05މިހާރު ފާސްކުރެވުނުގޮތުން މަދުވެގެން، 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ދަަަތިތަްއއަރާ.  އެކަމަކު )ނ( މިހާރު މިއޮްތގޮތުންވެްސ އަުޅގަ

ރު އަޙްމަދު ޢާޠިފް އެހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް. ނަމަވެސް މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑުމެންނަށް، ފާސްކުރެވުނުނަމަ މިހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް  އެމާއްދާ އަުޅގަ

ކުރިމަތިނުވެ، މާރީތިކޮްށ މާސްމޫތްކޮށް މިކަން ނިމިގެން ދާނެގޮތަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ިމކަން ހަމަޖެއްސުނީސް. ެއގޮތް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއގޮތަށް 

ރުވުނީ، އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި، ޢާޠިފް އެުދވަހު ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވި ނުކެ

ބަދަލު، ކުަޑ ބަދަލު ގެަނއުމުެގ ފުރުޞަތު މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ޢާޠިފަށް 

ނުދެވުނީތީ. އެހެންވީމާ، މިޕޮއިންޓް ފާހަގަކުރަމުން، ކުރިައށް އޮތް މާއްދާތަކާމެދު 

ނޑު ވާހަކަ ކުުރކޮށްލާންނަ. ބަހުސްކުރުމުގެ ަވގުތު ސަލާ ަމތްކުރުމުގެގޮތުްނ، އަުޅގަ

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 ވަނަ މާއްދާ ބަހުސަށް އަލުން،  7އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

ނޑު ދެން  މެންަބރު ޢަްބދުްއރަީޝދު   ހުޅުވާލެްއވުމާއެުކ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަ

މިހާރު ބުރަވަނީ، ައވަހަށް ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއަށް، މިމާްއދާ އަވަހަށް ގަާވއިދު  ަސއިން ާވހަކަެދއްކެވުްނ:ޙު

ނޑަްށ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާެލްއވުމުެގ މައްޗަށޭ ދަންނަވާލުމަށް. އާދެ، އަުޅގަ

ވިސްނޭގޮޮތަގއި މިހާރުަު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުދޭވަރަްށ މިމާއްދާއާމެދުގައި، 

ކުރެވިަފއި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެޚިޔާލުަތކުެގ އަލީަގއި، ޑްރާފްްޓ ޚިޔާލުފާޅު

ކޮމިޓީއަށް މިހާރު އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތުެގ 

މައްޗަށް، އަލުން ޑްރާފްްޓ ކޮށްލަްއވާކަށް ދަތިފުެޅްއ ނުވާނެ. އަޅުަގނުޑ 

ނ  25ޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޙަޤީޤަތުގައި މިހާުރވެސް ުބރަވަނީ، ހަމަ އަުޅގަ

މެންބަރުން، ޑްރާފްޓް ކުަރއްާވފައި އޮްތ ޑްރާފްްޓގެ މަްއޗަށް. އެހެންނަމަވެސް ިމ 



ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހގަިއ މިހާރު ފާޅުކުރެވިފަިއ ހުރި ޚިޔާލުފުޅުގެ ަމއްޗަށް، 

ފަހަރުގައި ބަެއއްކަހަލަ ބަަދލު އެކޮމިޓީން ގެންނެވުމަީކ އެކަީށގެންާވކަމެއް. 

ންވީމާ، ކޮންމެގޮެތއްަގިއވެސް، މިހާރު މިފާސްކުރެވިފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، އެހެ

ކޮމިޓީއަށް ައވަހަށް ގެންދެުވމަށް އަޅުަގނޑު ބުަރވަނީ. އަޅުަގނޑު އަބަދުެވސް 

ދަންނަވަމަންދާ ގޮތުގެމަތިން، އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭގޮުތަގއި، ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ހަލަ ކުދިކުދި، ަކންތައްތަކަީކ، މިކަހަލަ ތެރޭގައި މިހާރު މިދެކެވެމުންދާ ބައެއްކަ

ކަންތައްތައް އޮމާންކޮށްލަްއވަްނ ފަސޭހަވާނީ ވަކިން ބައްަދލުކޮށްލެވޭ ޑްރާފްޓިން 

ކޮމިޓީ ކަހަލަ، ަގާވއިދު ކޮމިީޓ ކަހަލަ ކޮމިޓީއެްއަގއި މިކަހަލަ ބޮޑު މަޖިލީހެއްގަިއ 

އި ހުންނަ އައިބުތަްއ މާފަސޭހައެއް ނުވާނެ. ހަމަ ފާސްކޮށްފައި ނިމޭއިރަށް، އޭގަ 

ަެވާހަަކ  ފެނިގެންދާނެ. މިހާރު ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު، އޭގެ ަބއެއް

އެވިދާުޅވެދެްއވި. އެކަހަަލ ކަންތައްތަަކކީ ަވރަށް ފަސޭހައިން 

ފާހަގަކުރެިވގެންދާނެކަމަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ޑްރާފްޓިން ކޮމިީޓން އެކަން ކުރިއަސް، 

ނުޑ އެކަހަލަ ކަންތައްތައް އެހެ ން ފެންނާނެ. ނުފެންނާނެއެކޭ ނޫން އަޅުގަ

މިދަންނަވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އެކަހަލަ ކަންތައްތަކުަގއި ައއިބު ކުޑަވާެނ، އެހެން 

ވަކިން ތިބެގެން އެހެން ބޭފުޅުންކޮޅެއް ވަކިން ވިސްަްނަވާަލއްަވއިގެން ކަންތައްތަްނ 

ނޑު ބުރަވަނީ، މާލަްސނުކު ރައްވާ ައވަހަށް ގެންނެވުން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަހުސް ނިންމާލާފައި ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއަށް މިމާއްދާ 

 ފޮނުއްވާލަދެްއވުމަށް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ވަރަށްބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ. 

 

ުޑ މެންބަރުން. ދެން އަޅުަގނ 82މިހާރު ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުެވަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، މާޅޮްސމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ޢަފީފަށް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 



 ވަނަ މާއްދާއާ ެބހޭގޮތުން. 7ގަސްދުކުރީ މިހާރު މިވާހަކަދެެކވެމުންދާ،  މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޢަފީފް

ނޑުމެްނ މިމަޖިލީހުން ނިންމާފައި އޮތް، އުސޫލަށް ބަލާއިރު،  ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ކުރިން އަުޅގަ

ަްވެސް އިޞްލާޙެއް ފާްސނުވެ، އަދި ަގވާއިދު ކޮމިޓީން އެކުަލވާލި ޑްރާފްޓްަގިއ  އެއް

ިއ ބަހުސްކުރުމަށްފަހު، ވާގޮްތވެސް ފާސްުނެވއްޖެނަމަ، އެމާއަާދއަކާމެދު މަޖިލީހުގަ

އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ަގވާއިދު ކޮމިޓީއަށް، ފޮުނވަން ވާނެކަމަށް މިއޮންނަނީ 

ނިމިފައި. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު، މި ނިންމާފައި 

އޮތް ނިންމުމުގައި، ދެން ދެވަނަފަހަރަށް، ރިޔާސަތުން ތިޔަ ހުޅުވާލަދެްއވި 

ނޑުމެން ދެން މިހާރު ވާހަކަދައްަކންޖެހޭނީ، މިމައްސަލަ ފުރުޞަތުގަ އި، އަުޅގަ

ނުޑމެން، އަލުން ޑްރާފްޓް ކުާރއިރު ޭއގައި ހިމަނަން  ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަުޅގަ

ފެންނަ ކަންތައްތަކާ، އަދި އުނިކޮށްލަން ފެންނަ ކަންތަްއތަކާ ބެހޭގޮތުން މިއީ 

ގައި މުޅި ަމޖިލީހުގެ، ޚިޔާލު އޮތީ އެންމެފަހު ފުރުޞަތުކަމުގަިއާވތީ، މިފުރުޞަތު

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ.  ކިހިނެއްތޯ ހާމަކޮށްލުމުގެ އެންމެފަހު ފުރުޞަތޭ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މިފުރުޞަުތގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކުެވސް އެބޭފުަޅކު ގެންނަން ފެންަނ 

އިޞްލާޙަކާ، އަދި އުިނޮކށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް އޮތްނަމަ، އެކަްނކަން 

ށްލުމަކީ، ަގާވއިދު ކޮމީޓިގައި މިމސަްއކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ފަސޭހަފުޅު ފާހަގަކޮ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   7ވެދާނެކަމެއްކަުމގައި ދެކެން. ދެން އަނެއް ވާހަކައަީކ، 

މިމަޖިލީހުގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި، ބަހުސަށް ހުޅުާވލެވި ބަހުސްކުރެވެމުން 

ތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅަގއި، އިދާރީ ކޮމިީޓއެއް ދިޔައިރު، ވަރަްށގިނަ ޢިްއޒަތް 

މިހާރު އޮންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާީތ، އިދާރީ ކޮމިީޓގެ މަްޝވަރާގެ މަތިން، ޖަލްސާ 

ބާއްވާނެ ދުވަާހއި ަވގުތު ަކނޑަައޅާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީްސކަމަށް ޚިޔާލުފު ދެއްވި. 

ހުގައި ފާސްނުވެ ދިޔައީ. އަދި އެހެންނަމަވެސް އެހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން، މިމަޖިލީ

މިހާރު ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮްތެވސް ފާސްނުވެދިޔައީ. އެހެންީވމާ، އެމާއްދާއަށް އަދި 

ފަހުންވެސް ބައެއް އިޞްލާުޙތައް ހުށަހެޅިފައި ވުމާއެުކ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ތުން މަޖިލީހުގައި، ދެން މިމާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރެވޭއިރު، އެބަޔާއިބެޭހގޮ



ނޑަށް ފާހަގަކުރެޭވގޮތުަގއި މި  ކޮންމެވެސް ގޮެތއް ނިންމިދާނެކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވެމުން ދިޔައިރު، މިމާއްދާ  މައްސަލަިއގަިއ، އަުޅގަ

ވަނަ  99މިނޫން އެހެންގޮތަކަށް، ބަދަލުކޮށްލައިފިނަމަ އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ދާެނ ކަމަށްވެސް، ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މާއްދާއަށް، ތަޢާރުޒުވެ

ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިމާއްދާގަިއ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް 

ނަޑއަޅާީނ  ބާއްވާނޭ ުދވަހާއި ވަގުުތ، މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މަްޝވަރާގެ މަތިން، ކަ

. އެހެންނޫންކަމުގައިވާނަމަ، އިދާރީ ކޮމިޓީންނޭ. އެހެން ލިޔެފިނަމައޭ ތަޢާރުޒުވާނީ

ނަޑއަޅާހާ ހިނދަކު،  މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލިސް ބާއްވާނެ ދުވަހާއި، ަވގުތު ކަ

ނުޑ ނުދެކެން. ދެން   7އެއީ ޤާނޫނުައސާސީާއ ތަޢާރުޒުވާނެކަެމއްކަުމގައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ މިޮއތް މައްސަލައަީކވެސް، ގަާވިއދު ކޮމިޓީގައި ވަރަްށ 

ބަހުސްކުެރވުނު، މައްސަލަެއއްަް. އާދެ، އެީއ ޖަލްސާގެ ަވގުތު  ދިގުކޮށް

ނަޑއެޅުމުން، ަވގުތުގެ ިދގުަުމިން  ނަޑއެޅުން. ޖަލްާސގެ ަވގުުތ ކަ ގަިޑއިރާިއ،  3ކަ

ނަޑއަޅާފަިއ ެއޮއތީ، ވަރަްށ މުހިންމު  32 މިނިޓަށް، ގަާވއިދު ޮކމިޓީން ކަ

ދާ މިދާދިގުމިނުގައި، ބޭނުމެއްގައި. އެީއ، މިހާރު މި ޖަލްސާތައް ކުރެވެުމން

ނޑުމެންަނށް އެއީ  ގަިޑއިރާއި  3އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކޮށް، ާވހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ

މިނިޓް ެއއީ ފުަުދޭވަެރއްެގ ދިގުމިނެއްކަުމގަިއ، ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ނިންމާ އަދި  32

ރު  އެއީ އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ައދަދުކަމުގައި، ަގވާއިދު ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް އޭ

ނޑު ދަންނަވާނީ،  ފެނިވަޑަިއގެން، ެއގޮތަށް ނިްނމާފައި ެއއޮތީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

މިނިޓް އެއީ، ކުރުުމއްދަތެއް ޫނނޭ. އެއީ އެކަީށގެްނވާ  32ގަޑިއިާރއި  3މި 

 4ގަިޑއިރު، އަދި  5ރަނގަޅު އަދަދެކޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ެއއޮތް 

 މިނިޓް  32ގަިޑއިާރއި،  3ްޓގައި މިހާރު މިއޮތް ގަިޑއިރުގެ ބަދަުލގައި ޑްރާފް

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ    ވަރަށް އެކަީށގެްނވާ ަވގުތެއް ަކމަށް އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަން، ޝުކުރިްއޔާ. 

   



 ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް  ޝުކުރު ދަންނަވަން އަޅުަގނޑަށް   ދެކުނުުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު

ނުޑވެސް   ޠީފްޢަްބދުއްލަ މެންަބރު  ވަނަ ނަންބަރަށް  7ފުރުޞަތުދެއްވި ކަމަށްޓަކާ. ާއދެ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޞްލާޙުނުެވ، ފާސްނުވެ ހުރި އަކުރުތަކާބެހޭ ގޮތުން މިފުރުޞަތު  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ހޯދީ މިކަމާބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ދަންނަވައިެލވޭތޯ ބެލުމަށް. އާދެ، ޝައްެކއް ނެތް

ވަނަ ނަންބަރުގެ އެިކއެކި ފާސްނުވެ ހުިރ އަކުރުތަކާބެހޭ ގޮތުން  7އަޅުަގނޑު 

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ މިއަދު އެވާހަކަެދއްެކިވ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

ނޑުެގވެސް ޚިޔާލު. ޭއެގ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަަވއިލަން އޮ ނޑުމެންެގ މިމަޖިލީހުގައި މިހާރު އިތުރަށް އަުޅގަ ތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިފާސްކޮށްަްފައި މިއޮްތގޮތުން  ޑްރާފްޓު ކޮމިީޓގެ ަގާވއިުދ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ލިޔުމުން ނޫނީ އިޞްލާޙެއް ހުށަނޭޅޭ ގޮތަށް.  މިހަމަޖެހިފައި އޮތީ އަުޅގަ

ބަދަލެއް ގެެނވޭެނ  އަދި އެިއޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެމަޖިލީހުގައިވެސް ެއއަށް

ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައެްއ ނުވޭ. އަދި އިތުރު އިޞްލާޙެްއެވސް ހުށަހެޅޭ ގޮތަްށ 

ނޑުމެން ަބހުސަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު  ހަމަޖެހިފައެއްވެސް ނުވޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަެދއްުކމުގެ ފުރުޞަތު މިވަނީ ލިބިފައި. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑު ދެކޭ ޮގތުގައި މާބޮޑު މާނައެްއވެްސ ނެތް. ތ. އަތޮޅުެގ އޭަގއި އަ ުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަފީފު އެވިާދޅުވި ފަދައިން އިތުރު 

ބަހުސްތަކެއް ކުރުމެއް ނެތި އެފާސްނުެވއްޖެނަމަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަިއގެްނ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މިމާއްދާ މިކަ ންކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރިއަށް ދެވޭނެ ނޫނީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަަވއިލަްނ  އެްއވެސް ރޮނެގއް ނެތް.  ދެން އޭގެ އިތުރުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު މަޖިލީހުގަިއވެސް  ވަނަ  7ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވައިލާނަން މިސާލެއްގެ ގޮތުން ހަމަ އެކަނި  ނަންބަރުގެ )ހ(. އަޅުގަ

އިދާރީ ކޮމިީޓގެ މަޝްަވރާގެ މަތިން ެއއިތުރުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހިތުން ޏ. އޭަގއި 

އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަީނ 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ  އަދި ތާއީުދވެސް ލިބިފަިއވަީނ. އަުޅގަ



ނޑުމެންގެ އެދުވަހު ނޑަކަށް މެންބަރުން އަޅުގަ ގެ ވަގުުތެގ  32ގަޑި  3ގެ ގާތް ގަ

ަބއި ދިޔައީ އެމާއްދާގެ )ހ( އަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  2/0

ވާހަަަކަ ދަްއކަިއގެން މަޝްަވރާކުރުމަށް. އާދެ، ހަމައެކަިނ އެމާއްދާގެ )ހ( އަްށ 

އެހެން އޭނަ ގެނެސްފަިއވާ އިޞްާލޙަކީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަްޝވަރާގެ މަތިން 

 6ވޯޓު ލިބުނީ.  52އޮެވގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ ެއމަޖިލީހުން އެކަން ފާހެއްނުވި. 

ވޯޓު ނުލިބިގެން ފާސްުނވީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން މިއުޅޭ ނުކުާތއަީކ 

މިފަދަ ކުދިކުދި ކަންތައްތަުކަގއިވެްސ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކިއެިކ ައކުރުތައް ުނވަަތ 

ނޑުމެްނ މާއްދާތައް ފާ ަުގަ ސްނުވެއޭ މިދަނީ. ވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އާދެ، އަޅުަގނުޑވެްސ މިކަމާބެހޭ ގޮތުން 

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފުންކޮށް ވިސްނާ އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވނަމަވެސް އެއީ ރަނގަޅު ަކމެ އްނަމަ އަޅުގަ

ދެކެންވާނީ އެއީ ރަނގަޅު ަކމެއް ކަމަށް. އޭަގއި ގޯސް ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ޭއގަިއ 

އުނިކޮށްލަންޖެހޭ ނުވަތަ އެކަމުން ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެއަށް ުނވަަތ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަޖިލީހަށް އުނިކަމެްއ އަުތވެދާނެ ކަމަކަަަށްވާނަމަ އެީއ 

ދު ިވސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އާދެ، މިދަންނަވަނީ އެއީ ކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމާމެ

މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވިނަމަެވސް ޭއގައި ރަނގަޅު އެްއޗެްއ، އެމެންބަރަކު ރަނގަުޅ 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަުޅއްވާަފއިީވނަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެކަމާމެދު ތާއީދުކުރަން ޖެހޭނެ. 

ނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ވީމާ، ހަމައެކަނި މިނުކުތާ ދަންނަވައިލުމަ ށް އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ކުރުކޮށް    ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފު   މެންަބރު ޢާއިަޝތު ޢާޒިމާ  ރުޞަތަކަށް އެދި މިއަދު މިފުަުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރާނީ. އަުޅގަ

ދަންނަވާލީ މިހާރު ގަވާއިދު ހައްދަވާ ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޑްރާފްޓް ހަމަ  ޝަކޫރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ރަނގަޅުކަުމގައި ދަންނަވަން. އެއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔައުިމްއޔާތައް ބަލައިިލއިރުަގއި 



އެްއވެސް އެބޭފުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަގވާއިުދެގ އެމާއްދާނޫން ހުރިހާ މާއްދާ

ބައްލަވާފައިހުރި ގޮތާ ަވިކ ކަމެއް އެަގވާއިުދގެ ތެރެއަށް ނުގެންނަވާނަމަ 

ނުގެންނަވަން ނިންމެވި ަސބަބުތަކާ މިހުރިހާ އެަެއްެޗްއވެސް ަކނަޑއެިޅގެން 

އެނގެން ހުރުމާެއކު ގަާވއިދު ެއއޮތްގޮތަްށ ރަނގަުޅކަމަށް ދަންނަވާލަން، 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު ކުރީ ދުވަުހެވސް ދެއްކި  އުުތރުުބރީ  ލުމިލަދުްނމަޑު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ެއދުވަހު  7ފަދައިން   ލުބްނާ މުޙަްނމަދު މެންަބރު  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

 ޤަބޫލުކުރި ގޮތުަގއި އަިދވެސް މިއަދުވެސް ެއގޮތަށް އަޅުަގނަޑށް އެއީ  ުޙަސއިން  ޒާހިރު

ރަނގަޅު ގޮެތއްކަމަށް ވިސްޭނ ވާހަކަ ދަންނަވައިލަންެވގެްނ އަޅުަގނޑު މިތެދުވީ.  ހަކަެދއްެކވުން:ވާ

އަޅުަގނުޑ އެުދވަހުވެސް ދެްނނެވި ފަދައިން އިދާރީ ކޮމިީޓެގ ދައުރު ކުިރއަށް އޮތް 

ނޑަެއުޅމުގައި އޮތުމަކީ ވަރަްށ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްާވނެ ވަގުތާ ުދވަހާ ކަ

ކަމެއްކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެން. ސަބަބަކީ ިރޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ  މުހިންމު

ޖަލްސާތައް ހިންެގވުމުަގއިވެްސ ރިޔާސަތުން ބައްަލަވއިލަްއަވން ޖެހިވަޑަިއގަންނަވަީނ 

އަޅުަގނޑުމެން މިފާސްކުރާ ގަާވއިދަށްކަމަށް ފަހުން މިގަވާއިދަށް ރިފަރކުރަން 

ޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ދުވަހާ ވަގުުތ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެތީ ހަމަ ެއގޮތުން މަ

ނަޑއެޅުމުަގިއވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިދާރާ ކޮމިީޓގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަީކ  ކަ

ނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަަވއިލަން. އަދި ކޮމިޓީއަށް  ގޯސް ގޮެތއް ނޫންކަމަށް އަުޅގަ

 7ޚިޔާލުފުޅު ިމއީ  ދިއުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ވަނަ މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން  ޮއތްގޮތް ަގވާއިދު ަހއްދަާވ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި 

ކޮމިޓީއަށް ޔަޤީންކޮށް އެނިގަވޑަިއގެންފައި އޮތުަމކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް 

އަޅުަގނުޑ ދެކެން. އެއީ  ަގވާއިދު ކޮމިޓީ މަޝްވަާރ ކުެރވެމުންދާއިރު މަޖިލީހުެގ 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ޑްރާފްްޓ  7ންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ހުރި ގޮތް އެނގުމުން މެ



ވަނަ މާއްދާ އެްއކޮށް ޑްރާފްޓް ކުރުމުަގއި ައވަްސވެގަންނާނެ ކަމަްށ  7ނޫނީ 

ނޑު ދަންަނާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ.   އަޅުަގނޑު ލަފާ ކުރަން. ވީމާ، އެވާހަކަ އަުޅގަ

 

ނޑު ދަންނަަވއިލި ދަންނަވާލުމަށް އެިދ ޝުކުރި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އްާޔ. އާެދ، ކުރިްނ އަުޅގަ

ވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމުގެ ުފރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ. 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ގަާވއިދުެގ  ަވނަ މާއްދާއާ ދޭތެޭރަގިއ  7ދެން، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިްނމާނަން. އާދެ، މިހާރު  ބަހުސްކޮށް ނިމުނީކަމަށް މިހިސާބުން އަުޅގަ

ވަަނ  8ވަަނ މާއްދާއަށް.  8ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ަގވާއިުދގެ 

 މާއްދާއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން... ކުރިއަށް ގެންަދވާ.

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 

 ދު ކޮިމޓީން އެކުލަވާ އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް،  ަގާވއި  އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު

 ލެއްވި މިމާއްދާ މަޖިލީހަށް ގެންނަވައިފައި ިމވަނީ ަގވާއިދު  ޢަލީ ވަީޙދު  މެންަބރު

ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަާވ ގޮތަށް. އެނބުރި ަގާވިއދު ކޮމިޓީއަށް ދާއިރު  ވާހަަަކަެދއްެކވުން:

ބަރު ޙަސަން ޢަފީފު އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

އެވިދާުޅވި ގޮތަށް އަަވސްެވަގނެގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވިދާނެހެން. 

ކޮމިޓީއަށް ދެން ކޮން ގޮތަކަްށތޯ ނިންމޭނީ. މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތީ ދެގޮެތއް. 

ން ދެގޮތުންކުރެ ކޮންެމވެސް އެްއޮގތެއް ނުވަަތ އެހެން ގޮތެްއ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިހު

ނިންމާފައި ނޫނިއްޔާ ނުވަތަ އެގޮތަށް ެއއްބަސްެވގެްނ ނޫނިއްޔާ ކޮމިޓީއަްށ 

ގޮްސގެންނަމަވެސް ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުެރވޭނީ ކޮންޮގަަތަކަށްބާއޭ ައޅުަގނުޑ 

ނޑު ދެކޭ ގޮުތގަިއ ނިޒާމީ މައްސަލައަކަްށ  ހިތަށް އަރާ. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

ނޯންނާނެ. އެވާހަަކ ދަންނަވާީލ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ނުވާނެ ހަމަ ެއއްެވސް ގޮތެއް

ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުއެދެން، އަޅުަގނޑަށް ގިނަ ދުަވސް ުދވަހު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ 



އެްއގެ ގޮުތގައި ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ކުރިފުޅު މައްޗަށް ަލދުވެތިކަމާެއކު ތެދުވަން 

 ޖެހޭތީވެ ޝުކުރިއްާޔ.  

 

ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުުޅގަިއ  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް

ޖަލްސާގެ ވަގުުތަގއި އިޞްާލޙު އަދި އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް 

ނޯންނާނެތީވެ އެކަމާ ކަންބޮުޑވެ ަވޑަިއގެން ވާަހކަފުޅު ދަްއކަވާ މައްަސަަލަިއގަިއ 

ލަިއނަން. އާދެ، މިހާރުވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ކުޑަ ެއއްެޗއް ދަންނަވާ

ފުރުޞަތު އެރުވިފައި މިވަނީ. އަދި އެއިޞްލާޙުތަކަށް ތާީއދުކުރައްވަނީ މަޖިލީހުެގ 

ޖަލްސާގައި. ހަމައެކަނި އަުޅަގނޑުމެން މިމަސައްކަތް ކުރަނީ އެއިޞްލާޙު އަންނާނެ 

ން. ިލބިގެން އަުޅަގނޑުމެން ގޮތް ދުރާލާ ލިޔުމުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތު

މެންބަރުން އަރިހަށް ފޮނުވާ މެންބަރުން އެއާދޭތެރެ ޚިޔާލުކޮށްލަްއވާ އަދި 

ވިސްނާލަްއވާ ެހއްދެވުމުެގ ފުރުޞަތު އެރުވުން. އަިދ ހަމަ އޭެގ އިތުރަްށ 

މެންބަރުންނަށް އެހުށަހެޅުއްުވމުގެ މަޢުލޫމާތު އެރުއްވުމުްނ އެއިޞްލާޙުތަކާަާމެދު 

މެދުގައި ނުރަސްމީ ގޮތުންވެސް ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވި. މަޖިލީހާ ހަމައަށް  މެންބަރުންގެ

އަންނައިރު، ޖަލްސާއާ ހަމަައށް އަންނައިރު ވީހާެވސް ިއޞްލާޙުތައް މަދުކޮށް 

އެްއގޮތް އިޞްލާޙުަތއް ެއއްޮގތްކޮށްލައިގެން އެަކއްަޗކަށް ހަދައިލުން މިފުރުޞަތު 

ލާޙު ހުށަހެޅި މަޖިލީހުގައި ދެން ހުޅުވުމަށްޓަކާ. ދެން އިްޞލާހަށް އިޞް

އަނެއްާކވެސް ބަހުސް ދިުގެވގެން ހިނގައިދާނެތީ ެއކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހަމަ 

ވީހާވެސް ޮބޑަށް މަސަްއކަތް ކުރެވެމުން މިދަނީ. ދެން، އަިދ މިތާންގައި ޚިޔާލުފާުޅ 

އްެޗްއ ކުރެްއވުމަށްފަހު ގަާވއިދު ަހދާ ކޮމިޓީއަށް ދިަޔއިމާ އެތަނުން ފެންނަ އެ

ަަކަށްވާނީ.  އަނެއްާކވެސް ހަމަ މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން އެމަޖިލީހުގެ ގަަަވާއިދަ

އެކަމާެވސް އެްއގޮތަކަްށވެސް ކަންބޮޑުވެ ަވޑައިުނގަތުން އެެދން. އާދެ، ކުރިންވެސް 

ވަަނ މާއްދާ މިހާރު އިދާރި  8ވަނަ ާމއްދާއަށް.  8ދެންނެވިހެން ދެން ގަވާއިުދެގ 

. ދެން އެއަށް މެންބަރުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި މޭޒުން ދަންނަވައިލާނެ



ނޑުމެންނަށް އެނގިަފއިާވ ގޮުތަގިއ  އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭން މިހާރު މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުން މިހާަާރުވަނީ ެއއިޞްލާޙު އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ހުށަނާޅުއްވާ 

ން، އެހެްނވީމާ، އަނެއްހެން ލިޔުމުން ގޮތަށް އެބޭފުޅުން ޚިޔާލުފުޅު ކުރަްއވާފައި. ދެ

ވަނަ މާއްދާއަށް އޮްތ  8ތައްޔާރު ކުަރއްވާަފއި ެއއްޗެިތ ތިބޭފުޅުން އަރިހުގައި 

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މަޖިލީހަށް  8އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ނޯންާނނެ. އެހެންނަމަވެސް 

 އިްއވާލާފައި މަޖިލީހުގައި ދަްނނަވާނަން. 

 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއިވާ ގޮތަްށ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ  އިާދރީމޭުޒން ިއއްެވވުން:

 ވަނަ މާއްދާ އިްއވުން. 8މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 

 

އާދެ، ގަާވއިދުެގ މިމާއްދާއަްށ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަުޅއްވާަފިއ ނުވާކަމަށް ބަލައިަފއި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ކުރިއަށް ގެންދަން ކު ޑަކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބަލއިލާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ޑްރާފްޓުގައި އެއޮްތގަަޮަަަތށް ފާސްކުރަން ފެނޭތޯ  ހަމަ މިމާއްދާ އަޅުގަ

ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ، މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ުކޑަކޮްށ 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް. ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ، މުލަަކތޮޅު
 

 ވަނަ  8އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގެ   ެމންަބރު އަްޙަމދު މުލަކަތޮޅު

ނޑުމެން  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ: ނޑު އިޞްާލޙެއް ހުށަަަހެޅިން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ނޑު ފަހުން ބައްދަލުވި ބައްދަލުވުމުަގއި ގިނަބެފުޅުންގެ ލަފަާޔއެކީ  ަގއި އަުޅގަ

ނޑު އެާމއްދާއަށް ިއޞްލާޙެއް  އެއިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންދިަޔއީ. އަުޅގަ

ހުށަހަޅާލީވެސް ދެ ސަބަބަކަށްަޓކާ. ދެން، މިމާއްދާގެ ބަހުސް ހުޅުވުމުގެ ވަގުުތަގއި 

އެޚިޔާލު ދަންނަަވއިލުން އެއީ ނެތްކަމަކަށް ނުދެކެން. އެހެންެވގެން އެކަމާބެހޭ ގޮތުން 

 2/0ނަަވއިލަން އަުޅަގނޑު މިދެތުވީ. ފުރަތަމަ ކަމަީކ މަޖިލީހުގެ އެްއޗެއް ދަން



ބަޔަށްވުރެ ެއއް މެންބަރަކު ިއތުރު އަދަދު އެީއވެސް ބޭްއވޭ އަދަދެއް ކަމަށް 

ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ނުކުންނާނެ އެއްދަްއޗަކީ މަޖިލީހުގައި ބަހުްސ ކުރެިވގެން ވޯޓަށް 

. ެއއީ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެްއަގއި އެހޭ ގިނަ ކަންތައްަތއް ފާސްުނވެދާ ގޮްތވުން

ވިސްނޭ ގޮުތގައި ޖެހެނީ މަޖިލީހުގައި ހާޒިުރވެ ަވޑަިއގެން ތިްއބެވި ހުރިހާ 

ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު ެއކަމަކަށް ނުލިބި ހިނގައިދާނެ ކަމަށް. އެހެން ވެއްޖިްއޔާ ދެން 

އް ހުރި ކަންތައްތައް ފާސްނުވެ ާދގޮތްވެދާނެ. އެއީ އެއް ސަބަބު. ދެން އަނެ

ނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ޤާނޫނުއަާސސީެގ މާއްދާއެްއގައި  ސަބަބެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ބަޔާންެވގެން އެބައޮތް. ާޚއްަޞ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙު 

ކުރަމުންދާއިރުަގއި ފާސްވާ މާްއދާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަތޞްދީޤުކުރަން 

ިއގަންނަވާ ިއޞްލާޙު ޚިޔާލުފުޅުތަކާެއކީ ފޮނުވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިަވޑަ

އަނބުރާ ފޮނުވާ ގޮތަށް މިއޮތީ.  އެފަދަ ޙާލަތެއްަގއި މިފާސްކުރަން ޖެހެނީ 

ނޑުމެން  3/2މަޖިލީހުގެ  ބަިއގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން. ެއގޮަަތަށް ެއކަން ޮއއްވާ އަުޅގަ

ފަދަ  ބަާޔ އެއް މެންބަރުން ކަމަށްވެއްިޖއްޔާ މިބުނާ 2/0ޖަލްސާ ކުރަމުންދަނީ 

ޙާލަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ެއައޢުލަބިއްޔަތު ހޯދަން ނުވަތަ ެއއަދަދަށް ކަމެއް 

ނިންމަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެދާނެކަމަށް ފެންނާތީވެ. އެހެންީވމާ، މިދެ 

ނޑު އިްޞލާޙު ހުށަހަޅާލީ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ބަެއއްގެ ލަފާ  ސަބަބަށްޓަކާ އަުޅގަ

ދިޔައީ. އަުޅަގނޑު ދެކޭ ގޮުތގައި ވަރަށް މުހިންމު އެގޮތަށް ލިބުނީމާ އަނބުރާ ެގން

 އިޞްލާޙެއް އެީއ، ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ. 

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދި   މެްނބަރު އިްބރާހީމް އައްުޑއަޮތޅު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ތުން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗްއ ވަނަ މާއްދާއާބެހޭ ގޮ 8މިދެންނެވީ ގަާވއިދުގެ  ޠާހިރު ވާހަަކދެއްެކވުން: 

ނޑު ނުދެކެން ގަާވއިުދގެ   8ދަންނަވައިލެވޭތޯ. އާދެ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ހަމަ މިގޮތަށް ބަހުސެއް މިހެން ކުރިއަށް  ވަނަ މާއްދާަގއި އަުޅގަ

ނޑު މިދަންނަވަނީ އަުޅަގނޑުމެން އޮތީ ކުީރގަިއ  ގެންދެވިދާނެކަމަށް. މިހެން އަޅުގަ



ރެއް ފާސްކޮށްފައި. ަހނދުމަފުޅު ހުންނާނެފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަރާ

ލިބިފައިވާ ބަެއއް ލިޔުމުަގއި އެބަ އޮތޭ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދ 

ފާސްކުރުމަށް ޖަލްސާގެ ޤާޫނނީ އަދަދު ަގވާއިުދގެ މާއްާދއެއް ުނވަތަ ގަާވއިދުެގ 

ނަޑއަޅާ ގޮެތއް ލިޔުމަކުްނ މާއްދާއަކަށް ޤާނޫނުން އިޞްލާޙުވެ ފާ ސްވެއްޖެނަމަ ކަ

ވަނަ ޖަލްސާއިްނ. އޭގެަެ )ހ( ގަިއ  8ދެއްވާފަިއ، ެއއީ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ 

ބަޔާންކުރޭ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ ފާސްކުރުމަށްޓަކާ ޖަލްސާއެްއ ބޭއްވޭނީ މަޖިލީހުގެ 

ބަޔަްށވުރެ އިތުރަށް މަދުެވގެން އެްއ މެންބަރަުކ  2/0މެންބަރުންގެ 

ޒިރުވުމުންނެވެ. ަގވާއިދު ާފސްކުރުމުގެ ޖަލްާސއެއް ހިނަގމުންދަނިކޮށް އެްއވެްސ ހާ

ވަގުެތްއގައި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުން އެނިސްބަތަށްވުެރ 

މަދުވެއްޖެނަމަ އެޖަލްސާ ަވގުތުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެއެވެ. )ށ( މަޖިލީހުގެ 

މާއްދާައކަްށ ގެންނަ އިޞްލާޙެއް  ގަާވއިދުގެ މާއްާދއެއް ުނަވތަ ގަާވއިދުގެ

ބަޔަށްވުރެ މަދުެވގެްނ  2/0ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ބެެލވެނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

އެއް މެންބަރަކު އިތުރަށް ވޯުޓ ދިނުމުންނެވެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

 އެވާހަކަ ދަންނަަވއިލަން އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. 

 

ނޑު ދަންަނވައިލަްނ ބޭނުންވީ   ކުުނބުރީދެ ތިލަދުންމަތީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ވަނަ  8އެްއވެސް ވަގުެތއްަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުްނ މިދާ  ނަީޞރު  هللاމެންަބރު ޢަްބދު

އި ޖަލްސާއަްށ މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން. އެމާއްާދގައި މިއޮންނަނީ ެއްއވެސް ވަގުެތްއގަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަބޔަށްވުރެ އެަކކު  2/0ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުން އެިނސްބަތަށްވުރެ، އޭގެ މާނަައކީ 

އިތުރުެވގެން ޖަލްސާގެ ކޯަރމް ހަމަވެގެން މިކުރަނީ. ކުރަނިކޮށް ޖަލްސާެއްއ 

އެހިސާބުން ހުއްޓާލަން މިޖެހެނީ އެއްމެ މެންބަރަކު މިސާލަކަށް ބޭރަށް 

ކަމަުކ ބޭރަށް ވަަޑިއގަތަސް އަޅުަގނޑުމެން ތިބެންަްވީޯތޭއ  ވަަޑއިގެންެނވީ ުކޑަުކޑަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވިގެްނ  އެމެންބަރަކު ަވޑަިއގަންނަވަްނދެން. މިތަންކޮޅު އަުޅގަ



ތިބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަަަމަށް ގެންނަންެވގެން މިވާހަަކ ދަންނަވައިލީ. ޝުކުރިްއާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 އަޅުަގނޑުމެން އޮތީ މަޖިލީހުަގއި ގޮތަކަށް ނިންމާފައި މިމާްއދާތައް   މެްނބަރު އަްޙމަދު ފާދިއްޮޕޅު

ނުޑމެންނަށް އިޞްލާޙަކަށް   މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ފާސްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން. ެއއީ ފުރަތަމަ މާއްދާތައް އަުޅގަ

 މިހުށަހަޅަނީ އިޞްލާޙު ހުށަނާޅާ ހުރި ކަމުގަިއވަނީިވއްޔާ އެމާއްދާެއއް މަޖިލީހުގެ 

އަޢުލަބިއްޔަތުން ޯވޓަށް އަހާ ފަސްކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ެދން އަޅުަުަގނޑު ހިތުން 

ވަނަ މާއްދާއަކަށް ެއްއވެސް ކަހަލަ އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ.  8

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުުނ ފުރުޞަތުގަިއ ައޅުަގނޑުމެން އެިއޞްލާޙުތައް 

ނޑަށް ހީވަީނ މިމާއްދާއާ ދޭތެރޭަގިއ ހުށަހެޅިފައި ނުވުމާއެުކަގއި މިހާރުދެން އަ ޅުގަ

އަލުން ބަހުސްކޮށް ވަގުތުތަެކއް ނަގާލުން އެއީ މާބުއްިދވެރިކަމަކަށް ވާނެހެްނ 

ހިއެއްނުވޭ. އެއީ މިކަހަަަލަ ފުރުޞަތެއް ލިބޭނީ ވަރަށް މަދުފަހަރަކު މާއްދާއަށް 

ނުޑ  އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅި މިހާ ކުުރ ގޮތަކަށް ިމކަން ނިންމާލާނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ މިއޮތް ގޮތަށް ވޯޓަށް އަހާ ފާސްކުރަްނ  8ދަންނަވާނީ މިފުރުޞަތުގައި 

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 އާދެ ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވި  މެްނބަރު އިްބރާހީމް  މާލެއަޮތޅު

ނަޞީރު ފާހަގަ ކުަރއްަވއިފި. އާެދ،  هللاނުކުތާ ހދ.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދު ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން: 

މީގައި އެހިސާބުން ހުއްޓާލަްނވާނެއޭ މިހެން އޮތީމާ ފަހަރެއްގައި ދިމާވޭ ވޭުތވެދިަޔ 

ޖަލްސާތަކުގައި ަބއެއް ބޭފުުޅން ޖަލްސާއިން ނުކުމެ ވަޑަިއގެންފައި އެނބުރި 

ގެންފައި އެބަހުރި. އެހެްނީވމާ، އެފަދަ ޙާލަތެްއ އަނެއްާކ ޖަލްސާއަށް ަވޑައި 

ދިމާވެދާނެ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި. އެހެންވީމާ، ޖަލްސާއިން ނުކުމެ ވަޑަިއގަތުމާެއކު 

ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖިއްޔާ އެުދަވހުގެ ަވގުތު ދިޔައީ. އެހެންީވމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި 

 ވިސްނަވާ ެދއްވުން އެދެން، ޝުކުރިއްާޔ. 



 

ނޑު ހަމަެއކަނީ ކުޑަ  އުތުުރބުރީ ެމންަބރު  ޑުލުމާޮޅސްމަ  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

އެްއޗެއް ސާުފކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި. ަގވާއިދު ކޮމިީޓގެ ކޮންެމވެސް ބޭފުޅަކު ޖަވާުބ  ވަީޙދު ވާހަަކދެއްެކވުން: ޢަލީ

އްާދގައި މިބުނާ މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާ 8ދެއްަވއިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަުޅ. ގަާވއިުދގެ 

ބަޔަްށުވރެ އިތުރަށް މަދުެވގެން  2/0ޖަލްސާއެއް ކުރެވޭނީ މަޖިލީުހގެ މެންބަރުންގެ 

ނޑަށް ހަމަ ސާފުކޮށްލާދޭންީވ  އެއް މެންބަރަކު ާހޒިރުުވމުންނެވެ. އަުޅގަ

އަޢުލަބިއްޔަތަްށވުރެ ެއއް މެްނބަރު ގިނަާވއިރުަގއި މަޖިލީހުަގއި ތިއްަބވާނީ ކިަތއް 

ންބަރުންތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު މިހެންަް މިދަންނަވާލީ ސަބަބެއް މެ

ނެތިއެްއވެސް ނޫން. ެއއީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ދެރަވަްނ ތަކުރާރުކޮށް މިވާހަަކ 

ދަންނަވައިލަން ޖެހޭތީވެ. ުކރީގެ ޖަލްސާތަުކގަިއ މިދެންނެވީ ކުީރގެ ތާރީުޚގަިއ 

ޢުލާން ކުރައްވާނެ ވޯުޓ ނަގާ ނިމިގެން ވޯޓުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރިާޔަސތުން އި

ނަތީޖާ އިއްަވާވއިރުަގއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މިހާވަރޭ، މަޖިލީހަށް 

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ ެމންބަރުން މިހާވަރޭ، ވޯުޓ ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ލަ ތަރުތީބު ރީތި މިހާވަރޭ، ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު މިހާވަރޭ. މިކަހަ

އުސޫލަކުން ވިދާުޅވެ ދެްއވާނެ. މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން އޭގެ ތެރެއިން ެއްއ 

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ ރިޔާސަތަށް  ބައި އަންނަނީ އުނިވަމުން. އެހެަެންވީމާ، އަުޅގަ

ނިސްބަތްވުމުގެ ބަދަލުަގިއ ގަާވއިދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު މީގައި ޖަވާުބ 

ރަށް ރަނގަޭޅ. އަޢުލަބިއްޔަތަށްވުރެ ެއއް މެންބަރު ގިނަވާއިުރގަިއ ދެއްަވއިފިއްޔާ ވަ

 މަޖިލީހުގައި އޭރުަު ހާޒިުރވެ ތިއްބަވާނީ ކިަތއް މެންބަރުންތޯ، ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު  ދެކުުނބުރީ ެމންަބރު  އަިރއަތޮޅު ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ އަުޅގަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުލގަ

ނޑު ނެގި މައްސަަލ އަޅުަގނުޑގެ  ން ިއބްރާީހމް ުޙަސއި އިލްޔާސް  އަލަށް މިމަޖިލީހަށް ހާޒިރުވި ދުވަހު އަުޅގަ

ނިޑއަށް އަނެްއކާެވސް ިއޙުސާސްވީތީ. މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ އަދަދު މަޖުޙޫރުކޮްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ސިކު

ނޑަށް ެއްއގޮތަކަްށވެސް ނުވިސްިނގެން މިއުޅެނީ މިމާއްދާަާއަ ށް އޮްއވާ ހަމަ އަޅުގަ



ނޑަްށ  ަުގަ ވޯޓުދެނީ ކިހިނެއް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަްށ އެނގޭ އަޅު

މިބަހުސް މާކުރިއަކަށް ނުގެްނދެވޭނެކަން އަދި މިއާބެހޭ ގޮުތން އެްއވެސް ވާހަަކއެްއ 

ނޑާ ދިމާލަށް.  ނުދެއްކޭނެކަން ކޮންެމވެސް ޯޑޒެއްަް އަންނާނެ ރިޔާސަތުްނ އަުޅގަ

ނޑު ހަމައެކަ ނީ ދަންނަވައިލާނީ މިމާއްދާއަށް އަޅުަގނޑަށް ވޯުޓ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ދެވޭކަށްނެތޭ. މިވަރުން ފުއްދާާލނަން އިނގޭތޯ،  ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑެގވެސް ހިތަށް ވަންނަ  މެންަބރު ައޙްަމދު އާޠިފް  މާލޭ

އިލްޔާސް އެކުަރްއވަނީ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ ސުވާލެއް ދެންމެ އ. އަތޮުޅން    ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބަޔަްށވުރެ އިުތރަށް މަދުވެގެން ެއއް  2/0ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

މެންބަރަކު ހާޒިރުވުމުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ކޮބައިކަްނ 

މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިޯތއޭ. މާނައަކީ މަޖިލީހުގެ 

ނީޑގެ އަދަދުތޯ މިކަަހލަ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަްށ  އެަވގުތު ިތއްބެިވ އަދަދުތޯ ުނވަތަ ގޮ

ނޑަށް ހީވޭ. ދެން،  ނަޑއަޅާލަން ޖެހޭނެހެން އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެަބއި ކަ

ނޑުަު މިދަންަނވާ ެއއް ސަބަބަކީ މިސާލަކަްށ ވަޒީރުން ހިމެނިގެން  މިހެން އަޅުގަ

ޖެހޭ މަޖިލީހެއް މިމަޖިލީހަކީ. ވަޒީރުންެގ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އުފެދިފަ އޮންނަން

ނޑާ ޖެހިގެންވެސް އެބަހުޭރ  ހަމައެއްނޫން މިމަޖިލީހަކު. ދެން އޭގެއިތުރަށް އަުޅގަ

ނޑިެއއް. މީހުސް  ހުސްގޮންޑިެއއް އަދި އެަފރާތުގަިއވެސް އެބަހުރޭ ހުސްގޮ

ނޑިެއއްކަމެްއ ޔަ ނޑިެއއްެވްސ ގޮންިޑއެއްކަެމއް މީހަކު އިންނަ ގޮ ޤީންނުާވކަހަލަ ގޮ

އެބަހުރޭ. މިކަހަލަ ގޮތްތަކަަކށް މެންބަރުންގެ އަދަދު އަންނާތީ ކާކުތޯ މިއަދަދު 

ނިންމާނީ. ދެން މިދެންނެވި އެއްެޗއް ރިޔާސަތަށް ާސފުވެަވޑައި ގެންފިކަމަށް 

އަޅުަގނޑު ހީކުރަން. އެައށްވުރެން ތިލަކޮށް ދަންނަވާލާނަން ސާފުވެވަޑަިއ 

 މަށް ވަންޏާ. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނުގެންކަ

 



އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވާ ުސވާލު މިއަށް އެއްެޗއް ދެންނެވޭތޯ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަްނ  އަޅުަގނޑު ބަލާނަން. ެއަކމު އޭގެކުރިން އަުޅގަ

 ބަރު ޝާހީން ޙަމީދު. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 އާދެ ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު މިއަދު ެއއްެޗއް  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 ދަންނަވާލަން ޖެހިގެން މިއުޅެނީ. އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ކުރެްއވި ސުވާލަާކއި  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

ނޑަެއޅެނީ ކިހިނެއްޯތ މި  ގުިޅގެން. މަޖިލީހުގެ އަޣްލަިބްއޔަތު  ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަނަ މާއްާދގައި  8ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދު ޑްާރފްޓްކުރި ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް ކޮށްފައިާވގޮތުން އަދަދެްއ 

ނޑައެޅެނީ ކިހިނެއްތޯ. އާދެ ުހރިހާ މެންބަރުންވެސް  ޖެހިފައި ނޫނީަަ އަދަދު ކަ

. އަދި އެކުލެިވގެންާވ އެނިގވަަޑއި ގަންނަވާނެ ޚާްއޞަ މަޖިލީސް އެކުލިވެގެންާވޮގތް

ގޮތުގެ މަްއޗަށް ބަލައްާވއިރު ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ބަދަލުވެދާނެ 

ނޑުމެން ގަާވއިުދ ހަދާއިރު ލިޔެގެން  އަދަދެއް. ވަަަކި އަދަދެްއ އަޅުގަ

ފާސްކޮށްފިކަމަށް ވަންޏާ އެައދަދަށް ބަދަލު އަންނަ ފަހަރަކު ވެއްިޖއްޔާ އެމާއްާދ 

ރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ައދަދު އެއީީކ ަގާވއިދު ބަދަލުކު

ނޑައަާޅ އަދަެދއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ މެންބަރުންގެ އަދަުދގެ  ކޮމިޓީން ކަ

ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަްށވުރެ އިުތރަށް މަދުވެގެން އެއް މެންބަރަކު ޙާޟިރުވުންކަމަށް 

ައކަށް ފަހަކުންނެއް ބަދަލުކުރާކަށް ނުޖެހެނޭ. ލިޔެވިފައި އޮތްކަމަށް ވަންޏާ އެމާއްދާ

އާދެ މިހެން ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާލީމާ ފަހަރެއްގާ ސާފުވެަވޑައި ނުގެންފާނެ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކުލެވިެގންމިވަނީ ރައްޔިތުންެގ 

ލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އަދި ހަމަ އެއަދަދަށް ޚާއްަޞ މަޖި

އިންތިޚާބު ކުރެވިގެން ޭއެގިއތުރުން ވަޒީރުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އަދި 

ނޑުމެްނ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާ މެންބަރުން. މިގޮތަށް އަދަދު އަުޅގަ

މިޚާއްޞަ މަޖިލީސް އެންމެ ފުރަތަމަ މިފަހަރު އެކުލެވިގެން އައިފަހުންެވސް 

ރަކަށް ބަދަލު އައިސްިފކަން އެނިގވަަޑއި ގަންނަވާނެ. އެހެްނވީމާ ކޮންމެސް ވަ

ުނވަތަ  56ުނވަތަ  55އެހެން އަންނަ ބަދަލުތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ަކނަޑއެިޅގެން 



އެކަހަލަ އަދަދެއް ިމގަާވއިުދގަ މާއްދާަގއި ލިޔެިފއްޔާ އެއަށް އަނެއްާކވެްސ 

ެއގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި ބަދަލުގެންނަން ޖެހިދާނެތީ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން 

 އެވަނީ ުޝކުރިއްާޔ.

 

 ފަބަރަކާތޫަޫ. ިޢއްޒަތްތެރި هللا ` އަްއސަލާމްއަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ނޑު މއަދުަި ުފރުޞަތުގެ ބޭނުން  ސުލައިާމން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީސް. އާދެ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ޑްރާފްޓާއިމެދު  8ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  2ހުށަހެޅިފައިވާ  މިކުރަނީ

ނޑުގެ ވިސްނުން  ޢިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން މިހުށަހަޅުއްވާ ޚިޔާލު އަުޅގަ

އެކަމުގަ ހުިރގޮތް ދަންނަވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގަތުމަށްޓަކާ. އެންމެފުރަތަމަ 

ގައި ިމއޮންނަ އެޖަލްސާެއއް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ދެލިކޮޕީގެ ޑްރާފްޓު 

އެހިސާބުން ހުއްޓާލަން ވާނޭ ަބއެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މާނަކުރައްަވއިފި 

ނޑަށް ވިސްނޭ  ނޑުނީކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މިތާނގައި ައޅުގަ އެޖަލްސާ މެދުކެ

ކޮށި ދިވެހިބަހުން މިލިޔެވިފައި އޮންނަނީަީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ސާފު ޢިބާރާތުން 

ނޑާލުމާއި އެއީ ދެކަެމއް. ހުއްޓާލައިފިްއޔާ ހުއްޓާލަ ންވާނޭ. ހުއްޓާލުމާއި ެމދުކަ

ނޑާލައިިފއްޔާ ދެން ައޅުަގނޑުމެން  އެހިސާބުން ޖަލްސާ ނިމުނީ. މެދުކަ

ތިބެންޖެހޭނީ. އެހެންނޫނީ ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ މިތާނގައި މިޢިބާރާތް 

ނޑަކަށް ފަހަ ރެްއގަިއވެސް ނުވިސްނޭ. އަެނއް އޮތްގޮތުން ޮއޅުންއަރާކަމަށް ައޅުގަ

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރ. އަޮތޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ނުަުކުތާއަކަށް އަުޅގަ

މެންބަރު އެވިދާޅުވި ވިދާުޅވުމަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވިދާުޅވިހެން 

އަޣްލަބިއްޔަތަްށވުރެ ެއކަކު އިުތރުވާ ވާހަކަ އެއް މެންބަރަކު. އަޅުަގނޑަށް 

ޑްރާފްުޓގައި ިމއޮތީ އަޣްލަބިްއޔަތު މާނަކޮށްދީފައި ެއގޮތަށް ލިޔެފަ. ވިސްނޭގޮުތގާ މި

އަޣްލަބިއްޔަތަްށވުރެ ެއއް މެންބަރަކު އިތުރުވަީނކީނޫން. އެެހންވީމާ މިމަޢާފްކުރައްވާތި 

އަޅުަގނޑު މީ އޭުރގެ ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް ނޫން. ެއހެންވީމާ ފަހަރެއްގައި 

ޮކމިޓީގެ މެންބަރަކަށް ޤަބޫލު ނުކުރަްއވަފާނެ. ޢަލީ ވަހީދު އަޅުަގނޑު މިއެ 



ފަހަރެއްގަިއވެސް އެހެންެވގެނެއްނޫން. ދެންމެ އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު 

ނޑު  ވިދާޅުވިފަަދއިން ެއވިދާޅުވި ިވދާޅުވުމަށް އިތުރުކޮށްލާ ޕޮއިްނޓެއްގޮތަށް އަުޅގަ

އޭެގއިތުރަށް  އެވާހަކަ މިދަންނަވާލަނީ. ެއވިާދޅުވީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އަދި

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވާ ނުކުތާެއއްމީ އަޣްލަބިްއަޔތު މީގައި މާނަކޮށްދީފައި 

މިއޮންނަނީ. އަޣްލަބިއްޔަތަކީ ެއއީ އިތުުރވުން. ފަހަރެއްަގއިެވސް ދެބައިކުޅަ އެއްަބއި 

އައުމެއް ނޫން އަޅުަގނޑަށް ިވސްނިފައި އޮތްގޮުތަގއި. އެހެްނވީމާ ެއވާހަކަ 

 ވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގަންނަން. ޝުކުރިްއޔާ.ދަންނަ

   

 ވަނަ ާމއްދާގައި މިބުނާ  8ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމގަާވިއދުގެ ޑްރާފްޓުގެ  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ުމޙަްނމަދު 

ނެފަ އެްއޗެއް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ސާފުހެން. އަދި މިހާރު މިމާއްދާގެ މިބު އިްބރާހީމް ދީދީ ވާހަކަެދއްކެުވން:

ނޑަށް ހީވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާަގިއ  020އޮތްގޮތުން އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި ެއއޮތް އޮތުމާިއވެސް ެއްއގޮތްވޭހެން. ޤާނޫުނއަސާީސގެ  ވަަނ  020ކަ

މާއްދާގަިއ އެބަބުނޭ މިޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްާދއަކަށް ުނަވތަ ބަޔަކަށް އެްއވެްސ 

ނީ ަރއްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ބަދަލެއް ނުވަތަ އުނި އިުތރެއް ގެނެވޭ

މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަުތ ލިބޭ ވޯޓަކުން ފާސްކޮްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ތަސްދީޤުކުރާ ޤާނޫނަކުންނޭ. މިހާރު އަޣްލަބިއްޔަތު މީޯކއްެޗއްކަމާއި ބެޭހގޮތުން 

ލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ަދްއކަނީ. މިަގވާއިުދގެ ޑްރާފްޓުަގއި އެބަބުޭނ މަޖި

މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބައި. ދެބައިކުޅަ އެއްަބޔަކީ ެއީއ އެްއވެސް ހާލެއްަގިއ 

އަޣްލަބިއްޔަެތއްނޫން. އެހެންީވމަ ދެބައިކުޅަ އެއްަބޔަށްވުރެ އެންމެމީހަކު ނަމަވެްސ 

އެންމެ މެންބަރަކު ނަމަވެސް އިތުރުެވގެން އެއަޣްލަިބއްޔަތަަކށް އެވަނީ. އެހެންވީާމ 

ނޑަެއޅިފައި  020ޑަށް ބުަރވެވެނީ ޤާޫނނުއަސާސީގެ އަޅުަގނ ވަނަ މާްއދާގައި މިކަ

އޮތްއޮތުމާިއ މިާއއި ގުޅޭހެން އިނގޭޯތ ެއްއގޮތްވޭހެން. ކޮންމެ ގޮެތއްިވޔަްސ 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިބުނާގޮުތން ވެއްޖިްއޔާ އަޣްލަބިްއޔަުތ ނުލިބޭކަމަށް ވަންޏާ 

ނުކުެރވޭނެ. އެހެންކަމަށް ވަންޏާ އެއޮތް ޖަލްސާައކުން އެްއެޗއް ފާހެއްވެސް 



އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ޖަލްސާއެއް ނުެވސް ބޭއްވޭނޭ. ެއސަބަބަކީ ބޭއްވުުމގެ ވަިކ 

ބޭނުމެއްވެސް ނޯވެދާނޭ އެެހންވެއްޖިްއޔާ. އެހެންވީމާ މިާޤނޫނުއަސާސީގެ މިބުނާ 

ާކ ވަނަ މާްއދާގައި މިބުނާ ެއއްޗަ 8އެްއޗެްއގެ ރޫޙާ މިަގވާއިުދެގ ޑްރާފްޓުގެ 

ނޑަށް ހީަވނީ  ވަނަ މާއްާދގަިއ  8އަޅުަގނޑު ދޭތި ައޅާިކޔާލާ ިވސްނާލާއިރު އަުޅގަ

މިއޮތްގޮތް ހަމަ ރަނގަޅުހެން. އެހެންވީމާ އެއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނުޑ 

 ހުށަހަޅަން ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ރު އަޙްމަދު ސަމީރުގެ ފަރާތުްނ އާދެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް އެިދވަަޑއިގެްނފައި އޮތް ފުރުޞަތެއް  އަޅުަގނޑު މަޢާފަށް އެދެން. ައދި އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ިމއެރުވީ ތަންޮކެޅއް ލަސްެވއްޖެ. އެހެންނަމަެވސް މިހާރު ފުރުޞަތު 

 . އަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ސަމީރަށް

 

ނޑު ހަމަ ޤަބޫލުުކރަން އިނގޭތޯ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 އެކަހަލަކަމެއް ދިމާވެދާެނކަމަށް. އެއީ މައްސަަލއެއް ނޫން އިނގޭތޯ.  އަްޙމަދު ަސމީރު 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި  ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަނަ މާއްާދ  8ދަްނނަވާލީ އިޢްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

ޢަލީ ނަޞީުރ هللا އާއި ގުޭޅގޮތުން ހދ. ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތި ވެދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ  ވިދާޅުިވކަހަލަ މައްސަލަެއއް ައޅުގަ

ނޑުމެން  ނުފެންނާތީ އާއި އަދި ެއފަދަ ކަންތައްތަކުގެ މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ންތައްަތްއ ވަިކ ގޮތްަތކަކަށް ޢަމަލުުކރަމުން އެބަގެންދަަވއޭ. ޕްރެކްޓިކަލީަީ އެކަ

އެހެންކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ެއވާހަަކވެސް ދަންނަވާލަންށާ އެކުަގއި. 

އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ކުއްިލކަމެއްަގއި ބޭރަށް ނުކުމެލަންަް ވެއްޖެނަމަ އަދި މީގަިއ 

ނޑުމެން ބެލެމުން ދިޔައިރުވެްސ  ކުރީަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އަުޅގަ

އޭގެތެޭރގަިއވެްސ އެަބއޮތް ެއހެން ނުކުންނަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރަކު ކޮޅަށް ތެދުވެަވޑަިއގަތުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ޢިއްޒަނަފުޅާއި އެުކަގ 



 ބޭރަށް ނުކުމެވަޑަިއގެންދާނޭ. އަދި އެނބުރި މަޖިލީސް ޖަލްސާއަށް

ވަދެަވޑަިއގެންނެވިދާނޭ. ހަަމ އެާއއިެއކުާގ ޖަލްސާ ދޫކުރަްއވާ ަވޑަިއގަންނަާވ 

ނޑަށް ހީވަީނ  ކަމަށްވަންޏާމުވެސް ޢަމަލުކުަރއްވާނެ ގޮތްތަެކްއގެ ވާހަަކ އަުޅގަ

ގަާވއިދުގެ ފަހަތުންވެސް ައންނާނެހެން. އެހެންވީމާ މިމާއްދާގެ އެތަންކޮުޅެގ 

ނޑަށް ނުފެންނާތީ އެވާހަަކ ދަންނަވާލަން މައްސަލަެއއް އަުތވެދާނެކަމަްށ އަ ުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް 

ރ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު އެިވދާޅުވިފަދަ މައްސަަލއެްއ 

ވަނީ. އެީއ ވަކި އަދަދެއް މިތާކު ަކނޑައަޅަން ދަިތވާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީ

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ މިއަދުވެސް ުނވަތަ މާދަންވެސް އިތުުރވެްސ 

ވެދާނެ ބައެއް. އަދި އިތުުރކުރެވިދާނެ ބައެއް. އެހެންކަމަށް ވަންޏާމު ޚާއްޞަ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކުލެވިގެްނވަނީ ަވޒީރުން މަޖިލީހާއި އެުކަގއި ކަމަށްވާީތ 

ލީހުގެ މެންބަރުން އިތުރުވާ އަދަދުން ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ އަދަދަށް ވަޒީރުްނގެ މަޖި

ބަދަލު އަންނާނެކަމަށް ފެންނާތީ އެވާހަަކވެސް މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. ދެން 

އަދި އޭގެ އިތުރުން ފުވައްުމލަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެހުށަހެޅުއްިވ 

ނޑު ތާއީުދކުރާވާހަ ކަ ދަންނަވާލުމަށް މިުފރުޞަތުގަ ބޭނުންކުރަން ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 ަވނަ މާއްދާއަށް  8އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ  އަޅުަގނުޑވެސް މި  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިން. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ދެއްވި ކުަޑކުޑަ  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

މުހުލަތުގަ އެކަންވަނީ ައޅުަގނޑު އަނބުރާ ގެެނއްސަ. އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙެްއ 

ހުށަހެޅިން މިދެލިކޮޕީގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ ކުެރވޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

 28ވުެރ އިުތރަށް މަދުވެގެން އެްއ މެންބަރަކު މިޢިބާރާތް ދެބައިކުޅަ އެއްަބޔަށް

ނުޑ  7އަކުރަށް ެއއޮތްތަން  އަުކރަށް ބަދަލުކޮށްލާފަ އެއީ އަޣްލަބިއްޔަތު. އަުޅގަ



ހުށަހެޅީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްަޔުތ 

ހެންނަމަވެްސ ގާތްަގނޑަކަށް ހަމަ ޙާޟިރުވުމުންނޭ މިގޮތަށްއެަބިއ ގެނެސްގެން. އެ

ނޑު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެީޅ  އެްއވާހަަކއެއް މިބުނަނީ. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ދެލިކޮޕީގަިއ އޮްތގޮތް ތަންޮކެޅއް މީހުންނަށް މޭރުންވާލެއް ބޮޑުވާނޭ އަޣްލަބިއްޔަުތ 

ނުޑގެ ިވސްނުމަށް  މިހެންއޮތީމާ. އެހެން ހިތަށްއަރާ މިކަމަށްަް ކުޑަކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްވި މުހުލަތުަގިއ  އައީތީ އެގޮތަށް ހުށަހެޅި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުވަތަ ކުޑަުކޑަ ހިނދުކޮޅުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުންކޮޅެއް އެުކވެަލއިގެްނ 

ނުޑވެސް ހުށަހެޅުން  ދެއްކި ވާހަކަެއއް ެއއީ ރަނަގޅު ގޮތެްއކަމަށް ފެންނާތީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދެންމެ މިމަޖިލީހުގެ ފްލޯރ  އަނބުރާ ގެނައީ. ދެން ދެވަަނކަމަކަށް އަުޅގަ

އިން ފެނިގެންދިޔަ ކަމަކުން ެއއީ ރ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ރިޔާސަތަށް 

ކުރެްއވި އިޝާރާތަާކއި ގުިޅގެން ރ. އަތޮުޅގެ އަނެްއ މެންބަރަކު ވާހަކަފުުޅ 

ނޑަްށ އަމާޒުކުެރއްިވގޮތުން ދެރިޔާަސތު މިފްލޯރ ގައި ހިނ ގަނީ ބާއޭ އަުޅގަ

 މޭރުންވާފަދަ ގޮތެއް މެދުވެިރީވތީ ރިޔާސަތަށް މިވާހަކަ ފޯރުޮކށްލަން ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތގާ އެްއވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 

 މިއޮތްގޮތުން ެއގޮތަްށ  ވަނަ މާއްދާަގއި މިހާރު 8މެންބަރަކު މި  ރަޝީދު ޙަސަން 

ފާސްނުކުރާކަށް ވިދާޅެއްުނވޭ. ހަމަގައިމުވެސް ބަެއއް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވަރަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސުވާލުކުަރއްަވއިފި މިމާއްދާަގިއ މިބުނާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްަބއި 

ތުރުވުަމކީ ކޮބައިކަން ނޭނގޭތީ. އެއަްށވުރެ އިތުރަށް މަދުވެެގން އެއްމެންބަރަކު އި

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު އެއީ ދޭތެރެއަކުްނ  މިހާރު އަޅުގަ

ބަދަލުވެދާނެ އަދަދެއްކަން. ެއަކމަކު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހެއްގައި އިށީންނައިުރ 

ންގެ އަދަދަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެން ޖެހޭހެން އެހިނދު މަޖިލީހުގެ މެންބަރު

ނޑުމެންނަށް އެނގޭީނ ދެބައިުކަޅ  ކިހާވަރެްއކަން. އޭރުން ަކންނޭނގެ އަުޅގަ

އެއްބަޔަްށވުރެ އިތުރަށް މެންބަރުން ޙާޟިރުވެއްޖެކަން، ނޫންކަން. އެހެންވީމާ 



މިސުވާލު ކަންނޭނެގ މިކުރެެވނީ އިނގޭތޯ. މިސުވާލު ިމޮގތަށް ކުރީމާ ެއކިފަހަރު 

ކަަމކު ޙަޤީޤަތުގައި ުމކުރެވޭ ުސވާލަކީ މަޖިލީހެއްަގިއ އެކި ޖަވާބު މިދެވެނީ. އެ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުންދާއިުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ އެހިނދު 

އެޖަލްސާ ބާްއވާ ދުވަހު މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަީކ ކިހާވަރެްއކަން. ހަމަ 

ވަީނ އެހިނދު ޖަލްސާަގިއ އެގޮތަށް ވޯޓުލުމުެގކުރިން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ަބއްލަ

ތިއްބެވީ ކިތަށް މެންބަރުންަކން. އެހެންވީމާ ޙަޤީޤަތުގަިއ މިބެލެނީ ދެބައިކުޅަ 

އެއްބަޔަްށވުރެ އިތުރަށް ެއއްމެންބަރަކު ޙާޟިރުވެ ހުރިތޯ ނޫންތޯ ނޫނީ ޖަލްސާ 

ކުރެޭވއިރުަގިއވެސް. އެހެންީވމާ މިކުރެވޭ ުސވާލަީކ ޙަީޤޤަތުގާ މި މަޖިލީހުގެ 

ތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މިޖަލްސާ ބޭއްޭވއިރު ނޫނީ މިޢިއްޒަ

ނުޑ  އެޖަލްސާެއއް ބޭއްޭވއިރު ެއއީ ކިތަށް މެންބަރުންތޯ އެސުވާލު. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ އިނގިރޭސިބަހުން ބުނާނަމަ  ޤަބޫލުކުރާގޮތުގާ މިއަދަދު ައުޅގަ

ސޯލެއް ނުކުރެވޭނެ.  އަންނޯނެއްގެ ގޮތުަގއި ބާްއވާިއގަނެއް މިީއކުއޭޝަން

އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ ެއިކފަހަރު މިއަދަދު ބަދަލުވަމުން ހިނގައިދާނެކަން. 

އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެނގެންޖެހޭނެ މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

އަދަދަކީ ކިާހވަރެްއކަން އެުސވާލު މިކުެރވެނީ. އެހެންވީާމ އެުސވާލަށް ޖަވާެބއް 

އްޔާ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އެްއގޮތަކަްށވެްސ މިމާއްދާ އޮތްގޮތުން ދެަެއްަވއިފި

އެމާއްދާަގއި ބުނާ ެއއްެޗްއ ނޫންކަންނޭނގެ އޮޅިގެްނ މިއުޅެނީ. އެކަމަުކ 

ނޑުމެންނަށް އެނގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  މިމާއްދާއިން ލާޒިމްކުރޭ އަުޅގަ

 ޔާ. އަދަދަކީ ކިހާވަެރއްކަން ވަރަްށބޮޑަށް ޝުކުރިއް 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ަމޖިލީސް އެކުލެވިގެްނާވގޮތް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީސް އެކުެލިވގެންވާނީ ތިީރަގއިމިވާ މީސްމީހުންެގ 

ންބަރުން، މައްޗަށޭ. ވަޒީރުްނގެަެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެ

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ބާްއވާ ޢާންމު އިންތިޚާބަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުަތކުން ހޮވާ 

މެންބަރުން، މިގޮތުން ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ޮހވާ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ރަްއޔިތުންެގ 



ަް ހޮވާފަިއވާ މެންބަރުންެގ އަދަދާއި ެއއްވަުރ  މަޖިލީހަށް އެދާއިރާއަކުން

ވާންޖެހެއޭ އެްއވަރުގެ އަދަދެކޭ. ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  އަދަދަކަށްވެސް

މެންބަރުން. ދެން އެހެންވީމާ މިގޮތަްށ މިއޮންނަނީ. ދެން  8ޢައްޔަންކުރާ 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މާއްދާގެ ެއއްވެސް މައްސަަލއެްއ 

ތިއްބެވިނަމަވެްސ އޮތްހެނެއް ހިޔެއްުނވޭ. ެއީއ ކޮންމެ އަދަދަކަށް މެންބަރުން 

އެތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަްށވުރެ ެއްއ މެންބަރަކު ގިނައިން 

ތިއްބަަވއިގެން ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާނީ އަދި ކަމެއް ފާސްވާނީވެސް. އެހެންވީާމ 

މިހާރު މާއްދާ އަވަހަށް ނިންމާލެވޭނެ ގޮތެްއވޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑު ދަންަނވަން. ދެން ޖަލްސާަގއި ބައްލަވާދެްއވުން ވަރަ ށްބޮޑަްށ އެދޭވާހަަކ އަުޅގަ

އެްއވަގުެތްއގައި ދެރިޔާސަެތްއ ހިނގަމުންދާކަމަށް ހީފުޅުކުރައްވާނެ ތަނެއްނެތް. 

އެހެންނަމަވެސް ަގާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެިރ 

އެއާބެޭހ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަްއ މެންބަރު އެކޮމިޓީަގއި ެއވާހަކަ ދެކެވުުނގޮތާއި 

ދަންނަވަމުން ގެންދާނެ ެއއީ. އާދެ މިހާރު އިތުުރ އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ 

އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނެތް. މިމަޢުޟޫޢުގައި ވާހަކަފުުޅ ދައްކަވަްނ ކުރިންެވސް 

ވާހަކަފުޅު ދެްއކެިވ ދެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އަނެއްކާެވސް އެދިަވޑަިއގެންަފިއ 

ވަަނ  8. ދެން އެހެންވީމާ، ެއ ދެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ދެން އެބަވޭ

ނުޑ  މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަެދްއކެމުގެ ފުރުޞަތު މިހާތަނުން ނިންމާލަން އަޅުގަ

ޤަސްދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. އާދެ، މާޅޮސްމަޑުލު ުއތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.

 

ނޑު އެްނމެ ފުރަތަމަ  ުއތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން ބޭނުން މ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު  މެންަބރު އަލީ ަވޙީދު 

ގަތީއޭ. ސުލައިމާނުގެ އަރިހުން އަުޅަގނޑު އެ ދެންނެވި ގޮތުން ުކޑަކޮށް އޮިޅވަަޑއި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑވެސް ބޭނުންވީ ވީާހވެސް ލުއި ގޮެތއްަގއި ތަންކޮެޅއް މާނަ ފުންގޮތެްއގަިއ 



ނޑު އެ ރޫުޙގަިއ މި ހުރީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ،  ދަންނަވާލެވޭތޯއޭ. އަިދވެސް ައޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  8އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި އަުޅަގނޑުގެ މަޤްޞަަދކީ މި ަގވާިއދުގެ 

ރާތުން، އަުޅަގނޑު ކޮންމެހެން ނުބުނުމެްއ ނޫން. އަޣްލަބިއްޔަަތކީ މި ބުނާ އިބާ

ކޮބައިކަން މަޖިލީހެއްގެ ނުަވތަ ޖަލްސާއެއްގެ ދެބައިކުަޅ އެއްބަޔަްށވުރެ އެންމެ 

މެންބަރަކު އިތުރުވެއްޖެނަމަ ެއވަނީ އޭގެ ޒާުތަގއި އޮޓޮމެޓިުކން އަޣްލަބިޔަތަށް ކަން 

ޑަކީ ކުރީގެ ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީެގ އޮޅިގެެންއވެސް ނޫން. ައދި އަޅުަގނ

މެންބަރެއްވެސްމެ، މި ދެންނެވީ ކުރީ ފަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރިއިރު. 

އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްވަީނ 

އެަތކެއް މެންބަރުން ހިމެނިވަޑަިއެގންވާ މި ކޮމިޓީަގއި މި  022އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި 

ސާގައި ައޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރެވެމުން ދާއިރުަގއި މި މަޖިލިސްގައި މިއަުދ ޖަލް

ތިއްބަވަން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު އެއީ ރިޔާސަތުްނ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޢުލާުނ ކުރައްވަންޖެހޭނެ އަދަދެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ގޮްތ ވަރަށް ސާފުކޮށް ދެންމެއަކު ޤާނޫނުއަސާީސަގއި އެ ާމއްދާ އޮތް 

ނޑު ހިތުން ދަންނަން އެ މާއްދާ. އެހެންވީމާ، ެއއީ  ވިދާޅުވެެދްއވައިފީމު، އަުޅގަ

އޮޅިފައި ފަހަެރއްަގއިެވސް ވާ ކަމެއްނޫން. ައޅުަގނޑު ހިތުްނ މިތަނުގައި ެއއްވެްސ 

ބޭފުޅަކު ނުވަތަ ރާއްޖޭގަިއ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެ މާއްދާ ހިތުން 

ނޑުވާނީ އޭގެ އެންމެ ފަހު ސަފުގައި ހުންނަ އެަކކަްށ ދެނިވަޑަިއގަންނަ ވާނެ. އަުޅގަ

ނޑަްށ  ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މި އުޅޭ ގޮަތކީ އަުޅގަ

އޮޅިގެންެނއް ނޫނޭ އެހެން ަދންނަވާލީކީ. ހަމައެކަނި ެއއީ އަޅުަގނުޑގެ މަޤްޞަދަީކ 

ނޑު ދަން ނަވާލާ ިހތްވޭ ހަމަ ޔަޤީނުން ިމ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދެން އަުޅގަ

ގަާވއިދު ހެދުމުގެ މަރުޙަލާގައި މިގޮތަށް ގެންެދވުނު ކަމުގައި ވީނަމަެވްސ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މައްދާތައް ާފސްކުރާ މަރުހަލާގައި އެއިރު ެއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއ 

މާއްދާއެއް ފާްސކުރެޭވ ދުވަުހ އެ ދުވަުހގެ ޤާނޫނީ އަަދދަކީ ކޮބަިއކަން ހަމަ 

ނުން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރައްވަންޖެހޭނެ. އެއީ ޤާނޫނީ މައްސަލައެއް، ޔަޤީ



ޤަނޫނުއަސާސީ ހަދަމުން ދާއިރުގައި އެ ދުވަހު އެ ަރއްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ 

މެންބަރުންގެ، ވަޒީރުްނގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ، ޤާނޫނެއްގެ މަތިން ހޮވޭ 

 8މްހޫރިއްާޔ ޢައްޔަނުކުރަްއވާ ބަޔަކާއި އަދި އޭގެ ތެޭރގައި ަރއީސުލްޖު

ނޑު ޢިްއޒަތްތެިރ  މެންބަރުންނާއި މިހެން ހުންނަ ޢިބާރާތްތަކެއް ހުރުމުން އަޅުގަ

ނަޑއަޅަން ނުޖެހޭނަމަ  ރައީސްެގ އަރިުހގަިއ ދަންނަާވލަން މިއުޅެނީ ަވކި އަދަދެއް ކަ

ނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތިވިދާުޅވި މޭރުމުން އެއީ އަޅުގަ

 93އެްއޗަކަށް ވީނަމަ އެ ާމއްދާެގ )ހ( ގަިއ އިންނާނީ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އިްނނާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި 

ނުޑ  ނުހިމެނޭ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުގެ ދުލުން މި ފަދަ ޢިބާރާތެއް މި މަޖިލީހަށް ހާމަކުރައްވަްނ  ހީކުރީ އަޅުގަ

އެްއވެސް ބޭފުޅަކު މަސައްކަްތ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް. އެެހންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ހިތުން ބައެއް ބޭފުޅުން ޭބނުންވަނީ ކަންނޭނގެ މި  މިއަދު މި ހާމަކޮށްލީ އަޅުގަ

 ގޮތަށް މިހެން ހާމަކުރުވަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.  ތުުރބުރީ މެންަބރު އަިރއަތޮޅު އު

 އަޅުަގނުޑވެސް ގާތްަގނަޑކަށް ބުނަން ބޭނުންވި ވާހަކަިއގެ ބޮޑުބައެއް  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

އެހެންނަމަވެްސ ރ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދެންމެ ހާމަކުރައްވައިފި.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ިރޔާސަތަށް ުސާވލެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންީވ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގައި ބައިވެރި ކޮށްެދއްވާނީ މި ކުިރމަތީގައި މިއޮތް ޗާުޓގެ 

އަދަދަށްތޯ. އެގޮތަށް މި ުސވާލު އުފެދުނީ ަވޒީރުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ 

ރިޔާސަތުން އިޝާރާތްކުެރއްވުމަށް ގުިޅގެްނ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް  މިގޮތަށް ދެންމެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 



އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކާ ދަންނަވާލަން މިވަގުތު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނުހަދާ މި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން 

ޮގނޑި. އެހެންނަމަވެްސ  000. 000އްބަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަަދދަކަށްމިވަނީ ތި

ނިޑ ހުސްކޮށް މިަވުގތުވެސް އެބަހުރި. ދެން  މިވަގުުތވެސް މީެގ ތެރެއިން ތިން ގޮ

ނަޑއަޅަީނވެސް ޤާނޫނުގެ  ނޑި ހުްސވި ކަމަށްވެސް ކަ ވަނަ މާއްާދގަިއާވ  97ގޮ

ތޮޅެއްގެ މެންބަރުން އާދެ، ެއއީ ައއްުޑއަތޮޅު ހަމަތަކުގެ މަތިން. އެގޮތުން ިމހާރު ދެއަ

ނިޑއަކަްށ  މެންބަރާ އަދި ށ.އަތޮޅުެގ މެންބަރު އެބޭފުޅުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގޮ

އިނތިޚާބުވެ ވަަޑއިގަތުމާ ުގޅިގެން އެބޭފުޅުން ޮގނޑިްނ އިސްތިއުފާ ެދއްާވ 

ގެންދެވޭ. ދެން އެބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކުރުުމެގ ކަންތައް މިހާރު ކުރިއަްށ އެބަ 

ރ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވަރަްށ ސީދާކޮށް ދަންނަވާލި 

ދަންނަވާލުމަށް ވިދާޅުވާންއޮީތ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޤާނޫނުގައި 

ނަޑއެިޅގެން ަވކި އަދަދެއް މިތައް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެިވގެްނާވ  ކަ

އް އެކުެލިވގެންވާެނއޭ މިހެން ޤަނޫނަކު ބަޔާންކުރެވިަފއި ނެތް. ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހެ

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް 

ވެަވޑަިއގެންނެވުން މަނާކުރާ ާޤނޫނެއްވެސް ނެތް. އެހެންވީާމ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ކަށް ވެވަޑަިއގެްނނެވުމުން އެބޭފުޅަކު މި މެންބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަ

މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން. 

އެހެންވީމާ، މިހާތަނަށް ހިނގާފައި ހުރި މަޖިލިސްތަްއ ހިނގާފައިވަީނވެސް ިމ 

ތެރެއިން  ގޮތަށް. އަދި މިހާރު ތިއްބެވިަި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ތިއްެބވި ބޭފުޅުން މި މަޖިލީހުގެ 

ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން ހުާވކުރަްއވާފައި ވަނީވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން 

ހުވާކުރެްއވި އިރުަގއިަި އެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެިނވަަޑއިގެންަް އެބޭފުޅުން 

ގެ މެންބަރުން ހުވާވެސް ކުރަށްވާަފއިވަނީ. އެހެންީވމާ، މިހާރު ހަމަޖެހިފާވާ މަޖިލީހު

ޮގނޑި. ދެން އަޅުަގނޑު އެދެނީ މިމަޢުޟޫޢުގައި މިަވގުުތ  000ގޮތުން މިވަނީ 



ނޑުމެން ބަހުސްނުކޮށް މާއްދާ ފާސްުކރުމުގެން ކަންތަަކއިގެްނ  ދެން އިތުރަށް އަަަުޅގަ

ފުރުޞަތު އެހެން ފަރާތަކަށް ނުދޭންަް  ކުރިއަަަށް ދިއުމަށް. އާދެ، ދެން މި

އަޅުަގނޑު ޤަސްދުުނކުރާ ާވހަކަވެސް ދެންނެވިަފއިވާނީ . އެހެންވީމާ، ދެްނ 

ވަނަ މާދާ މިހާރު ޑްރާފްޓުަގއި އޮތްގޮތަްށ  8އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލަނީ  

ވަނަ ާމއްދާ އަިދ  8ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަންނަވާ ޭބފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުމަށް. އާެދ 

 ފަހަރު ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން އޭގެފަހުންދެން ވޯަޓށް ދަންނަވާލާނީ. އެއް

 

 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދެވަަނ ދެލިކޮޕީގަިއވާ ގޮތަށް  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

  ވަނަ މާއްދާ އިްއވުން.  8ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

 

 

މާއްދާ އޮންނަން  8އެހެންވީމާ، މިހާރު ދެންމެ ތިއެއްެސވި ގޮތަށް ަގާވއިދުެގ  ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ފެނިވަޑާންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން  އެދެން.

 
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 82  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 68  ވޯޓު ދެްއވީ:

 03     ވޯޓު ނުދެްއވާ:
_____________________________________________________________ 

 



ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އެ އޮތްގޮތަށް  8އެހެންވީމާ، މި ގަާވއިދުގެ ދެަވނަ ދެލިކޮޕީގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން:  

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ގަާވއިުދގެ ދެލިކޮޕީގެ  ވަނަ  9ފާސްވީ. ދެން އަޅުގަ

މެދުަގއި ބަހުސްކުރުމަްށ އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޔާސަތުްނ އެ މާއްދާ އޮްތގޮތް މާއްދާއާ

 ދަންނަވާލާނަން.

 

  

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދެވަަނ ދެލިކޮޕީގަިއވާ ގޮތަށް  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ވަނަ މާއްދާ އިްއވުން. 9ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

 

 

އާދެ މިމާއްދާއަށްެވސް ިއޞްލާޙެއް ފޮނުއްަވވާފަިއ، އެހެންނަމަވެސް ފަހުން  ސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކޮށްލި ބައްދަލުކޮށްލުމުގައި އެ މެންބަރު އެއިޞްލާޙު ކުިރއަށް 

އޮތް  ނުގެންދިއުމަށް ވާހަކަފުޅު ަދްއކަވާފަިއވަނީ. އެހެންވީމާ، ިލުއމުން  ހުށަހެޅިފައި

އިޞްލާޙެއް މިމާއްާދއަކަްށެވސް ނެތް. ދެންަް ހަމަ ކުރީފަހަރެކޭ އެްއގޮތަށް 

ކުޑަަވގުުތކޮޅަކަށް ައޅުަގނުޑމެން ބަލައިލާނަން ދެން އިޞްލާޙެއް ނެތިްއޔާ 

ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ާމނައެްއވެސް ނެތްަްކަމަށް ގިނަ މެންބަރުން 

ހެންނަމަވެސް ހަމައެކަނިަި ދެަެކިވަަޑއިންނަވާ ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެ

ނޑު ލަސްނުކޮށް  ވޯޓަށް  ވިސްނާލެްއވުމަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާފައި އަުޅގަ

 ދަންނަވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



އާދެ އިޞްލާޙެއް ލިއުމުން ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާލޭގެ މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އަޙްމަަަ ދު އާޠިފް އެދިވަަޑަަިއންފައި އެަބއޮތް. އެހެްނވީމާ، އެބޭފުޅާއަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން 
 

ނޑު އޭރު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

އްތަރެްއގެ ޢިަިބާރާތެއް ކިޔުަުން ވަކި ަވއްތަެރއްގެ ސޮަލވާތެްއ ނުވަތަ ވަކި ވަ  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ރައީސަށް މަަަޖުބޫރުކޮށްފައި ނުބާއްވަން އަޅުަގނޑު ހިތަށް ވަންނާތީ ހުށަހެޅި 

އިޞލާޙެއް. އެހެން ނަމަވެްސ ދެން ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުުމަގއި ގިނަބޭފުޅުން ވާހަަކ 

. ދެއްކެިވއިުރގައިަި  ެއގޮތަްށ ހުށަނާޅަން ޙިޔާލު ދެއްވީމަ އަނބުރާ ގެންދިއައީ

އަދިވެސް ައޅުަގނޑަށް އެބަެފނޭ އެކަމަކު މި މާއްދާން ކުޑަ އުނިކަމެއް ެއއީ މި 

ސޮލަވާތްެވސް މިއޮންނަނީ މިހެން މެންބަރުންނަށް އަޑުއިވޭ ވަރަށް މަޖިލީހުގެ 

ނޑަށް ފެންނަނީ ދައްކަވާ ހަމަ ހުރިހާ  ރައީސް ކިއުމަށް ފަހުަގއޭ ދެން އަޅުގަ

ދައްަކވަން. ަމއިެކއްވެްސ ބެހެއްޓިފަިއ  ވާހަކަެއްއވެސް ހަމަ ައޑުިއވޭވަރަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ،  މިހުންނަނީ. ކޮންމެހެން އޮންނަންަްޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ނޫންހެން އަުޅގަ

ނޑު  އެީއކީ ައޑުިއޭވވަަަރަަަށް ެއއްޗެހި ވިދާޅުވުން. ދެން ީމެގ އިތުރުން އަުޅގަ

ަަޅުަގނޑުމެންނަަަށް ޕް ރެކްޓިސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަިދ އެއް ޕޮއިންަޓކީ އަ

ކުރެވެމުން މިހާރު މިދާ ލިުއަުމުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމާ މަޖިލީހުގައި އިޞްލާޙު 

ހުށަހެޅުމާ ތާއިދުކުރުމާ މިކަންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު މިހެދޭގޮތަކީ ލިޔުމުން 

ހުށަހަޅާފައި އަނެއްކާ ލިޔުުމން ނޫންގޮތަކަށް އިޞްލާޙު އަނބުރާ އެބަގެންދެޭވ 

. ިމެވސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންވެާދނެ ކަަަމެއްބާއޭ މިހާރު ޖަލްސާގައި ނޫންގޮތަކަށް

އަޅުަގނުޑ އެބަ ހިތަށް އަރާ. އަޅުަގނުޑވެސް ިމަކންކުރެވިފަިއ ެއއޮތީ 

ނޑަށް ހީވަނީ ލިޔުމުން  އެހެންނަމަވެސް. ޕްރޮސީޖަރަްލ ގޮތަށް ވިސްނާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅުން ނުވަތަ މަޖިލީހުގައި މިވެނިކަމެއް ކުރުން މިކަންތަ އްތަކަށް އަުޅގަ

ސަމާލުކަން ދީގެން އުޅޭއިުރ ކޮންމެވެސް އެްއ އުސޫަލކަށްހެން މިކަން ކުރެވެްނވާނީ 



ނޑު  ވަރަށް ކޮންފިުއސިންންގް ޮގތަކަށް އެަބވޭ ަބއެއް ބޭުފޅުންނަށް. އަުޅގަ

ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމަށްވެްސ ދިއައިން. އެހެންނަމަވެސް މިތާ ގިނައީ ނުރަސްމީ 

މަށް ނުަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ގިނައީ. އެބޭފުޅުން އަތްަްޕުޅުަގއި އެބަހުރޭ ބައްދަލުވު

ލިޔުމުން އައިސްަފއި ހުރި ިއޞްލާޙުތަށް. އެބޭފުޅުން ވަަރށް ކޮންފިއުްސވޭ އެބަ 

މިއީ ޞްލާޙެއްހެްއޔޭ ނުވަަތ ނޫންހެއްޔޭ. މި އަނބުރާ ގެންގޮސްަފއި އޮްތ 

ތަކެްއ އެބައާދެ. އެހެންވީމާ، އެްއޗެއްެހއްޔޭ ނޫންހެއްޭޔ މިކަހަލަ ސުވާލު

ަެސް ގެންގޮްސގެން ނުވާނެހެން  އަޅުަގނޑަްށވެސް ީހވަީނ އަނބުރާވެ

ަެީއ އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ  އެަްބޭފުޅުންނަށް އެނިގަވޑައި ނުގަންނަވާަާ ގޮތަކަށް. އެ

ފާހަގަކޮށްލުމަަަށްޓަކާ އަުޅަގނޑު މިރުފުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 ވަނަ މާއްާދ އިޞްލާޙު  9އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެިދ ދަންނަވާލީ މި  މުހަންަމދު ަމޖުދީ އިްބރާީޙމް 

ނޑަްށވެްސ ހުށަހެޅިގެން އެކަމަށް ވާހަކަެދކެވުނު ނުރަސްމީ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ބައްދަލުވުުމގައި އަުޅގަ

ބައިވެރި ެވވުނު. އަަަޅުަގނަޑށް ދެންނެވުނު މީގެ މާނަައކީ ކޮބާަާބާއޭ އެހިނދުގަިއ 

ނޑުމެންނަށް މާނަ ވިދާޅުވެދޭ ފެންވަރުގެ މީހަކު އިންނެވީމާ،  އެތަނުަގއި އަަަުޅގަ

ގެ މިފަދަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގއި މިބުނާ އެއްެޗއް ސާފުކޮށްެދއްީވ. އަޅުަގނޑުމެން 

ލިޔުމެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަީކ އަކުެރއް އަދި ބަހެއްަް އޮްނނަ ބަޔަކަށް ވާހިނދު 

ނޑު  ނޑުމެންނަށް އެނގެންވާނެ. މިަކމަށްވެސް އަުޅގަ އޭގެ މާނަ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  މަރުޚަަަބާކިޔަން އަދި މިގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދަންވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ގައިުމވެސްަް ާތއިދުކުރަން. ެއހެން ނަމަވެސް އެހެން މީހަކަށް ނޫނީ އަުޅގަ

ބަހުގެ މާނަ ނޭނގޭ މީހުނަށް މީގެ މާނަ އިނގޭ ގޮެތއްަގއި ލިޔެފައި އޮންނަން 

 ވާނެކަމަށް ފެންނަ ވާހަކަ ހާމަކޮށްލަން ޝުކުރިއްާޔ.

 



 ވަނަ  9އާދެ، މިހާރު މި އަަަޅުަގނޑުެމން ބަހުސްކުރާ މާއްދާއަީކވެްސ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

މާއްދާ. މި މާއްދާައީކވެސް ުކރިން އެްއވެްސ ކަހަަަލަ ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަިއވާަާ  މުަޙއްަމދު ވާހަަކދެއްެކވުން: 

ނޑަަަށް ފެންނަނީ މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް  މާއްދާއެއް ނޫަޫން. އެހެންވީާމ އަުޅގަ

ހަށް ފާސްކޮށް ގޮތުން މި މާއްދާވެސް މި ަގާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕގައި މިއޮތް ގޮަތށް އަވަ

 ނިންމާލަން ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ހިތުން ކޮންމެހެން މިވާހަކަ ކޮންމެހެން  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ރަސްމީގޮގުން ދަންނަވަން ނުެޖހޭވެސް ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް  މެންަބރު އަލީ ަވޙީދު 

ޮތޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންަްމަދު އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ޅ. އަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި މާއްދާ މިހާރު ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓުކޮށްގެން 

ގެނަިއގޮތަށް ތާއިުދކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ދެން ކޮންެމހެން ނުޖެހޭކަންނޭނގެ 

ދު ކުރާަކއްވެސް އެ އަޅުަގނޑަށް ހީާވގޮތުން ެވއްިޖއްޔާ ހުށަހެޅުނަކަސް އަދި ާތއި

ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ގެެނސްފައި އޮްތގޮތަކަެށއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގނޑު 

ހިތަށް އެރީ މަސައްކަތް ައވަސްކޮށްލުުމގެ ގޮތުން ނުަވތަ އިތުރު މާއްދާއަކަްށ 

ދިއުމުގެ ބާެރއްެގ ގޮތުން ެއއްބޭފުޅަކު ހުށަހަޅާ އެއަްށ ތާއިދު ލިބުމަކީ އެއީ 

ނޑު ރިޔާސަތަށް ތަން ކޮެޅއް ަފސޭހަވާނެ ކަމެްއކަމަށް ފެންނާތީވެ އަުޅގަ

 ތާއިދެްއގޮތުަގއި ދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްާޔ.

ނޑު މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން މި ވޯޓަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ދެން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  9ގަިއ ދަންނަވާނަން. އާދެ ަގވާއިުދެގ ދެލިކޮޕީގެ ދެވަނަ ލިއުމު 

ލިޔެފައިވާ އޮްތގޮތް ވޯޓަށް ަދންނަވާލުމުގެ ކުރިން އަދި ެއްއފަހަރު މެންބަރުންނަަަށް 

 މާއްދާ ދަންނަވާލާފައި ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނީ.

  

  



ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދެވަަނ ދެލިކޮޕީގަިއވާ ގޮތަށް  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ވަނަ މާއްދާ އިްއވުން. 9ގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ރައްޔިތުން

 

 

ވަަނ މާއްދާ އޮންނަަަން  9އާދެ، ދެންމެ ތިއެއްެސވިޮގތަށް އެމާއްދާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާަާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 82  ެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއް

 77  ވޯޓު ދެްއވީ:

 4     ވޯޓު ނުދެްއވާ:

____________________________________________________________ 

 

ވަނަ ާމއްދާ މިހާރު ގަާވއިދުެގ ދެވަަނ ދެލިކޮޕީގަިއވާ ގޮތަށް  9ވީމާ، ގަާވއިދުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން ައޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަން ފަށާީނ ގަާވއިުދގެ ދެލިކޮޕީެގ ފާސްވެއްޖެ. އާދެ، ދެ

ވަނަ މާއްދާ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  02ވަނަ ާމއްދާާއ ބެހޭގޮުތން.  02

 ދަންނަވާލާނީ އިދާރާގެ މޭޒުން.

 
 

  

ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދެވަަނ ދެލިކޮޕީގަިއވާ  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ވަނަ މާއްާދ އިްއވުން. 02ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

 



 

އާދެ މިމާއްދާއަށް ބަހުސްގެ ަވގުތު ހުޅުވުނީ. އެހެންވީމާ، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުން ެއދެން. މިހާރު ލިއުމުން ިއޞްލާޙު ލިބިފައި ވަީނ 

 އެނިގވާަޑއިންނަވާނެ ފަދައިން އެންމެ އިޞްލާޙެއް. 

  

ނުޑ އިޞްލާޙެަެއް  މާލޭގެ މެްނަބރު އަްޙމަދު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ނަމްބަރަށް އަޅުގަ

ހުށަހަޅާފާވާނެ ލިޔުަުމުން. އާދެ، ދެން މިހާރު މަޖިލީހުގަިއ މި ހުށަހަޅަނީ އާދެ،  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ހުށަހަޅަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނިމިއްޖެކަމަށް ބަލާނީ މިހެން އޮތްތަން  އަޅުަގނޑު

ބަދަލުކޮށްފައި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނިންމަންވާނީ، 

އަންނަނިވި ޙާަާލަތްތަުކގެ ެތރެއިން ޙާަާލަތެއް ދިމާވުުމންނޭ. ދެން ޑްރާފްޓް 

ނޑު ހުށަހަޅަން  ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް )ހ( )ށ( )ނ( )ރ( ބާއްވަން. އަޅުގަ

ނޑު މިގޮތަްށ މިހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ ޖަލްސާއެއް ނިމިއްޖެކަމަށް  ދެން އަޅުގަ

ބަލަންވާނީ ޖަލްސާ ނިމުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނީ. ޖަލްސާ ފުރަތަމަ ނިންމަންވާނީ ނިންމާފައި ޭއގެފަހުން ނިމިއްޖެކަމަށް ބަލާ

 އެހެންކަމަށް ފެންނާތީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު  ތިލަދުންމަީތގެ ދެކުުނުބރީ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އުޅުނު ނުކުތާ. ދެން ަނސީރު هللا މެންަބރު ައބްދު  އާޠިފު އެވިާދޅުވި އަުޅގަ

ޖަލްސާ  هلل رب العالوين والحودޝައްެކއްނެތްަް ޖަލްސާ ނިމެއްޖެކަމަށް ބަލާނީ  ވުން:ވާހަކަެދއްކެ 

ނިމުނީ. މިހެން ރައީސް ވިދާޅުވީމަ. ޭއގެ ކުރިން ނިމިއްެޖކަމަށް ނުއެަެއްބެލޭނެ 

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި. ވީމާ، އެ އާޠިފް އެ ވިާދޅުވި ތަންކޮޅު ބަދަލުކޮށްލަން 

 ހަަކ ދަންނަވާލީ ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ ެއވާ

 

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.  އަިރއަަަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 



ަްމަދު މަުޖދީ ިއބްާރޙީމް   އަޅުަގނުޑވެސް ފާހަަަަގކޮށްލަން ބޭނުންވެފައި ހުރިަް ނުކުތާ ދެންމެ  މުޙަން

ންބަރުން އެފާހަގަކުެރްއވީ. ހަމަ ެއއާެއކުަގއި އަޅުަގނުޑ މަޖިލީހުގައި ދެ މެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލިޔުަުމުން ހުށަހެޅި ލިޔުަުމުގައިވެސް ަބއިވެިރވިން. އެހެންނަމަވެސް މި ފުލޯރގަިއ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިކަން ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް 

އްަކވާ މަރުޙަބާ ކިޔުމާ ގުަުިޅގެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދަ

ނޑު މިހުށަހެޅުމަށް ތާއިދުކުރާ ވާހަކަ ިރޔާސަތަށް ހާމަކުރަން ޝުކުރިއްޔާ.  އަަަުޅގަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އާޠިފް  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ބަޔަށް އަޅުަގނުޑވެސް ާތއިދުކުރަން. އެހެން ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަަަީމރު 

ަް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނަމަވެސް އެއަަަށް ކުަޑކުަޑ އިތުރު ބަދަލަކާއެކުަގއި އަޅުަގނޑު އެތަން

ރަނގަޅުކޮށްލަން ފެނޭ. އެެހން ނަމަވެސް އެ ގޮތަށް ަބދަލުކޮށްލައިފި ކަމަަަށް 

ހިތަށް އެރީ. ވަންޏާމުން އެގޮތަށް ާތއިުދކުރަން ކަމަށް ައޅުަގނުޑެވސް 

ނޑު ހުށަހަޅާލަން "މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  އަަަުޅގަ

ނިންމަންވާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް ދިމާވުމުންނޭ". މިހެން 

މިތަންކޮޅު އޮންނަން. އެހެންީވމާ، އާޠިަިފުގެ ހުށަހެޅުމަށް ބަދަލެއް ނުވަތަ މިގޮތަްށ 

ނޑު ެއގޮތަށް ތާއިދުކުރާނެ ވާަހކަވެސް ދަންނަވާލަން. އައިސްިފކަމަށްވާނަ މަ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން ޝުކުރިއްޔާ.  އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އަުޅގަ

 

ނޑު މި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި އެްއޗެއް  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަ

 އަުޅަގނޑަށްެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ  މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒް 

ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު. ާއދެ، ޖަލްސާ ނިމިއްޖެކަމަށް ބަލަންވާނީ ނޫނީ ބަލާނީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޮތުމުގެ ބަދަލުަގއި މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނިމަންާވނީ މިހެން އޮތުމުން 

ނަޑްށ އަޅުަގނޑުމެން އިޚްތިޔާާރއެުކ ކުރާ ގޮތް ބޮޑުވެ  ގެން ދާހެން އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. އެހެން ނޫނީއްޔާ ދެން ނިމިއްޖެކަަމށް ބެލިދާނެ. ދެން 



ަަށް ނޫން މިތިބީ. ދެން އެހެން ދަމުން ދަމުންގޮސް  އަޅުަގނޑުމެން އެ ނިންމާކަ

ނޑަށްެވސް ބޮޑަްށ  ނޑުެގ ހިތައް ފެންނަނީ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ ނިމުނީ އެގޮތް އަުޅގަ

 ނިންމަންވާނީ، މިގޮތަށް އޮތުމަށް ޝުކުރިްއޔާ.ތާއީދުކުރެވެނީ 

 

ނޑުެވސް ވަރަށް ތާއީުދކުަރން މާލޭގެ  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އާދެ، ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ެއއީ ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް  ހަމްދޫން ޙަީމދު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނީ. އަދި ެއއަށް ހއ. ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ހުށަހެޅުއްވި އިތުރު ނިންމަންވާ

ލަފްޒެއްެވސް އިތުރުކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެ. އެކަމަކު މިހެން ހައްދަވާ މި އިޞްލާޙު 

ނޑަށް ހީޭވ.  ަައިރު )ރ( ގެ ޢިބާރާތައްވެސް ބަދަލެއް އަންަނވާެނއޭ އަުޅގަ ގެންނަވާ

ދިމާާވ ކަމެްއގެ ސަބަބުން ޖަލްާސ  އެއީ )ރ( ަގއި މިއޮންނަީނ ކުއްިލއަކަށް

ހުއްޓާލަން ރިޔާސަތަށް ފެނިެގން ޖަލްސާ ހުއްޓާލުމުން. ެއހެންވީމާ، މި ޢިބާރާތް 

ނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ ޖަލްސާއެއް ނިންމަންވާީނ  ބަދަލުވާންޖެހޭ ހެން އަޅުގަ

 ޖަލްސާއެއް ހުއްޓާލުމުން ކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެއީ ޖަލްސާއެއް ނިންމަންވާނީ 

ކުއްލިައކަށް ދިމާވާ ކަމެްއގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ ހުއްޓާލަން ރިޔާސަތަށް ފެނުން. 

ނޑަްށ ފެންނާތީ މިވާހަކަ  މިފަދަ ގޮތަކަށް އިޞްލާޙުާވން ވާނެކަމަށް އަޅުގަ

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

ނޑު ުފރުޞަތަކަށް އެދި މި ދަންނަވާލީ ވަޒީ ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން   ރުންގެ `. އާދެ، އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ހަމްދޫން ޙަމީދުގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަްށ  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. އަދި ހަަމ މި ފުރުޞަތުގަިއ 

ނޑު ަޤސްދުކު ރަން. އަޅުަގނޑު އިތުރު އެހެން ވާހަކަެއއްވެސް ދަންަނވާލަން އަުޅގަ

އެއީ އަުޅަގނޑަށް ހަމަަަގަިއމުވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވެަފިއވާ ކަމެްއގެ ވާހަކަ، 

އާދެ، އެީއ ފަހަރެއްަގިއެވސް މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ ައދަދު ނުވަތަ އެނޫްނ 

ނޑަށް ފެންނާތީެވ،  ކަމަކަށްވުެރވެސް ައޅުަގނޑަްށ މާ ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ



ޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަަަށް މިހާރަކަށް އައިސް ިމ އާދެ، ެއއީ އެހެން މިދެންނެވީ މި މަ

ނޑަށް ހަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލުން އެީއ  ހިނގަމުންދާ ގޮތާމެދު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ހޯދި ސަބަބަކީ. މިހެން މި ދެންނެވީ މާއްދާއަކަްށ 

ރި މެންބަރުން ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކަށް މި މަޖިލިސްގެ ފްލޯގައި ޢިއްޒަތްތެ

ދައްކަވާ އެްއވެސް ވާހަކަައކުްނ އެްއވެސް ކަހަލަ އަސަެރއް ކުރާތަން ނުފެންނާތީ. 

އާދެ، އެހެން މި ދެންނެވީ ަކމަކާމެދު ބަހުސެއް ކުރަންޖެހެނީ އެކަމަކު އިޞްލާެޙއް 

ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމެްއގަިއ. އެކަމަކުން ަކނަޑއެިޅގެން އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް 

ޔަޤީންވާ ކަމެްއގަިއ ބަހުސެއްކުރުުމގެ އެްއެވސް ބޭނުމެއް އޮންނާނެ  ނާންނާނެކަން

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އާެދ، އެއީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވަގުތު ނަގާލުމެކޭ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ިރޔާސަތުން ދެންމެއަކު 

ހުށަހަުޅއްވަން އެމަނިކުފާނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިާދޅުވެެދއްަވއިފި ލިޔުމަކުން

ހަމަޖައްސަވާފަިއވަނީ ކީްއވެެގން ކަން. އާދެ، އެއީ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެއ ހުށަހެޅުއްވޭ އިޞްލާޙަކާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށްޓަކާ 

ިއ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލުމަްށޓަކާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގޭަގއި ނުވަތަ އޮފީހުގަ

ތިއްބަަވއިގެން ނަމަވެްސ އެކަންކަމާމެދު ވިސްާނލުމަށްޓަކާ އެމަނިކުފާނު 

ކުރަްއވާފަިއވާ ވަރަށް ރަނަގޅު، އަުޅްއވާފަިއވާ ވަރަށް ރަނގަޅު ފިަޔވަޅެޭކ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޖިލީހަށް އެ މެންބަރެއްގެ ދޫފުޅުން. އަދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅޭނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަ

ތާއީދުވެސް ކުަރްއވަންޖެހޭނީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއގެ ދޫފުޅުން. އެހެންވީމާ، 

އެ ހިސާބުން އެއީ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ބެލެވެންވާނީ ޤާޫނނީ ހައިސިއްޔަތަކުްނ 

މަކީ އެއީ އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަރުަގއި. ހަމައެކަނި ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅު

ހުށަހެޅުއްވުމެއް ކަމަށް ބައްަލވާ އުސޫލަކަށް ބައްަލވަިއގެްނ ކަންތައްތައް ކުރިއަްށ 

ގެންދެވުން އެއީ ައޅުަގނަޑށް ހަމަގައިމުވެސް ފެންނަ ކަމަކަށްނުވާތީ މި 

ވާހަކަދަންނަވާލަން. އާދެ، ިމ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ކުރެޭވ ބަހުސަކުން ނުވަަތ 



ިޢއްޒަތްތެރި ވަރަށް ގިނަ މެްނބަރުންވެސް މިތާނަގއި  އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެންމެ

ފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ ޚިޔާލުފުެޅއް އެއީ. ޚިޔާެލއް ހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރަކަށް 

ހަމަގައިމުވެްސ ެއއަށް އިޞްާލޙެއް ގެންވެންޖެހޭނެ. ެއ ނުެގނެވޭ ކަމަށް ވަނީިވއްާޔ 

ނޑުމެންނަކަށް އެްއވެްސ މިއީ ހަމަ ފޫނެއް ފަޔަށް ފެންފުރުން ކަހަލަ ކަމެއް. އަ ުޅގަ

ކަހަލަ މަޤްޞަދެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިއަކުން ހާސިލެއް ނުކުރެވޭ. އަދި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތުން މިކަމަކީ މިއީ އަވަސްކުރުމަށްޓަާކ ކުރެވިފަިއވާ ކަމެްއ 

ކަމުގައި ިވއަސް މިއީ ޙަީޤޤަތުގައި އަަވސްވުމަކަށް މިަކމެއް ނާންނާނެ. އެީއ 

ދެޭކގޮތުަގއި މިަކމުން ލަސްކަމެއް އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، މިވާހަކަ  އަޅުަގނޑު

 ހަމައެކަނި ދަންނަވާލުމަށްޓަކާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 
 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ގިނައިން އެވާަހކަ ވިދާޅުވަމުން އެބަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ންދެވޭ ގޮތަށް ގެންެދވޭކަމަްށ ވާނަމަ އެއީ ވަގުުތ ގެންދަވާ. އަދި މިހާރު މިގެ

ބޭކާރުވާ އަދި ފޫނެްއ ފަޔަކަްށ ފެން އެޅުން ފަދަ ކަމަކަށްެވސް ެވގެންދާނެ ކަމަްށ 

ވިދާޅުޭވ. ހަމަ އެނެއްކޮޅަށް އެއްެޗއް ވިދާުޅވާން ދިމާވާ ފަހަރު މަޖިލީހުގަިއ 

ހަޅުއްވަން ެވއްޖީިވއްާޔ ކުދިކުދި ައކުރު އިރުއިުރކޮާޅ އެިކ ބޭފުޅުން ޚިޔާުލ ހުށަ

ނޑު މި  އެްއވެސް ަވގުތު ގެއްލޭ ކަަމކަށް ވެގެން އެ އަުޑވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ނީޑަގއި އިނދެގެްނވަނީ އަހާފައި. ހަމަ މަސައްކަްތ މިކުރަނީ ވީހާވެސް  ގޮ

ރަނގަޅަކަށް މި ކަންަތއް ގެންދެވޭތޯ. ފަހަރެްއގައި ޮކންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ 

ޞްލާޙެއް ގެނައުމުން އެގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް މިސާލަކަށް އިޞްލާޙެއް ެއއީ އެއް އި 

ވަނަ މާއްދާެގ ފެށޭތަނަށް ބަދަލެއް ގެނައީމާ އެ ޢިބާރާތް  02މިހާރު 

ހަމަޖައްސާލުމުގެ ގޮތުން އެ )ރ( އަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ގެނައުން ކަހަލަ 

ެއވާހަކަ ހަމަ  ކަންތައް. ެއކަހަލަ ކަންތަްއ މަޖިލީހުގައި އެކަން ފެށުނީމަވެސް

ޤަބޫލުކޮށް އެކަމަށް އިޙްތިރާމުުކރަން ޖެހޭނެކަން އަޅުަގނުޑެވސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. 

ނޑު އެދެނީ ވީާހވެްސ  މިކަހަލަ ގޮތެއް ދިާމވެއްެޖއްޔާ މިހެން ހަދާނަން. ހަމަ އަޅުގަ



ހަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސލައަށް ވާހަކަދަްއކަވަމުން ެގންދެވެމަށް. އެގޮތަށް 

ށް ގެންޮގސް ދެްއވޭޯތ ބައްލަވަން. ދެން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ހުރިހާ ކުރިއަ

މެންބަރުންވެސް އެދިވަަޑިއގަްނނަވާ ހުރިހާ އިޞްލާޙެއްވެްސ ހިމެނޭ ގޮތަކަށް މި 

ނޑަށް ީވހާ ރަނގަޅަކަށް މަަސއްކަްތ ކުރާނަން. އާދެ،  ގެންދެވޭތޯ އަުޅގަ

ޙަންމަދު ޞާލިޙް. ދެން މިހާރު ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިބްރާހީމް މު

އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ާއދައިގެ ގޮތެްއަގއި ނިންމާލާ ގަިޑއާ ވަރަްށ 

ކައިިރވެފަިއވާތީ ެއވާހަަކއާ އެުކގަިއ ދަންނަވާލަން. ައޑެ، މުޙަންމަދު ޞާލިޙް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން އެދެން.

 

ނޑު ވާހަކަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް   . އިންޓަވަްލގެ ކުރިން އަުޅގަ

 ހުއްޓާލާނަން. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް، މާލޭގެ ެމންބަރު  މުޙަްނމަދު ޞާިލޙް 

އަޙްމަދު އާޠިފް އެ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުާރ ވާަހކަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު އެ  ދަންނަވާލަން. އޭގެ އިތުރުން ހއ. ގެ

ނަޑކަށް ހިއެއްުނޭވ  މާއްދާއަށް އަނެްއކާެވސް ކުޑަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުްއވީ. އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާަގއި ޖަލްސާ  9ކޮންމެހެން އެ އިޞްލާޙު ގެްނނަންޖެހޭނެ ހެނެއް އެއީ 

ތް ަބޔާންކޮށްފައި. ފަށާނެ ފަރާތާ ޖަލްސާ ނިންމާނެ ފަރާތް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެބައޮ

އެއީ ޖަލްސާ ނިންމާލުމަށްޓަާކ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބޭނުންުކރާނެ ޢިބާރާތޭ ކިޔާފަިއ 

އެބަޮއވޭ. އެހެްނވީމާ، ރައީސަްށ މި ޖަލްސާ ނިންމެނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން ެއ 

މާއްދާއަށް އެ އިޞްލާޙު ގެްނނަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އަދި 

މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެނަމަ )ރ( އަށް އިޞްލާޙެއް މިހާރު 

ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހަމްދޫން 

ނޑަށްވެްސ  ނޑު ާތއީދުކުރަން. އެ އަުޅގަ ޙަމީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ވާހަަކޮކޅަށް އަުޅގަ

ނެހެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ހީވަނީ އެ އިޞްލާޙު ެއގޮތަްށ ގެންނަންޖެހޭ

 ދަންނަވަން. 



 

ނޑައެިޅފައިވާ ަވގުތު ައއިްސ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން މިހާރު ޖަލްސާ ނިންމާލަން ކަ އާދެ، އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ. އެންމެ މިނެޓެއް މިހިރީ. އެހެންވީމާ، އެ އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ ބޭފުޅުންެގ 

ތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދަށް ތެރެއިން މާޅޮސްމަޑުލު އު

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުާވނަން. އެކަމަކު ފަހުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ޖަލްސާ 

ނޑުމަށް ފަހުވެސް ފަހުން ފުރުޞަތު އެރުވޭނެ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން.   މެދުކެ

 

 މިނެޓު  0އާދެ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ެމންަބރު 

ނުޑ  ޝާހީން ަޙމީދު ާވހަކަެދއްކެުވން: ތެރޭގައި ައޅުަގނޑު ދަްއކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ނިންމާލެވިދާނެ ހެން. އަޅުގަ

ނޑުވެސް މި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގެ  ހަމަ ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ކަތް ކުރިން. އަިދ ކޮމިޓީން އެކުލަވާިލ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މި މަސައް

ޑްރާފްޓަށްވެސް މި އޮްތގޮތަްށ ބަލާއިރު މާލޭެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

އާޠިފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަްށވެސް ބަލާއިރު އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މާލޭގެ 

ނގަޅުހެން ަގވާއިުދ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުން ތަންޮކޅެްއ ރަ

ޑްރާފްޓް ކުރި ކޮމިޓީަގއި ެއ ޢިބާރާތް ލިޔެވިަފއި އޮތް ގޮތަށްވުރެ. އެހެންވީާމ، 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ.  އެގޮތަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ން ޖަލްސާ ކުޑަ ވަގުުތކޮޅަކަްށ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މިހާ ިހސާބުން އަޅުަގނޑުމެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑާލާނަން. އާދެ،  މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުޮކޅެްއ އަރުވާނަން. ދެްނ  32މެދުކަ

 ޖަހާއިރު. 00އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަުލވާނީ 

 

 ]ށް 00.22ން  02.32އިންޓަވަލް [

 



ކުރިއަށްގެންދަން ފައްޓާނަން. ޖަލްސާ `. އާދެ އަޅުަގނޑުެމންގެ ޖަލްސާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑާލިއިރު ވާހަކަަދއްަކވަްނ އެދިވަަޑިއގެންފައިވަީނ  ހުސްވަގުުތކޮޅަކަށް މެދުކަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  3ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރަކު. ާއދެ އެބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

 ޖަމީލް.هللا އެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަތުޙު

 

ނޑު ވަރަށް ކުުރގޮތަކަށް ެއއްެޗއް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. އެއީ ދެންމެ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޢާތިފް   ޖަމީލް هللا މެންަބރު ފަތުޙު

ކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ އަޅުަގނުޑވެސް ތާއީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެންހަމަ އެފަދައިން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޙަމީދު 

ހުށަހެޅުއްވި އެމިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މާއްާދގެ )ރ( އަށް ހުށަހެޅުއްިވ 

ނޑު ތާއީދުކުރާވާަހކަ ދެންނެވިން. ދެން އަޅުަގނުޑވެްސ  އިޞްލާޙަށްވެްސ އަުޅގަ

ވިސްނާލި ވިސްނާުލމުގައި ހއ. ގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ސަމީރު  ފުރަތަމަ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންވެސް ަރނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލީހުގެ 

ރައީސް ޖަލްސާ ނިންމަންވާީނއޭަޭ. ދެން ައޅުަގނޑު ހަމަ ެއޚިޔާލަށް ތާއީދުކުރަމުން 

ސް އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ގެންދިޔައިުރަގއި ގެންދިޔަތަާނަާ ކޮންމެ

ވިދާޅުެވއްޖެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ނޫން ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ނުވަތަ  ގަވާއިުދެގ 

އެހެން ހިސާބު ހިސާބުގައި މަޖިލީސް ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުްނ 

އީްސކަމަށް ލިޔެވިފައި ހުރި ލިޔުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާނީ ފައްޓަވާނީ ރަ

ނުވަތަ ރިޔާސަތުންކަމަށް. ިލޔެފަ އޮންނައިރު ކޮންމެހެން ބޭނުމެއްނުވާނޭ. ދެން 

ނަޑއެިޅގެން ހއ.  އަޅުަގނުޑވެސް ހިތަށްއެރީ ެއއީ ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅކޭ. ެއީއ ކަ

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުން ޭއގެ މާނަިއގަ ރަނަގޅު 

ރިާޔސަތުގަ ރައީސްނޫން އެހެން ޭބފުޅަކުވެސް އިންނަވަފާނެ  ކަމަށްވިޔަސް ފަހަރެްއގާ

ކަންނޭނގެ. ނާއިުބ ރަީއސްވެސް އިންނަވަފާނެ ަކންނޭނގެ. އެހެންެވއްެޖ 

ނޑަށް ީހވަނީ އަންނަންޖެހޭނީ ރިޔާސަތުންނޭ. ދެން  ކަމަށްވަންޏާ އެިއޞްލާޙު އަުޅގަ



ހިރީ ހުށަހެޅިފަ. އަޅުަގނުޑގެ އެދުމަކީ މިހާރު ދެތިން ކުދި އިޞްލާޙުތަެކއް މި

މިއިޞްލާޙުތަށް ކިހިނެއްބާއޭ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ހަމަ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ރިޕޯރޓް 

ނަންގަވަމުން ގެންަދވާނީ ބާއޭ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި މިހުރިހާ އިޞްލާޙުތަްއ 

ނޑަށް ީހވަނީ ވަަރށް ރަނގަޅަށް މާލޭެގ  އެްއކޮށްލެިވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ. އަުޅގަ

ރު އަޙްަމދު ޢާތިފް ހުށަހެޅުއްވި ހަމަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑުމެންނަށް އަލުން ޢިބާރާތް ކޮށްލެވިދާނޭ ހަމަ ރަނގަޅަށް. ދެން  އެއިޞްލާޙު އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކުޑަކުަޑ ެއއްެޗްއ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްެގ ޢިޒްަނފުޅާއި އެީކގަިއ އަުޅގަ

ިއ ގުިޅގެން. އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަީނ ދަންނަވާލާނަން ކުރީަގއި ދެެކވުނު ވާހަކަައކާ

ހަމަ ޢިދާރީގޮތުން ހަމަޖައްސަވާ ކަމެްއކަމަށް ނިންމެވިދާނޭ މިހާރު ވޯޓު އެިކއެިކ 

ކަންތައްތަކަށް ވޯޓު ަނގާއިުރަގއި ެއވޯޓު ލިބުނު އަދަދާއި ޯވޓު ނުދެއްވާ ިތއްެބވި 

ފޯމެޓަްށ  ބޭފުޅުންގެ އަދަދާއި ިމކަންތައްތައް ލިެޔވިފަިއ ެއއޮންނަ ލިޔުމުގެ

ކޮންމެސްކަހަލަ ކުޑަބަދަެލްއ ގެންނަަވިއގެން ކޮންެމ ޖަލްސާއެްއ ފެށޭއިރު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއް ފެށޭއިރުަގ ޙާޟިރުވެަވޑަިއގެން 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރާ  މެންބަރުންގެ އަދަދު ވެސް ިއއްަވާވގޮތަށް އަުޅގަ

ވަަޑއި ގަންނަވާ މެންބަރުނެގ އަދަދަކީ ކޮބައިކަން ވަގުުތަގއި މަޖިލީހުގައި ހިމެނި 

ނޑުެމންނަށް އޮންނާނެކަމެއް  ރިޔާސަތުން އަންަގވާލަ ދެްއވައިިފއްޔާ. ދެން އަުޅގަ

އޭގެތެެރއިން ދެބައިުކޅަެއއްަބޔަކީ ކިާހވަރެއްތޯ އަޣްލަިބއްޔަތަީކ ކިހާވަެރއްތޯ 

ނޑަށް ަީވަނީ  މިކަންތައްތައް ހިސާބުކޮށްުލން. ކޮންމެއަކަސް ައުޅގަ ހީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަންތަްށ ކޮށްލެވިދާނެހެން. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅަގނޑު 

ހިތަށްއަރަނީ އިދާރީގޮތުން މިކަހަލަކަމެއް ކޮށްލަްއވާފަ ކޮްށދެއްަވއިފިކަމަށް ވަންޏާ 

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ކޮންމެސްވަރަކަށް ބަހުސެއް ހިނގި އެކަންތަްއ  ކުރީަގއި އަުޅގަ

ނީ ެއއޮޅުން ނެތިގެންދާނެހެން. އާދެ އަޅުަގނޑު ތެދުވީ މިދެންނެިވ އަޅުަގނޑަށް ީހވަ

އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުުމގެގޮުތން. ދެން އެދެ އިޞްލާޙަށްެވސް އާދެ ރ.އަތޮުޅެގ 

ބައެއް ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ިމމާއްދާގެ )ރ( އަށް 



ދި މާލޭެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ތާީއދުކުރާ ވާހަަކއާިއ އަ

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށވެސް ތާއީދުކުރާވާަހކަ ދެންނެވިން ޝުކުރިއްާޔ. 

 

އާދެ އިންޓަރވަލްގެ ަވގުތުަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަވރަށްގިނަ މެންބަރުންގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ެވސް ިލބިފައިހުރީ. އެހެންވީމާ ޚިޔާލުފުޅު އިދާރީ މޭޒަްށވެްސ އަދި އަުޅގަ

މިހާރު ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން ލިޔުމުން ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަށްވެސް ކޮންމެހެން 

ގެންނަވަންަް ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ ކަހަލަ ބައެއް އިޞްލާޙު އެއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާ 

މިތަނުަގިއ މެންބަރުން އެބޭފުޅުން އަމިއްަލފުޅަށް އެބަދަލު ގެންަނވަން ެއދިވަަޑއިގެން 

ނޑުމެން ފުރުޞަތުދޭން ރިޔާސަތުން  އެވާހަކަފުޅު ަދއްަކވައިފިނަަމ އެއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެވސް ޤަޞްދު ކުރާވާހަަކ  އަޅުަގނޑުމެން އެފުރުޞަތުޭދން މިހާރު އަޅުގަ

ދަންނަވަނީ. ހަމައެހެން އިޞްލާޙެއް ގެަނއުމާއި ުގޅިގެން ދެން މާއްދާގެ އެހެްނ 

ްށ ގެންނަންޖެހޭ އިދާރީ ބަދަލަކީވެސް މިދެންނެިވ އަކުރަކަށް އެހެން ތަނަކަ

އެޑިޓޯިރއަލް ބަދަލަކީވެސް ެގނެވިދާނެ ބަދަލެއްކަމަށް ފެންނާތީ އެކަންތައްެވްސ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެޮގތަށް ރިޔާސަތަށް އިޚްތިޔާުރ ދެއްވައިިފއްޔާ އަލުން 

ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުްނ މިތާނގަ އިތުރު ވޯަޓކަށް ދެންނެވުމުގެ ބަދަލުަގއި ަވގުތު 

މިދެންނެވިކަހަލަ އެޑިޓޯިރއަލް އިޞްލާޙުވެސް ގެެނވިދާނެ ާވހަކަވެސް ދަންނަވާލަްނ 

އަޅުަގނުޑ ބޭނުން. އާދެ ދެްނ މި ފުރުޞަތު އަރުވަީނ ފެލިދެއަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ޝާހިދު. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ނޑުމެން ދެންމެވަނީ މިމަޖިލީހުން ޖަލްސާއިން ނިމޭނެގޮތް އަުޅގަ  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު 

  هلل رب العالوين والحودވަނަ މާއްދާަގއި.  9ފާސްކުރަްއވާފަ. ަގވާއިުދގެ  ާޝހިދު هللا ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް އިވުނީމާ ޖަލްސާ  ވާހަކަެދއްެކވުން: މިގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތން ވިދާޅުާވއަޑު އަުޅގަ

ނޑުމެން މިވަނީ ެއއްބަްސވެފަ.  އެނިމުނީކަން އިޢުލާނުެވގެން ދާނެ. އެގޮތަށް  އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ ފުރަތަމަ މިއޮތް ޢިބާރާތުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން  02އެހެންވީމާ 



ނޑަށް ހީވަީނ  ނިމިއްޖެކަމަށް ބަލާނީޔޭ މިއޮތް ޢިބާރާތަީކ އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކޮށްލަންޖެހޭ ޢިބާރާތެއްހެން. އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ކިޔަން މިއިޞްލާޙު 

ހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް. ަހމަ އެާއއިެއކު އެޢިބާރާތަށް ގެންނަވާ ބަދަލާިއއެުކ ހުށަ

މިމާއްދާގެ )ރ( އަށް ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޙަމީދު 

އެހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަީކެވސް އަޅުަގނޑުމެން ގެންަނންޖެހޭނެ އިޞްލާޙެއް. 

ވަނަ މާއްދާ ފެށޭތަނަށް މިގެންނަ އިޞްލާުޙެގ  02އެއިޞްލާޙު ިމގެންނަން ޖެހެނީ 

ނޑު އަދި ހަމަ އެއާއިެއކު މަރުހަބާކިޔަން ދެންމެ ރިޔާސަތުން  ސަބަބުން. އަޅުގަ

ތިވިދާޅުވި ވިދާުޅވުމަށް މަސައްކަތް ހަލުިވކުރެްއވުމުެގ ނިޔަތުގަ އިދާރީގޮތުްނ 

 ބަހުގެގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ާމްއދާއަށް ގެންނެވުމަށް

ނުޑ މަރުޙަބާ ކިޔަން.  ޚިޔާލުކުރަްއވާކަމަށް ވިދާުޅިވ ވިދާޅުވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ުއންމީދުކުރަން މިބަދަލުތައް ހިމެނިގެންދާނީ ކޮންމެސް  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ތަެކްއގެ ތެރޭަގިއ ގެންނަވާ ބަދަލުތަެކއްކަުމަގއި. އަދި އެގެންަނވާ  މިންގަ

ނޑުމެން ވޯޓު ދިނުމުގެކުިރންަް އަޅުަގނޑުމެންެގ ބަދަލުތަކާއިެއކު ލިޔުމުން އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މުހިންމުަު  ކުރިމައްޗަށް އެލިޔުމެްއގެ ިސފައިގާ އައުމަީކވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވާނެ ވޯޓުދެވެނީ ކޮްނ  ކަމެއްހެން. އެއީ ވޯޓުދިނުމަްށ އަޅުގަ

ން ފެންނަން އޮތީމާ. އެްއޗަކަށްކަން. ކޮން ލިޔުމަަކށްކަން އެނގިަފއި އޮތީމާ ިލުޔމު

އަނގަބަހުން މިފަދަ ބޮޑު މަޖިލީހެއްގައި މިފަދަ ގިަނ މެންބަރުންގެ ތެރޭގަިއ 

އެކިފަހަރު ެއކި އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅެމުންގޮސް އެންމެަފހުން އަމީން ޢާންމު 

ނޑުމެން ވޯުޓދޭ ހިސާބަށް މިކަން  އިްއވަވާަލްއވާ އިްއަވވާލެްއުވމަކަށް އަޅުގަ

އި އެްނމެފަހުން ވޯޓުދެވުނީ ކޯންަޗކަަކންވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ގޮއްިސއްާޔ ޙަޤީޤަތުގަ 

ހަނދާނެއް ނުހުންނާނެ. އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުވެްސ އެނގޭނެ. އެހެންވީާމ 

ނޑު މިކިޔަީނ އެކަން ކުރައްވަމުްނ  ތިޚިޔާލުފުޅު ކުރެއްވި ގޮތަށް މަރުޙަބާ އަޅުގަ

ކޯްނޗެްއކަން އެނޭގގޮތަްށ  ގެންދަވާނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެނަށް ވޯޓުދެވެނީ



ލިޔުމެއްގެ ސިަފއިގާ ައޅުަގނޑުމެންގެ މޭޒުމައްޗަށް އެފޮނުއްަވއި ދެްއވުމުންކަމަށް 

 އުންމީދުކުރަމުން ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ޙްތިރާމް އާދެ ވ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ފާޅުކުރެއްވި ޝުޢޫރުތަކަށް ހަމަ އި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރެވޭތޯ. އާދެ ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް އެހެން ގެނެވޭ 

އިޞްލާޙެްއވެސް ފެނިަވޑައި ގަންނަވާެނގޮތަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދެވޭތޯ ރިޔާސަތުްނ 

މަސައްކަތްކުރާނެ. ނިލަންދެއަޮތޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްލަޠީފް 

 މުޙަންމަދު. 

 

ނޑު މިފުރުޞަތުގެ  ލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ ނި  ` ޢިއްޒަތްތެރި ރިާޔަސތު. އާދެ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިވާހަކަދެެކވޭ  މެންަބރު ޢަްބދުލްލަޠީފް   ވަނަ  2ބޭނުންމިކޮށްލީ މިހާރު އަޅުގަ

މުންދާ އެކި އެިކ ނަންބަރުގެ މާއްދާތަށް ފާސްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅެ މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިޞްލާޙުތަކާއި ބެހޭގޮތުން. ާއދެ ޝައްކެއްނެތް އެޖަލްސާެގ )ރ( އާއި ބެހޭގޮތުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވާހަކަ ގިނައިން ދެކެވެމުން މިދަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޙަމީދު އެހުށަހެޅުއްވި 

މަށް ައޅުަގނުޑެވސް ތާއީދުކުރަން. އެމަނިުކފާނު އެވިދާުޅވިފަދައިން ހުށަހެޅުއްވު

ކުއްލިައކަށް ދިމާވާ ކަެމއްެގ ސަބަބުން ޖަލްސާ ހުއްޓާލަން ރިޔާސަތަށް ފެނުން 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެންމެ ރީތިގޮތަކަށް އޮންނާނީ  ނުވަތަ ފެނިވަޑަިއގަތުން. އަުޅގަ

ގަތުން. ދެން މިިއޞްލާޙަށް ގެންނަވާފަިއ ފެނިވަޑައި ގެންނެވުން. ުނވަތަ ފެނިވަޑައި 

މިވަނީ މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާތިފް އޭނަ އެހުށަހަޅުްއވާަފއި ާވގޮތުން މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއެއް ނިންމަވަން ާވނެއޭ. އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަުކގެ ތެރެއިން ޙާލަެތއް 

ރަށް ރަނގަޅަްށ ދިމާވުމުންނޭ. އާދެ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ވިސްާނއިރު ވަރަށް ބޮޑު ވަ

ނޑުމެންގެ މިްޑރާފްޓުގައި މިއޮންނަީނ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާެޙއް. އަުޅގަ

ޖަލްސާއެއް ނިމިއްޖެކަމަށް ބަލާނީއޭ އެހެން ބެލުމަށްވުރެ ރަނގަޅީ ނިންމަންވާނީޭއ 



އޮތުން. ހަމައެކަނި މި ދެނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލުމާއިއެކު އަިދެވސް އަޅުަގނޑު އިތުުރ 

ނުޑ ދެންމެ ކުރިންވެސް ވާހަަކ އެްއޗެއް ދަން ނަވާލަން ޤަްޞދުކުރަން. އަުޅގަ

ދެއްކެިވއިރު ދެންެނވި ފަަދއިން ައޅުަގނޑުމެން ބަލަްނވިްއޔަކީ މެންބަރެްއގެ 

ހައިސިއްޔަަތކަށް ނޫން. އެއީ ކޮންމެ މެންބަރެއް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް 

ވުން ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި އަދި އިޞްލާޙާއި ބެހޭގޮތުްނ ބަހުސް ހުށަހަޅާލެއް

ނޑުމެންެގ  މެންބަރަކު އެއިޞްލާޙަށް ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އަުޅގަ

ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ދެކެވަަޑއި ގަންނަވަން ޖެހޭނެ އެއީ ރަނގަުޅ 

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  އިޞްލާޙެްއކަމަށް އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަށް. އަުޅގަ

ލް ފައިޞަލް ނަޞީމް މީގެ ކުރީދުވަހުގައި ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ މެންބަރު އަލްފާޟި

ނަޑއަޅުްއވަްނވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. ޭއަގއި ހަމަ  މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ ކަ

ފައިޞަލް ނަސީމް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވަނީ އިދާރީ ކޮމިޓީެގ މަޝްވަރާގެ މަތިންނޭ. 

ވެސް ެއއީ އެހެންވީމާ އެފަދަ ރަނގަޅު ނުކުތާެއއް ހުށަހެޅުއްވުމުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއަވއިގާ ިހފޭ އެްއޗަކަށްނުވޭ. އަދި ފާހެްއވެސް ނުިވ. އެހެންވީާމ 

ނޑުމެންެގ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ  އަޅުަގނުޑގެ ިމވާހަކަިއގެ ޚުލާސާއަކީ އަުޅގަ

މެންބަރަކުވެސް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުއްވުެމއް ރަނގަޅު އިޞްާލޙެއް ރަނގަުޅގޮތަކަްށ 

ނަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ދެކެވަަޑިއ ގަންނަވަންވާނީ އެއީ ވާހަކަ ދައްަކއިފި

 ރަނގަޅުގޮތަށް ކަމަށޭ. ޢިއްޒަްތތެރި ރިޔާސަތަށް ޝުކުރިްއޔާ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

 

ނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންމިކުރަނީ ގަާވއިދުގެ  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ފަިއސަަަލް   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއަށް މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާތިފް ހުށަހެޅުއްވި  02 ެދއްކެވުްނ:ނަސީަީމް  ާވހަކަ

އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުމުެގގޮުތން. ހަމަ އެއާިއއެކު މިމާއްދާެގ )ރ( އަށް ވަޒީރުންގެ 

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޙަމީދު އެގެންެނވި އިޞްލާޙަްށ 

ބޮޑަށް ާތއީުދކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާިއއެކު ދެންމެ އަޅުަގނޑު ވަރަށް

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެނިންމެވި ނިންމެވުން ކުރީދުވަހު ިނންމެވިނަމަ ހާދަރަނގަޅޭ 



އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ. އެަސބަބަކީ އަޅުަގނޑު ެއއަށް ބަދަލުގެނައީ ވަރަށްގިަނ 

ގެން މަޝްވަރާ ލިބިގެން އަދި ވަރަށްބޮުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިާޔލުފުޅު ލިބި

ނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ދޭތެރޭގައިވެްސ އޮވެގެން. އެހެްނވީާމ  ޔަޤީންކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިްނމާލަން ޝުކުރިއްޔާ.   އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ހިތާމަކުަރމުން އަޅުގަ

 

ނީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެިރ އާދެ ދެން ފުރުޞަތު މިއަރުވަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާތިފަށް. ދެން މިހާރު އެހެން އެއްވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކު 

މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގެންަފ ނެތް. އެހެންވީމާ އަޙްމަދު ޢާތިފަށް މިއެރުވޭ 

ގޮތުން ފުރުޞަތަކީ މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކ މާްއދާ އާިއ ބެހޭ

އެންމެފަހުން ވާހަކަދައްަކވާނެ މެންބަރުކަމަށް ބަލައިގެން އަްޙމަދު ޢާތިފަށް ފުރުޞަތު 

 އަރުވަން. 

 

ނޑު އަިދވެްސ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން ހުށަހެޅިގޮތަށް އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން: ހުށަހަޅާވާހަކަ. އެހެންނަމަވެްސ  ދަންނަވާލަންއޮތީ އަުޅގަ

ނޑިަވޅުަގއިަި. އާެދ  ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ކުޑަުކޑަ ދެތިންކަމެއް ފާހަގަކޮށްލާނަން މިދަ

އަޅުަގނޑު އަބަދުވެސް ދަްނނަވާފަދައިން މާއްދާައކަށް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާއިރު 

 އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ޕޮއިންޓެއް އޮިތއްޔާ ނުވަަތ ފިއްޔެއް ނަމަވެސް 

އަކުެރއްނަމަވެސް ބަދަލުކޮށްަލއިގެން ެއއިމްޕްރީވް ކޮށްލެޭވކަމަށް ވަންޏާ އެކަްނ 

ނޑަށް  އަޅުަގނޑު މިހުށަހަޅަނީ. ހަމައެއާިއއެކު އެހެން ބޭުފޅަކަށް އަުޅގަ

ފާހަގަނުކުރެވުނު ޕޮއިންެޓްއ ފާހަގަ ކުރެްއވޭކަމަްށ ވަންޏާ އެކަްނވެްސ 

މިދަންނަވަނީ. އާދެ ެއގޮތުން މިއަުދ  ހުށަހަޅުއްވާދެްއވާށޭ އަޅުަގނުޑ އަބަދުވެސް

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުން ޙަމްދޫން ޙަމީދު އެހުށަހަޅުއްވާދެްއީވ އެކަހަލަ ޕޮއިންެޓއް. 

ކުއްލިައކަށް ދިމާވާ ކަމެްއގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ ހުއްޓާލަން ރިޔާސަތަށް ފެނުން. 

ރަނގަަޅކަށް އެގޮތަށްހެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ަވކި ޢިބާރާތެްއ ކުެރްއވިކަމެްއ މާ



އަޅުަގނަޑކަށް ޔަޤީެނއްނުވި. އެހެންނަމަވެސް އެީއ ެއްއގޮތް. ދެން އަޅުަގނުޑ 

ހިތަށްވަދޭ ރިޔާސަތަށް ފެނުން ނުވަތަ ފެންނަކަން އެންގުން އެކަހަލަގޮަތކަްށ 

ހަދާނުލާ އޮވެއްޖިްއޔާ އަެންއކާ ފެނުނީމާ އެަެނގެނީަީ ިކހިނެއްބާއޭ މިސާލަކަށް 

ކު ކުރަްއވަފާނެ ބާއޭ. ދެން މީގައި ދަންނަވާލަްނއޮީތ އެކަހަލަ ސުވާެލއް ބޭފުޅަ

ކުއްލިައކަށް ކަމެއް ދިމާވެްއޖިއްޔާ މިހުރިހާކަންތަށް ކުރަން ވަގުތު ލިބުންވެްސ 

ކުޑަކޮްށ އުނދާޫގވެދާނެ ކަހަލަކަމެއް މިކަމަކީ. އެހެްނީވމާ އެންމެ ރަނގަުޅ 

ނޑު  ދަންނަވާލަްނ ކަންނޭނގެ ރިޔާސަތަށް ފެނުން އޮތުންވެސް. ދެން އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ  އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަ މިދައްކަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް 

ނޑުމެން ނުރަސްމީ  އަވަްސކުރުން، ރަނަގޅުކުރުްނ. އާދެ ރޫޙަކީ މީ. އަުޅގަ

ބައްދަލުވުންތަެކއް ބާއްަވިއގެްނ ނުވަތަ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެްއގައި ިއޞްލާޙު 

މެދުގައި ވާހަކަ މިދައްކަީނެވސް މިމަޤްޞަދުގައި. ހުށަހަޅާ މީހުންކޮޅެއްގެ 

ނޑުެމން ނުރަސްމީކޮށް އެބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށް ރަސްމީ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޖަލްސާއެްއގައި ލިބޭވަރަްށވުެރ އިތުރު ބާރެއް ލިބިގެން ނުވާނެކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެ ން މިތަނުން ޤަބޫލުކުރަން އެވާހަަކވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން.  އަޅުގަ

ގައިަި އެބަޮއވޭ ބަހުސްގެ ވަގުުތަގއި ހުށަހެޅި  3ފާސްކޮށްފަ މިއޮންނަ ލިޔުން 

ތާއީދުލިބިފައިވާ ިއޞްލާޙުތަަކށް ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިމުމުން ތާއީދު ލިބިފައިވާ 

ތަރުތީބުން ވޯޓަށް އެހުން. އެހެންވީމާ މިހާރު ތިނިންމެވި ގޮތަށް ހަމަ އެކަން 

ަގނޑު އަދިވެްސ މިދަންނަވަނީ. އާެދ ބަހުސްގެ ވަގުުތަގިއ ކުރެްއވޭނެކަމަށް ައޅު

ހުށަހެޅޭނެ އަދި ތާއީދުކުެރވޭެނ އިޞްލާޙުތަކަްށ ވެްސ ިއްޞލާޙު އެހެން ދަންނަވަން 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ  އަޅުަގނުޑ ބޭނުންވޭ. ދެން މީގެ އިތުރުން އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން އެްއޗަކީ ނުރަސްމީކޮށް މިބާއްވާ ބައްދަުލވުމުަގިއ އަޅުގަ 

ނޑުމެން  ދެންނެވިފަދައިން އަޅުަގނުޑމެން މަޖިލީހަށް އިޞްލާޙުތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަނބުރާ  ހުށަހެޅިކަމަށް ލިޔުމުން ފޮނުާވފައި ޭއގެތެރެއިްނ ބަެއއް ައޅުގަ

ގެންޮގއްސަ މިކަހަލަ ކަންަތްއތަކެއް ކުެރވުނީމާ ވަރަށް ޮއޅުންއަރާގޮެތއް ވާކަން 



ނޑު  ނުޑ އަދިވެސް އަުޅގަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންީވމާ މިހާރު އަޅުގަ

މިހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން ނިްނމަންވާނީ އަންނަނިިވ 

ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަްތތައް ދިމާވުމުންނޭ. އެއީ )ހ( ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 

ބަރުން މަދުވުމުން ނިމުމުން ޖަލްސާގެ ވަގުތު ަހމަވުމުން ޤާނޫނީ އަދަދަށްވުރެ މެން

)ރ( ުކއްލިއަކަްށ ދިމާވާކަެމއްެގ ސަބަބުން ޖަލްސާ ުހއްޓާލަން ރިޔާސަތަްށ 

ފެންނަކަން އެންގުން. އެޮގތަށް ހަދާލިއްޔާހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެތަްނ 

އެންމެބޮޑަށް ހަމަޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ ދެން ގިނަ ބޭފުޅުން ެއއްބަސް ވެަވަޑިއ 

އްލިައކަށް ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަުބން ޖަލްސާ ހުއްޓާލަން ގަންނަވާކަމަށް ވަންޏާ ކު 

ނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅުކަަމށް. އެހެންވީމާ މިވާހަކަ  ރިޔާސަތަށް ފެނުންވެސް އަުޅގަ

ަިޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   އަޅުަގނޑު ފާހަގަ ކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑު ުޝކުރއް

 

މެންބަރު ދެންމެ އެދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުަގއި މިހާރު  އާދެ، މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިމާއްދާގައި ފެށޭ ޢިބާރާތް ައންނަނިވިގޮތަށް ބަދަލުކުަރއްވަްނ ހުށަހަޅުއްވާފަ. ދެްނ 

މާއްދާގެ )ރ( އަށް ގެންނަާވ އިޞްލާޙުަގއި ެދގޮތަކަށް ވިާދޅުވެއްޖެ. އެިރޔާސަތަށް 

ތަކަށް. އެހެންވީމާ މިހާރު ކުރިން ފެނިގެން އެންގުން. ނޫނިއްޔާ ފެނުން މިކަހަލަ ގޮ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު ުކރެވިފައި އޮތްގޮތަށް އެޑިޓޯިރއަލް ބަދަލެއް ކަމަްށ 

ނުޑމެން ލިޔެލައިގެން އަދި އެޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްިވ  ފެންނާތީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅާލައިފިން އެީއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަިރހަށްވެސް އަުޅގަ

ައކަށް ދިމާާވ ކަމެްއގެ ސަބަބުން ޖަލްސަ ހުއްޓާލަން ރިޔާސަތަށް ފެނުމުން. ކުއްލި

ފެނުމުން މިހެން މިގެނައި ގޮތަކީ އޭގެ ހުރިހާ އެޖެންާޑ ނިމުމުން ހަމަވުމުން 

މަދުވުމުން މިހެން މިހުންނަނީ. އެހެންވީމާ ފެނުމުން އެގޮތަްށ އެހަދާލީމާ 

ނޑުމެން މާއްާދއަށް ހުރިހާގޮތަކުންވެސް އެހަމަޖެހޭކަމަށް ފެންނާ ތީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

އިޞްލާޙު އެކުަގއިެވސް  2ވޯޓަށް ދަންނަވާލާއިރު ދަންނަާވލާނަން. އާދެ ހީވަނީ މި 

ަވނަ މާއްދާގެ ފެށޭތާނގަ  02އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯޓަށް ދެންނެވިދާނެހެން. އެއީ 



ންނަ ބަދަލެއް އޮތް ޢިބާރާތަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުިޅގެން އެިޑޓޯރިއަލް ގޮތުން ގެ

ނޑުމެން ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނެގޮްތ  ފަހުން މިގެނެވުނީ. އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުގަ

 އިދާރީ މޭޒުން ތިޔަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. 

 

 

. ޖަލްސާެއއް ނިމުން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނިންމަންވާނީ އަންނަނިިވ 02 އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

ކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެްއ ދިމާވުމުންނޭ. )ހ( ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ނިމުމުން. ޙާލަތްތަ

)ށ( ޖަލްސާގެ ަވގުތު ހަމަވުުމން )ނ( ޤާނޫނީ އަދަދަށްވުރެ މެންބަރުން މަދުވުމުން. 

)ރ( ކުއްިލއަކަށް ދިާމވާ ަކމެއްގެ ސަބަބުން ޖަލްސަ ުހއްޓާލަން ރިޔާސަތަްށ 

 ފެނުމުން. 

 

 

 )ހުސްވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ތިޔަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ މިހާރު އަޅުގަ

އަުޑއެއްެސވި އިޞްލާޙާ އެްއގޮތަށް... އާދެ ވ. އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ވިދާޅުަވން އެދިވަަޑިއގަންނަވަން.

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 

 ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރަްއވާތި އިނގޭތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އަޅުަގނޑު  هللا ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޢަްބދު

ދަންނަވާލަން މިއުޅުނީ ހަމަ ދެންމެ އަމީން ޢާންމު އެިއްއވަވާެލއްިވ ޢިބާރާތްކޮޅު    ޝާހިދު  ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑުމެންެގ މޭޒުމައްޗަށް އައުމުންތޯ  މަނިކުފާނު ވޯޓަކަށް  ލިޔުމަކުން އަުޅގަ

އައްަސވާލަްއވާނީ. ފަހަރުަގއި މިފަހަރު މިއަންނަ އިޞްލާޙަކީ އޭެގޒާތުަގއި ވަރަށް 

ކުޑަުކޑަ އިޞްލާެޙއްކަމުަގއި ވެދާނެ. އެހެންމަވެސް މީގެ އުޞޫލީ މައްސަލަެއްއ 



ނޑުމެން ވޯޓު ދޭިއރު ޙަޤީޤަތުގައި މިވޯުޓ  އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަންނާތީ ަހމަ، އަުޅގަ

ނޑުެމން ކުރިމަތީގައި އޮތް ލިޔުމެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ދެވެ ނީ ލިއުމުން އަޅުގަ

ކަަަމަށްަްވުން ެއއީ ހަމަ ވަަރށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ ހަމަ 

ވަރަށް މައާފާެއކީ އަެނއްާކެވސް މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ެދން މަނިކުފާނު ވޯޓަކަށް 

ގޮތުން އަުޅަގނޑު މާއްދާއަށް ވޯޓުދޭނަން. އައްަސާވއިފިއްޔާ މި މާއްާދގެ 

އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ދެވަނަފަހަރަކުވެސް ތަކުރާރުކޮށްލީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ނޑުމެން ވިސްނާލަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާުޅކުރެްއވި ޚިޔާލުފުޅު ެއއީ ައުޅގަ

ޚިޔާލެއް. އެހެންނަމަވެސް މިކަން ހިންގުމުގައި ދިމާވެދާނެ ކަމަކީ އެްއ  ރަނގަޅު

އިޞްލާޙު ފާސްވެއްީޖވިްއާޔ އަނެއް އިޞްލާޙު އަންަނންވެސް މި އޮންނަނީ. 

ނޑުމެން ލިޔެފައި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް  އެހެންވީމާ، އެ ލިޔުން އެ ިއޞްލާޙު އަޅުގަ

ން އިޞްލާުޙ ފާސްެވއްޖިއްާޔ ެއއާ ފޮނުވޭނީ ެއއް އިޞްލާޙު ާފސްކޮށްފައި. ދެ

ގުިޅގެން ފަހަތަށް އަންނަަަ އިޞްލާޙެއް. މިހާރު މިފަހަރު މިދިމާވަނީ އިޞްލާޙު 

ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅަކު އެބޭފުޅަުކވެސް މިތާގައި ފާޅުކުެރްއވި ޚިޔާލުތަކާ ގުިޅވަަޑއިގެްނ 

ލައްވަްނ އެބޭފުޅުން ޚިޔާލުފުެޅއް މުިޅ އިޞްލާޙު އެީކަގއި މިގޮަތށް ބަދަލުކޮށް

މިގެންނަވާތީ. އެހެންވީމާ، އެްއ އިޞްލާޙަށް ގޮތަށް ވޯޓަަަށް މިދަންނަވަނީ. އެކަމަުކ 

މީގަިއވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވާނީ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ތިޔަ 

ވިދާޅުވިފަަދއިން މެންބަރުންެގ އަރިހަށް އެިލޔުމުން އެ އޮންނާނެގޮތް ލިޔެލާަފއި 

ތައްކުުރން. ދެން މިމާއްދާ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފޮނުވާލުމަށްފަހު އެކަން

ނޑުމެން މިގޮތަށް ވޯޓަށް  ތިވިދާޅުވިފަދާން ކުަޑކުޑަ ބަަދލަކަށް ވާތީ މިފަހަރު އަޅުގަ

ނަގާނަން. އެހެންނަމަވެސް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކުރިއަށް އޮްތތާގައި މިހެން ދިމާވާ 

ން ފޮނުވާަފއި ޯވޓް ނެގުމަަަށް ފަހަރަކުވެސް މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ލިޔުމު

 ބާރުއަޅާނަން. ެއގޮތަށް ގެންަދން މަސައްކަތްކުރާނަން. 



 

ވަނަ ާމއްދާއަްށ  02އާދެ، ދެންމެ އިދާރީ މޭޒުން އެ ިއްއވާލެްއވި ގޮތަށް މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަނ މާއްދާއަށް ގެންނަްނ  02އެގެެނވުނު އެ އިޞްލާޙާެއކު، ިއޞްލާޙު 

 ވަޑައިންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެެދން.ފެނި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް

 ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ހަމްދޫން ޙަމީދު      

      

 ނަސީރު هللا ބުރީ މެންބަރު އަބްދުތިލަދުންމަތީ ދެކުނު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 ފާދިއްޕޮޅުަު މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް    

 

 78 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 76 ވޯޓު ދެްއވީ:

 0 ވޯޓު ނުދެްއވާ:
_____________________________________________________________ 

 

ވަަނ މާއްދާއަަަށް ގެންނަން  02ންވީމާ މި އިޞްލާޙު ގަާވއިދުގެ އެހެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާސްކުރެިވއްޖެ.  އާެދ މިފުރުޞަތުގަިއ ެއއްެޗއް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ، އާދެ 

ވޯޓަށް މިދެންނެވުނު އިޞްލާަޙކީ އޭގެ ސަބަބުން މުޅި މާއްދާ އިޞްލާޙުެވގެން އަދި 

އިޞްލާަޙކަށް ވަނީ. އެހެންވީމާ  މާއްދާ ހަމަ އޮންނާނެގޮތަށް ިއޞްލާޙުވެގެން ދިޔަ 

ދެން އަލުން އެ އިޞްލާޙު ހިމަނައިގެން އިޞްލާޙާ ެއއްގޮަތށް މާއްދާ ފާސްކުރަން 

ނޑު ހިތުން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަގުތު  ފެނޭތޯ އެހެން ދެއްނެވުމަީކ އަުޅގަ



ން ގެއްލުމަށް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަަކށް ވާނީ. އެހެންވީމާ މިމާއްދާ މިއިޞްލާޙު މިއައުމު

މިއޮތްގޮތަށް މާއްދާ ފާސްވީކަަމށް ބަލައިގެން، މާއްދާ އަލުްނ ފާސްކުރަން އިތުރައް 

ނުދަންނަވާ ކުރިޔަށް ގެންދަން ޤަަަސްދުކުރާ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. އާދެ 

ޔައުމިްއޔާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މިވާހަކަ މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެްނދިއައީ ކަމަށް ލިޔެލާފައި 

ނުޑ ނިންމަނީ. އާދެ ދެންއޮތީ ގަާވއިދުގެ ކުރިއަށް ގެން ވަަނ  00ދަން އަުޅގަ

މާއްދާއަށް ައޅުަގނޑުމެން ާވހަކަދައްކަމުން ގެންިދއުން. އޭގެ ކުރިން ުކޑަކުޑަ 

ަަިއގަންނަވާެނ ފަދައިން ޖަލްސާ  އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ އެނިގވަޑަ

މެންބަރުންގެ އަދަދު  ފެށޭވަގުުތގައި ޖަލްާސއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދަނީ ދަންނަވާނުލެވެމުން. ސަބަބަީކ ޖަލްސާ ފެށޭއިރު 

ނޑުމެން  މެންބަރުން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެދެވަަޑއިނަވަމުންވެސް ގެންދަވާ. އަދި އަޅުގަ

އިދާރީ މޭޒުން މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނާލާ އެހެން ހަދާލަން ކުޑަަވގުތުކޮެޅްއވޭ. 

ނޑުމެން މެންބަރުނ ތިއްބެވި  02ށް ޖަލްސާ ފެށޭތާ ގިނަފަހަރަ މިނެޓުތެރޭގައި އަުޅގަ

އަދަދު ދަންނަވަމުން ގެްނދަނީ. ހަމަ އެހެންމެ ިއންޓަވަލް ވެފަިއވެސް 

އިންޓަވަްލވެފަިއވެސް ގާްތަގނޑަކަށް އިންަޓވަްލގެ ުކޑައިރުޮކޅެްއގެ ފަހުން 

. އެހެންވީމާ، މިހާރު  މެންބަރުން ތިއްބެވި އަދަދު ދަންނަވާލަމުން ގެންދަނީ

ޖަަަލްސާއަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު ދެންމެ 

މެންބަރުން މިހާރު ޖަލްސާގައި ތިއްބެިވ. އާދެ ދެން ގަވާއިދުެގ  78ދަންނަވާލެވުނު. 

ވަނަ  00ވަނަ މާއްދާ ތިބޭފުޅުންެގ އަރިހަށް ހުށަހަޅާލާނަން އިދާރީ މޭޒުން  00

 ވާލާނަން.މާއްދާ ދަންނަ

 

 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދެވަަނ ދެލިކޮޕީގަިއވާ ގޮތަށް  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ވަނަ މާއްާދ އިްއވުން.  00ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

 



 

ހެންވީމާ އިޞްލާޙު މިހާރު މިމާއްދާއަށް ބަހުސްގެ ވަގުުތ ހުށަހެޅުނީ. އެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅު ބޭފުޅުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.
 

 ވަނަ  00އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮިޕގެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަުޙމަދު 

ނޑު ވާނީ އެމާއްާދެގ  މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ދެއްވި ފުރުޞަތުަގއި ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ: އަުޅގަ

)ހ( އާިއ )ށ( އަށް އިްޞލާޙު ފޮނުވާފައި. ިމގޮތުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި 

ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ބޭްއުވނު ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގައި މި އިޞްލާޙުތައް 

އެްއގޮތްކޮށްލާ ހަދާލެވުނު. އެގޮތުގެމަތިން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

އްވާ ިއޞްލާޙެްއގޮުތގައި އެމާއްދާއަށް ހުށަހެިޅފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަާވއިދުަގއި އޮންނަ އިބާރާތަކީ މަޖިލީހަށް  00ހަމަޖެހުނު. 

ނަޑއަޅާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. މި ައކުރަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ތަރުތީބު ކަ

އްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ތަރުތީބު އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި އިޞްާލޙަކީ މަޖިލީހަށް މަ

ނަޑއަޅާނީ އިދާރީ ކޮމިޓީެގ މަޝްވަރާ އާއި ލަފާގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ.  ކަ

އެހެންނަމަވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ގިނަ ބޭފުޅުން  މިނަންބަރަށް މިއަކުރަށް 

ނޑު ހުށަހަޅާފަިއވާ  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފަިއވާތީެވ، އެ އެްއގޮތްކޮށްލުުމގަިއ ައޅުގަ

ޞްލާޙުަގއި މިއޮންނަ ލަފާގެ މަތިން، "މަޝްވަރާާއިއ ލަފާގެ މަތިން" އެ އި

އިބާރާތުަގއި "ލަފާެގ މަތިން" އެއޮތްތަްނކޮޅު އުނިޮކށްލެވިފައި މަްޝވަރާެގ 

މަތިންކަމަށް ހަމަޖެހުނު. އެހެންވީމާ މިހާރު މިމާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ 

ނޑައަޅާީނ އިދާރީ އިޞްލާހަކީ، މަޖިލީހަށް މަްއސަލަ ހުށަހެ ޅުމުގެ ތަރުތީުބ ކަ

ނޑާ  ކޮމިޓީގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. މި އިޞްލާޙު ކުރިން އަަަޅުގަ

ނޑު  ހަމަޔަަަށް ނައިސްމިއޮތީ. އެެހންނަމަވެސް މިހާރު މިއިޞްލާޙު ލިބިޖެ. އަަަޅުގަ

ހުރީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި ނެތިގެން ވީގޮތެއް ނޭނގިފައި. އަުޅަގނޑަްށ 

ސްނުނުގޮުތގައި މިކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި ކުޑަ ޮއޅުމެއް އަރަިއގެން މިއިޞްލާޙު ވި



ނުޑ  ލަސްވެފައި މިއޮތީ. ދެން ެއކަން އެބައެނގޭ މިހާރު. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން ހީކުީރ ހަނދާން ނެތްކަމަށް  ކުރިން ހީކުރީ އެހެންނެއްނޫްނ. އަުޅގަ

ނަށް ނުފޮނުވާއޮތްކަހަލަ ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑަަަްށ ހަދާލާފައި މި އިޞްލާޙު މެންބަރުން

ވިސްނިފައި މިއޮތީ އިނގޭތޯ. ދެން އެ އަޅުަގނޑަަަށް ވިްސނުނުގޮތް. އެހެންވެސް 

ވެދާނެ މިކަހަލަ މުހިންމު އިޞްލާޙުތަުކގެ މެުދގަިއ އެކަހަަލގޮތަކަްށވެސް 

ނޑު ވިސްނިދާނެކަންނޭނގެ. ކޮންމެވެސް ދެން )ހ( އަށް ހުށަހެޭޅ އިޞްލާޙު އަޅު  ގަ

މިދަންނަވާލީ. ދެންހަމަ މި އިޞްލާޙު )ހ(  އައުާމގުިޅގެން ައޅުަގނޑު )ށ( 

އަށްވެްސ ހަމަ މިއިޞްލާޙާ ގުިޅގެން ގެންނަންޖެހޭ ކުަޑުކޑަ ބަދަލެއް ހުށަހަޅާލީ. 

އެއީ މިމާއްާދގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ 

ނޑަެއޅުމުަގއި، ިމ ގަ ވަނަ މާއްާދެގ ބޭނުންތެރިކަމާ އިދާރީ  24ާވއިދުގެ ތަރުތީބު ކަ

ކޮމިޓީއާއި މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ރިޔާއަތްކުރަންވާނޭ. އެތަުނަގއި އިދާރީ ކޮމިޓީވެސް 

އަޅުަގނޑު ގެަނއީ ހަމަ ބޭނުމެއްގައި. އެއީ )ހ( ަގއި އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް 

އިދާރީ ކޮމިޓީ  މަސްޢޫލިއްޔަތެއް ެދވުނީމާ، )ށ( ަގއިއޮތް މަސްޢޫިލއްޔަުތަގއިވެސް 

ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  00ހިމެނިފައި އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތީވެ. މި 

ނޑު ިމ ދަންނަވާލީ. މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތްގޮތުން މި  ދެ އިޞްލާޙު އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގައި ޮކޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސަަައިން ރަޝީދު ޙަސަން 

ނުޑ ފުވައްމުލަކު މެންބަރު  ހައްދުއްމަތީ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ދެން އަަަޅުގަ

ފައިސަލް އަދި މިހެންގޮސް ަވރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެކުެވ އެއްަބއިެވގެން މިހާރު 

 މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ މިވާހަކަ ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ.

  

ބަރު ވިދާޅުވިފަަދއިން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އާދެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅުއްވާ އަދި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުްއވީމާ މަޖިލިސްގެ އިދާރާއިން 

އެބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީމަ މެންބަރުން ވަޑައިގެންަް މަޖިލިސްގެ އިދާރީ ގޮތުން 

އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާވެސް ަމޝްވަރާކުެރިވގެން  މިަި



ހުންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުަތއް އެަެްއގޮތްކުަރއްވާ. އަދި 

ނޑުެމނަށް އެކަންތައްތަަކކީ މާދަތިނޫން ކަންތަަައްތަކެއް  އިދާރީގޮތުްނވެސް އަުޅގަ

ނީ. ގޮތަށް ެއއްބަްސވެޭވ ގޮަތކަްށ މިހާރު މި އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހެޅިފައި މިހުންނަ

އެހެންވީމާ މި އިޞްލާޙުތަކާ ދޭތެރެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުުޅދައްކަމުންދާއިރު ހަމަ 

 އެގޮތަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ބަހައްަޓވާނެަކމަށް ހީކުރަން.

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދި  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ވަަނ މާއްދާއަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންކޮޅެއް  00ދަންނަވާލީ ގަާވއިދުގެ  ދުނާނު ޙަލީމް މެންަބރު އަ 

ފޮނުއްވާަާފަިއވާ އިޞްލާޙަީކ އަޅުަގނޑަްށވެސް އެންމެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެްއކަމަށް  ވާހަަަކަެދއްެކވުން:

ލާުޙ މެންބަރުން އެކުެވގެން ެއކަށަހަަަޅުއްވާަފިއވާ އިޞް 9ފެންނާތީވެ، ޢިއްޒަތްތެރި 

ނަޑއަޅާނީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ  )ހ( މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ތަރުތީބު ކަ

މަޝްވަރާގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އޮންނައޮތުަމށް ތާއިދުކޮށް މިވާހަކަ 

ގެ )ށ(  00ދަންނަވާލަންވެގެން. ހަމަ އެާއއެުކގައި ައޅުަގނޑަްށވެސް ަގބޫލުކުރެވޭ 

ްތތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަށް މ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަ

ބަދަލުގެނެވުމުގެ ބޭނުންތެިރކަމަށް، ެއކަމަށްޓަކަިއ އަޙުމަދު ޝަފީޤް 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ )ށ( ގައި އޮތްއަކުރު މިާމއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެންއޮތްނަމަެވސް 

ވަނަ  24ގަާވއިދުގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ތަރުތީބު ަކނަޑއެޅުމުަގއި މި

މާއްދާގެ ބޭނުންތެރިކަމަށް ިއދާރީ  ކޮމިޓީއާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ސަމާލުކަންދީ 

ރިޔާއަތްކުރަްނވާނޭ އޮްތއޮުތމަށް ތާއިދުކުރާވާހަކަ ަދންނަވަން ޝުކުރިްއޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ނުޑވެސް ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ   ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަުޅގަ

 މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީގް ހުށަހަޅުްއވާފައި  މެންަބރު ުމޙަްއމަދު ރިާޔޒް 



ހުށަހެޅުމަށް ތާއިދުކޮއްލުމަށް، އެަެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެކަން ފުރިހަމަވެފައި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ އިށީނާނަށް. ޝުކު  ރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އޮތުމާއެކު ިމވަގުތު އަުޅގަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް މިހާރު މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު މުަޙންަމދު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ހުށަެހޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަށް  00އަޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސްކުރާ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑު ވަރަށް ތާއިދުަުކުރަން. ސަބަބަކީ މި މަޖިލީހުން ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އަޅު  ގަ

އަޅުަގނޑުމެން، މި ދެލިކޮީޕަގއި މިވަނީ މަޖިލީހަށް މަސްއަލަ ހުށަހަޅުން ތަރުތީބު 

ނަޑއަޅާނީ މަޖިލީހުގެ ރަީއސޭ. އާދެ ައޅުަގނޑަށް ފެްނނަގޮތުަގއި މަޖިަިލީހަށް  ކަ

އި ހުރެދާނެ ކަންނޭނގެ ވަރަށް މައްސަލަތަކެއް އެހެން ހުށަހެޅިގެ ދާއިރުގާ ޭއގެތެރޭގަ 

ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން އިްސކަންދޭންޖެހޭ ބައެއް މައްސަލަތައްވެސް. އެހެންކަމާ 

އެުކގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮިމޓީއާ ރައީސް ޑިސްަކސްކުަރއްަވއިގެން އޭގެ ތެެރއިން 

ނުޑ ނަގަންޖެހުނީ ކޮންކަމެްއކަންވެސް ބެލޭނެ ފުރުޞަތު   އެންމެ ފުރަތަމަަަ އަޅގަ

އޭރުން އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަަަށް 

ނޑު ތާއިދުކު ާރވާހަކަ ަދންނަވަން ޝުކުރިްއޔާ.  އެހެންވީމާ، އެ އިޞްލާހަށް ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެަެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން އުޅުން ހުރިހާ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

 ކަެއއް ގާތްަގނޑަކަށް ދަްނނަވާ ނިމިއްޖެހެން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. ވާހަ މޫސާ މަނިކު 

އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ވާހަކަ ދެކެވުނު ކޮމިީޓަގއި އިން މީހަކަށްވާތީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު  އަޅުަގނުޑ ެއކަމަށް ތާއިދުުކރަންަް އުޅުނީ. އެހެންނަަަެވސް ދެން އަުޅގަ

ވާ ާތއިދުގެ ވާހަކަ ެދއްކުމަީކ އޮތްކަމެްއ ކަމަަަކަށް. ނުދެކެން ވަގުުތ ދުްއވާލުން ފިޔަ

ނޑު ހަމަ އެކަނި މިަވގުތު ފާހަގަކޮށްލާނީ މީގެކުީރަގއި  ވަނަ މާއްާދއާިއ  7އަަަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން މިތާނގަަަިއ ކުެރިވ ދިޔަ ބަހުސެްއަގއި މަޖިަިލީހުގެ ޖަލްސާތަްއ ބާްއވާނެ 

ނޑައަޅާީނ މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ މިތަ ންކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިއޮތް، ދުވަހާ ަވގުތު ކަ

މިމާއްދާ ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ދިގުކޮށް ވާަހކަދެއްެކވި، 

ނުޑވާަލން އުޅޭކަމަށް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ރަީއސަށް ލިބިދޭ  ރައީސްގެ ބާރުަތއް ކަ



ނޑުވާލާ ާވހަކަވެސް މިތަނުގައި ދެެކިވފައި އޮތީމާ، މިއަދު  އިޚްތިޔާރުތަށް ކަ

ނޑުމެން އެކަމަށް ބަހުސްކޮށްފަިއ އަނެއް ކާ ެއކަހަލަ ވާހަކަެއއް ނިކުމެދާނެތީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ނުޑ ދަންނަވާލަންކަަަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އޮތްގޮތް ކުަޑކޮށް އަުޅގަ

ބަހުސްކޮއްފައި އޮތީ ފަހަރެްއގަިއވެސް ރަަައީސް އެކަނިޮކއްލުމެއް ނޫން މީގައި 

ލާޙުކުރަަަން އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މުހިންމުކަމާ އިޞް

ޤާނޫނުއަސާސީައކީ އަަަުޅަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ މައްޗަށް ޢަަަމަލުކުރެވޭ 

ަަީއސްއަށް ފަސޭހަފުޅުވާނެ  އެްއޗަކަށް ވާއިުރގައި ވީހާެވސް ބޮޑަކަށް އެކަން ރަ

ގޮތެްއގެ މަތިން ގެންދިއުމަށް. ހަމަ މިމާއްދާގަވެްސ ދެކެވިފަިއވާ ވާހަަކ 

ޓަކާަި ދަންނަވާލަން ކުރީ ުދވަހު ދެެކވިފައި ުފރުޞަތު ނުލިބިފައިއޮތް މަޢުލޫމާތަށް

ވަނަ މާއްދާގައި ިވދާޅުވެފައި ބުނެފައި އޮތް  99ތަންކޮޅެްއވީމާ،ަި ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ަަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން އޭަގއި  ނޑަށް މާނަ ދޭހަވާގޮްތވެސް އަ އެްއޗެއް އަުޅގަ

ޖީނުަު ދުއްވާ މީހާއާ އިންޖީނު ހަދާމީހާއާ މިސާލަކަަަށް އިންޖީނު އިސްޓާޓުކޮށް އިން

ދޭއްެޗއް ކަމަށް ވާއިުރގަިއ ޮކންމެހެން މީގައި މިބުނަނީ ރަީއސް އަމިއްލަފުޅަށް އޭތި 

ހަދާ ތައްޔާރުކޮށްގެން ެއކަންުކރާ ވާހަކަ ނޫންކަމަށާ ރައީސަށް އެހީތެރިވުމަށް ތިބޭ 

ބެހޭގޮތުން ބަހުސް  ބަޔަކު ލަފާދޭ ބަޔަކު ތިބެޭވނެކަން މިއަދުވެސް މިމާއްާދއާ

ނުޑ ދަންނަވާލަނީ. ެއގޮތަށް  މާބޮޑަށް ފުޅާެވގެން ދިއުުމގެ ކުރިން އަުޅގަ

މާނަކުރައްވާ ބޭފުޅުްނ ކުަޑކޮްށަް މިކަމަށް ވިސްނާ ވަަޑއިްނނަވަްއޗޭ މީ ފަހަރެްއގައި 

ނޑާލަން އޮތްކަމެއް ނޫނޭމީ ކޮމިޓީގައި މިވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމެން ރައީްސގެ ބާރު ކަ

އޮތީ މީަގއި ބޮަޑަަށް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް މިަކން ގެންދިއުމަށޭ. ދެން  ދައްކާފައި

ނޑު ހަމަ ވަަރށް ތާއިދުކުރާ އެްއޗެްއ  އެގޮތުން ބަާލއިރުަގއި )ހ( ާއއި )ށ( އަުޅގަ

ދެގޮތެއްކަމަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް އިޞްލާޙަކީ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލުމަށް 

 ލަމުން ނިންމާލާނަން ޝުކުރިއްޔާ.އަޅުަގނޑު ާތއިދު ކުރާވާަހކަެވސް ދަންނަވާ

  

ނޑު މިހާރު މިފުރުޞަތަށް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ ައޅުގަ



 މިދަންނަވާލެވެނީ އެހެން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންެނވިަި  ޖަމީލު هللا މެންަބރު ފަތުޙު

ނޑުމަާކ ފުރުޞަތެއް ައޅުަގނޑަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން: ލިިބފައި ނުވާތީ. އާދެ މިދޭތެރޭްނ ކުަޑ މެދުކެ

އެީކގައި ކަމުގެ ތެޭރގައި ނޫެޅުވނު ކަމަށްޓަކާވެސްަް ކަންނޭނގެ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު 

ހުށަހެޅިފައިވާ  ާމއްދާއާ ބެޭހގޮތުން ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކުޑަުކޑަ ވާހަކަެއއްަް 

ނޑަަަށް އަޑުިއވިފަިއވި  އްޔާ ކުީރދުވަހު އެހެން މާދާއަކާ ދަންނަވާލާނަން. އާދެ އަޅުގަ

ގުިޅގެން އިދާރީ ކޮމިޓީެގ މަޝްަްވަރާ ލިބިވަޑަިއަގތުމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް 

ނޑަށް ހީވަީނ ެއއީ ރަނގަޅު ިޙޔާލެއްހެން. އެއީ  ފުޅާކޮށްަްވަނީ ދެެކވިަފއި. ައޅުގަ

ބައެއް ކަހަލަ  ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ އިދާރީ ކަންަތއްަތކު ގެތެޭރގައި ހިމެނޭ 

ތަުކގައި އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އޮތްކަމަށްވަންާޏ އެކޮމިޓީގެ ލަފާޔާ ކަންތައް

މަޝްަްވަރާލިބި އަދި ކޮންމެްސ ވަރަކަްށ ެއ ކޮމިޓީން އެީއ ޓެކްނިކަލް ކޮމިަިީޓއެއް 

ކަމަށް ާވއިރުަގއި އެފަރާުތން ވިސްަނވަންޖެހޭ ހުރިހާ ވިސްނެވުންަތކެއް 

ނޑަށް ވިސްނުމަށްފަހު. ދެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މަޝްވަރާއެ  އް ދެްއވުން ެއއީ އަުޅގަ

ހީވަނީ އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ 

ނޑަަަށްވެސް އެ އިޞްލާޙު ހަަމއެއީ އެންމެ ރަގަނޅު  އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ތެުދވީ. ދެން  އިޞްލާޙެްއކަމަށް ފެންނަ ާވހަކަ ދަންނަވާލުމަށްޓަކާަި ައޅުގަ

ޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން އޮތް ވާހަކަައކީ ައޅުަގނޑު ހިތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަ

ހިތްޕުޅަށް އަރުއްވާަފއިވަ ަވދެވާނެ ކަންނޭގެ ތަންކޮެޅްއ ލަސްވެއްޖެއޭ ިތކަހަލަ 

ވާހަކަެއއް ަދއްކަން. އެހެން ނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ުސވާެލއްެގގޮުތގައި ކަންނޭނގެ 

ންޖެހެނީ. އެއީ )ށ( ގައި މިޮއތް އިބާރާތް. މިގޮތަށް މިހާރު މިވާހަކަ ދަންނަވާލަ

އަޅުަގނޑު މިހެން ބަލާލި ބަލާލުމަކުން ކުއްލިއަކަށް ނުފެނުނު މިގަވާއިުދގެ ެއްއވެްސ 

އެހެން މާއްދާެއއްަގ، ފުރަތަމަ މިއޮންނަނީ )ހ( ަގއި ވަަރށް މުޙިއްމު އުސޫެލއް 

ނަޑއެޅިފަ.  ން އޮތްނަމަވެސް އޭ ކިޔާ ވަނަ އަށް )ށ( ަގއި މިއޮންނަނީ މިހެ 2ކަ

ބަހައްޓާފަ. އެގޮތަށް އިބާރާްތކުރެވެމުން އަުޅަގނޑު ހިތަްއ އަރަނީ )ހ( ަގއި 

ނޑިެގން އެބަދޭހެން. ދެން  އެބުނެވޭ ެއއްެޗއްގެ ބާރު ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ކެ



އެއިބާރާުތގެ އަނެއް ަބޔަށް ަބލާލާއިރުަގއި މިއަންނަނީ މިމާްއދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެން 

ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުންތެރިކަމަށް. އިޝާރާތެއް  24މަވެސް މިގަވާއިުދެގ އޮތް ނަ

މިކޮށްފަ އޮންނަނީ ބޭނުންތެރިކަމަށް. އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ގަވާއިުދގެ ހުރިހާ 

ނޑު  މާއްދާގަިއވެްސ ބޭނުންތެރިކަންވާނީ ހަމަ ެއްއވަރަކަަަށް ަކމަށް. ދެން އަުޅގަ

ނޑައެޅުުމގައި  ެއއިދާރީ ކޮމިޓީްނ ވިސްނާ ވިސްނެވުާމއި ހިތައް މިއަރަނީ ތަރުތީބު ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި އެބުނެވިފަހުިރ  24އަދި ރިޔާސަތުން ވިސްނާ ިވސްނެވުމުަގއިެވސް 

ނޑުަތކަށް ރިޢާޔަްތ ކުރައްވާެނއޭ ހަމަ.  އުސޫލުތަކަށް ނުވަތަ ިމންގަ

ޖެހޭ ކުރަްއވަންޖެހޭނެހެން އެއީ ެއަގވާއިަިަދކީ ޭއގެ ހުރިހާ މައްދާތައް ެއއްކޮށް ިކޔަން

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާލާއިރުަގއި ވަރަށް ގިނަ  24ގަާވއިދަކަްށވާ އިރު. އާދެ، 

ތަފްޞީލުތަކެއް ޭއގެތެޭރގަިއ އެބަޮއވޭ ވަރަށް ދިގު ާމއްދާެއއް ޭއގަ ޑްރާފްްޓ 

ކުރެޭވގޮތާއި ޑްރާފްޓް ނުކުެރވޭގޮާތއި ޑްރާފްޓްތައް ފާްސކުރާގޮާތއި މިހެންގޮސް 

ނޑު ހިތުން ތަރުތީބު ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ޝާ މިލުވެފައޮތް މާއްދާެއއް. ައޅުގަ

ނަޑއެޅުމުަގއި ހުރިހާ ކަެމއް އަދި މިނޫން އެހެން ާމއްދާެއއްވެސް ޮއވެދާނެ  ކަ

ނުޑ ހަމަ ސުވާލެްއގޮތަށް  ކަންނޭގެ ރިޢާޔަތް ކުަރްއވަްނޖެހޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މެއް ޤާނޫނީ ބޭނުމެއް ހުށަހަޅާލާ ވާހަކަެއއްމިއީ. ެއހެން އޮތުމުގެ އެހާބޮޑު ބޭނު 

އެބައޮތްާބއޭ. ގަާވއިދު އެކުަލވާލުމުަގއި، ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖާ އެކުލަވާލުމުަގއި 

އެހެން މާއްދާއަކަށް ކްރޮސް ިރފަރަންސެއް ދީފައި އަދި އަުޅަގނޑުމެން މިބޭނުންކުރާ 

އިބާރާތްތަކީ މިވެނި މާއްާދއެްއގެ ބޭނުންތެރިކަމަށްވެްސ ވިސްނަވާލަންޖެހޭނެ 

ށް، ރިޢާޔަތްކުރަްއވަން ޖެހޭނެކަމަށް ކްރޮސް ރިފަރަންސެއް މިދެނީ. އެހެންވީމާ ކަމަަަ

ނޑު ެއގޮތް ޤަބޫލުކޮށްފާނަން. އެހެންނޫނިއްޔާ  އޮންނަން ޖެހޭކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ހިތައް އަރަނީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި މިއޮތްގޮތަށް އޮވުމުން ހަމަ 

ނޑުގެ ހިތައް  ވަންނަނީ. ދެން ކޮންމެއަކަށް ޑްރާފްޓިންގ ނުފުދޭނެ ބާއޭ އަޅުގަ

ކޮމިޓީއިން ވަރަށް ފުންކޮށް ިވސްނަވާފަ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ެއހެން ހުރިހާ މެންބަރުން 

ނޑު ކޮންމެހެން  ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަވާަފއޮތް މާއްާދއެއް. އެހެންވީާމ އަުޅގަ



ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި އިޞްލާޙެްއގޮތަކަށް ހުށަެއއް ނާޅާނަން. އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެ

މެންބަރަކު ނުވަތަ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މިހެން ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ 

ސަބަބު އޮވޭ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޮއޅުންފިލުވާލަދެިވއްާޔ އަޅުަގނޑަށް އެގޮްތ 

 ޤަބޫލުކުރެވިދާނެހެން ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ސް. އާދެ، ހަޤީގަުތގައި އަުޅަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

ނޑުމެންގެ  މުަޙއްަމދު ނަީސމު   ދަންނަވާލަން އުޅުނު ޕޮއިންޓް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އަުޅގަ

ޖަމީލު ވިދާޅުވެދެްއވީ. هللا މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްާތޒު ފަތުޙު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެހެންވީމާ ެއއަކަްށ އިތުރަކަްށ ދެން އަޅު  ގަ

ވަނަ  24އެހެން ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ަގވާއިުދގެ 

މާއްދާގެ ބޭނުންތެރިކަން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެރިޢާޔަތް ކުަރން އެއޮންނަ އިބާރާްތ 

ވަނަ  24ގަ އޮތުން ެއއީ ރަނގަުޅކަމެއްެހން. އެއީ ހަީޤގަތުަގއި މިމާްއދާއަށްފަހު

ަވނަ މާއްދާގައި ަކނަޑއެޅިގެްނ ވަިކގޮތަކަށް މިކަްނ  24މާއްދާ މިއަންނަނީ. 

ނަޑއެޅިފަ އޮންނައިުރަގއި ޭއގެ ކުރިއަށް އަންނަ މާއްދާެއްއގައި މިގޮތަށް ކްރޮސް  ކަ

 ރިފަރަންސް ދިނުމަކީ އެއީ ރަނގަޅުކަމެއްނޫްނ، ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ.

 

 ވަނަ މާއްދާއަށް  00ޢައްސަލާމްޢަަަލައިކުމް. އާދެ،   ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަުަސއިން

 އިޞްލާޙާމެދު އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ައޅުަގނޑު  2ހުށަހެޅިފައިވާ  ރަޝީދު ޙަސަން 

މިފުރުޞަތު ބޭނުންކުރާނީ. އާދެ، ައޅުަގނޑު އެްއެޗްއ ދެންނެވުމުގެ ކުރިން   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެއްެކވުނުއިުރަގިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވަނަ މާއްާދއަށް ވާހަކަ 7ދަންނަވާހިތްވޭ 

ޖަމީލު ފަދަ ބޭފުޅުން މިޖަލްސާގަިއ ތިބިނަމަ ހާދަ هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަތުޙު

ނުޑ ހިތައް އަރަޭއ. އާދެ، މަްޝަވރާކުރުމަކީ ކިހާވަެރްއގެ  ރަނގަޅުވީހޭ މިއަދު އަުޅގަ

އިޙްސާސްކޮްށ  ރަނގަޅުކަމެްއކަން ހަޤީގަުތަގއި އިްޙސާސް ކުެރވޭނީ އެކަން

ދެނެގަންނަން ދޭހަކުރަން ރަނގަޅަށް އިނގޭ ބޭފުޅުްނނަށް. ދެން އެވާހަކަ 



ނޑު ނުަދއްކާނަން. އާެދ، މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  މާދިގުކޮށެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނަޑއަޅާނީ އިދާީރ ކޮމިޓީގެ މަްޝވަާރގެ މަިތންކަމަށް އަުޅގަ ތަރުތީބު ކަ

މާއްދާއާމެދު ވާހަކަ ދެކެވުނު އިުރގައި ވާނީަީ ދަންނަވާފަ.  ވަނަ 7ހުށަހަޅާ ސަބަބު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން  ވަނަ  7އެސަބަބުތައް މިހާރުވެސް ހަމަ އެބަހުރި. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ޑިފީޓްވީާމ އެ ކާމިޔާބު ނުވީމަ  މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ސް ެއކަން ެއގޮތަށް ޮއވެދާނެ. މަޖިލީހުގެ އަޤްލަބިއްޔަތު ެއޮގތަށް ނެތްކަން މިއަދުވެ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާ ހިތްވޭ މިކަމަކީ ވަރަށް  އެކަމު އަުޅގަ

މުޙިއްމުކަމެއް. އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާ ބޭނުންފުޅު ުކރެއްވުން އެއީ ަރއީސަްށ 

ން ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރަަކށްވާނެ އަދި ވަރަށް ބޮޑު ބާަރކަށްވެސް ވާނެ. ދެ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާހިތްވޭ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއް ބާއްާވިއރުގައި ނޫނީ ކޮންމެ 

މައްސަލަެއއް މަޖިލީހަށް ގެްނނައިރުަގއި ހަމަ ކޮންމެ ކޮންމެ ދުވަހަކު މިދެންނެީވ 

މަޝްވަރާ ނުކުރަްއވާގޮތަށް ރައީސަށް މިކަން ރޭއްެވވިާދނެ. އަދި އަޅުަގނުޑ 

ވަނަ ާމއްދާެގ  99ރާ ހޯދުމަކީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މިގޮތަށް ަމޝްވަ

ދަށުން ރައީސަށްަް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ބާރު އެްއގޮތަކަްށެވސް އުނިވެ އެމާއްާދގެ 

ނުޑވާލެވޭނެ ކަމެއް ަކމަށް. އެއީ އެކަހަަލގޮތަކަށް ިއޙްސާސުވާނަމަ އެންެމ  ބާރު ކަ

މަށް ހުށަހަޅާނެ އެކެްއ ފުރަތަމަ މިމާއްދާވެސް އަދި މިދެލިކޮޕީވެސް އަނބުރާ ގެންދިއު 

އަޅުަގނަޑކީ. އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިކަމާމެދު ވިސްނާވަޑަިއގެްނ 

މިކަމުގައި މަްޝވަރާލިބުމަކީ ވަރަށް މުޙިއްމު ކަމެްއ ކަަމށް ވިސްނާަވޑަިއގަތުން 

އަޅުަގނުޑ އެދެން. ދެން އަޅުަގނުޑ ހިތައްއަރާ މެންބަރުްނ 

މިކަންކަމުގައި މަްޝވަރާ ކުުރމަކީ ވަަަޤުތު ގެއްޭލ  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނޭ

ނޑުމެން ބަލަންއެބަހެޖޭ ހަޤީގަތުަގިއ  ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާިއަިރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ައިއސް މިތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ގަުޢމީ މައްސަލައެްއަގއިެވސް 

ދެންނެީވ މަޝްވަރާކުރަން. އެހެންވީާމ މީގެ ރޫޙަކީ އެްއގޮަތކަށްވެސް މި

ނޑުމެްނގެ ހަެއއްކަމީުހންނަށް ފެންނަގޮތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ ނުދަްއާކ އަުޅގަ



ީމހުންނަށް ފެންނަގޮތަކަށް  25ކަންތައްތައް ނިންމާލުމެްއެވސް ނޫން. އަދި 

ކަންތައްތައް ނިންމާލުމެއްވެްސ ނޫން. އާދެ، އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަންބޭނުން 

މެންބަރުންގެ  25އްާކިއރު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެަބބުނެވޭ މިމަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދަ

ޢިއްޒަތްތެރި ކޮމިީޓއަކުން ެއކުލަވާލާފަ ގެަނއި ދެލިކޮޕީެއޭކ. އެވާަހކަ ދައްާކއިުރ 

މެންބަރުން  25އަޅުަގނޑު ހިަތއްއަރާ ީމގަިއ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނެއޭ އެީއ ެތދުފުޅެކޭ 

މް ހަމަވާ ޖަލްސާއަކުން ވާހަކަަދއްާކއިގެްނ ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއްެގ ތެރެއިން ހަމަ ކޯރަ

އެދެކެޭވ ވާހަކަަތކުގެ ަމއްަޗްއ ރިޢާޔަތް ކުރަްއވަިއގެނޭ ިލޔެފަ ހުންނަނީ. އެކަމު 

އެީއކިްއޔެ ފާސްކޮށްގެން ވޯުޓ ނަގަިއގެން ެއގޮތަށް ނިންމާފަ އޮތް ނިމުމެއްނޫން. 

ނޑު ޔައުމިއް  ޔާތަްއވެްސ އެކަން އެަެްއވެސް ބޭފުޅަުކ ވިދާޅު ނުވާތީ އަޅުގަ

ަީގަިއ  ކިޔާމީހެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ިމދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ އެމަޖިލީހުގައި އެކޮމޓީ

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުަޅކު މިތަނަށް ވަޑަިއގެން ޑްރާފްްޓުކރާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާހަ 

 އޮތް ހުށަހެޅުމާއިމެދު ެއއްެޗްއ ވިދާުޅވުމަކުން އެީއ ެއކޮމިީޓއަށް އެބޭފުަޅކު ގަދަރު

ނޑުމެން ކަންބޮޑު ވާންީވ  ނުކުރައްވަީނކިްއޔެެޔއްެވސް ނޫން. އަދި އެއީިކއްޔެ އަުޅގަ

ނުޑ  ކަމެއްެވސް ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

 މިފުރުޞަތުގައި. ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިހާރު މިމަޖިލީަީހުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ފަިއސަަަލް 

އަނެއްާކވެސް ައޅުަގނޑު ކުީރ ދުވަހު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު   ނަސީމު ވާހަަަކަެދއްެކވުން:

ލިބެމުންދާތީވެ ހަމަ ސުވާލެއް ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މިހާރު އެއިޞްލާޙު ުކަޑ 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ބަދަލާއެކު އަެނއްާކވެސް ހުށަހެޅިދާނެތޯ

 

ވަނަ މާއްދާ މިވަނީ ަގާވއިދު ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް. އެހެންވީާމ  7މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެތަނުން އަެނއްާކވެސް ޑްރާފްޓު ކުރެިވގެން މަޖިލީހަށް ައީއމާ އެއޮންނަ ގޮތަކުްނ 



ދާނެ. މިހާރު މިވަގުތަކު ނޫން ދެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވި

 އެކަންތައް ކުރަްއވާނީ. 

 

 ޢައްސަލާމްޢަަަލައިކުމް. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 ހަމަ ކުޑަ ކުޑަ އެދުަމއިކަިއގެްނ. އެއީ މިހެން މިގަާވއިދުގެ ާމއްދާ  މެންަބރު ައޙްަމދު ޝަރީފު 

ނޑަށް ވަރަށ ތަ ވާހަކަެދއްެކވުން: ކާމެދުގައި ބަހުސް ހުޅުވާެލވިގެން ހިނގަމުން ދާއިރުަގިއ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ  ރަނގަޅޭ ަގާވއިދު ކޮމިޓީން ގެންގުުޅްއވި ވިސްނުންުފޅު އަުޅގަ

މިމަޖިލީަިހުގައި ިއވޭގޮްތވެޖިްއޔާ. ައޅުަގނޑަްށވެސް އިނޭގ ޔައުިމއްޔާ ަތކުްނ 

މާއްދާއަާކ ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ފެންނަން އެބަހުރިކަން. އެހެން ނަމަވެސް އެ

ހިނގަމުން ދާއިރުގައި އެާމއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ހަމަ މިގަާވއިދު ކޮމިަިޓީން 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް  ގެންގުުޅްއވި ވިސްނުންފުުޅ ކޮންމެސް ގޮތަކުން ައޅުގަ

އަތުެވއްޖިއްޔާ މިތަފާތައް މިހާރު މިހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙާ ގަވާއިދު ކޮމިޓިްނ 

ނޑުމެންނަށް ވިސްިނ ގެންގުުޅްއވި ިވސް ނުންފުޅާ މިހުރިހާ އެއްޗެްއ އަުޅގަ

އެކަންތައްަތކުގެ ަމއްަޗއް ވިްސނާ ރިޢާޔަތްކޮށް ހަދަން ފަސޭހަވެދާނެއޭ މިމަޖިލީހުގެ 

ފްލޯރ ގައި. އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތުގައި މިކަން ވޮލަންްޓރީކޮށް ކޮށްދެއްވާ އަިދ 

އެއީ ސ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ބޭފުޅުން އެބައުުޅއްވާ  2ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދެވި 

ނުޑމެންނަށް ހަމަ ދޭތެރެ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު އަދި ެއއަށްފަހު އަުޅގަ

ދޭތެރެއިން މިވިސްނުންފުޅު އޮޅުންފިލުވާ ދެްއވާ ރ ައަަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު އަލްއުސްތާޒް ޝާހީން ޙަމީދު. މިދެބޭފުޅުންނަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު ހަމަ ގަވާއިދު ކޮމިީޓެގ ވިސްނުންފުޅުވެްސ އަޅުގަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއވެމުްނ ދަންޏާ. އެކަހަލަ ގޮެތއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

 މެދުވެރިކޮށް ދެްއވާފިއްޔާ. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 



ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ  ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެުވން:  މާޅޮސްމަޑުލު ުއތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ދެން އަޅުގަ

މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދަށް. ތެދު ތެދަށް ދަންނަވާނަމަ ރ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު މިމަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް މިަގވާއިުދގެ މާްއދާތަކާބެހޭގޮތުން ވާހަަކ 

މިަގވާއިުދ  ދެކެވެމުން ދާއިރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ތެދުވެަވޑަިއގެން ަބއެއް ފަހަރު

ކޮމިޓީގައި އެކަން ގެްނގުެޅވުނު ޙިޔާލު ގެންުގޅެވުުނޮގތް ހާމަކޮށްދެއްވަމުން 

ވިދާޅުވެަފވޭ އެހެން ނަމަވެްސ ބައެއް ފަހަރު އެހެން ފާޅުކޮށްދެއްވާ ޙިޔާލުފުޅު ެއީއ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަމިއްލަފުޅަށް ފާޅުކުރައްވާ ޙިޔާލު ކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ބައެްއ 

ރުންނަށް މާނަ ކުރެއްެވވިގެްނ ެއވެސް ކުަޑކޮށް ދަިތގޮތްގޮްތ ދިމާވެ. އެހެން މެންބަ

ނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެކަން ކޮށްެދއްވަިނ ވަރަށް ބޮޑަށް އަދި 

އަޅުަގނޑުމެން ރ. އަތޮުޅެގ މެންބަރު އެކަން އެކޮށްދެއްވަނީ ައޅުަގނޑުމެްނ 

ޔާލުކުރެިވފަ ވާތީ. އެހެންވީާމ އިދާރީމޭޒުން އަިދ ރިޔާސަުތންވެސް އެކަން ޙި 

މިހާރުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިވަޑަިއގެން މެންބަރުންގެ އެކަހަލަ 

 ޙިޔާލުފުޅުތަކަށް ވާހަކަފުޅު ަދްއކަވާދެްއވާނެ ކަމަށް ހީކުރަން. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ެއންމެ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން އުޅުނު  ވާހަކަ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ޝާހީން ޙަީމދު  މެންަބރު

ަިއދު   ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު މީގެ ުކރީ ޖަލްސާ އެްއގަެވސް އަދި މިއަދުވެސް މިަގވާ ތިވިދާޅުވީ. އަުޅގަ

ޑްރާފްޓް ކުރެްއވި ކޮމިޓީންެވސް ވިސްނުންފުޅު ގެންގުުޅްއވިގޮތްަތއް ކޮންމެވެްސ 

ަީ ވަ ރަކަށް އަްނގާލަދެވޭތޯ ބަާލނަން. އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރަށް އެއީ

ނޑު އަމިއްލައަށް ެދކޭގޮްތ  އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ ިޙޔާލުަކމަށް ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑަށް އެކަން ރަނގަޅަށް ިކޔާ ނުދެވެނީ ކަންނޭގެ  ކަމަށްވެސް  މާނަކުރެވޭ. އަުޅގަ

ދަކުރެްއވިްއޔާ އަޅުަގނުޑވެސް ވީހާ އެހެން އެގޮތަށް އެދިމާވަނީ. ދެން އިރާ

ރަނގަޅަކަށް އެަބއި ިކޔާލަ ދެވޭތޯ ބަލާނަން. އާދެ، މިއަުދ މިހާރު ވާހަކަމިދެކެވޭ 

ވަނަ މާއްދާއާ ބެޭހގޮތުން ވާހަކަ ެދއްެކވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން  00



ޖަމީލު ކުރެްއވި ުސވާލަކަްށ هللا ރައީސިލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފަތުޙު

ވަނަ ާމއްދާެގ  00އަޅުަގނޑު ަޖވާބު ދެވޭތޯ ބަާލނަން. މިމާއްދާ ޑްރާފްޓް ކުރިއިރު 

ވަނަ މާއްދާއަްށ ޙާވާލާ ދޭންޖެހުނީ ކީއްވެގެްނތޯ ނޫނީ ހަަަވާލާދެވުނީ  24)ށ( ގައި 

ނޑުމެން ބަލާލާއިރު އެންމެ މުޙިއްމުކޮށް  ކޮންކަހަލަ ސަބަބަކާ ހުރެތޯ އަޅުގަ

ނުޑ ވަނަ ާމއްދާ 24ބަލާލަންޖެހެނީ  ގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަނީ މަިއގަ

ނޑު  ގޮތެްއގައި ޤާނޫނުައސާސީ ްޑރާފްޓްކުރެވޭ އެންމެ މުޙިއްުމ ނުވަތަ މައިގަ

އުސޫލުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރަން ވާނެކަމަށް. ޭއގެބޭނުމަކީ 

ނޑު އުސޫލުތައް ބަުހސް ކުރެވިގެން ެއގެންނަންާވ އެއޮންނަ ންވާ ބައްޓަމަާކ މައިގަ

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ަގއި ބުނެފަިއވާ  24ކަންތައްތަެކއް އެނގޭނީ. އެެހންވީމާ އެ 

ކަންތައްތައް ބަހުްސކޮށް ެއަކމާ ވީހާވެސް ޮބޑަކަށް އިސްަކންދިނުން އެއީ ވަރަްށ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  00މުޙިއްމުކަމެއް ކަމަށް ވާތީެވ. ހަމަ އެއާއިެއކު 

ފްްޓކުރި ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް ކުިރއިރު ވާހަކަ ދެެކވިފަިއވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާ

ނަޑއެޅުން ރިާޔސަތަށް ދޫކޮށްލެއްވުމަށް. އެެހން ކަމަށްވާތީ ރިޔާސަތުން  އެތަރުތީބު ކަ

ނޑުމެން ލިމިޓެއް ނުަވތަ ގަިއޑެންސެްއވެްސ  އެކަން ދޫކޮށްލާއިުރވެސް ައޅުގަ

ޙިއްމު ކަްނތައްތަކަށް ޙަވާލާދީފަިއ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި އެމު 00ލިބުމައްޓަކައި 

ވަަނ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން  00އެވަނީ. ދެން މިއަދު ހަމަ މިނުކުތާއަށް 

ވާހަކަދަްއކަވަމުން ތ. އަޮތޅުގެ މެންބަރު ހުސައިން ރަޝީދު ޙަސަންވެސް 

މެންބަރުްނގެ ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް ިހނގަމުންދާއިރު ނުވަތަ  25ވިދާޅުެވއްޖެ 

ިވއިރު ވޯެޓއް ލަިއގެން ނޫންކަން ކަންަތއްތައް ނިންމެީވކީ. ެއއީ މަސައްކަތް ކުެރއް

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ  ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. ަކނޑައެިޅގެން އަުޅގަ

މައްސަލަތައް ނިންމަވަމުން ެގންދިޔައީ ވޯެޓއް އެކަމަށް ނަަގއިގަެނއް ނޫން. އެހެން 

ކޮށް ބަހުސްކޮށް ވީހާވެްސ ނަމަވެސް މައްސަލައާ ބެހޭޮގތުން ވަރަށް ފުރިހަމަ

އެްއގޮތްކުެރވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެވިފަިއވޭ. މަސަްއކަތްކޮްށެވސް ބައެއް މެންބަރުން 

އެހެންނަމަވެސް ޙިޔާލު ތަފާތުވާކަންވެސް ައޅުަގނޑު ފާހަގަުކރަން. ތަފާތު ޙިޔާލުތައް 



ީނ ޔައުމިްއޔާަގއި ހިމެނިފަިއވާނެކަން. ނިމިގެން ޑްރާފްްޓޮކށް ނިންމާފައިއެވަ

އޭގެތެެރއިން ވީހާވެްސ ގިަނ މެންބަރުން އަޣްލަބިއްޔަތަްށވުރެ ގިނަ މެންބަރުން 

 25ބުރަވެަވޑަިއގަންނަާވގޮތަށް. ެއހެންވީމާ ހުރިހާ މާއްދާއަކީ އެވިދާުޅވާފަދްއިން 

މެންބަަަރުން ނުވަތަ ވަޑަިއެގންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން އިއްތިފާުގވެަވޑަިއގަންނަާވ 

ބައެއް ާމއްދާތަކާށް އިއްތިާފގުެވވަަޑިއެގންނެވިޔަސް އަނެއްަބއި  މާއްދާއަކަށް ނުވާނެ.

މާއްދާތައް ގިނަ މެންބަރުން ބުރަވެަވޑަިއގަންނަާވގޮތަށް އެއޮތީ ޑްރާފްްޓކުރެވިފަ. 

އެހެންވީމާ ެއކަންެވސް ގިނަމެންބަރުންނަށް ސާފު ވެަވޑަިއަގންނަވާނެ. އަދި ހަަމ 

ން ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ އެާއއެކު އަޅުަގނޑު އިތުރާށް ދަންނަވާލަ

ފެށުނު އިރު ވާހަކަ ދެެކވިަފއޮތީވެސް ެއގޮތަށް ކަންތައްަތއް ގެންިދއުމަށް. އަިދ 

ކޮމިޓީންގޮތެއް ނިންމަިއގެްނ ޑްރާފްޓްކޮށްގެން ހުށަހަޅާިއގެން ދިޔަކަމަްށވިޔަްސ 

ކުގަިއ އެކޮމިޓީގެ މެންބަރުންވެްސ އަމިއްލަފުޅު ޙިޔާލުތައް ހަމަ ޖަލްސާތަ

ހުށަހެޅުއްޭވގޮތަށް، އަމިއްަލ ޙިޔާލުތަކުގެ ވާހަކަ ދެކެޭވގޮތަށް. ކޮމިޓީން 

ނިންމެވިގޮތަށް ބުރަވެަވޑަިއގެން އެނޫންގޮތަކަށް ަވަަޑައިުނގަންނެޭވގޮތަްށ 

އަޅުަގނޑުމެނަށް ކޮމިޓީަގއި ިނންމަވާފަކާެއއް ނުވަތަ ވާހަކަ ދައްކާފަާކއެއް ނުވާނެ. 

އާގުޭޅގޮތުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިްއޒަތްތެރި އާދެ، ދެން ހަމަ މި ނުުކތާ

މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ކުރެއްވި އަނެއް ސުވާލަީކ މިމާްއދާ  ޑްރާފްޓްކުރުމުަގއި 

ކޮމިޓިން ގެްނގުޅުނު ޙިޔާލުަތކަކީ ކޮބައިކަްނ އަްނގާލަދެވުިނއްޔާ ރަނގަުޅވާނެކަން. 

ބެހޭގޮތުްނ މެންބަރުން ޙިޔާލުފުޅު އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލާނީ މިމާއްދާއާ

ހުރިގޮތް މީގެ ކުރީ ޖަްލސާއެްއަގއި އަުޅަގނޑު ަދންނަވާލާފައިވާނެ އެހެން 

ދަންނަވަންޖެހުނީ މިއަދުވެސް ހަމަ މިމާއްދާއާ ގުޅިގެްނެވސް ބައެއް މެންބަރުން 

ނޑު ތެދުވެ  7ވަނަ މާއްދާއަށް.  7ޙަވާލާދެްއވާފި   ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭޮގތުން އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެްނ ދެންނެވިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އޭރު  7ވާހަކަދެިކއިރު ކަ

ހުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާހަީކ ކޮމިޓިއަށް މަްއސަލަ ދިަޔއިރު ހުށަހެޅިފަ އޮތް 

ނަޑއެިޅގެން ެއއިދާރި ކޮމިޓީންަް މަޝްވަރާކުރުާމ  އިޞްލާޙެއް ނޫންކަމަށްވާތީ ކަ



ވަނަ  02ކުރެވޭ އެހެން ނަމަވެސް އޭުރގެ ވަނަ މާއްާދއާ މަޝްވަރާނު 7ބެހޭގޮތުން 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އެގޮތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން  00މާއްދާ އެއީ މިހާރުގެ 

އެނުކުތާއާބެޭހގޮތުން. އާދެ، އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަްޝވަރާ ހޯދައިގެން ރިޔާސަތުްނ 

ނޑައެުޅްއވުމުެގ ވާހަކައަ ށް މެންބަރުން އެޖެންޑާ ނުވަތަ މައްސަލަަތުކގެ ތަރުތީބު ކަ

ވާހަކަ ދެްއކެވި. ކޮމިޓީަގއި ާވހަކަ ދެއްެކވި އިރު ކޮމިޓީން ބުރަވެަވޑަިއގަތީ އިތުުރ 

އިދާރީކޮމިޓީައކުން އިތުރު ަމސައްކަުތގަިއ ރިޔާސަތުން ަމޝްވަރާ ކުަރްއވުމުެގ 

ކަންތައް ހިންަގވާއިރު ަމްއސަލަތައް ނުވަތަ ޖަލްސާަތްއ ބޭއްވުުމގައި ައވަސް 

ްސވުން ކާރި ނުވަތަ އެކަހަލަ ތަދިތަކެއް ދިމާުވންކަން ކާރީ އެހެންވީާމ ވުމަށްވުރެ ލަ

ގިނަ މެންބަރުން ބުރަވެވަަޑިއގަތީ ހަމަ އޭރު ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށް ބޭްއވުމަށް. 

ނަޑއެޅިގެން ހަމަ ދަންނަވަންޖެހޭ ޔައުމިްއޔާތަކުްނވެްސ  އެހެން ދެންނެވީވެސް ކަ

ނުވަތަ މިއަށް ތަފާތު ޙިޔާލު ގެންގުުޅއްިވ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ މިގޮތް ޤަބޫލު

މެންބަރުންވެސް ކޮމިޓީަގއި ތިއްބެވި. އާދެ، މީަގއި ވާަހކައަަކށް އޮތީ މިރައްޔިތުްނެގ 

ޚާއްސަ މަޖިލީހަކީ ޢާންމުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ަކހަލަ މަޖިލީހެއް ކަމަށް 

ތްތަުކގެ ބިލްތަެކއް ނުވާތީ އާދެ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ގިނަ ބާވަ

ަިރައްޔިތުންގެ ާޚއްސަ މަޖިލީހަކަށް ހުށައެއް ނޭޅޭނެކަަަމަށް ވާތީ އަދި ރަްއޔިތުންެގ 

ޚާއްސަ މަޖިލީހަކީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނު އަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގައި އެކަމުަގިއ 

އުޅުްއވާނެ މަޖިލީަިހަކަށް ވާީތ މާގިނަ ކަންތައްތަކެއް ިމޮގތައް ތަރުތީބު ވެގެން 

ކަމަށް. ނުވަތަ އިތުރު މަޝްވަރާތަކެއް މާބޮޑަށް ބޭުނންނުވެދާނެކަމަށް. އެހެން ނުދާނެ

ކަމުން މިކަހަލަ ނުކުތާތަކެްއ ޔައުމިްއޔާއިްނވެސް ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ފާހަގަެވވަަޑއިގަންަނވާނެ. ާއދެ، މިހެން ކޮމިޓީން ވާހަކަ ެދކެވިަފިއ 

ނުޑގެ އަމިއްލަ ިޙޔާލު ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން.  އޮތްކަމުަގިއވިޔަްސ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއަށާިއ އަިދ މިމާއްދާއަށް އިޞްލާޙު  7އަޅުަގނުޑވެސް މިހާރު 

ނުޑ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ޙިޔާލުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށްެވސް ހަމަ ބުރަވެވެނީ އެިވދާޅުވާ އިޞްލާޙުތަަކީކ  އަުޑއަހައިފިން. އަުޅގަ



ޞްލާޙުތަކެއް ކަަމށް. އެއީ އިތުރު ބޭފުޅުްނގެ އިރުޝާދު ނުވަތަ ލަފާ ރަނގަޅު އި 

ލިބިގެން ކުރިއަށް ގެންދިުއމަކީ ފަސޭހަވެސް ވެދާނެކަމެއް ކަމަށް ފަސޭހަ 

ނޑަްށވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭތީ  ވާގޮތަްށވެސް އެކަންަތއް ރޭވިދާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަވާލަން މި ފުރުޞަތު ބޭނު  ންކުރާނަން. ޝުކުރިްއޔާ.އެވާހަަކވެސް އަުޅގަ

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި މި ދަންނަވާލީ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން   ވަނަ މާއްދާއާ  00`. އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާުޛ  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުގެ ހިުތެގ އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކު ޖަމީލް އެދެަްެކވި ވާ هللا ފަތުޙު ހަކަފުޅަށް އަުޅގަ

އެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުައދާކޮށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ، 

އެމަނިކުފާނު އެވިދާުޅވި ފަަދއިން އެްއވެސް ަގވާއިެދއްަގެއއް ނުވަތަ ޤާނޫނެްއގެ 

އަދި ކުަޑވާނެ  ވަކި މާއްާދއެްއ ެއއީ އަެންއ މާއްދާއަކަްށވުރެ ވަކި ބާުރ ގަދަ

އެްއޗެއް ނޫން. ހަމަ ކޮންމެ މާއްދާއަީކވެސް ހަމަ އެއްވަެރއްގެ ބާރެއް ހިނގާެނ 

މާއްދާއެއް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން އިޞްލާޙުގަިއވާ )ށ( އެއީ އޮންނަން އެާހ 

މުހިންމު ނުވަތަ ބޭނުންތެރި ނަންބަރެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ނުދެކެން. އާެދ، 

އަުތމަކުން އެީއކީެވސް މާ ބޮުޑ މައްސަލަެއއް އޭަގިއ  ކޮންމެއަކަސް އެ )ށ(

އޮތްކަމެއް ނޫން. ހަމަ އިތުރަށް ރަނގަޅެއް އުފެދޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެާހ 

ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެޭކ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ސަބަބަީކ 

ޖަމީލު هللا ބަރު ފަތުޙުޢިއްޒަތްތެަެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ެއވާހަކަފުޅުތައް ވިާދޅެވެ ެދއްަވއިފި. އާދެ، ހަމައެފަދައިްނ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ަރއީސް ރ. އަތޮުޅެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ތެރި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މިމާއްދާ ޑްރާފްޓް އެމަނިކުފާނާ އަދި ޢިއްޒަތް 

ކުރެްއވުމުަގއި ގެންުގޅުްއިވ ވިސްނުންފުޅުވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ހާމަކޮށްދެއްވައިފި. އާދެ، އެކަމަށްޓަަކއި އެމަނިކުފާނަްށވެސް އަޅުަގނުޑެގ 



ނޑު ހަމަ މިތެދުވީ  އިހްލާސްތެރި ޝުކުރުދަންނަަވން. އާދެ، ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ޖަީމލު އެދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަްށ ތާއީދުކޮށްލާ ހިތުން هللا ރަބަލް ފަތުޙުއޮނަަަ

އެކަމަށްޓަަކއި އަިދވެސް އެއްަފހަރު އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިްއާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ަކވަން އާދެ، މިހާރު މިވަގުުތ މިމާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުްނ ވާހަކަ ދައް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާ ނިމުނީ. މިހާރު އަޅުގަ

އަތުަގއި އޮތީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ތެދުވެވަަޑިއގަންނަވަން ެއދި ވަޑަިއގެން ބަެއްއ 

ބޭފުޅުން. އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މަނިކު.  މެންބަރު މޫސާ

 

 އާދެ، ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލުމެްއ އޮތީމާ މިހާރު މިމާއްދާއަށް އިޞްލާޙު  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު މޫސާ 

ހުށަހެޅި މެންބަރުންގެ ތެރޭގަިއ އަޅުަގނުޑވެސް ހިމެނިފައިވޭ. ދެންމެ   މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ޖަމީލު هللا ފަތުޙުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު 

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މަްއޗަށް ިވސްނާ އަޅުަގނުޑވެސް އެކަމަްށ ތާއީދުކޮށް މިމާއްދާ 

)ށ( އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙު ޮކށްލަން އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅާލުމަކީ މިހާރު 

ނޑާލުމަްށފަހު މަޖިލީހަށް  މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ޮއތްނަމަވެސް އެބައި ކަ

ނަޑއެޅުމުަގއި މިަގވާއިދު މައްސަލަ ހުށަހެ ވަނަ މާއްާދގައި  24ޅުމުގެ ތަރުތީބު ކަ

ބޭނުންތެރިކަމަށް އިދާރީ ކޮމިޓީއާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރިާޢަޔތް ކުރަންވާނޭ 

މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. ދެން ތެދެއް ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ނޑު ައއިމާ ނުޑމެންނަށްވެސް ވަރަށް  ވާހަކަެއއް މި ނަމަވެސް މިކަްނތައް ގަ އަުޅގަ

ކުރިންސުރެން ފަށައިގެން އަަބދުވެސް އިނގޭނެ މައްސަލަެއްއގައި ކޯޓަށް 

ގެންދިޔަސް ުކއްލިައކަސް ނަމަވެސް ިކޔާފައި ކޮންމެެވސް ެއއްެޗކޭ ކިޔާފާނޭ. 

އެނަމަވެސް މީަގއި އޮންނާކަށް ނުޖެހޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިލީމަވެސް 



ސް އިނޭގ ކުރީަގއި އެ ނަމަވެސް އެ ަތނަށް ލެވިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެ

އޮންނަނީ ޖަލްސާގެ ރައީސަށް އެކަނި އެ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކޮށްަފއި 

އޮންނައިރުަގއި އެގޮތަށް އޮތީމަ ކަމަށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ. މަޖިލީހަށް މައްސަލަ 

ނޑަައޅާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ، ެއކަ  ނި އޮތުމުންކަމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ތަރުތީބު ކަ

ނޑުމެްނގެ އެ މާއްދާ އިޞްލާޙު  ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ. ދެން ފަހުން އޭތި އަުޅގަ

ނޑަށް އެއޮތީ  ކުރަން ނިންމުނު އިރުގައި އެތަންކޮޅެއް ވިސްނާނުލެވިފައި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ގޮަތށް ހުށަހަޅާލަން ދެންމެ މި ދެންނެވި ގޮތަށް، 

ނަޑއެޅުުމގައި މި ގަާވއިދުގެ  މަޖިލީހަށް މައްސަލަ  24ހުށަހެޅުމުގެ ތަރުތީބު ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުންތެރި ކަަމށް އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުެގ ރައީސް 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެޭއ. ެއގޮތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ދާގެ )ށ( އާ ބެހޭގޮތުން ވަަނ މާއް 00އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ޖަމީލް އެ ފާޅުކުރެއްވި هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ފަތުޙު ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ޚިޔާލުފުޅަކީ ވަރަށް މުހިންމު ވަރަށް ބޭނުތެރި ޚިޔާލުފުެޅއް. އަޅުަގނުޑ ތާއީދުޮކްށ 

ދުގަ ހައްދުންމަީތގެ ޝުކުރުވެިރވަން. މިމާއްާދ އާިއ މެދުަގއި މިައކުާރއިމެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު މިހާރު އިޞްލާޙެއްވެސް ހުށަހަޅުއްަވއިފި. 

އަޅުަގނުޑ މިފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ އެންމެބޮުޑ ބޭނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ޖަމީލް އެފާޅުކުެރއްިވ ޚިޔާލާއި ުގޅިގެްނ هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަތުޙު

ޢިބާރާތަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުން. ދެން ދެގޮތަކަށް ވިސްނުނު. މިމާއްދާއަށް ކުޑަ 

އެްއގޮތަކީ މި )ށ( މުޅިން ުއނިކޮށްލުން. އަނެއްގޮތަށް ވިްސނުނީ ޢިބާރާތަށް ކުޑަ 

ބަދަލެއް ގެނައުން. އެބައި ިމހާރު ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ 

ނޑު ާވހަކަކޮޅު ކުުރކޮށްލަން މަނިކު އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމާ އެީކގައި އަ ުޅގަ

 ވައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް. 

 



ނޑު އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ރު މިވަހަކަ ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ާއއި ބެހޭގޮތުްނ. މިހާ 00ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕގެ  އަްޙމަދު މުިޢއްޒު ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިދެކެވެނީ )ށ( އޮތުމުގެ މާޮބޑު ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް. ދެލިކޮޕީގެ )ށ( ަގއި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބުނެފައި މިޮއންނަނީ  24ޙަވާލާދެވިފައިިމވާ 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުުރމުގެ މަސައްކަތާ ގުިޅގެން މެންބަރުން ޚިޔާލު 

ށްޓަކާ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަންވާނީ ފާޅުކޮށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ަކނޑަެއޅުމަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހިމެނެންާވނެ ޢަސާސީ ސިފަތަކާއި ޢަާސސީ އުސޫލުތަކާމެދު 

ބަހުސްކުރުމުގެ މައްސަލަޭއ. ަވރަށް ބޮޑު ވާހަކަެއއް މިބުނަނީ ކޮންކަހަލަ 

ސަރުކާރުގެ ނިޒާެމއްތޯ އޮންާނނީ. ސިޔާސީ ޕާރޓީ އުފައްދާަނންތޯ ނޫންތޯ. 

ނުންނަށް ވެރިކަން ކުރެޭވނެގޮތް ބާްއވާނަންތޯ. އެހެންވެ ވަރަށް ޢަސާސީ އަންހެ

ސިފަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާަހކަ މިދައްކަނީ. މިމާއްދާ މިހެންއޮތުމުގެ އަނެއް ބޭނުމަކީ 

ނުކުތާގެ  30ބައެއް ބޭފުޅުނަށް ސުވާލު އުެފދޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ެވގެންވާނީ އެނުކުާތތަކުގެ މަްއޗަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ ވާަހކަ ހަމައެކަނި ބިނާ

ވަނަ މާއްދާ އޮުތން މުހިންމުކަން ފެނޭ.  24އެކަނިތޯ. އެހެްނވީމާ އެގޮތުްނެވސް މި 

ހަމައެކަނި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ބިނާވެގެްނވަނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ރާނީ ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާތަުކގެ މަްއަޗށް ނޫންކަން. ފުރަތަމަވެސް ބަހުސްކު

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހިމަނަންާވނެ އަސާސީ ސިފަތަކާއި އުޫސލުތަކާއި މެދުގަކަން. 

ނޑަހީވަނީ  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ަމޤްޞަދަކީ މަޖިލީހުގެ  24އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ރައީސްެވސް އަދި އިދާރީ ކޮިމޓީން ރައީސަށް ލަފާއަރުާވއިުރެވސް މިމާއްދާގެ 

ރަތަމަ ބަހުސްކުރަން ފަށާނީ ރައްޔިތުންގެ މުހިންމު ކަމަށް ވިސްނަންވާނޭ. ފު

އަަަސާސީ ޙައްޤުަތކާމެދު ނޫންކަން މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ. ހަމަ އުސޫލީ 

މައްސަލަ ތަކާމެދުކަން ވާހަކަަދއްކަން ފަށާނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ހިމަނަންނވާނެ 

ވަނަ  24އަސާސީ ސިފަތަކާމެދުކަން ވާހަކަ ދައްކަްނވާނީ. އެހެންވީމާ ެއގޮތުން 

މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މިހާރު އޮތްގޮްތވެސް ރަނަގޅު. އަދި 



ނަޑކަށް )ށ(  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙވެސް ހަމަ ރަނގަޅު. އެްއގޮތަކަްށެވސް އަުޅގަ

 ނުބާއްވާކަެށއް ނުފެނޭ ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނޑުގެ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަ ހައްުދންމަތީ ޢިްއޒަތްެތރި މެްނބަރު  ނޑު ހަމަ ައޅުގަ  ުޅގަ

 އަޚް ހައްދުންމަތީގެ މެންބަރު އެަެކްޓަރ މޫސާ މަނިކު އެހުަށހެޅުއްވި  މުޙަްނމަދު ަނސީަީމް އިްބރާހީަީމް 

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުީނ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީުދކޮށްލަންވެގެން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނުޑ ެއއްެޗއް ސާފުކޮށްލަން މ. ައތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  އާދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މިަވގުތު އަުޅގަ

މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤުގެ އަރިހުގައި ދަންނަވާލާނަން. އެއީ މިހާރު ލ. 

އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް މ. 

 ވާލަންވެެގން. އަތޮޅުގެ މެންބަރު ތާއީދުކުެރްއވީތޯއޭ އެހެން ދަންނަ

 

 އާދެ އެިއޞްލާޙަށް ތާއިދުކޮށް އަޅުަގނޑު ވާހަކަދެްއކީ. ެއކަމަކު  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ވިސްނީ ެއއިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުުމގައި ެދވިސްނުމެއް  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

އެިޢބާރާތްވެސް  އަޅުަގނޑު ގެންުގޅުނުވާހަކަ. ެއއީ )ށ( އުނިކޮށްލުމަށާއި

ކޮށްލާފައޮތީ. އެހެންވީމާ ފަހުން އަޅުަގނޑު ނިންމީ މޫސާ މަނިކު އެހުށަހެޅުްއވި 

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުާރގޮތަްށ އިނގޭތޯ ޝުކުިރއްޔާ. 

 

މިހާރު ދެން އެދިވަޑަިއގެންަފއި މިވަނީ ހަމަ އެންމެ މެންބަރެއް. އެހެންެވ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރަށް ފުރުޞަތު ެއރުވުމަށްފަހު. އާދެ އަުޅަގނޑު ހަމަ މިހެން އެމެންބަ

ދަންނަވާލާއިރަށް އަެނއްާކވެްސ ދެބޭފުޅަކު އަތްޕުޅު އުފުއްަލވާލަްއވައިފި. އާދެ މީ 

ވޯޓަށް އެހުމަށް ަވގުތުކޮެޅއްެވސް ދާނޭ. އެހެންވީމާ މިއަދު މިވޯޓަށް އެހުމަށް 

ޚިޔާލުކުރެޭވތީ އެކަން ކުރިއަށް  އެކަންތައްަތއް ނިންމާލަން ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް



ގެންދެވޭތޯ. އާދެ މިހާރު ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު މިައރުވަނީ ކޮޅުމަޑުުލެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސެއިން ރަޝީދު ޙަސަން. އާދެަެ ޙުސައިން ރަޝީދު 

 ޙަސަން އަށް ފުރުޞަތުއަރުވާަނން. 

 

 ުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންުކރާނީ އައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް. އަ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 

މިމަޖިލީހުގައި މިމާއްދާ އާއި ބެޭހޮގތުން ދެކެވުނު ވާހަކަތަުކގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެއްެކވުން: 

ނޑުމެން ެއންމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަހަލަަަ މިދެންނެވި ކުޑަ  މިމާއްދާއަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ. ެއއީ މިމާއްދާގައި މިހާރު  އިޞްލާޙެއް ގެނެވިދާނެކަމަށް

މިއޮތްގޮތުން މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ިކާޔފައި )ށ( މިގޮތަށް 

ފަށާތީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މިވިދާޅުވެވެނީ އޭރުން )ހ( ގެ ާބރު ކޮންމެސްވަރަކަށް 

ނޑުވާެލވެއޭ. ޙަޤީޤަުތަގއި ދިވެހިން އެހެން ބުނާއި ރުާގ އެބަ ކަ

މީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެްއ ނުސިޔާނުގޮތެއް ުނކިއްސަުރޮގތެއް ޮއވެެވސްމެ. 

އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ އިނގިޭރިސބަހުން އެގޮތަށް ބުނާތީ ކަންނޭނގެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް މިލިޔެވެނީ. ދެން އެކަަމކު ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް އަދި )ށ( މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ިވދާޅުވި ވާހަަކއި 

އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ރ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު 

ނޑުމެންނަށް އެނގުނުގޮުތގައި  ވަނަ މާއްދާަގއި  24ވާހަކަފުޅުންެވސް އަުޅގަ

އެބުނާ އެްއޗަކާމެދު މިތަނުަގިއ ރިޢާޔަތްކުރަން މިޖެހޭ ވަރަށްބޮޑު ބޭނުމެއް 

ޤީޤަުތގައި ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހަށް މައްސަލަތައް އެބައޮތް. އެއީ ޙަ

ނަޑއަާޅއިުރގައި ިވސްނަންޖެހޭ  ހުށަހެޅި މިކުރިއަށްގެންދާނެ ތަރުތީބެއް ކަ

ވަނަ މާއްދާ އާއި ެބހޭގޮތުން ނިންމާ  24އެންމެބޮޑު އަސާަސކަށް މިވަީނ އެ 

އިރު ތަރުތީބު އެބަ ނިންމުންތައް. އެހެންވީމާ އެައށް މަޖިލީހުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

ނަޑއެޅުމުަގއި ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާ ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭެވސްމެ. އެހެންވެ  ކަ

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއް ުނކުރެޭވ މިދެންނެވި )ށ( އެއްކޮށް ިމދެންނެވީ 



ނޑު ހުށަހަޅަނީ  އުނިކޮށްލުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމަކަށް ވާނެކަމަކަށް. އެހެންވެ ައޅުގަ

އެންމެންނަށްވެސް މިދެންނެވި ެއއްބަްސ ވެޭވކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ 

ކުޑަުކޑަ އިޞްލާެޙއް. ެއއީ މިމައްދާގައި ިމގޮތަށް އިނގޭތޯ. މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ނޑަެއޅުމުގާ މިަގވާއިުދގެ  ވާގޮތަށް މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ތަރުތީބު ކަ

ޢާޔަތްކުރަންވާނޭ. ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުންތެރިަކމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރި 24

ނޑުމެްނނަށް އުނދަގޫވާ  އޭރުން އެްއކަލަ ނަމަވެސް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަްތ ކުރަންޖެހުންވެސް  24އުނދަޫގވުން ދިޔައީ. އަދި ހަމަ 

އެބައޮތް. ދެން އަދި މިހެން މިގޮތަށް އޮތްނަމަވެސް މިދެންެނވި މިހާރު 

ވި މިމާއްދާއަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙާ އެްއގޮތަސް މިއޮތްގޮތަށްެވސް މިދެންނެ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އެހެްނވެ މިޮގތް އަޅުަގނޑަށް  މިދެންނެވި މާއްދާއަށް އަުޅގަ

 ރަނގަޅު އެހެންވެ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ.

 

ނޑު ފުރުަޞތަކަށް އެދި  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙަަސން   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( އާއި ބެހޭގޮތުން މިތާނގައި ބަެއއް ޚިޔާލު  00މިދެންނެވީ  ފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:ޢަ

ފާޅުކުރެވެމުން ދާއިރުަގއި މިމާއްދާ އޮތުމާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭތީއޭ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިމާއްދާގެ )ށ( މީ 

މު މާއްދާއެކޭ. އެއީ މީަގއި މިއަށް ރިޢާޔަތްކުރަން މިބުނެވިފައިމިާވ ވަރަށް މުހިން

ވަނަ މާއްާދއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ފެށުމުަގިއ  24

އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަވެްސ މިއަޅާ ބިންގާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

މުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީގެ މަސަްއކަތް ކުރިައށް ގެންދިއު

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ އަޅާ ބިންގަލަކީ އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއްތޯ. ޭއގައި އެކުެލވިގެްނވާނީ ޮކން އުސޫލުތަކެއްތޯ. 

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަީނ ކޮންކަހަލަ ނިޒާމްތަކެްއތޯ. މިކަންތައްތަކަށް 

ޚިޔާލާއި އަދި މެންބަރުންގެ ރިޢާޔަތް  ބަހުސްކުރެިވގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ



މީގައި ލިިބގެން ައޅުަގނޑުެމން ޤާނޫނުއަސާސީ ފުރަތަމަ ލިޔަންވެސް މިފެށެނީ. 

ވަަނ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުން މި )ށ( ގައި މިއޮންަނ  24އެހެންވީމާ ެއގޮތުން 

ނޑުމެން މިޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ ގަިއ އޮތުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. ެއއީ އަުޅގަ

ވާހަކަދެްއކީވެސް އެންމެބޮޑަްށ މިމައްސަލަ މިނެގުނީ މިަެހެންވެގެން. ެއއީ 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުރަން ފަާށިއރުގައި އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ ކޮންކަހަލަ ނިޒާމެއްތޯ ފުރަތަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ 

ނޑަ ެއޅުމަށްފަހު އޭގެމަ ނަޑއަޅާލަން. ެއކަ ނޑުމެން ކަ އްޗަށް ބިާނކޮށް އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވާލުމުެގ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ެގންދެވޭނީ. އެހެންވީާމ 

މިކަމުގައި މުހިންމުކަން ޮއތްލެއް ބޮޑުކަމުން މިވާަހަކ ދަންނަވާލަންވެގެްނ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

އެދިވަަޑއިގެންފައި އެބަވޭ. އަދިވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ދެތިން މެންބަރަކު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެންނަމަވެސް މިއަދުވެްސ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާހިތްަވނީ. އާދެ ދަންނަވަން 

ގެ ފަހަށް ޖަލްސާ ކުރިއަްށގެންދަން  02.32އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވަނީ 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަޞްދުނުޮކށް އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ެއގޮތަްސ 

ނޑު  02.22ވީމާ ނިންމަވާދެއްވުން އެދޭވާހަކަ. އެހެން އެހާ ިހސާބުގައި އަުޅގަ

ޤަޞްދުކުރަނީ ވޯޓަށް ދަންނަވަން ފައްޓަންކަމަށް. އެހެންވީމާ މިަެހާތަނަށް 

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު ދެންމީގެފަހުން  3އެދިަވޑަިއގެންފައިމިވާ 

. މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު ނާރުވާނެވާހަކަ ދަންނަވަން ައޅުަގނޑު ޤަޞްދުކުރަން

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަނީ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުީރެގ  އާދެ އެހެންެވ މިހާރު އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް ލަޠީފް މުޙަންމަދު. 

 

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ރިާޔަސތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ މެްނބަރު 

 ވަނަ  00ނޑު އަނެްއކާވެސް ފުުރޞަތަކަށް މިއެދުނީ މިޤަވާއިުދގެ އަޅުގަ  ޢަބްުދއްލަޠީފް މުޙަްނަމދު 



މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( ާއއި ބެހޭގޮތުން ދެެކވޭ ާވހަކަ އަށް ޖަވާެބްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެރުވުުމގެގޮތުން. އާދެ އަުޅަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ޚިޔާލުކޮްށ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި 

ޔާލުކޮށްފިން. ެއގޮުތން އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް ައޑުއަހާ ޚި

هللا ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ޚާއްޞަކޮށް އޮނަރަބަލް ައލްއުސްތާޛު ފަތުޙު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އާއި ބެހޭގޮތުްނ  00ޖަމީލު މިމަޖިލީހަށް މިއަދު 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ ޢިއްޒަތް ތެިރ އެދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުަތކަކީ ައޅުގަ

މެންބަރުންވެސް އެކަުމގެ ަމއްޗަށް ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްާނވަަޑއި ގަަަންަނވަން 

ނުޑ ފަހަގަުކރަން. ހަމައެއާިއއެުކ  ޖެހޭނޭ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ަކމުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ މިމާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަށް ފުވައްމުލަކުެގ 

ފައިޞަލް ނަސީމް އެހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބެހޭގޮތުން ތާއީދުކުރުމަށްޓަކާ. އާދެ ހަމައެފަދައިން ތ. އަތޮުޅެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވަނީ ހަމަެއގޮތަށް ހުށަހަޅުްއާވފައި. ވަރަްށ ެއްއގޮތް 

އަށްވެްސ. އެދެބޭފުޅުންގެ ގެންަނވާފަިއާވ އިޞްލާޙުތައް )ހ( އަްށެވސް )ށ( 

އެހެންވީމާ މިފުރުޞަތަކީ ހަމައެކަނި އެދެބޭފުޅުންނަށް ފިަޔަވއި އެހެން ބޭފުޅުކަށް 

ނުޑ  މިއަށް ބަދަލެއް ގެެނވޭނޭ ުފރުޞަތެއްނޫން. އެހެންކަމަށް ވުމާިއއެކު އަުޅގަ

ޔަޤީންކުރަނީ އެދެބޭފުޅުންެގ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިްޞލާޙުތައް ެއއީ ެއްއ 

ނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުން މިކަން އިޞްލާޙުތަކެްއކަމަށް ބަ އްލަވާ އަުޅގަ

 ނިންމަވާނޭކަމަށް ޝުކުރިއްޔާ އައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް. 

 

ނޑު ހިތަށްަވންނަނީ  މަލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ އަުޅގަ

ދާއެއް ފާސްުނެވ މިއަދުގެ ބަހުސް މިދާޮގތުން އަނެއްާކވެްސ މާއް  އާަާޠިަިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ހިނގައިދާނެކަމަށް. އަޅުަގނުޑ މިތަނުން އިވުނު ހުރިހާ ާވހަކަތަކެއް ޖުމްލަކޮްށ 

ނޑު ހިަތށްވަންނަ ޢިބާރާތެއް މިހާރު މިހުށަހަޅާލަނީ. ހުރިހާ  އަުޑއަހާލިއިރު އަުޅގަ

އެްއ  00ބޭފުޅުންނަށްވެސް ތާއީދުކުެރޭވކަހަލަ ގޮތަކަށް. އާދެ އެީއ ނަންބަރު 



ލުން. އާދެ އެްއ އަކުރަށް ހަދާލާއިރު އަުޅަގނޑު މިހުށަހަޅާލަނީ އަކުރަށް ހަދާ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ަތރުތީބު ހުށަހަޅާލާނީ 

ވަނަ ަމއްދާައށް ރިޢާޔަތްކުރުމާިއ  24ކޮމިޓީގެ މަްޝވަރާގެމަތިން ިމގަާވއިދުެގ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީހަށް އެުކގައޭ. އަދިވެސް އެއްފަހަުރ ދަންނަވާލާނަން. 

ނޑައަޅާނީ އިދާރީ ކޮމިޓީެގ މަޝްވަރާގެ މަތިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ތަރުތީބު ކަ

ވަނަ މާއްާދއަށް ރިޢާޔަތްކުރުާމއި ެއކުަގއޭ. އޭރުން މިދެއަކުުރ  24މިގަާވއިދުގެ 

 އެްއކޮށްލެވުނީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެވާހަކަ ަދއްަކވަނީ 

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ މިގޮތަށް  މިކަހަލަ ރޫޙެއްަގއިކަމަށް އަަަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާއިުރ ތާއިދެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ވަންޏާ ފާސްކޮށްލަން 

ނަޑށް ހީވޭ. އެހެންވީމާ  އުޅެގެން ތަންކޮެޅއް ފަސޭހައިން ވެދާނެހެން އަޅުގަ

 ރި ރަީއސް. މިގޮތަށް ހުށަހަޅާލަން ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެ

 

ނޑު މިފުރުޞަތުއަރުވަނީ މިބަހުސްގައި އެންމެފަހުްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ދެން އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާނެ މެންބަރު. އާދެ ެއއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ޖަމީލު.هللا މެންބަރު ފަތުޙު

ނޑު ވަރަށް މަޢާފާއިެއކީ ދެވަނަ ފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު   ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަށް ދެންނެވުނު އެއްަޗކުން  ަޖމީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ފަތުޙު މިތެދުވީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ކުރީގައި އަުޅގަ

ކޮންމެސް ވަަރކަށް ޮއޅުމެްއެވސް އެރީހެން. އާދެ ައޅުަގނުޑ ެއއްވެްސ ހާލެްއގަިއ 

އްދާެގ )ށ( އުނިކޮށްލާކަެށއް. ހަމައެަކނި އެކުަލވާލެވިފަިއާވ ހުށައެއްނާޅަން މި ދެމާ

ޢިބާރާތާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑު ކޮންމެސްކަހަލަ ހާަާސްކަމެއް ނުވަތަ ހިތްހަމަ 

ނުޖެހޭ ގޮތްތަކެްއވެސް ހުރުމާއިއެީކަގއި ެއވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާަފިއ 

ެގންތޯ ކޮބައިތޯ ޭއގެ އަޅުަގނުޑ ުސވާލެްއގޮތުަގިއ މިދެންނެވީ. ކިހިނެްއވެ 

ރޭޝަނައިލަކީ މިބައި އޮންނަްނ ކްރޮސް ރިފަރެންސެއް ދެއްާވއިރުަގއި. ދެން އަދި 

އަޅުަގނޑު ހިތްހަމަނުޖެހުނު އެންމެ އެއްތަންކޮަޅކީ ޭބނުންތެރިކަމުގެ ވާހަކަ. 



ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ވާހަަކއެްއނޫން. ރިޢާޔަތްކުރައްވަްނ ޖެހޭނެ. އަދި 

ވަނަ ާމއްދާގެ އެްއޮގތަށް ނޫން އެހެން  24ކުެރޭވ އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލު

ނުޑެގ  ނޑަނޭޅޭނެކަމަށް. އެެހންވީމާ އަުޅގަ އެްއވެސް ގޮތަކަށެއް ތަރުތީެބއް ކަ

އެުކއަރީއަކަށް ވެފަިއއޮތީ ކޮންމެހެން އޮންނަން ޖެހޭނެބައެއް ބާއޭ ޚާއްޞަކޮްށ 

މެންބަރުވެސް އެޢިބާރާތް އޮތްގޮތުން. ދެން މިހާރު ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ހުށަހެޅުއްވުމެއް ހުށަހަޅުްއވަިއފި. އާދެ އެވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ފުރިހަމަ ގޮތެްއ 

އެހެންނަމަވެސް ެއީއވެސް ހަަމ ރަނގަުޅގޮތެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެން. ދެން 

އޭގެފަހުން މާލޭގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުްއވުން 

ވަަނ  24ނީ އެކެހަަލ ގޮތަކަްށ އަުތވެއްޖެކަުމގަިއ ވަންޏާ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަ

ނޑުމެން އިޝާރާތެްއވެސް ަޙވާލާެއއްެވސް އެބަދެވޭނެމެަެ.  މާއްދާއަށް އަުޅގަ

އަނެއްޮކޅުން ައޅުަގނޑު ިމދެންނެވި ބޭނުންތެރިކަމުގެ ވާހަކަ. ބޭނުންތެިރ 

ވޭ. އެހެންވީާމ ނޫންކަމުގެ ވާހަކަެވސް އެބަިއވެސް ޭއގެތެރެއިން އެބަ ރަނގަޅުކުރެ 

ަް އިޢުތިރޟެއް ނެތް ދެންެމ މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނުޑގެ ހަމަ ެއްއވެސް

މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް އޮންނަން. އަދި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އެގޮތަްށ 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދު ކުރާވާަހކަެވސް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

މިހާރު މިމަޢުޟޫޢުގައި ވާހަކަަދއްާކ ނިމުނުކަމަށް ބަލާފައި  އާދެ ައޅުަގނޑުމެން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިޞްލާޙަށް ވޯަޓށް ދަންނަވަންކަމަށް.  2އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިއޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  00މީގެތެރެއިން އެންމެފުރަތަމަ ޯވޓަށް ދަންނަވާލާނީ 

 ..ިއޞްލާޙު އިލްޔާްސގެ.އައިސްަފއިވާ އިޞްލާޙަށް. 

 

 ސްވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()ހު

 



ނޑުމެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިްޞލާޙު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަލަިއގަނެވެްނ  މިއަދުވެސް އެއްބަްސެވވުނުގޮަތށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ހެޅުއްިވ ހަމަ ނެތްކަމަށް ދެންނެވެން މިއޮތީ. ސަބަބަީކ ެއިއޞްލާޙު ހުށަ

ބޭފުޅުންނަށް، އެ އިޞްލާޙަްށ އިޞްލާޙު ގެންނަން ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް މި އެއްބަްސވެފައި އޮްތ  އަރުަވއިގެން މިގެންދަނީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މި މަސައްކަތްކުރަނީ...  ގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ ހަމަ މަސަްއކަތްކުރަން އަުޅގަ

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 

 އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި ޮއންނަ ލިޔުމެއް އެބަޮއވޭ އިނޭގތޯ. އެއީ  ންަބރު ައޙްަމދު މާލޭ މެ

. އޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ ބަހުސްގެ ވަގުުތަގއި ހުށަހެޅި 3ލިޔުން  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ތާއީދުލިބިފައިވާ ިއޞްލާޙުތަަކށް ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިމުމުން ތާއީދު ލިބިފައިވާ 

ރުތީބުން ވޯޓަށް އަހަންވާނެަކމަށް. އެހެންވީމާ، ބަހުްސގެ ވަގުުތަގއި ައޅުަގނުޑ ތަ

ނޑަްށ  މި ހުށަހަޅަނީ އިޞްލާޙެއް އެއަށް ތާއީދު މިއޮށްލިބެނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ހީވަނީ ވޯޓަށް ެއއްެސވެން ޖެހޭނެހެން މިއަށް. 

 

ްނބަރު އެވިދާުޅވި ނުކުާތއަކީ ަހމަ ވަރަށް ައގު ޭއަގއި އާދެ، މާލޭގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ފާސްކުރުމެއްަގއި އެަބއޮޭވ  ހުރި ނުކުތާއެއް. އަުޅގަ

އެހެން. ދެން އެހެންކަމާ އެުކވެސް އެ ފާްސކުރުން އަުޅަގނޑުމެން ޢަމަލީ ގޮތުން 

ސްެގ ވަގުުތަގއި ލިޔުމުްނ ހިންގުމަށްޓަކާ އިދާރީ ގޮތުން ނިންމާފައިމިވަނީ އެ ބަހު

ހުށަހަޅަން. އެ ވަގުުތގަިއ ލިުޔމުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ، ހުަށހަޅުއްާވ ެއ އިޞްލާުޙ 

ދެން ޖަލްސާގައި އަުޑިއއްވާުލން މިއޮތީ. ދެން މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ގެންދެވެނީ. 

ން ެއ ދެން މިހާރު މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެބަ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ކުރި

ހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރުންގެ ެތރޭގަިއވެސް. މިހާރު މި ނުުކންނަނީ އެހެން ކަހަލަ 



މައްސަލަެއއް. އެ ހުށަހެުޅއްިވ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ލ.އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރު އިޞްލާޙެއް ގެންވާަފއި ހުށަހެޅުއްވީ. ދެން އަނެއްާކ ހަމަ އޭގެ ތެރެއިން 

ުޅ މެންބަރަށް ތާއީދުކުރެއްީވ. މިހާރު ހަމަ އެ އެއް މެންބަރަކު މ.އަތޮ

ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ބަިއވެިރވެ ވަަޑއިގަންަނވާ އެހެން މެންބަރަކު މި ހުށަހަޅުއްވަނީ، 

އެހެންވީމާ، އެ މެންބަރަކަށްެވސް ހަމަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަކަށް އޮތް ޙައްުޤ 

ންތައްތަކެއް މި ދިމާވަީނ އޮންނަން ވާނެކަމަށް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ދެން މިކަހަލަ ކަ

ދެން މި ޖަލްސާގައި ިއޞްލާޙަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގެ ައކުުރ 

ނޑުމެން ކުރަމުން ގެްނދާކަމަށްވާނަމަ. މިީއ  ބަދަލުކުރަން މިކަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ތަޖުިރބާތަކުން ވިސްނާަލއްވަްނ މުހިންމު ނުކުތާއަކީ. ދެން 

ނޑުމެން ހުށަެހޅިފައި އޮތް ތަރުތީބުން ހުަށހަޅާ ނަމަ އެްއވަނަ،  މީގައި އަުޅގަ

ދެވަނަ ފާސްވެއްީޖވިްއޔާ ދެން ތިންވަނަ އަށްވެސް އަުޅަގނޑު އަހާނަން. ދެން 

އެހެންނަމަވެސް ތިންވަަނއަށް އަނެއްާކ މާ ގިނަ ޯވޓު ލިބިާދނެ. ފަހަރެއްަގއިވެްސ 

ނޑުމެންނަށް  އެހެންވެއްީޖވިްއޔާ ވާނެ ގޮެތއްވެްސ، މިއީ ހައްތަހާވެސް  އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ަވރަށް އަދަބުވެިރކަމާއެުކ  ދިމާވެދާނަ މައްސަލަ. އެހެންީވމާ، ހަމަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އަނެްއކާެވސް ދަންނަވަން މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއިވ 

ހުށަހެޅުއްވުމާ މެދުަގއި އެހެން ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޒު ުނކުަރއްވާނަމަ ކުރިން ދެ 

ޞްލާޙަކަށް އެ ހުށަހެުޅްއވި ބޭފުޅުން އެ އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންދަވަްނ އި

ނޑަށް ީހވަނީ.   ވިދާޅުެވއްޖީިވއްޔާ ވަރަސް ަފސޭހައިން މިކަން ވެދާނެއޭ އަުޅގަ

 

 އަޅުަގނޑު ހަމަެއކަނި މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށްލުމަށްޓަކާ ައޅުަގނޑު މި  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

ތެދުވީ އިނގޭތޯ. މިހާރު ދެންމެއަކު މި ވާހަކަދެކެވެމުްނ މިދާ މައްސަލާގައި  ވުން:މޫސާ މަނިކު ވާހަކަެދއްކެ 

މާއްދާއެއް އުނިވޭ އެބަ ދެއްތޯ. އުނިވުމަކަށް ނޫން ކަންނޭނގެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

މިތަނުގައި ވާަހކަދެއްކިަފއި އޮތީ. މާއްދާގެ އިޞްލާޙަށް ވާހަކަދެަެެކވިފަިއވަނީ. 

ިއ އޮންނަނީ )ށ( ަގިއ އޮތް ތަންކޮެޅްއ އަޅުަގނުޑވެސް ހުށަހަޅާފަ



އިނުކޮށްލުމަށްފަހު އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި ހުށަހަޅަން. މިހާރު މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރު ވިދާޅުވާ ގޮތުން )ށ( އުނިވެގެންދާނެ. އެހެްނވެއްެޖކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ެއއީ 

ނުޑ ކިހިނެއް ހަމަޖެހޭނެ ކަމެއްކަން އެނގިަފއި ދެން ވޯަޓކަށް ެއއްސެވު މަށް އަުޅގަ

އެދެނީ. ފަހަރެއްަގއިެވސް ެއ ދެ ގޮތަށްވެްސ ތާއީދުލިބިފައި އޮތީމަ. އެކަަމކާ ދެކޮުޅ 

ވަނަ މާއްދާަގއި )ހ(  00ހެދުމުގެ ރޫޙެއް އުފެއްދުމެއް ނޫން ބޭނުންވަނީ. މިހާރު 

އާއި )ށ( ދޭތޮ އޮތްއިރުަގއި މިހާރު )ހ( އާއި )ށ( އެއްޮކށްފި ކަމަށްވަނީވިއްާޔ 

ތަ )ހ( ކޮންމެސް އެކަްއޗެއް އުނިވޭ ޭއގައި. އެހެްނވީމާ، ެއ )ށ( ނުވަ

މަޢުލޫމާތަށްޓަކާ އުނިވާ މާއްދާއަށް، އުިނވުމަށް އެބަޮއތްތޯ، އުނިކޮށްލުމަށް 

 ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ވަނީިވްއޔާ ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތަށްޓަކާ.

ނިވި ނަމަވެސް )ށ( ގައި އެބުނާ ވާހަކަ މިހާރު މި އާދެ، )ށ( އަކުރު އު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެކުަލވާލެވޭ މާއްާދގަިއ، )ހ(، )ށ( އެހެން ނުޖަހާ، މި މާއްދާަގއި އެަބއި ހިމެނޭ 

 ގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވަނީ. 

 

 އުނިކުރެވޭޯތއޭ، ވިދާުޅވި މިއަްށ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭނެ އިޞްލާޙުކޮށްލެވޭނެ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

ވާހަކަ މާއްދާއިން އުިނކުރާނެ ވާހަކަ ވިދާުޅވެފައި ނެތީމަ ައސްލު މި ސުވާލުކޮށްލީ  މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މޫސާ 

 އިނގޭތޯ. 

 

އާދެ، އަެނއްާކވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރީ ދުވަހު އާދެވިަފއި ތިބި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާ އިރަށް  02.32ސް އަޅުަގނޑުެމން ހިސާބަކަށް އާދެވިަފއި މިތިބީ. އެހެންނަމަވެ

ވޯޓު ނަގާ ނުނިމިދާނެހެން ހީވާތީ ހަމަ މި ދަންނަވަނީ. އާދެ، އެްއގޮތަކަްށވެްސ 

މިހާރު މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމުން މި މާއްދާގައި 

މިވާ ެއއްވެސް ކަމަކަށް އަނެއް ކަހަލަ އުިނކަމެްއ އަންނާނެ ކަމަކަށް 

ޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. )ހ( އާއި )ށ( ދެ އަކުރެއް ލިޔުުމގެ ބަދަލުގައި ހަމަ މި އަ

ލިޔުްއވަނީ މާއްދާެގ ެއއް ައުކރަކަށް ހައްދަވާ ަލްއވާފައި. ެދން އުނިކުރުމަށްވެްސ 



ނޑުމެންގެ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްިވއްޖެްއާޔ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާނީ. ިމހާރު އަޅުގަ

ށް ބަލައިލާއިރުވެސް އެބަހުރި ބައެއް މާއްާދ އަތުަގއި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަ 

އުނިކުރުމަށްވެސް ބޭފުޅުން ުހށަހަޅުއްވާަފއި. އެހެންވީމާ، އެއީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ 

މައްސަލަެއއް ނޫންހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އާދެ، މިހާުރ މިކަމާބެހޭ ގޮތުން 

ބޭނުންާވކަމަްށ އިތުރަށް ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ދެއްވަން 

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މުލަކަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ފެންނާތީ މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް.

 

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މިހާރު މި ހުށަހެޅި ވާހަކަދެކެވެމުންދާ ގޮތަށް  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ޙަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް ބަލާއިރު މި އިޞްލާ ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަނީ ާމލޭ މެންބަރު އާޠިފް ެއ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުްއވުމަށް 

ނޑު ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ގެންނެވި  ތާއީދުކޮށް އަުޅގަ

 .އިޞްލާޙަށް ކުރި ތާއީދު އަންުބރާ ގެންނަން. ޝުކުރިްއޔާ

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށާއި  00އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ޭބނުންކުރާނީ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 

)ށ( އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުްނ އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި  ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންނަން. އަދި މާލޭެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެ 

އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް ކަމަށް ައޅުަގނުޑ 

ނޑު ދަންނަވާ ހިތްވޭ ޙަޤީޤަުތގަިއ ކޮންމެސް ވަަރކަށް މި  ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަ

ދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގަިއ ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ވާހަކަދަްއކާ އަނބުރާ 

ނެސް ކުދިކުދި އިތުކޮށްލުުމގެ ފައިދާ ވަރަށް ރީްއޗަްށ ދޭހަވެގެންދާ ވަރަށް ގެ

 ރަނގަޅު މިސާލެކޭ މިއީ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 



އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ. ތި ވިާދޅުވިހެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާަގއި ދެެކވޭ ވާަހކަތަްއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނގަޅު ކުރުުމގެ ރަނަގޅު ނަތީޖާ މި ފެންނަމުން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަނެ އެ ރަ

މިދަނީ. އެކަމަކު ވަގުތު ެގއްިލ މި މައްސަލަ މިކަމާ އެކީެވސް އަންނަމުން އެބަދޭ. 

ކޮންމެއަކަސް ހަމަ މިހާރު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަްށ އެ އިޞްލާޙު މިހާރު 

ބަރުންގެ އަރިހަށް އޮތް ގޮތް ލިޔެލާފައި މެންަބރުން ބައްލަވާ ލެްއވުމަށް މެން

ނޑު މި  ފޮނުވާލެވޭތޯ އިދާރީ މޭޒުްނ އެ މަސައްކަްތކުރަްއވަނީ. ދެން އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް.

 

ނޑާއެ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު މޫސާ   ކު އާދެ، ައވަހަށް ނިންމާލުމުގެ ބޭނުމުގަޔާ އަދި ހަމަ އެާއއެކު ައޅުގަ

ނޑުެވސް ާވކަްނ  މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން: މަސައްކަތް ކުިރ ޓީމުެގ ތާއިދާެއކުަގއި ހަމަ ައޅުގަ

ނޑުެގ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނައި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ސާބިތުކޮށްދެމުން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ވަަރށް ގިނަ މެންބަރުން  އާދެ، މިހާރު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންަދވަިއފި. އަދި ތާއީދުކުރެްއވި މެްނބަރުން އެ ތާއީދުވެްސ 

ވަނަ މާއްދާެގ  00އަނބުރާ ގެންދަަވއިފި. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއޮތް އިޞްލާަޙކީ 

)ހ( އާއި )ށ( ެއއްކޮށްާލ، ތިރީަގއިމިވާ ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކޮށްލަން. ތިޔަ 

މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އެީއ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ  ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑައަާޅނީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ  މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ތަރުތީބު ކަ

ވަނަ ާމްއދާގެ ބޭނުންތެރިކަމަށް  24މަޝްވަރާެގ މަތިން، މި ގަާވއިދުެގ 

 ރިޢާޔަތްކުރުމާ އެުކގައޭ.

 
 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 



ނޑު  24" ައޙްަމދު  މާލޭ މެންަބރު  ވަނަ މާއްާދއަށް ރިޢާޔަްތކުރުމާ އެުކގައޭ" ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 ހުށަހެޅިއިރު ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނީ. އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:
 

އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެންމެ ފަހު ވަގުުތެވސް ރަނގަޅުކޮށްލަްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސް ޢިބާރާތުގެ މައްސަލަެއއް ިމއޮތީ. ދެން ކޮންމެއަަކްސ އުޅެނިކޮްށވެސް އަނެއްާކވެ

ނޑުމެން ޖަލްސާ ކުރިއަްށގެންދަން ޤަސްދުކޮްށފައިވާ ގަިޑ ނިމުނިއިުރ  މިއަދު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ަވކި ގޮެތއް ނިންމައެއް ނުލެވުނު. 

ތްޕުޅަށް މި އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަ

އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާ މި ގޮތަށް، "މަޖިލީހުގެ ރައީްސ މަޖިލީހަށް މައްސަލަ 

ނަޑއަޅާނީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ަމޝްވަރާެގ މަތިން މި  ހުށަހެޅުމުގެ ތަރުތީބު ކަ

ވަނަ މާއްދާައށް ރިޢާޔަތްކުރުމާ އެކުަގއޭ" މި ގޮތަށް މި މާއްދާ  24ގަާވއިދުގެ 

ންމުމަށްޓަކާ މިއަންނަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އެންމެ ބޭއްވުމާ މެދުގައި ގޮތެއް ނި 

 ފުރަތަމަ އޮންނާނީ މި މާއްދާއަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުން.
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 9އަނެއް ދުވަހު  އާދެ، ދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ މާދަން ނޫން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖަހާއިރު. ދެްނ އެދުވަުހގެ ޖަލްސާއިން  9ާވ އަްނާގރަ ދުވަހުގެ  26ޖަހާއިރު. އެއީ 

 އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަުލވާން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާނީ.
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