
   

بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصلة ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: . 1

ވަނަ  52. ގަވާއިދުގެ 2ޖަލްސާ ފެށުނީ. والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله. 
ނޑުމެން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މިއަދު އަ މާއްދާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުންްް. ރިޔާސަތުން ޅުގަ

ވަނަ ޖަލްސާގައި. ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވި  32މަޖިލީހުގެ  މިބައްދަލުވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
މެންބަރުންނަށް މަރްޙަބާ ދަންނަވަން. މިދިޔަ އާދިއްތަދުވަހު ބޭއްވުނު މަޖލީހުގެ  އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި

 52ދެލިކޮޕީގައިވާ  ވަނަ 2ގެންދިޔައީ ގަވާއިދުގެ ވަނަ ޖަލްސާގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުން  31
ފޮނުއްވާފައިވާ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން. އަދި މާއްދާ ލިޔުމުން އިޞްލާޙެއް

ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުނުވާކަމަށް  މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ޖަލްސާގައި
މާއްދާ  ޤީޤަތުގައި އެ މާއްދާއަށް އެްެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނެތް. އާދެ، މިޙަ  ވީމަ، މިހާރު

ގޮތައްވެސް ތާއީދު  ހުށަހަޅުއްވަން ފޮނުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށްވެސް ނުވަތަ އަދި ދެލިކޮޕީގައިވާ
އުތުރުބުރީގެ  އޭގެތެރޭގައި ތިލަދުންމަތީ  ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ބަްައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި.

އާދަމް، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުްުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ޢީސާ
 ޔާމީން،هللا އަދި މިލަދުންމަޑުލި ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ

އުތުރުބުރީގެ  ނަޞީރު، ތިލަދުންމަތީ هللاތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު އަދި ހުވަދުއަތޮޅު 

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ. މި މާއްދާ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތައް  ލަތީފް މި ބޭބޭފުޅުންهللا ޢަބްދުލު 
ހުވަދުއަތޮޅު  ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާއަްައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެ ފާސްކުރެއްވުމަށް

ތާއީދުކުރައްވާފައި، އަދި މި ދެލިކޮޕީގައި  އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދްނާން ޙަލީމްވަނީ
 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު ލުބްނާ އޮތްގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް

މުޙަންމަދު މަޖުދީ  ޒާހިރު ޙުސައިން، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު މުޢިއްޒު އަދި ތިލަދުންމަތީ  އިބްރާހީމް، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ކަފުޅު ދައްކަވާފައި. ޢާދިލް މި ބޭބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ވާހަ ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު
 އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވާޙީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި މި މާއްދާ އާދެ، މާޅޮސްމަޑުލު

ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު  އޮތްގަްޮތައްވެސް އަދި އިޞްލާޙާއެކުވެސް އާދެ ކޮންމެގޮތަކަށްވެސް ރަނގަޅުކަމަްަށް
ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ  ށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވަނީ. މިހާރު މި މައްސަލާގައި އަލަ

ނޑު އެދުވަހު  އިޢުލާންކުރިން. އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އަދި ނަންފުޅުތައް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު  ދެވަނަފަްަހަރަށް ފުރުޞަތަްައް އެދިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށްވެސް
މެންބަރުންގެ އަރިހުގައި  އާދެ އެ ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.



ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާއިރުގައި ވީހާވެސް  އަޅުގަ
ވުން އެއީ ބެހޭގޮތުން އެ މަޢުޟޫއުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެ  ބޮޑަްަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ

ނޑު އެހެން  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެކޭ. އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމުގައި އަޅުގަ
ވީހާ ބޮޑަކަށް ނޫން ހަމަ  މެންބަރުންނަށް ކުޑައިމިސްގޮތައް ބޭނުންފުޅުކުރެއްވޭ ކަހަލަ ބަސްބަސްވެސް

ނޑު އެދޭ ކަމެކޭ. މައްސަލައާ ގެންދެ  އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުގެންނަވާ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ވުމަކީ އަޅުގަ
ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކޭ. އަދި މަޢުޟޫއުއިން  ބެހޭގޮތުން މަޢުޟޫއުގައި

ނޑަށް ހަމަ ވީވަރަކުން ދަންނަވަން އެ ބޭރަށް މަޢުޟޫޢުއަށް  ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ އެކަމަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން  ވުން އެދި ދަންނަވަމުން ގެންދަވާނެ ވާހަކަވެސްއަނބުރާ ވަޑައިގެންނެ  ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި  އެންމެންވެސް މަސައްކަތް މިކުރަނީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް އަޅުގަ
ގޮތުން. އެހެންވީމަ އެ މަސައްކަތައް އަވަހަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް  އޮވެގެން އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެއްބާރު ލައްވައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގެން  ދެއްވުމުގައި ހުރިހާހޯ
ނޑު ދެއްވުމަކީ ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަ ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އަދި އަޅުގަ އެކަންޏެއް  އަޅުގަ

ނަވާނެ. އެހެންވީމަ ދެން އެދިވަޑައިގަން  ނޫން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް މިކަން އެގޮތައް
ދަންނަވަމުން މިއަދުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު  އެގޮތައް އެކަން ގޮސްދިނުމަށް އެދޭ ވާހަކަ

ނޑު ހުޅުވާލާނަން. އާދެ ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މިހާތަނަށް  އަޅުގަ މިހާރު އެންމެފުރަތަމަ އަޅުގަ
 މެންބަރުނަށް އެއީ އެންމެފުރަތަމަ މިއަރުވަނީ ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ އަލަށް ވާހަކަފުޅު

ދެކުނުބުރީ `.  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒަށް. މާޅޮސްމަޑުލު
މެންބަރު ޢަލީ ފާޢިޒު ވަނަ މާއްދާއަށް  52ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީގައި 

ނޑު ދައްކަވަމުން، މި  ޢިއްޒަތްތެރިބަހުސްކުރަމުން ދާއިރު މި  މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ
ނޑުމެން ދައްކަމުން މިގެންދާ އެއްވާހަކައަކީ ގަވާއިދާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ މާއްދާގައި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  އަޅުގަ

ނީ އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަ އަދި އެއީ ރައީސްކަމުގައި ވިއަސްވެސް އެކަން ރައީސްގެ މާއްދާއަށް
ނޑަށް ޚިޔާލަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ކޮންމެ  އެކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއްގެ ވާހަކަ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ކަމުގައިވިއަސް ގަވާއިދާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވެ ވަޑައިގެންފިނަމަ  މަޤާމެއްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު
ކުށެއް  އްވި ނުރަނގަޅު ކަމެއް ނުވަތަފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތެއް އޮންނަންވާނެ. އަދި އެކުރެ އެކަމާމެދު

އާދެ، ދެންމިއޮތީ މިގޮތައް  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް ދެވޭނެ އަދަބު ދެވޭނެ ގޮތެއްވެސް އޮންނަންވާނެ.
ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކަން އެއީ އެހާ ފަސޭހައިން  މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި

 ކަމެއްނޫން ކަމަށް ދެއްކޭ ވާހަކަ. އެގޮތައް ބަލާއިރުގައި މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ ބެލޭގޮތަކަށް އޮވެގެންވާނެ

ފެނިވަޑައިގެން  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދިހަބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުންނަށް އެކަން އެގޮތައް
އާދެ ނުނެގޭނެގޮތައް ބުރަވެވޭ ވާހަކަ.  މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނަްަންގަވަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އެކަން



ނޑަށް ހީވަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި  އެގޮތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މާއްދާ އެކުލެވިފައި މިއޮތީ. އަޅުގަ
އެއީ  މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ އެއީ ވަރަށް ބަރުދަންހުރި ވަރަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދެކޭ. 11/1މަޖިލީހުގެ 

އެބޭފުޅުން ޚިޔާލުކުރައްވާ  ކާ މެދުދިހަބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތުން މިފަދަ މައްސަލައަ
ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެ އޭގައި އޮށްޓަރެއް ނެތްގޮތުގައި.  އެބޭފުޅުން އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވާކަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ  އަޅުގަ
 މެންބަރުންނަކީވެސް ވަރަށް ޒިންމާދާރު އެކަމުގައި ވިސްނުންހުރި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުނަކީވެސް

ކުރެއްވުމަށް  ޤާބިލްބޭފުޅުން. އެހެންކަމުން އެބޭފުޅުން އެކުރައްވަން ޤަސްދުކުރައްވާ ކަމެއް
ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހިތެއްނުވޭ. ދެން  ކުރިމަތިލައްވާނީ އޭގެ އެއްވެސް ޙަޤީގަތެއް ނެތް ގޮތެއްކަމަކަށް އަޅުގަ

ފާހަގަކުރެއްވި ގަވާއިދުގައި މިހެންއޮތުމުން ރައީސް އިޞްތިޢުފާ  ބައި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަގައިއަނެއް
ނޑު  ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތައް ކޮންމެހެން އޮންނާކަށް އެއީކީއެއް ބޭނުންކަމެއްނޫނޭ. ދެއްވަން އަޅުގަ

ފާ ނުދެއްވާ އިސްތިއު ދަންނަވާ ހިތްވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެއޭ.
ނޑިން ނަގައިގަނެގެްެން ނޑުމެން ބާލަންޖެހޭ ޙާލަތެއް  އިންނަވައިގެން ރައީސަކުގޮސް ގޮ އަޅުގަ

ނޑު ހިތައްއަރާ އަނެއްވާހަކައަކީ މި ދެލިކޮޕީއަކީ އިންސާނުންގެ  އައިސްގެން ނުވާނެ. ދެން އަޅުގަ
މަސައްކަތެއް ދުވަހަކުވެސް މަސައްކަތޭ، މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަ  ބަޔަކަށް ކުރެވުނު އެންމެ ފުރިހަމަ

 ހީވާގޮތައް މިއަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މިއޮތްގޮތައް ފާސްކުރައްވަން ހުށަހެޅުއްވި ބަޔަކަށް ނުކުރެވޭނެއޭ

ޚިޔާލު ކޮންމެވެސް  ބޭފުޅުންތަކެއްވެސް އެބަތިއްބެވި. އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މިފެންނަނީ ހަމަ އެބޭފުޅުންގެ
ބަދަލު ގެންނަވަމުން ނޫނީ ގެންނަވަން  ޅުން މީގެ މާއްދާތަކަށްއެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުވެ ހަމަ އެބޭފު
ނޑު ހިތައްއަރާ މިދިޔަދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި އެބޭފުޅުންގެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަދައްކާއަޑު. އަޅުގަ

އާދެ  މިއަންނަނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ބާއޭ. މީގެ ފހަތުގައި މިވަނީ ކޯންޗެއް ބާއޭ. ވިސްނުމަށް
ނޑުމަކަހަ ދައްކާލަން ފުރުޞަތަކަށް  ލަ ސުވާލުތަކެއް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދިހުރެ މިވާހަކަ އަޅުގަ

ޝުކުރިއްޔާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު  މިއެދުނީ. އާދެ ދެއްވި ފުރުޞަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް
ނޑު ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެލަންްް ޢާއިޝަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު އަޅުގަ

ނޑުގެވެސް  ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 52މިވާހަކަދެކެވެމުންގެންދާ  ބޭނުންވީ އަޅުގަ
ނޑަކީ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތައް ވަރަށްގިނަ މާއްދާތަކެއް  ޚިޔާލުތަކެއް ވާތީ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ދެލިކޮޕީގައި އަދި އެހެ ފާސްކުރަން ވާހަކަދައްކާފައި ހުރި މީހެއް. ންނަމަވެސް އަޅުގަ
 ނަމަވެސް އެ މާއްދާގެ މައްސަލައެއް އޮތް ކަމަށްވަންޏާ އެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮތް

މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ  މިނިވަންކަން ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ލިބިގެންވޭ. އަދި އެހެންވީމަ އެ
ރަނގަޅުކެމެއް. ދެން އަޅުގަނޑަށް މި މާއްދާގައި  އޮޕީނިއަންގެ ވާހަކަދެއްކުން އެއީ ހަމަރަޢުޔު އަމިއްލަ 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ  ދިމާވާ މައްސަލައަކީ މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކެއް އަޅުގަ



ނޑު  ނަމަވެސް އެ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި އިންނެވި އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނީ. ދެން މިގޮތައް  މަޤާމަކުން އެބޭފުޅަކު ދުރުކުރެވޭ ގޮތެއް ކަ
ނުކުރެވޭ މަފްހޫމުތަކެއް  ބަލާއިރުގައި މި މާއްދާގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެކުގައި މަސައްކަތް

ކުޑަކޮށް އުނދަގޫވެގެން މިއުޅެނީ.  މާއްދާ ހުރިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އަޅުގަނޑަށް މި
ނޑަށް މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ދަންނަވަފާނަން. މި މާއްދާގައި މިހާރު ލިޔެވިފައި  އަޅުގަ

ހުށަހެޅިދާނެއޭ.  ވެއްޖެއިއްޔާ ދިހަ އިންސައްތައިގެ މެންބަރުންނަށް މި މަޖިލީހަށް މައްސަލަ  މިއޮތްގޮތުން
ނޑުގެ މައްސަލެއްނޫން  އިންސައްތަ އެހެންނަމަވެސްްް މި  ދިހަ އިންސައްތަ ނޫނި ފަނަރަ އަޅުގަ

މީގައި އޮންނަންވާނެއޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަނީ.  މަސައްކަތް ކުރެވޭ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އުސޫލުތަކެއް
މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވިއްޖެ މިކަހަލަ މައްސަލައެއް  ހަމައެއާއެކު މި ޢިއްޒަތްތެރި

ދިފާޢުވުމުގެ  ރައީސާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެ މައްސަލަްައަކުން ބަރީއަވެ ތްތެރިޢިއްޒަ
ނޑަށް އުނދަގޫވަނީ ނޑު ހިތަށް އަރަނީ  ފުރުޞަތު އެބޭފުޅަކަށް އަރުވަންވާނެއޭ. އަޅުގަ މިތަންކޮޅު އަޅުގަ

ޅަކު އަމިއްލަ ދިފާޢުގައި ގެނެސް އެއްޗެއް އެބޭފު  މިހާވަރުގެ ބޮޑު މަޖިލީހަކަށް ޕްްްލީނަރީއަކަށް
ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ހުސް އެކަނި  ވާހަކަފުޅުދައްކުވާ އަމިއްލަ ދިފާޢުގައި ލިޔުން ހުށަހަޅުއްވާ އަޅުގަ

މައްސަލަވެސް  ކަމަކަށް މިކަހަލަ ކަމެއްގައި ދެކެވޭނީ. ލިޔުމުން ކުރައްވާފައު ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ
ތަޙްޤީޤެއް ހިނގަން ފުރުޞަތުއޮތުމަކީ  ށްހީވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެހުށަހެޅޭނެ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަ

މެންބަރުން ތިއްބަވައިގެން މައްސަލަގެންނަވައިގެން  111 ކުރެވެންވާނެކަމެކޭ އެހެންނޫނީ ޕްްްލީނަރީއަށް
ނޑު ހިތަށް މައްސަލަބައްލަވާ ރައީސް  ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ނިމުމަކީ އަޅުގަ

ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ  އަރާގޮތުގައި މިކަހަލަ މަޖިލީހަކަށްްި މާފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ. އެހެންވީމަ،
އެހެންނަމަވެސް ތަޙްޤީގީ ނިޒާމެއް ވަނަސް  ތަޙްޤީޤީ ނިޒާމެއް މީގެތެރެއަށް ވަންނަން އެބެޖެހޭ

ލީހަށް އައިސް ޢިއްޒަތްތެރި ރިޕޯޓަކާއެކުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖި ތަޙްޤީގުކޮށް ނިމިގެން ތަޙްޤީގުގެ
ނޑުގެ މަޖިލީހުން ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަ އަމިއްލަ  ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިންމެންޖެހޭނީ. ދެން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން އިންތިޚާބު  ޚިޔާލު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަޅުގަ
ވަންޏާ، އަޣްލަބިއްޔަތުގައި މަނިކުފާނާދޭތެރޭގައި  ކަމުގައި ކޮށްފައިތިހިރީ މި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ރައީސާ ދޭތެރޭގައި އިތުބާރެއް ނެތް ކަމަށްވަންޏާ އެހިސާބުން އެ ލިބިފައި  ނޫނީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ
ނޑަށް އޮތް  ވާގޮތަކީ އެއްކަމަކީ އަޣްލަބިއްޔަތު ނޫނީ މެންޑޭޓްގެ މައްސަލަތައް ދީމާވީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަ

ތަޙްޤީގަތް ކުރުމުގެ މައްސަލަ އުނދަގޫވާނެ.  މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގެނެްެއްސި ކަމަށްވަްަންޏާ
ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭގައި ވެފައިއޮތް  ތަޙްޤީގު ނުކުރެވޭ ކަމަށްވަންޏާ

އެހެންވީމަ މި  ޞަތު ގެއްލިގެންދާނެ.ދޭތެރޭގައި އެއްޗެއް ނޫނީ ޖަވާބުދާރީ ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރު ތުޙްމަތާ
ނޑަށް  ދެ މައްސަްަލަ މިހާރު މިއޮތްގޮތުން އެކުގައި ހިނގައިނެ ކަމަްަށް ނޑަށް ނުފެންނާތީ އަޅުގަ އަޅުގަ



ނޑަށް މީގައި ހަމަ އެންމެކަމުދާގޮތަކީ  މި މާއްދާގެ ކޮންމެވެސް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެގެން ދެން އަޅުގަ
ގެ މެންބަރުންްް ހުށަހެޅުއްވީމަ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަޙްޤީގީ އަދަދެއް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ

ނޑުމެންނަށް  މަރްޙަލާއެްް ކޮންމެވެސް  ހިނގުމަށްފަހު އަނބުރާ މި މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓަކާއެކުގައި އަޅުގަ
ޤަބޫލެއްނުކުރަން ތަޙްޤީގުކުރުމަށްދާ  މިންވަްަރެއްގެ މުއްދަތެއްވެސް ދެވިދާނެ އެއީ އަޅުގަނޑުވެސް

ނޑަށްހީވަނީ އެއިރަށް  ސަ ދެން އެ މައްސަްަލައާ ދޭތެރޭގައިގޮތައްގޮއް ހަނދާންނެތިދާނެ ކަމަކަށް، އަޅުގަ
މަސައްކަތައްވެސް ބުރޫ އަރަމުން ދާނެއޭ އެހެންކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ  ޢިއްޒަތްްްތެރި މަޖިލީހުގެ

ޢިއްޒަތްތެރެްި  ނާކޮށްދީފައި ތަޙްޤީގީ ރިޕޯޓަކާއެކު އަނބުރާ އައިއްސަ އެ ރިޕޯޓްގެ މައްޗަށް ބި  މުއްދަތެއް
މީގެތެރެއަށްވަންނަން ވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ  މަޖިލީހުން ގޮތެއްނިންމޭނެ ކަހަލަ މެކޭނިޒަމެއެްް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިކަހަލަ މި  މިވާހަކަދަންނަވާލީ.  ވަނަ މާއްދާގައި 52ދެންހަމަ އަޅުގަ

ޚިލާފުވުމުގެ  ޑެތި މިސާލަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއޮޕަރޭޓްކުރާނީ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް. ބޮ
ޚިލާފުވުމުގެ ނިންމުންނިންމާނި  މައްސަލަތައް. ދެން މިވާހަކަދަންނަވާއިރުގައިވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ވަރަށްގިން ކަންތައްތައް. އޭގެތެރޭގައި ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް  ކޮންފަރާތެއްތޯ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބަހުރި
ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް ކަމަށްވެސް ހަމަ ފެންނަނީ. އެހެންވީމަ އެކަހަލަ  ކޯޓަކުން ނިންމަންޖެހޭ

 ކަންތައްތަކެއް މި މާއްދާގައި މިހާރު އޮތަގޮތައް ފެންނާތީ ހަމަ މި މާއްދާއޮތަގޮތައް ދަތިތަކަށް

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވެން ނެތީމަ އެހެންވެ އެވާހަކަދަންނަވާލީ ޝުކުރިއްޔާ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ
ނޑަށްވެސް  52 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަނަ މާއްދާއަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތެއް  މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ބަހުސުގައި އަޅުގަ
ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  ދެއްވީތީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޖިލިސްގެ ރައީސަކަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަ

ވެއްޖެއިއްޔާމު  ބޭފުޅަކު ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނޫނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ މިކަންކަމާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ހުންނަ
ދުރުކުރުމުގެ ޕްރޮސީޖާއެއް  އެ ރައީސާ ދޭތެރޭގައި ނޯ ކޮންފިޑެންސް ވޯޓެއް ނެގި މަޤާމުން

ވަނަ މާއްދާގައި  52ހުށަހެޅިފައިމިވާ  މިއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން. 
ނޑަށް ދަތިތަކެއް އެބަހުރި. އެއީ މީގައިމިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ  މިވާގޮތައްްް ވޯޓްދިނުމަށް އަޅުގަ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ޚިލާފަށް މަޖިލީހުގެ
ދޭތެރޭގައި މި މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން ނޯ  ޙަލާ މިއިންނަނީ މަޖިލިސްގެ ރައީސާނުހިތައި. މި ތިން މަރް

މީގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަންތައް ޤާނޫނުއަސާސިއާ ޚިލާފުވާ ފަހަރު  ކޮންފިޑެންސް ވޯޓެއް ނެގުމުން. ދެން
ނޑަށް  ކަންބޭނުން މި މާއްދާ އިޞްލާޙުވެގެން އަންނައިރުގައި މިއަށްވުރެ ފުޅާކޮށް މި އެއީ އަޅުގަ

ޚިލާފުވަނީ.  ލިޔެވިފައި އިންނަން. އެއީ ކޮންގޮތަކުންތޯ މަޖިލިސްގެ ރައީސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ
ނޫނީ މަޖިލީހުން ބޭރުގެ  އެހެންވީމަ، މަޖިލިސްގެ ކަންތައްތަކުގެ މަސައްކަތްޕުޅާ ބެހޭގޮތުންތޯ

ތްތެރިކޮށް ހިތުމުން މިއިން ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަ  ކަންތައްތަކުގަޔާ، ދެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އަދި މަޖިލީގެ 



ވޯޓަކުން ނިންމާލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި ނޯ ކޮންފިޑެންސް
ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ނޯ ކޮންފިޑެންސް ވޯޓަކުން ނިމިދާނެކަމަކަށެއް. އަދި ޚިލާފުވީ ފަހަރު  އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި  އީ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއަށްވުރެވެސް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަންނޭނގެ އެ 
ކޮންސްްްޓިޓިއުޝަނަލް ކޯޓަކުންވެސް  މެންބަރުްު ދެންމެ ވިދާޅުވިފަދައިން އެ މައްސަލަ އަދި

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ވެއްޖެއިއްޔާމު. ދެން އަޅުގަނޑު  ފޮނުވަންޖެހިދާނެ، ޖެހޭނެ ހަމަ ގައިމުވެސް
ބައި އެކަނި މިއޮތީ. މަޖިލިސްގެ ރައީސް ޤާނޫނާ ބާއޭ މި ތިން ހިތައްއަރަނީ ކީއްވެގެން
 މިތާކުންނެއް ނެތް އިނގޭތޯ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެ ނޯ ކޮންފިޑެންސް ވޯޓެއް ނޫން. ޚިލާފުވެއްޖެއިއްޔާމުން

މަޖިލަސްގެ  މަޖިލިސްގެ ރައީސް ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި އުޅުއްވިއަސް ހަމަ އެންމެރަނގަޅު
މައްސަލައެއްގައި ބައިވެރިފުޅުވެފައި  ޖިލިސްގެ ރައީސް ކަރަޕްޝަނުގެރައީސްކަން އިންނަވަން. މަ 

މިތާކުންނެއް އެކަން ބެލުމެއްނެތް އެއީވެސް  އޮތަސްވެސް އެކަން ސާބިތުވެފައި އޮތަސްވެސް
ނޑަށްހީވަނީ މިހެން އިޞްލާޙުވެގެން އަންނައިރުގައި ޤާނޫނުގެ ވާހަކަވެސް މީގައި  އަޅުގަ

ނޑަށްހީވަނީ.އެބަ އިންނަންޖެހޭނެހެން.  އިނެތި މި މާއްދާއެއް ހަމަގައިމުވެސް ފުރިހަމައެއްނުވޭހެން އަޅުގަ

ނޑުގެ މައްސަލައެއްނެތް % އެއީހަމަ  އިންސައްތަ 11އެއީ  11ދެން އަދަދާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ
އިޞްލާޙުވެގެން އަންނައިރު  އެނެްްމެރަނގަޅު އަދަދެއް. އެހެންވީމަ ކުރިއަށް އޮތް މި މާްާއްދާގައި

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާ ކެޓަގަރީތައް އެއީ ތަންކޮޅެއް  ނުގެ ބައިވެސް މީގައި ހިމެނިފައި އަދިމިޤާނޫ 
ނޑު އެދޭ އެދުމަކަށްވާތީވެ މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޮޑަށް ތަފްސީލު  ވެގެންއައުން އެއީ އަޅުގަ

 ންމިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތު
ނޑު  މެންބަރުން. 79ވާހަކަދެއްކެވުން: މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  ދެން އަޅުގަ
ޝިހާބަށް. މާލޭ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު

ހޭގޮތުން ޝިހާބް ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ މި މާއްދާއާ ބެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން
ތަފާތު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިްި، ޚިޔާލު ފުޅުތަށްމިއުޅެނީްީ މިހާރު ވަރަށްގިނަ

ފާސްކުރެއްވުން. އަނެއްގޮތަކީ މި  ދެގޮތަކަށް އެއްގޮްަތަކީ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ޑްރާފްޓް އޮތްގޮތަށް
ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ނޯކޮންފިޑެންސް ވޯޓެއް  ފްޓްކުރެވޭއިރުއަލުން ޑްރާފްޓްކުރެވެން ޑްރާ

ނޑުދެކޭގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ އިތުބާރު  ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގޭއިރު މައްސަލަދިއުން. އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފައިވާ  ރައީސާބެހޭ ގޮތުން އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓަކަށް މައްސަލަ މި މަޖިލީހަށް
ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމަން  ރެއްގައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސްކަމެއް ނުކޮށް އެކަންތައްދުވަސްވަ

މާއްދާގައިވެސް މިއޮންނަނީ ދެން އަދި ހަމަ  ވަނަ 52އެބަޖެހޭްޭ. އާދެ އެގޮތަށް މިހާރު ޤަވާއިދުގެ 
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޤާނޫނާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޙިލާފަށް ނުވަތަ  އެއާއިއެކު އަޅުގަ

 ގެ )ހ( ގައި މިބުނާ ކަންތައްތައް ކުރައްވާފި ކަމަށް ފެންނަކަމަށް 52މީގައިމިބުނާ  ޙިލާފަށް ނުވަތަ



އެބަދާންޖެހޭކަމަށް މިއޮންނަނީ.  މެންބަރުންނަށްވުރެ ގިނައިން ހުށަހަޅުއްވާފިއްޔާ މިކަމުގެ ވޯޓަކަށް %11
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިހާރު މިޑްރާފްޓްގައިްި ނޑަކަށް މިއޮތް  އަޅުގަ ގޮތް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު. އަޅުގަ

ރައީސްގެ ކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން އަނެއްކާ މި މަޖިލީހުން  އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުފެނޭ މަޖިލީހުގެ
 ކޮމިޓީއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއިބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލާ ތަޙުްުޤީޤުކޮށް ކުޑަކޮމިޓީއެއް ނަގައިގެން އެ

ނޑުދެކޭގޮތުގައި ޢާންމުގޮތެއްގައިމިހުރިހާކަމެއް ކުރާކަށް. އާދެ އަޅު މިކަހަލަކަމެއް ވޯޓް އޮފް ނޯ  ގަ
ނޑުދެކޭގޮތުގައި ކޮންމެވެސް  ކޮންފިޑެންސެއް ނުވަތަ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓާއިހަމައަށް ދާނީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ގިނަފަހަރަށް ސިޔާސީ މައްސަލައަކާ  ގުޅިގެން. އެހެންވާއިރު ބައެއް ފަހަރަށް އަޅުގަ

ޙިލާފަކަށްވެސް  ލީހުގެ ރައީސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޙިލާފަކަްަށްވެސް ނުހުންނަވާނެއޭ އަދި ޤަވާއިދާއިމަޖި
ތާއީދު ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  ކަންތައް ގެންދަވާފަކާއެއް ނުހުންނާނެއޭ، އެްެހެން ނަމަވެސް މެޖޯރިޓީ

ސަލައެއް މިކަންތައް އެއީ ހަމަސިޔާސީ މައް އެހިސާބުން ވޯޓް އޮފް ނޯ ކޮންފިޑެންސައް ނެގޭނެއޭ
ކުރައްވާނެ އެއްކަމެއްވެސް ނޯންނާގެ އެއީ ޤާނޫނާއި  ދާނިވެސް މިހެން، އެހެންވިްީމަްަ އެހިސާބުން

ކޮންމެވެސް ޕޮއިންޓެއްްް ދައްކާފައި މެޖޯރިޓީ ޑިސައިޑްކުރައްވާނެ  އެއްގޮތަްަށް ހުންނެވިއަސް ހަމަ
 އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށްއެއްގޮތެއް ނިންމަން. އެހެންވީމަ، މީވަރަށް  ކޮންމެވެސް

ނޑަށްފެނޭ އެއްގޮތަކަށްވެސް ދިގުލައިގެން މި މައްސަލަތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް މުޅި  އަޅުގަ
ނޑުދެކޭގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކީ މިތަނުގައި ހުންނަވާ  ބަހުސަކަށްގޮސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް ލަހައްޓަވާނެ އެންމެއިސްކޮށް ހުންނަވާނެ މީހާ. ބަ އެންމެ އަޅުގަ
ކޮމިޓީއަކުން ތަޙުޤީޤުކޮށް މިހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވޭނެކަމަކަށް  އެބޭފުޅާގެމައްޗަށް މިތަނުންނަގާ

ނޑަކަށް  ނުފެނޭ. އެހެންވީމަ މަޖިލީހުން އެހިސާބުން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ނިމުނީމަ އެކަން އަޅުގަ

ނުވަތަ ނެތްތޯ ބެލީމަ  ވޯޓަކަށް ގޮސްފައި ވޯޓެއް ނަގާފައި ކޮންފިޑެންސް އޮތްތޯ ނިމިފައޭ އެއޮތީ. ހަމަ
ނޑަށް ހީވަނީ މައްސަލަދެވޭނެހެން. ދެންބައެއް  އެހިސާބުން އެކަންތައްްް ނިމުނީ. ދެންކުރިއަށް އަޅުގަ

އެއަދަދު  އަކީ މާމަދު އަދަދެކޭ 11އިންސައްތަ ނުވަތަ % 11 ބޭފުޅުން ހިތްޕުޅަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ
ނޑަށް ޔަގީންވާގޮތުގައި މިތަނުގައި ބަދަލުކުރައްވަން  ބޭނުންފުޅުވެއްޖިއްޔާ ބަދަލުކުރައްވާނީ އަޅުގަ

މަޖިލީހަކަށް ހުށައެއް  މިތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުޅިކުޅިވަރަކަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިހާރުހަ ޑްރާފްޓްގައި މިއޮތްގޮތް ވަރަށްފުރިހަމަ،  މަނާޅުއްވާނެ. އެހެންވީމަ އަޅުގަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ޝުކުރިއްޔާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ނޑުވެސް މެންބަރު ވަނަ  52ފާޠިން މިފުރުޞަތު މިހޯދާލީ މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ  އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް ތާޢީދުކުރެވެންވާހަކަދެއްކެވުން: ޑްރާފް މާއްދާގެ ޙަމީދު ނެތުމާއިއެކީ  ޓްގައި މިއޮތްގޮތް އަޅުގަ
ނޑުވެސް ވިސްނާލާގޮތުގައި މިހާރު މިއަންނަނީ  އެވާހަކަ ދެންނަވާލުމުގެ ގޮތުން. މީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިޞްްްލާޙުްުކުރުމުގެ  އެކައުންޓިބިލިޓީގެ އިޝޫއެއް އަޅުގަ



 އެކައުންޓްބިލު އޭގެ އުސޫލުތަށް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ފަހިކޮށްދޭގޮތަށް މި ރަސީއާއިވާހަކަދައްކާއިރު ޑިމޮކް

ހަމަޖައްސާއިރު  ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ. އެކައުންޓިބިލިޓީ
ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ހަމަ އެއާއިއެކީ ލްތަކަށްވެސް ޑިމޮކްރެޓިކް އެހެން ޕްރިންސިޕަ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އޮންނަންޖެހޭނެ އަދި އޭގެތެރެއިން  އަޅުގަ
 ހައްޤުތަށް ރައްކާތެރިކުރުން އެހެންވީމަ މިހާރު މި ޑްރާފްޓް އޮތްގޮތުން އެންމެމުހިންމު ކަމަކީ

ނޑުދެކޭގޮތުގައި މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ އިންސްޓިޓި އެހުންނެވި  އުޝަންގައި އެވަގުތަކުއަޅުގަ
ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭ އެއަކަށް  ބޭފުޅެއްގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރެއްވުމުގައި އެދެވޭ މިންވަރަކަށް

ނޑުވެސް ކުރީގައި ވާހަކަދެއްކެވި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ޖާގައެއް ނުދެވޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ
ނޑުވެސް ދެކޭގޮތުގައި ތަޙުޤީޤީ މަރުހަލާއަކަށް މި މާއްދާއިން ޖާގަދޭންޖެހޭނެ.  ވިދާޅުވިފަދައިން އަޅުގަ

ވަގުތުކޮޅުވެސް ވަރަށް  މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ ދިފާއުގައި ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވާ އެހެންވީމަ
އި ވާހަކަ ވަޑައިގަންނަވާއިރު މި ދިފާއުގަ ކުޑަ، އަދި އެއާއި އެކީގައި ބަހުސްގެ ތެރޭގައި މި ބައިވެރިވެ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެހާ ފުރުޞަތެއް  ދައްކަވަން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަޅުގަ
އެހުށަހެޅޭ ކަންތަކުގެ ތަފްސީލު ދެއްވުމަށް. އެއީ  ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނެ މި ކަނޑައެޅިގެން

ނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް  ވޭގޮތް. އެހެންވީމަ،އެބަފެނޭ މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސް މިކުރިއަށް ގެންދެ  އަޅުގަ

ނޑު މިހާރުވެސް މި ބަހުސް ގެންދެވޭ ގޮތްތަކުގެ ވަކި  އެކިބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދިނުމުގެ އޯޑަރު އަޅުގަ
އެހެންވީމަ، މިކަހަލަ އުސޫލަކާއި  ގަވާއިދުތަކެއް ނުވަތަ ޢާންމު އުސޫލުތަކެއްވެސް ފާސްކޮށްފިން.

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި ތަޙުޤީޤީ މަރުހަލާއެއްގައި ލިބިދޭ އަޅުގަ  އެކީގައި މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ
 އެއްބައި ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރުގައި އެބަ ވިދާޅުވޭ ދިފާއުގައި ޖާގައެއް ނުލިބޭނެ އެ

ރައްކާތެރިކުރެވޭ މިންވަރަށް އަދި  ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ފުރުޞަތު އެބަލިބެްެއޭ އެހެންނަމަވެސް އެ ހައްޤު
ނޑަކަށްމިމާއްދާއިން  ނޑު ދަންނަވާނީ މިމާއްދާ އަދި  ޖާގަދޭކަމަކަށް އަޅުގަ ނުފެނޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ
އަލުން  ޕްރިންސިޕަލްތަކާއި އެއްގޮތެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމަ، އެގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން، ރިއްޔާ. ޝުކު ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް އަޅުގަ
ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ

ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވަމުން  ވަނަ މާއްދާއާއި 52މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީދު 
 ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއްގެންދަވާފައިވާ ޙިޔާލުތަކާއި  ޒަކީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާމެދު ނުވަތަ ނައިބު  ނުކުތާތައް ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަ
ވީމާ އެފަދަ ހާލަތެއް  ރައީސްއާމެދު އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަންޖެހުމަކީ ކުޑަކަމެއްނޫން.

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް ކުރެވިގެންތޯ  އްތަކެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށްމެދުވެރިވާނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތަ
ނޑައެޅުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް  ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިގެންތޯ ގަވާއިދުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަ



ނޑުދެކެން. އެފަދަ ނޑަށް އަޅުގަ  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ހިމެނުމަށް އަޅުގަ
ހަމަނުޖެހުން  . މެންބަރުންގެ މެދުގައ2ިތަކުރާރުކޮށް މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދު ތަކާއިްި ޙިލާފުވުން.  .1ފެނޭ. 

ނޑައެޅިފައިވ3ާއުފެދޭފަދަ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަމުންްް ގެންދިއުން.  ޤަވާއިދަކުން ނުވަތަ ތަރުތީބަކުން  . ކަ
ވާހަކަދެއްކުމަށް އިސްކަން ދިނުން ނުވަތަ  ޕާޓީއަކަށް މެނުވީ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް

ނޑޭފަދަ ގޮތަކަށް ޢަްަމަލުކުރުން.  .4ފުރުޞަތު ނުދިނުން.  . މަޖިލީހުގެ 5މަޖިލީހުގެ ހުރުމަތްކެ
ރައީސް  ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހަމަހަމަކަމާއެކު ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދިއުން. ޢިއްޒަތްތެރި ކަންތައްތައް

ވޯޓެްެއްނެގުމަށް މަޖިލީހުގެ  ވަތަ ނައިބު ރައީސާއިމެދު އިތުބާރުނެތް ކަމުގެމަޖިލީހުގެ ރައީސާއިމުދު ނު 
ވޯޓެއް ނެގޭގޮތަށް އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރުން ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެފަދަ 4/1

 ވޯޓެއް ލިބިގެން މެނުވީ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފާސްނުވާގޮތަށް 3/2ިްފެންނަކަމެއް. އަދި މުޅި މަޖިލީހުގެ 
ނޑު  ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަނީސާ އޮތުމަށްވެސް އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާގައި އަޙްމަދު 52ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ އަޅުގަނޑުވެސް 

މަށް އިތުބާރުނެތްކަ  ވާހަކަދެއްކެވުން: މި ރައްޔިތުގެ ޚާްާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް
މާއްދާގައި މި ބުނާކަންތައްތައް  ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލާގައި އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މި

ނޑުވެސް ދެކޭގޮތުގައި މިގޮތަށް ކުރެވެންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންގެ ޚާްާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  އަޅުގަ
ނޑޭކަހަލަ ގަވާއިދާއި ޙިލާފުވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ނަމަވެސް ޤާނޫނާއި  ހުރުމަތް ކެ

އެޅެންޖެހޭނެ.  ކަންތައްތައް ކުރައްވައި ކަމައްވަންޏާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސާއި މެދުގައިވެސް ފިޔަވަޅު
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް އިންސައްތަ  11މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަ

މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއި ޙިލާފުވެ ވަޑައިގެންފިކަމަށް  ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ
 ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މައްޗަްަށް މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށް މަޖިލީހުން ތުހުމަތުކުރައްވާފައި

ރަނގަޅުގޮތް ކަމަކަށް  ގޮތެއް ނިންމުންއެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އެކަންކުރަންވާނެ އެންމެ
ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ހެންވީމަ އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިްިނުފެނޭ. އެ

ޕްރޮސެސެއް ނޫނީވިއްޔާ ތަޙުޤީޤު ކުރެވޭ މަރުޙަްަލާއެއް  ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މީގައި ސްކްރީންއިން
ނޑަށްވެސް ތާއީދުކުރެވެނީ މަޖިލީހަށް މިމައްސަލަ މަ  އަންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ، ޖިލީހުގެ އަޅުގަ

 އިންސައްތަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެން އަދި ގިނަ މެންބަރުން މައްސަލަ 11ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ

ޙަްަޤީޤަތުގައިވެސް އެ  ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަޙުްުޤީޤުކުރައްވާ
ކުރައްވާ ކޮމިޓީއެއް  ދިރާސާތަކެއް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންތައްތައް އެއީ ޙަްަޤީޤަްަތްތޯ ބެއްލެވުމުގެ

ނިންމަވާ ނިންމެވުމެއް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ޤާއިމްކުރެއްވެވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ އެކޮމިޓީން
ނިންމަވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިްިލާފްވެ  ހުށަހެޅުއްވީމަ މަޖިލީހުން ހަމަ

ނޑަ  ވަޑައިގެންކަން ނުވަތަ  ށްވެސް އެކަން ތާއީދުކުރެވޭތީ އެވާހަކަނޫންކަން. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ



ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ  ދަންނަވާލަން. އަދި އަޅުގަ
ނޑު ހިތަށް އަރަނީ ޚިޔާލުބަދަލުވުން އެއީ އެހާ  ޚިޔާލު ބަދަލުވަމުން އަންނަ ވާހަކަ، އަޅުގަ

މައްސަލަތަށް ބަލާ ދިރާސާކުރުމުން އެއީ އެންމެ  ނގަޅަށްގޯސްކަމެއްވެސް ނޫނޭ، އެހެންވީމަ ރަ
ޚިްިޔާލު ތަފާތުވެގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް  ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް ނުފެނިގެން

ނޑަށްހީވަނީ ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އޮންނާނެހެން އެހެންވީމަ އަޅުގަ  އަޅުގަ

މިދެންނެވި  ރިން ވިސްނާފައި އޮތްގޮތާއި މިހާރު ޚިްިޔާލު ތަފާތުވެގެންއެގޮތުން އަޅުގަނޑުވެސް ކު 
ބައެއް ކުރީދުވަހު ނަންތައް  ވާހަކަތައް ދަންނަވާލީ ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ

އި އެދިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ދެންނެވިފަ ދަންނަވާލެވުނުއިރު އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފަހަރަށް
އެދިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އެދުވަހު ދެންނެވި ނަންތަކަށްވުރެ  ވާނެ. ދެން މިހާރު އަލަށް

ނޑަށް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވެމުން ދާތީ ސުވާލުއުފެދިދާނެތީ އިތުރަށް ދަންނަވާލަން.  އަޅުގަ
ނޑު މިގެންދަނީ. އެބޭފުޅުން  ވަމުންއާދެ، އަލަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަރު އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. މިލަދުންމަޑުލު  ނިމުނީމަ ދެވަނަފަހަރަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މެންބަރު  ދެކުނުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ

 އި މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އިތުބާރުނެތްކަމަށްވަނަ މާއްދާގަ 52ޡާރިޤް  މުޙަންމަދު

ނޑަށް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފާސްކުރުން. އާދެ މި މާއްދާގައި މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ބަލާއިރުވެސް އަޅުގަ
ނޑު ދަންނަވާކަށްނެތިން  ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވެނީ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް. އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާ 52ދެލިކޮޕީއެކޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ދެލިކޮޕީގައި މިހާރު  މާފުރިހަމަމިދެލިކޮޕީއަކީ 

ނޑު ވިސްނާލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ވިސްނެނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް އަޅުގަ
ގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. މިކަމު  އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގޭނެގޮތް. ވަރަށް ފަސޭހަގޮތަކަށް

ނޑުދެކޭ ސަބަބުތަކެއްވެސް އެބަހުރި އެންމެ ނޑުދެކެނީ  އަޅުގަ ފުރަތަމަ ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން ވަރަށް އިތުބާރާއި ޢިޙުތިރާމާއި ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތާއިއެކު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކީ އަޅުގަ

ނޑީގައި އުފައްދަވައިގެން  ކޮމިޓީއެއް ބައިންދަވާފައި އިންނެވި ބޭކަލަކަށް ވާކަން. އެހެންވީމަ އިތުރު ތިގޮ
އެތައް ދުވަހެއްދާނެ. އަދި އެކޮމިޓީން  އިތުރު ތަޙުޤީޤީ މަރުހަލާއަކަށް ގޮސްފިކަމަށް ވަންޏާ އެކޮމިޓީގައި

ދޭތެރޭގައި އަނެއްކާ އެތައްދުވަހެއްދާނެ، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމުމަށްފަހު މިމަޖިލީހަށް އައުމާއި
ވާހަކަތަކެއްވެސް  އަޑުއަހާ ވާހަކައެއް އޮވޭ ކޮންމެ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގެކުޑައިރުއްސުރެން  ވަރަށް

ނޑުމެން އެހާ އިޙްތިރާމްކުރާ  ރަށުތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ތިން ހަތްދުވަސް ނަގާނެ ވާހަކަ އެހެންވީމަ އަޅުގަ
 ކުމަށްފަހުދުވަހު ދެއް 21އެބޭކަލެއްގެ މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ރަށުތެރޭގައި  އެހާ ޤަދަރުކުރާ ބޭކަލަކު

އަނެއްކާ  އަނެއްކާ މިމަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރާ ބަހުސްކުރާތާ އެކާވީސްދުވަސް ވަންދެންްް
ސަބަބުން އެވާހަކަތައް އެއް އަހަރު  އެވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަށްފަހު މިހިން އެތައް މަރުހަލާ ތަކެއް ދިއުމުގެ



ނޑު މި ދުވަހަށްވެސް ދެމިގެން ހިގައިދާނެ. އެހެންވީމަ، ކަމުގައި ވިސްނުން މިގެންގުޅެނީ ވީހާވެސް އަޅުގަ
ނިމިގެންދާނެ ގޮތަކަށް. ކޮންމެހެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަހުސް ކުރެވުން  އަވަހަކަށް މިކަންތައް

ފާސްވުމެއްނޫން.  މަނިކުފާނަށް އިތުބާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް އެއީކީ
މެންބަރުން އެކަމަށް ވޯޓުދެއްވާ އޭގެ  މާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރެވިމިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އެކަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި  އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަށް ފާސްވާނެ. އެހެންވީމަ އަޅުގަ
 ކޮމިޓީއިން މިހާރު މި ހުށަހަޅާފައިވާ ދެލިކޮޕީގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިކަން މަޖިލީހުގެ އިދާރީ

ނޑު ތާއީދުކުރާވާހަކަ  ބަޔާންކުރައްވާފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމަ، މި ދެލިކޮޕީއާއި އެއްގޮތަށް އަޅުގަ
ނޑު ފާހަގަކުރަން މިމަޖިލީހުގެ އޮއިވަރު މިހާރު ހުރިގޮތަށް  ދަންނަވާލަން. ހަމަ އެއާއިއެކު އަޅުގަ

ފޮނުވަމުން. އެހެން ނަމަވެސް  ފާސްނުވެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ބަލާއިރު ވަރަށްގިނަ މާއްދާތަކެއް މިދަނީ
ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް މިކަންތައްތައް މިހެން  ދިއުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑު މިދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކައަކީ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ  ވަރަށްބޮޑަށް ހުރަސްއެޅި ލަސްވާގޮތްއެބަވޭ. އަޅުގަ
ނޑުގެ ވާހަކަމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާވާހަކަ.  ނިންމާލަމުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް  އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ ގަްަވާއިދު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެގޮތަކަށް  އަޅުގަ
ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެކޮމިޓީއިން ވަކިކުރުމުގެ  އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވުން. ގަްަވާއިދު

ރިޔާސަތުން  މަޖިލީހަށް ގެންނަވައި އެކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވުން، ޝުކުރިއްޔާ.މި  މައްސަލަ
ނޑު ނޑު  ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު އަޅުގަ ނޯޓްކޮށްލައިފިން. ދެން އަޅުގަ

ކޮޅުމަޑުލުގެ މެްެންބަރު މެންބަރު ރިޔަޟް ރަޝީދަށް.  ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ވަނަ ރަޝީދު  52ރައީސް ކަންނޭނގެ އެއްނޫން ހަމަ ޔަޤީން  ރިޔާޟް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްަޒތްތެރި

ނޑުމެން ދެވަނަ ދުވަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވާހަކަދެއްކެވުން: މިގެންދަވަނީ  މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ބާރުތަކެއް  ދާގެ ދަށުންވަނަ މާއް 99ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެން މިދެލިކޮޕީގައި މިވާ ގޮތަށް މިމާއްދާ ފާސްކުރިކަމުގައިވިޔަްަސް،  ލިބިގެންވޭ. އަދި އަޅުގަ
 މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރަކުން މިޙާލަތު އަތުވެއްޖެއްޔާ މިއަށް ރައީސަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއް ނުވަތަ

އެއްގޮތަކަށްވެސް މިކަމަކާ  މަޖިލީހަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެްެހެންވީމާ،ޢަމަލުނުކުރުމަކީވެސް މި 
ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ. މިކަން ބަހުސަކަށްވެ ދިގުލައިދާ ވަރަކަށް  ބިރުގަންނާކަށް ޖެހޭހެންނެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް މިދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ލަސްވަމުން. ހަމަޔަޤީނުންވެސް  އަޅުގަ
 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވޯޓެއް، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަންޖެހިއްޖެއްޔާ އްވެސް ޙާލަތެއްގައިއެ

ނޑު މަނިކުފާނަށް ނޑު އެވޯޓުގައި ބައިވެރިއެއްނުވާނަން. އެއީ ކީއްވެތޯ، އަޅުގަ މީގެކުރިންވެސް  އަޅުގަ
ނޑުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއި އެއްބާރުލުން އޮންނާނޭ. އެހެންވީމާ،  ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ އަޅުގަ

ނޑުނެތިން އަޅުގަނޑު އެވޯޓުގައި ބައިވެރިއެއްނުވާނަން. އެއަދި ގަވާއިދާ  އެއަކަށްދާކަށް އަޅުގަ



ޚިލާފުވިނަމަވެސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ދެދުވަހު މިއަށް  ޚިލާފުވިޔަސް ޤާނޫނާއި
ނޑުމެ  ބަހުސް ނޑުމެންނާކުރެވެމުންދާއިރުގައި އަޅުގަ ޙަްަވާލުވެފައިއޮތް މުހިންމު  ން ވިސްނަންޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަން ހަނދާންނައްތާލައިގެން ނުވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި  މަސައްކަތް އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ
ތިގެންދަވަނީ ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާއެކު ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންގެ  ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ކަންތައް

 ރުހުމާ އެއްގޮްަތަށް. އެކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ފަށްްްފަށުން ހިތްހަމަޖެހުމާ

މިއާބެހޭގޮތުން  ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އަދި ކުރީދުވަހު
ޢިއްޒަތްތެރި  ޚާއްޞަކޮށް ގިނަ މެންބަރުންނަކީ ވާހަކަދެއްކެވި ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން،

ނޑުމެން  ރައީސް ތިމަޤާްާމުގައި ބަހައްޓަވަން ހަމަ އަޅުގަނޑުފަދައިން ބާރުއަޅުއްވާ ބައެއްކަމަށް އަޅުގަ
ނޑުގެ ވާހަކައަކީ ނޫނީ މިމަޖުލީހުގެ ގިނަ  މެންބަރުންނަށް މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު އެދޭއެދުމަކީ މިއޮތްގޮތަށް މިފާސްކުރުމަކު  މިއޮތްގޮތަށް  ންނެތް އެއްވެސް ގެއްލުމެނެތޭއަޅުގަ
މިދެލިކޮޕީއަކީ  ފާސްކުރަމާ ހިނގާށޭ. އެވަގުތު އެގޮތަށް އަތުވެއްޖެ ކަމުގައިވެޖިއްޔާ

ހުރިކަންތައްތައްވެސް މާނަކުްުމުގައި  ޤާނޫނުއަސާސީއަށްވުރެ ނޫނީ ޤާނޫނެއް ނޫނޭ. އަދި ޤާނޫނުގެ
ނޑުމެން ވޭތުވެދިޔަތަނުގައި ކަންތައ ނޑުމެން ކޮ އަޅުގަ ށްފައިްްހުރި ގޮތާ މިދެލިކޮޕީއާއިމެދު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަތްމަތީ އެބައޮތޭ އެހެންވީމަ، އެގޮތަށް ކަންތައްކުރާނެގޮތައި  މިހުރިހާ ބާރުތަކެ އަޅުގަ

އަވަހަށް މިމަސައްކަތާއިގެން  އެކަންތައް ކުރެވިދާނެ މިއާމެދު އެހާބޮޑަ ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
ނޑުމެ  ބޮޑަށްފެނެއޭ މިގޮތަށްފާސްކުރަން ނޫންނަމަ އަލުންމީތި  ން ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ވަރަށްއަޅުގަ

 ފޮނުވައިގެން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރެވިގެން އަނެއްކާ މަޖިލީހަށް އައުމުން އެއޮތް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް

ރައީސް. އަރިއަތޮޅު  ޕްރޮސީޖާރގެ ދަށުން އަވަހަށްކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި
ވަރަށް ބޮޑަށް މެންބަރު ޤާސިމް  ދެކުނުބުރީ އާދެ ޢިްިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފުރުޞަތެއް ދެއްވީތީ

ނޑު ނޭދެން ނޑު ވާހަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަ ފުރުޞަތަކަށް. ނަޝީދު ހަމަ އަޅުގަ
 ތަކަށްވެސްްް ފުރުޞަތެއް ބޭނުންވެގެންނެއްސަލާންކޮށްލީ. ވޭވްކޮށްލީ، އިނގޭތޯ އެއްގޮ އައިސް އިނީމައި

ވަރަށް ބޮޑަށް  ނޫން ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ،
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، މިހާރު މި މަޢުޟޫގައިްި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނިމުނީ.  ދިވަޑައިގެންނެވިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަލަށްއެ
ނޑު މިހާރު މިފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް މީގައި ބައިވެރިވަޑައި ގެންނެވުމަށް  ދެން އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އެދިވަޑައިގެންނެވި  ބޭފުޅުންނަށް. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އުތުރުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ  އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދުނާން ޙަލީމަށް. ހުވަދުއަތޮޅު ހުވަދުއަތޮޅު
މެންބަރު އަދުނާނު ހަލީމް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ސުކޫލުތަކުގެ ބަހުސްގައި

ނޑު ވާހަކަދެއްކެވުން ބައިވެރިވާއިރުވެސް ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ފެންނަން : އޮންނައިރުވެސް އަޅުގަ



ނޑުމެން މީގެ ކުރީ ދުވަހު  އެއްކޮޅަށްވެސް ބަލިނުކޮށް ވަނަ  31ވާހަކަދެއްކޭތޯ ބަލަން. އާދެ، އަޅުގަ
މިކަހަލަ  ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރު ވަރަށް ކަންބޮޑުވެގެން ވާހަކަދެއްކި މައްސަލައެއް  ޖަލްސާގައި

އާދެ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތް  ދާނޭ.މާއްދާއެއް އޮވެއްޖެއްޔާ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ރައީސް ބަދަލުކުރަންޖެހި
އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް ދާންޖެހޭ ޙާލަތުތަކެ،  ކަމުގެ ވޯޓެ ނަގާވާހަކަދައްކާއިރު މިމާއްދާގައި އެބުނޭ

ޚިލާފުވުން ނުވަތަ ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ނުވަތަ ގަވާއިދުން ބަޔަކާ  އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި
ނިގުޅައިގަތުން  މަންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙައްޤެ ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގެްެ ޚިލާފުވުން

ތަފްސީލް މިމާއްދާގައި ލިޔަން  ނުވަތަ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމުގެ މައްސަލަ މިކަންތައްތަކުގެ
ނޑުމެން ފަށައިފީވިއްޔާ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް   އައިޓަމަށްވުރެ ގިނަވެގެންދާނެ. އޭގެ މާނައަކީ، 65އަޅުގަ

މާއްދާއަށްވުރެ އިތުރުވެގެންދާނޭ. އާދެ  65މިބޭނުންކުރާ  މިހާރު މިގަވާއިދުގެ އަޅުގަނޑުމެން
ނޑަކަށް މިމާއްދާގައި  އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ރައީސް އަޅުގަ

ނޑު ބުނެފައިމިވާ ކަންތައްތަކާ ޚިލާފުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަކަށް. ޤަބޫލުކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ  އަޅުގަ
ނޑުމެން އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށް ނިމެންދެން  ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް އަޅުގަ

މެންބަރުންނަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުރުމަތްތެރިކޮއް ހިތްތަވާ މިގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަދި ރައީސް
ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  މަތީ ދެމިހުންނަވާނެކަމަ.އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ޙައްޤުތަށް އަދާކުރުން އާދެ، އަޅުގަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިމާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙު ފޮނުއްވުމަށް  ހައިރާންވޭ އަދި ދެރަވެސްވޭ ރިޔާސަތުން

 ފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާނުލެވުނުކަން. ދެއްވާފައިްިއޮތް

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް  އެމުއްދަތު ތެރޭގައި އިޞްލާޙެއް ނުފޮނުވީ ރައީސަށްހަމަޔަޤީނުންވެސް 
ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ގޮތުގައި މިމާއްދާގައި ދައްކާފައި ހުރި  ނަގާވާހަކަދައްކާފައި އޮތީމައި އަދި އަޅުގަ

ނުވަތަ  އަސާސީއާއިއިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގިދާނެތީވެ. އެއްގޮތަކަވެސް ރައީސް ޤާނޫނު ވާހަކަތަކުން
ނޑަށް  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެވަޑައި ނުގަންނަވާނެކަމަށް ބަލާފައެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރިން  ކުޑަކުޑަްަކޮށް އެބަވިސްނޭ އެކަން އެހެން ވެދާނެކަމަށް. އާދެ،
ފިޔަވަޅުތަކެއް މެންބަރަކު މަޢުޟޫއިން  އަޅާނެ ފާސްކޮށްފިން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންނާއި ދޭތެރޭގައި 

ނޑިން   ބޭރުވެއްޖިޔާ އެމެންބަރަކާ ްާދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ވަރަށް ހަރުކަށި ބޭރުވެއްޖިޔާ ނުވަތަ ގޮ

ނޑުމެންނާ ނޑައަޅާނީ އެއީ އަޅުގަ ނޑުމެން އަމިއްލައަށް ކަ ދޭތެރޭގައި. އެހެން މީހަކާ  މާއްދާތަކެއް އަޅުގަ
ނޑުމެން މިހާރުދޭތެރޭގައެއް ނޫން އަޅު  ވާހަކަދައްކަމުން މިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން  ގަ
ނޑުމެން ވަރަށް  ތަނަވަސް އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ނުވަތަ ހަނި އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ނަމަވެސް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނާ  އިންތިޙާބުކުރާ ރައީސްއަކާމެދުގައި ކޮންމެވެސް ހާލަތެއްގައި ފިޔަވަޅުއަޅާނެގޮތް.
ނޑައެޅީދޭ ނޑުމެން ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ގޮތަށް ކަ މިހާބޮޑަށް ވިސްނައިގެންނެއްވެސްނޫން.  ތެރޭގައި އަޅުގަ

ބަޔަކުއައިސް އަތުގަހިފާ ދަމާފައި ނަމަވެސް. އާދެ  ބޭރުކުރާ ޙާލަތެއްވެސް އެބައޮވޭ. ކޮންމެވެސް



ނޑު ނޑު ކޮންމެއަކަސް މިއަދު އަޅުގަ ދަންނަވަންބެނުންވަނީ  އެވާހަކަ ހަނދާނަގެންނާކަށް ނެތިން އަޅުގަ
ނޑު އައްޑުއަތޮޅުގެްެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޞިލް އިބުރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވީމަ އަޅުގަ

ނޑުވެސް މިމާއްދާ ބަލާ ދިރާސާ  މިމައްސަލައަށް ތާއީދުކުރީ އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި އިނީމައެއްނޫނޭ. އަޅުގަ
އޮންނަންވާނެކަމަށް ފެންނާތީއޭ. ދެން މިދިމާވަނީ  ތެއްކުރުމަފަހުގައި ރައީސްވަކިކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސްގޮ 

މަދު އަދަދެއްްެނޫން މައްސަލައެއް  11ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު % މަްައްސަލަ މިމަޖިލިސްގެ %11
 ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކީ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ 11އެމައްސަލަ ހުށަހެޅި % ހުށަހަޅާކަށް. އަނެއްކާ

އެހިސާބުން  ންބަރުން ބަހުސްކުރުއްވާފައި އެމައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާނީމައްސަލައެއްވިއްޔާ މެ 
މައްސަލައަކަށްވެއްޖިޔާ މުޅި  މާމަތިވެގެންދާނެްެ އެމައްސަލައަކީ ރަނގަޅު 11ނިމިގެންދާނެ. %

އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ފާސްވެގެންދާނެ ރައީސަށް  މަޖިލިސް އިއްތިފާޤުްު ވެގެންދާނެ ނޫނިއްޔާ ބޮޑު
ނޑަކަވެސް ނުފެނޭ މިތާ ތެރޭގައި ހިނގާކަމެއް އަނެއްކާވެސް  މަށް. ދެންއިތުބާރުނެތްކަ އަޅުގަ
ލަފާ  ހަދައިގެން ތަޙްޤީޤަށްގޮސް ތަޙްޤީޤު ބަޔާންތަކެއް ނަގާ އަނެއްކާ ޤާނޫނީ މާހިރެއްގެ ކޮމިޓީތަކެއް

ނޑުމެން މިތަނުގައި އަޅު ހޯދައި އޭގެ ތެރެއިން ދައުވާކުރެވޭނީ ކޮންމެ މައްސަލައަކަށްތޯ ބަލާކަށް ގަ
ނޑުމެން މަޖިލިސް ތެރޭން ރައީސް ބަދަލުނުކުރެވޭ ޙާލަތެއް  ވާހަކަދައްކަވަމުން މިގެންދަނީ އަޅުގަ

އަނެއް ރައީސަކު ގަނައުމަށް. އެއްބޭފުޅެއްގެ ބަދަލުގައި  އޮންނާތީވެ އެއް ރައީސްއެއްގެ ބަދަލުގައި
 މެދުވެރިނުވެއްޖިޔާ ހަމަ އެރައީސަކު އެއީ އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖިޔާ އަނެއްބޭފުޅަކު ގަނައުމަ

މިހެންދިޔައިމަ  ދެމިހުންނަވާނެ. އާދެ، މިއަދުގެ ވާހަކައިގެ އެއްބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެ މިމައްސަލަ
ގަވާއިދު ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީގައި މިހާރު  ފާސްނުވެގެން ގަވާއިދު ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއަށްދާ ވާހަކަ. އާދެ،

ބައެއްބޭފުޅުން މިހާރުދެން ކުޑައިމީސް ބަހަކަށްވެސް ވެދާނެ  ގަނޑަށް ވިސްނުނީކޯރަމް ހަމައެއްނުވޭ އަޅު
ނޑަށް ކަންނޭނގެ ދެން ކުޑަކޮށް  ފޫހިފުޅުވެފައިތިބިއްޔޭ އެއީ ދެން އިއްޔެ ސައިގަޑީގައި އަޅުގަްަްަްަްަްަ

ނަށް އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ބޭފުޅުންނާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެ އިވުނު ވާހަކަކޮޅެއް. އާދެ
ނޑު ހިތާމަވެ ދެރަވީ ގަވާއިދުން އެގަވާއިދު  ސިޓީ ލިބުނު ކޮމިޓީއަށް ބޭފުޅުން ވަޑައިނުގަންނަވާތީ އަޅުގަ

ނޑު ހިތުން މީވަރަށް ބޮޑުމައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް ސިޓީ ލިބުނީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް އަދި މިޖަލްސާ  މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް  ގެ ކަންތައްތައް ޙާއްޞައަޅުގަ
ކުރިމަތި ކުރައްވާ... ރިޔާސަތުން  އިޞްލާޙުކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު ޙަޤީޤީ މައްސަލައަށް

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރައީސް ) ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ ކުރިއަށް ގެންދަވާ...
ނޑު ހިތުން މައުޟޫއިންްް ބޭރުންްް އަޅުގަނޑުހިތުން މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީދު  އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެދެން އެވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެންވީމަ އަޅުގަ

މި މަޢުޟޫޢަކީ  އިހްތިރާމާއެކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އިޙްތިރާމާއެކީ މަޢުޟޫއަށްްް ވާހަކަދައްކަވަން
ވާހަކައެއްނޫން ކަމަށްވާތީ ޝުކުރިއްޔާ.  ތެއްގައި މިހާރު އެޖެންޑާގައި ދައްކަންއޮތްއެއްވެސް ގޮ 



އެހުށަހެޅުއްވި ނިޒާމީ ނުކުތާއެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ކަމަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ދެންމެ
ނޑު ނޑުވެސް އެދެން މަޢުޟޫއަށް އެނބުރި އަޅުގަ އިގަންނަވަން. ވަޑަ  ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

އޮންނަގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމަ، އެފުރަޞަތެއް  ދެން ނިޒާމީ ނުކުތާއަށް ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގާގޮތް އެއީ
ނޑު މުލަކަތޮޅު މެންބަރަކަށް ނާރުވާނަން. ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް  އަޅުގަ

ނޑު މަނިކުފާނަށް ބަރު އަދުނާން ޙަލީމް ކުރަނީ ހަމަ އިޙްތިރާމްކުރަން އެކަމަކު ހިތާމަ މެން  އަޅުގަ
ފާހަގަ  އެހެންބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވިއިރު ނިޒާމީ ނުކުތާވެސް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެކަން މިގޮތަށް

ނޑު ނޑުގެ ވާހަކައަކީ އަދިވެސް އަޅުގަ ބާރުލާދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ  ނުކުރެއްވީމަ. ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ
މިހުށަހެޅިފައިއޮތް މައްސަލައަކީ ހަމަ ސީދާ ބަޔަކަށް  މަށް ފާސްކުރަންމަޖިލީހުގެ ރައީސް އިތުބާރުނެތްކަ 

 މައްސަލައެއްނޫނޭ. މިތަނަށް މައްސަލަ ގެނައުމަށް ފަހުގައި މިތާ ތެރޭގައި ފާސްކުރެވޭނެ

އޮތްކަމެއްކަމަށް  ބަހުސްކުރެވިގެން މެންބަރުންނަށް އެއީ އެކަން އެއީ އެގޮތަށް ހިނގާފައި
ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ ޝަފީގް ވިދާޅުވެއް  ވޯޓް ދެއްވާނީ..... ރިޔާސަތުންޤަބޫލުފުޅުކުރެވެންޏާ 

 މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ވަރަށް ދެރަކަމެއް އިނގޭތޯ މި މަޖިލީހުގައި ބައްލަވާ. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

ލުކުރައްވަމުން ޢަމަ  ވަކިބަޔަކަށް ވަކިގޮތަކަށް ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: މަނިކުފާނު މިފުރުޞަތު ދެއްވާ
ނޑު މިދަންނަވަނީ  ގެންދަވާކަން. މަނިކުފާނު ޢަމަލުކުރައްވަނީ.... ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާށޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި  އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާށޭ.
މެންބަރު  ވަޑައިގަންނަވާ އިނގޭތޯ. އާދެ ގއ.ޢަމުރަށް ކިޔަމަންތެރިވެ ވަޑައިގެން އިށީނދެ  މެންބަރު

ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިނގޭތޯ އެހެންނަމަވެސް ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ
ނޑު ނޯޓްކުރި ވާހަކަވެސް ދެންނެވިން. އެކަމަކު ސިޓީ ފޮނުވި  ހަމައެކަނި އިޝާރަތެއްކޮށްލެއްވީ އަޅުގަ

ނޑު އެދެން އެ މަޢުޟޫ ހުއްޓަވާލައްވާފައި މިހާރު ވާހަކައާއި އެތަށް  ވާހަކައެއްދާތީ ދެން އަޅުގަ

ނޑު އެވާހަކަ  މިމާއްދާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުކުރިއަށް ގެންދެއްވުން. ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަޅުގަ
ނިޒާމާބެހޭ މެންބަރު އަދުނާން ޙަލީމް މިހާރު  ހުއްޓާލާފައި މިހާރު މިގެންދަނީ މިމާއްދާއާބެހޭ ވާހަކަ.

ނޑަށް ހީވަނީ ދެން ވާހަކަދެއްކެވުން: މިހިސާބުން ރަނގަޅުވާނީ  ނުކުތާ ގިނަވެގެންގޮސް އަޅުގަ
ނޑު އެހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު ދިނިއްޔާހެން އެއީ މަޖިލީސްއަށް ފައިދާވާނެ ގޮތްކަމަށް  އަޅުގަ

ނޑަށް ނޑު ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަނީ. ޝުކު އަޅުގަ ރައީސް  ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރިފެންނާތީވެ މިހިސާބުން އަޅުގަ
ނޑު އަނެއްކާވެސް އަލަ  ފުރުޞަތުދެއްވި ކަމަށްޓަކައި. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ދެން އަޅުގަ

އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އެދިވަޑައިގަންނަވާ ދެތިން ހަތަރު މެންބަރުން އެބަތިއްބެވި ވީމަ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް.  ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ވަނަ މާއްދާބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު  52ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝުކުރިއްޔާ
 ޝަރީފް ދަންނަވަންއޮތީ މި މަޖްލީހުގެ ރައީސްއާމެދު އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް މެންބަރު އަޙްމަދު



ނޑުދެކޭ ގޮތުގައި ވަރަށް ބޮޑުކަމެކޭ. އަދި ހަމަނެގުމަކީ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅު ތުޙުމަތެ ކުރެވިގެން އެ  ގަ
ރޫމެއްގެ ސިފައިގައި ފުރަތަމައިނުންވެސް  ތުޙުމަތުގެ ތަޙުޤީޤު ނުވަތަ ޝަރީޢަތް މި މަޖިލީހުގައި ކޯޓް

ލިސްގެ ކަމަކަށް ނުވެދާނޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު މިމަޖި ހިނގަންފަށައި ގަތުން އެއީ އެހާ ބުއްދިވެރި
ނޑުމެން ކުރީގައި ދޫކޮށްލި  ތެރޭގައި މިދެްެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާފައި އަޅުގަ

 އަލުންއަނބުރާ ގެންނަން އެއީ ގެނައުން އެއީ ފެންނަކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. އެއީ އެއްތަންކޮޅެއް

ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ  )ށ( ގައިވާމިމާއްދާ ކުރީގައި ލިޔެފައި އޮންއިރުގައި އެބައޮވޭ އެއީ މިމާއްދަގެ 
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ ކުރިއަށް  މެންބަރުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެމައްސަލައެއް

ނޑުމެން އެމަޖިލީހުން  ނުގެންދިއުމަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިދާނެއޭ. އެހެންވީމަ، އެގޮތަށް އަޅުގަ
 މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ކުރީކޮޅުގައި އެކަމާމެދުގައި ފުރަތަމައިނުންވެސް ފާސްކޮށްފިއްޔާ ހަމަ

ފުރަތަމައިނުންވެސް  އެހުށަހެޅުނު މިމަޖިލީސްގެ ރައީސްއާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލާ މެދުގައި
ނޑުމެން ހަދާނެގޮތްތަކެ މިސާލަކަށް އެކޮމިޓީއަކަށް  މަޖިލީހުންްް ގޮތެއް ނިމިފައި އެހިސާބުން ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިމާއްދާގައި ލިޔެވިފައި ބޭއްވިދާނެ ތަންކޮޅެ  ނުވަން ނުވަތަ ނުފޮނުވަން. އެއީވެސްފޮ އަޅުގަ
 ފުރަތަމައިނުން އެމައްސަލަ ބަލާނެތޯ ނުވަތަ ނުްަބަލާނެތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓެ އެކަމަކު ހަ އެންމެ

ނޑުމެންނަށް އަރާ ދަތި  އިގެން މިއުޅޭނަގަނިކޮއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މިއުޅޭ އަޅުގަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ޙައްލުކުރެވިދާނެހެން. އެހެންވީމަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަފީފް  ވަނަ 52ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ ގަވާއިދުގެ 
ނޑުވެސް ފެންނަށް މާއްދާއާބެހޭގޮތުން ދެކެވެމުންދާ ވާހަކާގައި އެއްޗެއް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޅުގަ

އެދުނީ އާދެ، ގަވާއިދު ކޮމިޓީގައި މިމައްސަލައާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް  ދަންނަވާލަން. މިފުރުޞަތަކަށް
ނޑު ވަރަށްގިނަ ދިގުކޮށް ފަހަރު  ބަހުސްކުރެވުނު އެބަހުސް ކުރެމުންދިޔައިރުގައި ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަ

ނޑު ގަވާއިދު ކޮމިޓީގައި  ހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކިން. އޭރުފުރުޞަތު ހޯދައިގެން މިމައްސަލައާ ބެ އަޅުގަ
ދޭތެރޭގައި އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެނެގުމަކީ އެއީ ވަރަށް  ދަންނަވަމުން ގެންދިޔައި މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑުމައްސަލައެކޭ  އެމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަޅުގަ

ހުށަހެޅޭއިރު މަޖިލީހުން  ތަކެ ހުންނާނެ ސަބަބަކީ އެމައްސަލަ ފުރަތަމަވެސް މަޖިލީހަށްގިނަކަންތައް 
މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި  އެމައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަން ނިއްމައިފިކަމަށްވާނަމަ

ނޑު ވާހަކަދައްކާ ބަހުސްކުރެވޭ ގޮތަކަށް  ފައި އޮންނާނީ ދެންމެވެގެންދާނެ. އެހެންކަމުން އޭރު އަޅުގަ

ފިރުތަމަ މައްސަލަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް އެވިދާޅުވިގޮތަށް
ފެނޭތޯ ވޯޓަކަށް އައްސަވާ. އޭގެ ފަހުގައި  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މަޖިލީހުން އެމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން

ހުން ފެނިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ އެމައްސަލަ ކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮސް މަޖިލީ އެމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަވަން
ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްފަހު އެ ތަހުޤީޤުކުރެވި އެ މައްސަްަލަ ބައްލަވާ އެ ކޮމިޓީން އެ



މަޖިލީހުގައި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވޯޓެއް  ފެނުނު ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކާއެކު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި 
ނޑުނެ ވާހަކަދެއްކި އެންމެ މުހިންމު އެއް ސަބަބަކީ މަޖިލީހަށް އެފަދަ  ގުން. ދެން އެގޮްަތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މުޅި މަޖިލީހުގައި އެ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އަޅުގަ

މައްސަލައަށްވެސް  ހެންބަހުސްކުރަންވެއްޖެނަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ އިތުރުން ބައިވަރު އެހެނި
ނޑަކަށް ނޭނގެ އޭރު މި ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ގިނަ  މީގައި ވާހަކަދެކެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އެގޮތަކަށް ފާހެއްނުވި. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު  މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުހުރީ އެގޮތަކަށް ނޫން. އެހެންކަމުން
ތަކަށްވެސް ކޮމިޓީއަްަކަށް ނުފޮނުވާ ސީދާ މައްސަލަ އެއްގޮ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ އެ

މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އެކަން ވަރަށް ބޮޑު  މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށް
ވަރަށް  ވެގެން އަދި އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށްވެގެން މި މަޖިލީހަށް އައިސް އެކަމުގައި ކަމަކަށް

ނޑު ވަްަރަށް އުފާވެސް ކުރަން. އާދެ،ދިގުކޮށް ބަހުސްކުރަންޖެހުނީ  ނޑު  ތީ އަޅުގަ ދެން އަޅުގަ
ފާހަގަކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް ނުކުތާއަކީ ބައެއް މެންބަރުން އެބަ

ނޑު  ދޭތެރޭގައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ވަރަށް އަވަސް އަވަހަްަށް ނެގިދާނެކަމަށް. އެއީ އަޅުގަ
ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މި ތަކަށްވެސްއެއްގޮ  ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން. އާދެ، މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ

ހިނގާނެކަމަކަށް. އާދެ،  މަޖިލިސް ފެށުްުނު ދުވަސްވަރު އެދިމާވި ވަރުގެ ބޮޑުކަމެއް ދެން މީގެ ފަހުން
ނޑުމެން މި ދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި  އަޅުގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ދެން މި  ވާހަކަދެކެވުނު އެ ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކަށްވުރެ ބޮޑުކަމެއް އަޅުގަ
އާދެ މި މަޖިލީހުގައި އެ މައްސަލަވެސް ހަމަ މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުގައި ހިނގާނެހެނެއް. އޭރުވެސް

ތްގޮތުންވެސް އެއީ މި މަޖިލީހަށް ދިނުމަށްްް ވޯޓެއްވެސް ނެގިދާނެ އޭރު އޮ ރައީސްގެ އިސްތިއުފާވެސް
 ނިންމުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާތީ. އެހެންނަމަވެސް އޭރުވެސް އެފަދަ ކަންކަން

މައްސަލަތަކެއް  މައްސަލައެއް ހުށައެއް ނޭޅެ މި މަޖިލީހަކަށް. އެހެންވީމަ، މީގެ ފަހުން އެފަދަ
ނޑުމެން ހީކޮށް އެގޮތަށް ނޑަކަްަށް ހިއެއްނުވޭ މާ  ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ ވާހަކަދެއްކުމަކީވެސް އަޅުގަ

ދެން އަޅުގަނޑަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި  ރަނގަޅުކަމަކަށްވާނެ ހެނެްެއް.
 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ފާތިން ޙަމީދުވެސް ވާހަކަފުޅުގައި އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ވަރަށް ޤަބޫލުކުރާ  ޤެކޭ އެއީ އޭނަގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަދެއްކުން. އަޅުގަނޑުވެސްރައީސަށް ލިބިދޭ ޙައްްް
ވަގުތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ދިފާއުގައި  ވާހަކައެއް އެއީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި އެވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ

ނޑަށްވެސް  އުނދަގޫ ކަމަކަށްވާނެ. އެހެންވިމަ، މި މައްސަލަ ވާހަކަދެއްކުމަކީ އެއީ ވަރަށް ދަތި އަޅުގަ
މަޖިލީހަށް އައިސް  ކޮމިޓީއަކަށްގޮސް ކޮމިޓީއަކުން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ދެން އަލުން އެނބުރި ފެނޭ

ނޑު  މަޖިލީހުގައި ވޯޓެއް ނެގޭނެ ގޮތަކަށް އޮތުން. އެހެންވީމަ، މިވާހަކަތައް ދަންނަވާލަން އަޅުގަ
މަޑުލު މެންބަރު މުޙަންމަދު ` ޝުކުރިއްޔާ. ކޮޅު ފުރުޞަތަްަކަށް އެދުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް



ނޑަށް މިއަދު ތިދެއްވި ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުރުޞަތަށް.  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ
މާއްދާ  ވަނަ 52އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރަމުން މިދަނީ މި ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީގެ  އާދެ،

މިއިްީ ވަރަށް މުހިންމު  ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުން. އާދެ، އާދެ، މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް އިތުބާރު
ނޑަށް ހީވަނީ މުޅި ގަވާއިދުގެ ހުރިހާ މާއްދާތަކާއި އަޅާބަލާއިރުވެސް މި  މައްސަލައެއް. އަޅުގަ

ކުރިމަތީގައި ވަރަށް މުހިންމު މައްސަލައެއް. އާދެ، މި ގަވާއިދު  މައްސަލައަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ
ނޑުމެންނަށް ދެފަހަރަށް މިވަނީ މި ދެލިކޮޕީޑް ކޮމިޓީން މިހާރު  ރާފްޓް ކުރެވިގެން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި ގަވާއިދުގައި މިހާރު މި މާއްދާ މިއޮތީ  މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް މިހާރު އައިސްފައި. އަޅުގަ
ޅުގަނޑު ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގައި އަ ވަރަށް ރަނގަޅަށްހެން ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި. އާދެ، މިފަދަ

ނޑަކަށް  ދެކޭގޮތުގައި މަޖިލީހުގައި އަނެއްކާ އިތުރަށް ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ބަލާކަށް ދާކަށް އަޅުގަ
ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފު ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ  ހިއެއްނުވޭ ޖެހޭނެހެނެްެއް.

އެ މައްސަލަ  ޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިގެންޚިލާފުވީކަމަށް ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމުގައި މަ  ގަވާއިދާ
މުއްދަތެއް އެބަ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  ދުވަހުގެ 14މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ ވަގުތު 

ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަންނަވަން. އާދެ، އެއަށްފަހުގައި  މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް އެކަމާ ބެހޭގޮތުން
ނޑުމެންނަށް މި މައް  މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މި ވާހަކަދެކެވެނީ  ސަލައަޅުގަ

އެ ހުށަހެޅުނު  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންވޭ އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއުގައި އަދި
ތިއްބެވި  ވަގުތު މަޖިލީހުގައި  މައްސަްަލައަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން. އެހެންވީމަ، އެ

އަދި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އެހެން ހުރިހާ  މެންބަރުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުންނާއި
ވަރަްަށް ބޮޑަށް ވާހަކަފުޅު ދެކެވި އެ މައްސަލައެއް އަދި އެކަމުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެކަމާ

މިދަނީ  ދެކެވިގެން މި މައްސަލަ ނިމިގެންމަޖިލީހުގެ ރައީސްވެސް ދިފާއުގައި ވާހަކަފުޅު  ދިފާއުގައި
ފާސްވެއްޖެނަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ވޯޓަކާއި ހަމައަށް ގޮސް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް

ނޑުމެން މި  އިސްތިއުފާ ދެއްވަން މަޖުބޫރުވާނެ. އާދެ، މިއީ މިކަންތައް ޙަޤީޤަތުގައި އޮތްގަތަކީ އަޅުގަ
 ހަކަދައްކާލާފައި އަނެއްކާ މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާ އެހެންވާ  މައްސަލައިގައި އެއްދުވަހު

ނޑަކަްަށް ފެންނަކަމެއް ނޫން. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި އޭރުން  އެއްގޮތަކަށްވެސް ހެދުން އެއީ އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ އަސްލު މަޤުޞަދު ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކަންތައް އަވަސްކުރަން  އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުރި ކުރަމުން މިގެންދަނީ.  ހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް މިހާރު މަސައްކަތްއަޅުގަ
މަޑުޖެހިގެން ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވި  އެހެންވީމަ، މިހާ ހިސާބަށް އައިސްފައި މި މައްސަލަ އެކަނި

އެކަންތައް ފާސްވެގެން މިހިސާބަށް ދާކަްަށް އެްެއީ  ކޮމިޓީގައި އެތައް ދުވަހެއްވެ އައިސް އަނެއްކާ
މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު ވިދާޅުވި ފަދައިން  ނޑު އެދޭގޮތެއް ނޫން. އާދެ،އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނާތީ މި ދެލިކޮޕީގައި  މިއޮތް ގޮތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަ



ނޑު ވަރަށް  ންއެހެންވީމަ މިކަމާ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ޚިޔާލުފުޅު ބެހެއްޓެވު އެއީ އަޅުގަ
ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން  ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް ކަމަކަށްވާތީ މި ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަްަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  އަޅުގަ
މެންބަރު މޫސާ ` ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސް. ފެލިދެއަތޮޅު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަްަށް ޚިޔާލު 52ރައީސް. އާދެ،   ވަނަ މާއްދާއާއި ނިޒާރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ގަސްތުކުރީ. އާދެ،  ތަފާތުވެގެންްެ މިއުޅޭ މައްސަލައިގަްައި އަޅުގަނޑުވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން މި
ނޑު ދަްަންނަވާނީ އަޅު ނޑުމެންނަްަށް މިހާރު ޚިޔާލުއަޅުގަ ތަފާތުވެގެްެން މިއުޅޭ މައްސަލަ  ގަ

ނޑަށްވެސް މިހާރު ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ.  ގަވާއިދުގެ ދެވަނަްަ ދެލިކޮޕީގައި ލިޔެވިފައި އެވާ ގޮތަށް އަޅުގަ
ނޑު ދަންނަވާ ހިތްއޮތީ ކުރިންވެސް  އާދެ، މީގައި ސަބަބުތައް އެބަހުރި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަޅުގަ

ރައީސްއާއިމެދު  އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރިޢި ބައެއް
ނޫން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް.  އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުން އެއީ އާދައިގެ ކުޑަކުޑަ ކަމެއް

ނޑުމެން ގޮތް  އެހެންވީްިމަ، އެފަދަ ބޮޑެތި ތަްައް ނިންމުމަށްޓަކައި މައްސަްަލަތަކާއިމެދުގައި އަޅުގަ
ނޑު ރަނގަޅު ނުދަންނަވާނަން  ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއްވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. އާދެ، ފަހަރެއްގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑައަޅާ ގޮތަކީ ހަރުދަނާ ގޮތެއް ނޫނޭ އެހެން  މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެއާ ބެހޭގޮތުން އެ ކަ
ންނަްަށް ބައެއް ފަހަްަރު ކަންތައްތައް ފެންނަމުން އަޅުްުގަނޑުމެ  ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް

 ފަސޭހައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މައްސަލަތައް އެކަހަލަ މައްސަލަތައް މަޖިލީހުގެ މިދާ ގޮތުން ވަރަށް

ނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީްިމަ،  ޖަލްސާތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން ވިސްނާލަން  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އެބަޖެހޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަދިއަޅުގަ

ނޑުމެންނަްަށް ކަންތައްތައް  ރައީސްއަށް، ނައިބު ރައީސްއަށް މިހުރިހާ ބޭފުޅުން ޝާމިލްވާ ގޮތަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަނީ ކިހިނެތްތޯ. އާދެ، މެންބަރުންނަށް ލިބޭ  ހަމަޖެއްސުމުގައިވެސް އަޅުްުގަ

ނޑައެޅުމާއި މި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުންވެސް ކަންތައްތައް  ކާއި، މަޖިލީހުގެޢިނާޔަތްތަ އުސޫލުތައް ކަ
ނޑައެޅިފައި. އެއީ ހަމަޔަޤީނުންވެސް މަޖިލީހުގެ ކުރުމަށް ރައީސްއާއިމެދުގައި  ކޮމިޓީތައް އެބަހުރި ކަ

ވެސް އެފަދަ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަ  އިތުބާރެއް ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށްވުރެ މާ އާދައިގެ
ނޑުމެން ކޮމިޓީތަކެއް ހަދައި އަދި އެ ކޮމިޓީތަކަށް ފުރުޞަތުދީ، އެ  ކަންތައްތަކާއި މެދުގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑައަޅާ  ގޮތްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް އެއަށް އިޙުތިރާމްކޮށް ޤަބޫލުކުރާ ކޮމިޓީތަކުން ކަ

ނޑުމެން ނިންމައިގެންްް މާނައަކީ ކޮމިޓީތަކުގެ  މިތިބީ. އެހެންވީމަ، މީގެ ގޮތްތަކެއްކަމަށް ހަދަން އަޅުގަ
ކުޑަމިނަށް ބަލައި އެކަންކަމާ ގޮޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއެއް  ދައުރެއް އެބައޮތޭ. އެހެންވީމަ، މައްސަލަތަކުގެ ބޮޑު

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެއީ ބޭއްވުމަކީ އެއީ  އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަމަނުޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

ދުނިޔޭގެ އެހެން  ސޫލެއް. އެއީ މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެހެނިހެން އިދާރާތަކުންވެސްހަމަޖެހޭ އު



އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ  ޤައުމުތަކުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާ މީހުން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއް.
ސަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މައް  މައްސަލައެއް އަޅުްުގަނޑުމެންނާ

 111ޢިއްޒަތްތެރި  ޖަލްސާތަކަށް ގެނެސް ނުވަތަ ޖަލްސާތަކަށް ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުގައި މިތިބި މަޖިލީހުގެ
ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ވަގުތުވެސް  އެތަކެއް މެންބަރުން އެއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަ

ނޑު ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށްްި އަދި އެކަމުގައި މެންނަްަށް ވަކި ނިމުމަކާއި ހަމައަށް ފަސޭހައިން އަޅުގަ
ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކޮމިޓީއެއް ބޭއްވުން. ދެން ވާސިލުވެވޭނެކަމަށް އެ  ކުޑަކުޑަ ކޮމިޓީއެއް ނުވަތަ އަޅުގަ

ކޮބައިހޭ  ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ކޮމިޓީއެއްގެ ދައުރަކީ ކޮބައިހޭ އެއަށް އޮތް އިތުބާރަކީ
ނޑުމެންގެ  އިންސައްތަ މެންބަރުން  އެއ11ްންބަރުން ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ މެ 111އަޅުގަ

އަނެއްކާ އެ އަދަްަދަށްވުރެ މަދު  ކަމަށްވަންޏާ ނޫނީ އެއަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ކަމަށްވަންޏާ
ކޮބައިތޯއޭ އޭގައި އޮތް އިތުބާރަކީ ނުވަތަ  މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީއެއް ބޭއްވުމުން

ނޑުމެން  ނޑު ދަންނަވާނީ  ކުރަންޖެހޭ ޤަދަރަކީއަޅުގަ ނުވަތަ އެ ބަލައިގަންނާނެ ގޮތަކީ. އަޅުގަ
ނޑުމެން ޢައްޔަންކުރަނީ. އެއީ  މަޖިލީހުންނޭ އެ ކޮމިޓީ  މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 3އަޅުގަ

ވުރެ އަދި އެއަށް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެއް ކަމުގައިވިއަްަސް 5ކޮމިޓީއަކަށްވިއަްަސް 
މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ހޮއްވަވާ  ގިނަ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެއް ކަމުގައިވިއަްަސް

ނޑުމެން ނޑައަޅުއްވާ ކޮމިޓީއަކަށް އަޅުގަ އެންމެންވެސް އިޙުތިރާމްކުރާނެ. އެބޭފުޅުން އެ އަދާކުރާ  ކަ
 ހެންވީމަ، މެންބަރުންގެ އަދަދެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ. އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ނޑުމެންގެ ހިތުގައި އޮންނަ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި  މުހިންމީ އެ ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކަށް އަޅުގަ
އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރައްވަވާ ބައްލަވާ  މަޖިލިހުންދޭ އިތުބާރު އެއީ އެްެއްޗަކީ. އެހެންވީމަ، އެބޭފުޅުން

ނޑުމެންފޮނުއްވަވާ ރިޕޯޓް އެއީ އަ އެންމެންވެސް އެ ޤަބޫލުކުރައްވާ އެއްޗަކަށްވާނީ. އެހެންވީމަ،  ޅުގަ
ނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ކޮމިޓީއެއްގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ މިފަދަ ކޮމިޓީއަކަށް މިފަދަ މައްސަލައެއް  އަޅުގަ

ކަށް ކޮމިޓީއަ ރައީސްއާއިމެދު އިތުބަރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިްިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އާދެ
ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްަށް ތާއީދުކުރާ ކަމެކޭ ނޑުމެންގެ  ހުށަހެޅުއްވުމަކީ އެއީ އަޅުގަ އަދި އޭރުން އަޅުގަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ކޮމިޓީއެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު  މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައްވެސް ސަލާމަތްވާނެ. ދެން މި
 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މިހާރު ޑްރާފްޓްގައި ނެތް ކޮމިޓީއެއްގެ ވާހަކައެއް މިދަންނަވަނީ މިހާރު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަވާއިދު  ޤަބޫލުކުރާ ޚިޔާލަކީ މިފަދަ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމަ،
ރާވާނީ ކިހިނެތްތޯ، އެ ކޮމިޓީއެއްގެ  ކޮމިޓީއަށް ލަފާ އެރުވިދާނެ އެ ކޮމިޓީއެއްގެ ޢަމަލުތައް

އުސޫލަކުންތޯ އެ ތަފްސީލުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުވަތަ  ންމަސައްކަތްތަށް ފުރިހަމަކޮށް ގެންދާނީ ކޮ 
 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޖަލްސާތަކުގައި ނުވަތަ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެކަމާބެހޭ ޚިޔާލުތައް

ނޑުމެންނަށް އެ ނޑުމެން މެންބަރުންނަްަށް ދެންނެވިދާނެ ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަ ޚިޔާލުތައް  އަޅުގަ



ނޑުމެންނަށް ޑްރާފްޓް އަންނަ އިރުގައިހުށަހެޅިދާނެ. އޭރު އޮންނާނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށް  ން ދެން އަޅުގަ
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިގެން. އެހެންވީމަ،  އެ ޑްރާފްޓް ކުރެވިގެން އެ އުސޫލުތައް އަޅުގަނޑުމެން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ން މިފަދަ ކޮމިޓީއެއްގެ ދައުރު ހަމަ މުހިންމު އޭގެ ސަބަބު  އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް މިފަދަ މައްސަްަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރަނގަޅު ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމަށް ފުރުޞަތު  އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުނުކުރާ  ލިބޭނީ. ވާހަކައާއި އަދި  އާދެ، އެހެންވީމަ، މިހާރު މި ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތަށް އަޅުގަ
ނަންޖެހޭނެކަމަށް އަދި ކޮމިޓީއެއްގެ އޮން މިފަދަ މައްސަލަތަކާއި މެދުގައި ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާއެއް

މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަތައް މި  ދައުރުވެސް އޮންނަންވާނެކަމަށް އެ ކޮމިޓީގެ
އޮންނަންވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ގަވާއިދުގައި ލިޔެވިފައި

ޢިއްޒަތްތެރި  އްޔާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝުކުރިއްޔާދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި ފުރުޞަތު
ނޑުވެސް މި ފުރުޞަތު މިހޯދީ  ވަނަ މާއްދާގައި މިކުރެވޭ  މެންބަރު އިބްރާހީމް 52ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑަްަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ޝާފީޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: ދަންނަވާލާނަމޭ ހިތާ. މި  ބަހުސްގައި އަޅުގަ
ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުތައް ދައްކަވަްައިފި މި ވާހަކަފުޅުތައް ވަރަށް  އްޒަތްތެރިމަޢުލޫގައި ވަރަށް ގިނަ ޢި

 އަޅުގަނޑުވެސް މި އިންނަނީ. އަޅުގަނޑުވެސް ދެކޭގޮތުގައި ރައީސްއާއި ދޭތެރެ ކަނުލާ އަޑުއަހަން

ނޑު ޢިއް އިތުބާރެއް ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުން އެއީ ވަރަށްވެސް ބޮޑުކަމެއް. އެހެންކަމުން ޒަތްތެރި އަޅުގަ
އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކައެއް  މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް އަޑުއެހުމަށްފަހު

ނޑު އަދި ތާއީދުކުރާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކައެއް މި  މިދެއްކެވީ އަޅުގަ
ނޑު  ޢާޒިމާ ޝުކޫރު ދެއްކެވި ވާހަކައަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެއްކެވީ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުސާ  ތާއީދުކުރަން. އަދި ހަމަ ދެންމެ އެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ވ. އަތޮޅުގެ
ނޑު ވަނަ މާއްދާ ޑްރާފްޓްގައި  52ތާއީދުކުރަން. އެގޮތުން  ނިޒާރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:ވާ އޮތްގޮތަށް ތާއީދުނުކުރާ  ހަކަވެސް އަޅުގަ

ދެވަނަ ފަހަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، އަނެއްކާވެސް އަލަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން ނިމުނީމަ
ތްތެރި އަރުވާނަން. އެއީ މާލޭގެ ޢިއްޒަ އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު

އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ،  މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިްިފް. މާލޭގެ މެންބަރު
ނޑަށް ނޑު ހިތަށްއެރީ އެހެން  ވިދާޅުވި އެއްޗެއް އަޅުގަ އާޠިްިފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުޑަކޮށް އޮޅުނީ އަޅުގަ

ނޑަށް ދެއްވާނަމޭ ވިދާޅުވިހެން. ކޮން ބޭފުޅުން ނޑުނިމުނީމަ އަޅުގަ ދަންނަވާލަން  މެއަކަސް އަޅުގަ
މި ބަހުސް ގެންދަންވެގެންނެއް  ބޭނުންވާ ދެތިން ހަތަރު ޕޮއިންޓެއް އެބައޮތް. މީގައި ވަކި ކޮޅަްަްަކަށް

ނޑުމެން  ނޫން މާބޮޑަކަށް އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީ. މިތާނގައި ދެކެވުނު ބައެއް ވާހަކައާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ
 ވެގެން އަންނައިރު މާއްދާ އޮންނަންވާނެ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސްޑްރާފްޓް ދެން އަލުން މި މާއްދާ

ތުޙުްުމަތުގެ ވާހަކަ.  އެއްޗެއް މި ދަންނަވާލަނީ. މިތާނގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ



ނޑު ހިތަށް ވަންނަނީ މި މާއްދާގައި ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް  އާދެ، އަޅުގަ
ކުރެއްވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެއެއް ނޫނޭ މި ތުޙުްުމަތު  ޅަން މި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭއިރު ކަމެއްހުށަހަ

ނުވަތަ ތުޙުްުމަތު ކުރުމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ މާނައަކީ.  ކުރެވެްެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ 
ނޑު ކަމެއްތޯ  ނުވަތަ ޤަނޫނާ ޚިލާފު ހިތަށް ވަންނަނީ އެ ކުރެއްވި ކަމަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއްތޯ  އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޝާރާތްކުރާ ތުޙުްުމަތަކީ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކީ  އެކަން ޑިޓަރިމިންކުރުމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަ
ނޑު ހިތަށް ވަންނަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ކަމެއްކުރިތޯ ނުކުރޭތޯ  އެކަހަްަލަ ކަމެއްތޯ އެކުރާ އިލްޒާމު އަޅުގަ

ނޑުްުގެ އު ބަލަންވެގެން ތަޙުޤީޤު ކޮމިޓީއެއް ފައްދައިގެން ތަޙުޤީޤުކޮށް އެކަން ކުރުމެއްނޫންހެން އަޅުގަ
ނޑުމެން މި މާއްދާ ފަހުން ހިތަށް ވަންނަނީ  މީގައި ބޮޑަށް. ދެން އަނެއް ވާހަކައަކީ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވޭ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް  ޑްރާފްޓްކުރާއިރު ހިމަނާލަން އެންމެ ރަނގަޅުވާނެހެން އަޅުގަ
ހިއެއްނުވޭ މި މައްސަލަ  ގެ މެޖޯރިޓީއަކުންކަން. މިހާރު މިއޮތް މާއްދާގައިނިންމާްާނީ ކިހާވަރެއް

ނޑު ބޭނުންވާ އަނެއް  ތަންކޮޅަކީ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައި އޮތްހެނެއް. ދެން އަޅުގަ
 14ސްްް ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުން މީގައި ފުރަތަމައިނުންވެ ހުށަހެޅިފައިވާ ވަގުތު ނައިބު ރައީސް

ނޑުމެން މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިގެން ތިބޭނެކަމަށް މިބުނަނީ ދުވަހެއް ދީފައި  އެބަ އޮވޭ. އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި ވާހަކަދެކެވޭގޮތުން ކޮމިޓީއަކަށްގޮސް އެތަނުގައި ކޯރަމް ހަމަނުވެ  އެދުވަސްކޮޅު. އަޅުގަ
މެއް މީގައި ފަހަރެއްގައި ހިނގައިވެސްދާނެ ކަ  ދެން މި ދިގުލައިގެން މީގައި އެތައްދުވަހެއް

ނޑުމެން މީގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ރައީސް ޖަލްސާތައް  އެހެންވެއްޖެއްޔާވެސް އަޅުގަ
ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާ ޑްރާފްޓްކޮށްފައި ބާއްވަން. ދެން  ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކަހަލަ

ނޑަކަށް  ސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަކީ ދެންއެހާ މުހިންމު މައްސަލައެއް ނޫން ރައީ އަޅުގަ

ނޑަށް ދެން އެހާ ބޮޑު ކަމެއެއްނޫން.  މިތާ ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަވިދާޅުވޭ ވަރަށް ބޮޑުކަމެކޭ އެްެއީ އަޅުގަ
ނޑުމެން ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރު ކަމަކަށް ވާން  ދެން އެކަން ހިނގަމުން ދިޔަސް އަޅުގަ

ނޑުވާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އެނެއް ވާހަކައަކީ  ވަނީ. ދެން އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑަކަށް ނުފެނުނު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  އަޅުގަ އޮތްކަމަކަށް އަޅުގަ

އޮންނަންވާނެހެން  ވަކިގޮތެއް އޮތްކަމަކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ އިސްތިޢުފާގެ ވާހަކަވެސް މަޤާމުން ވަކިވާ
ވޯޓެއް ނެގިއްޖިއްޔާ ދެން ކޮްަންމެހެން  ވަނީ. އެއްބައި ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެހީ

އެހިސާބުން މަޤާމުން ވަކިވާނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް  އިސްތިޢުފާ ހުށަނޭޅުއްވިޔަސް ފުދިދާނެއޭ.
ނޑަށް ހީވަނީ މަޤާމުން   އިސްތިޢުފާއެއްގެ ވާހަކަ ވަކިވާ ގޮތެއް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނެތުމާއެކު އަޅުގަ

ތެރޭގައި ނުވަތަ  އޮންނަންޖެހޭނެހެން. ދެން އެއީ އިމީޑިއަޓް އެއްޗެއްކަމަށް ނުވަތަ މިތައްދުވަހުގެ
އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން  މިތައްގަޑިއިރުތެރޭގައި ނަމަވެސް ހިމަނާފައި އޮންނަން ވާނެކަމަށް

ނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތުގައި މިވާހަކަ މާބޮޑު ނޑުމެން ބަހު އަޅުގަ ސްއަކަށް ގޮސްގެން މިއުޅެނީ އަޅުގަ



 ރައީސްއާއިމެދު އިތުބާރު ނެގޭކަހަލަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގޭކަހަލަ އެއްބަޔަކު މިވިސްނަނީ

ޑްރާފްޓްކޮށްލިއިރު  ފަސޭހަގޮތެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަމަށް. އެގޮތަށްހެން އަޅުގަނޑަށް ހިވަނީ ފުރަތަމަ
ފަސޭހައިން ލިބިދާނެހެން  ވަރަށް 11ދެން ފަހުން ވިސްނާލިއިރު % ވެސް ހެދިފައި މިއޮތީ  %11

ނޑަށް ހީވަނީ ވިސްނިގެން  ހީވާންފެށީ. އެހެންވީމަ ދެން އޭތި އިތުރުކުރަން މިކަހަލަ ގޮތަކަށްހެން އަޅުގަ
ނޑަށް މިފެންނަނީ ރައީސާމެދު އިތުބާރު މިއުޅެނީ. އެހެންވީމަ އެއީ  ޙަޤީޤަތުގައި ބަހުސެއްކަމަށް އަޅުގަ

އޮންނަންވާނެކަން. މިއީހެން  ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގެން މާފަސޭހަގޮތެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަން ނުވަތަ
ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ފަސޭހަގޮތަކަށް ވެސް މިކަންކުރެވެން ޖެހޭކަމަށް  ޙަޤީޤަތުގައި ބަހުސްއަކީ. އަޅުގަ

އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިތުރުބަޔަކު ބޭނުންކަމަށް ވަންޏާ. ޝުކުރި އިތުބާރުނެގުމުގެ ވޯޓަށް
ނޑު އަރިއަތޮޅު މެންބަރު  ދެކުނުބުރީ އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ހޫނުގަނޑުގެ ޙުސައިން  އިލްޔާސް ޙަޤީޤަްަތުގައި ފުރުޞަތަކަށްއެދި އަތް ހިއްލައިލީ މިދިޔަ ޖަލްސާގެ
ރައީސް ޖަލްސާ ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކުން ކުރީދުވަހު އިބުރާހީމް ތެރޭގައި. އެހެންނަމަވެސް އޮޅުމަ

ނޑުގެ ނަމެއް. ދެން މިއަދު ކުއްލިއަކަށް މިތަނުން އަންހެން ބޭފުޅަކު  ނިންމާލަމުން ވިދާޅެއްނުވެ އަޅުގަ
ނޑު ހިތަށް އެރީ މިބަހުސްގައި އަނެއްކާވެސް އައިސް އެވާހަކަ  ހަނދާންކޮށްލަ ދިނީމަ އަޅުގަ

ނޑުބައިވެރިވެލާނީއޭ. ދެން އި ވާހަކަ ދައްކައިފިއްޔާ  އްޔެގެ ކުރީދުވަހުގެ ހުރި ޚިޔާލުތަކާމެދު އަޅުގަ
ނޑު ބައިންދާނެކަން. ނޑަށް ޔަޤީން ރިޔާސަތުން އަޅުގަ ދެން އެހެންވީމަ، ކުޑަކޮށް  އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް  ޚިޔާލުބަދަލުކޮށްލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ދެލިކޮޕީއެއް މިއިނީ މިހާރު އަޅުގަ
މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ މިދެކެވެނީ. މިކަހަލަ ޤަވާއިދެއް ހަމަޖެހިގެން  ވަނަ 52ސްފަ. އޭގެ އައި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮޑެތި މަޤާމުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ދާއިރު އެމަޤާމުން  އަޅުގަ
ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ  ދުރުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް އޮތުމަކީ މިކަހަލަ ޤަވާއިދެއް ނިމިގެން ދާއިރު

މިއޮތީ ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ އިތުބާރު  ގޮތުގައި. ދެން މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ބަހުސަކަށް ވެފައި
 ކޮންގޮތަކަށްތޯ. ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވީމަތޯ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚީލާފުވެގެންތޯ. ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްނަގާނީ

ނޑުގެ ވިސްނުން މިއުޅެނީ އެތައްބޭފުޅުންނެއް މި  މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް. ރައީސްކަން ކުރައްވާނެ އަޅުގަ
ކޮންމެހެން އަދި ޤާނޫނާ މި ޤަވާއިދާ ޚިލާފު  ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ތިއްބަވާނެ. ތިއްބަވާއިރު 111

ނޑުގެ ވިސްނުމުގައި މިއުޅެނީ.  ނުވިޔަސް އެ ރައީސް ދުރުކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސް ގޮތެއް އޮތުން އަޅުގަ
 ފޫހިވެސްވެދާނެ. ދެން ފޫހިވެއްޖިއްޔާވެސް އެމަނިކުފާނު އެތަނުން ދުރުކުރެވޭނެ ރުގައި އަޅުގަނޑުފަހަ

ނޑު ވަރަށް އެދޭކަމެއް. ދެން ނޑު ވަރަށް  ކޮންމެވެސް ގޮތެއް މިޤަވާއިދުގައި އޮތުން އެއީ އަޅުގަ އަޅުގަ
އްވި ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެހުށަހެޅު އުފާކުރީމުސް ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީދު ޒަކީ

ނޑު ހަމަ އެވަގުތު ތާއީދުކުރީމުސް ތެދުވެ އެހުށަހެޅުމަށް. ދެން މިހާރު  ފޫހިވުން އޮތްނަމަ އަޅުގަ
ނޑު ވާހަކަތައް ބޮޑަށް އަމާޒުވަނީ މި ފާސްނުވެގެން އެނބުރި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ގޮއްސިއްޔާ،  އަޅުގަ



މިއޮތްގޮތަށްވެސް  ލުން ޑްރާފްޓް ކޮށްދިނުމަށް. ދެން މިހާރުމިތަންކޮޅަށް ވިސްނާލާފައި މިމާއްދާ އަ ދެން
ދެން އަޅުގަނޑަށް ވިސްނިފައި  މިމާއްދާ ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުގެ މާބޮޑު އިޢުތިރާޟެއް ނެތް.

އުފެދިފައިހުރި އިސްލާމީ ސަރުކާރުތަކުގައިވެސް އެންމެ  އޮންނަގޮތުގައި މީގެ ކުރީގައި މަދީނާ ތަންތާގައި
ހުންނަ މީހައާއި ދޭތެރޭގައި އިޢުތިރާޟް ކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމަ ކޮންމެހެން  ސް ވެރިއަކަށްބޭފުޅަކަށްވެ

މިކަމުގައި  ވަކި މިންގަނޑެއް އޮތުމަކީ ބޭނުން ކަމެއްނޫން. އެއީ އަޅުގަޑުގެ އަމިއްލަ ވިސްނުން މީގައި
ނީ އޭނަ ދެކޭގޮތުގައި އެހުންނަވަ އެންމެ މީހަކަށްވެސް ރައީސް އެހުންނަވަނީ އެމަޤާމުގައި. ހުރިގޮތް

ހުށަހެޅެން ޖެހޭނެ. ދެން އެކަން ގެންދާނެ ގޮތަކަށް  ކަމުނުދާ ގޮތަކަށް ވަނީނަމަ އޭނައަށް އެ ޚިޔާލު
ނޑު ހުރި ޚިޔާލުތަކަކީ މިއީ. ވަރަށް ބޮޑަށް  އެކަން ހިމެނިގެން ދާނީ. ދެން މިވަގުތަށް އަޅުގަ

ނޑު މިފުރުޞަތުކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު `. އައްސަލާމްޢަލައި ޝުކުރިއްޔާ.  ކުމް. އާދެ، އަޅުގަ

މާއްދާއާއިމެދު  ވަނަ  52ބޭނުންކުރާނީ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ 
ނޑަށް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް ޕޮއިންޓްތައް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކޮށް  އަޅުގަ

ނޑުއަރުވަން ހަމަ ގައިމުވެސް މިއަދު އަޅު ނޑު ވާހަކަ  ގަ ވާހަކަ ދައްކާއިރު މި މަޢުޟޫގައި އަޅުގަ
މަޢުޟޫއަކީ މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުން.  ދައްކާނެކަން. އާދެ، މި

ދުރުކުރާނެ  އޭނަގެ އިސްތިޢުފާއާއި ބެހޭގޮތުން ކަންނޭނގެ މި ވާހަކަދެކެވެނީ. އޭނަ މަޤާމުން އެހެންވީމަ،
އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން  ކަންނޭންގެ މި ވާހަކަ ދެއްކެނީ ކަންނޭނގެ ދެންނެވިޔަސް ގޮތާ ބެހޭގޮތުން

ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވައިފި  އެކަމާމެދުގައިކަން ވާހަކަ މިދެކެވެނީ. އާދެ، މިތާގައި ވަރަށް
ނޑު ކޮންމެހެން ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތް ކަމުނުދާކަމަށް. އާދެ، އަޅުގަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް މިހާރު މި

ރަނގަޅުނުވާ ސަބަބާމެދު.  ވާހަކަދައްކާކަށް ނެތިން. ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު އެ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތް އިތުރު
މަޖިލިސްގެ ރައީސް އިސްތިޢުފާ ދިނުން ނޫނިއްޔާ  އާދެ، މިހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެބައޮވޭ

މަރުޙަލާއަކަށް މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ  3ޖެހޭނީ އޮންނަން  އިސްތިޢުފާ ދިނުމަށް ވޯޓު ްްނެގުން
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކަށް އެބޭފުޅުން މި ހުށަހަޅުއްވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުން.  ގޮތެއްގައިކަމަށް. މީގައި

އޮންނަންވާނެ  ކަމަކަށް މި ހުށަހަޅުއްވަނީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނުވަތަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ދެވަނަ
ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  ން ތިންވަނައަށް މި އޮންނަނީ އެއާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް.ކަމަށް. ދެ  އަޅުގަ

މަރުޙަލާ އެބައޮތް. އެއީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ގޮތް  3މިހާރު ހުށަހެޅިފައިއޮތް ދެލިކޮޕީގައިވެސް މި 
ނިންމާނެ ގޮތްވެސް ގޮތްވެސް އެބައޮތް. އަދި މައްސަލައާއިމެދު ގޮތެއް  އެބައޮތް. މައްސަލަ ބަލާނެ

ގޮސް ކޮމިޓީން  ތަފާތަކީ މީގެތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވަނީ މިމައްސަލަ ކޮމިޓީއަކަށް އެބައޮތް.
ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް  ތަޙުޤީޤުކުރަން. އެގޮތަށް އެކަން ހަމަޖައްސަން. އާދެ،

ނަވާ ޝަރީޢަތުގެ ކަންތައްތަކާ އަދި ދީނުގެ ކަންތައްތަކާ އަދި އެނގިވަޑައިގަން  ރަނގަޅަށް ކަންތައްތައް
ނޑަށް  ކަންތައްތައް އެނގިވަޑައިގެންވާ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަފުޅު ޤާނޫނީ ދައްކަވައިފި. އަޅުގަ



ނޑިޔާރު ޝަރީޢަތް ކުރަނީ ދެ  އިނގިފައިވާ މިންވަރުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ފަ
 ޒަމާނުއްސުރެ ކަންތައްކުރަމުން އައިގޮތް. ހަމަ ކޮންމެފަހަރަކު ކަމެއް ގެ ކުރިމަތީގައި. އެއީޙަޞްމުން

ތަޙުޤީޤުކުރާކަށް މައްސަލަޖެހޭ ގޮތް  ހުށަހެޅޭއިރަކަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީއަކަށް މައްސަލަ ފޮނުވައިގެން
ނޑު ނުދެކެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްކުރާ ވެސް އެގޮތަށް ކަންތައް އުސޫލުކަމަކަށް. ނަމަ  އެއީ އަޅުގަ

ކަންތައް ކުރެވިދާނެ. ނަމަވެސް ކޮންމެކަމެއް ހުށަހެޅޭއިރަށް  ކުރެވިދާނެ. އަދި އެހެންގޮތްގޮތަށްވެސް
ނޑުމެން ތަޙުޤީޤުކުރާ މިދެކެވެނީ  ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާކަށް ނުޖެހޭނެ. އާދެ، ތަޙުޤީޤުކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލުކުރާ ގޮތުން  މިސާލަކަށް ފުލުހުންނާމެދު  ކަމުގައި ވެދާނެ. ސަބަބަކީއަޅުގަ
ނޑުގެ ހިތުގައި ހިންހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް އުފެދިގެން ނޑުމެން  އަޅުގަ މައްސަލައެއް އުފެދުނަސް އަޅުގަ

ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ފުލުހުންނަށް. އާދެ، އަޅުގަނޑު މަޢުޟޫއިން  މިހާރު ކަންކުރާގޮތުން އެމައްސަލަ މި
ނޑު މިދަންނަވާލީ މިސާލެއް. ހަމަ އެގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރިނު ބޭރުވިކަމަކަށް  ދެކެން. ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް ނޫނީ  ރައީސް ޢަމަލުކުރައްވާގޮތާމެދު ހިންހަމަނުޖެހިގެން އެމައްސަލަ ރައީސަށް
ނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަ  އެމަނިކުފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އޮފީހަށް ހުށަހެޅީމަ ކަށް ނޫނީ އެ އެ އޮފީހުން ކަ

ފޮނުވައިގެން އެކަން ތަޙުޤީޤުކުރީމަ ނިކުންނާނެ ނަތީޖާ  ރައީސްގެ ބާރު އޮންނަ ކޮމިޓީއަކަށް
ނޑުމެން އެންމެނަށް އެބަ އިނގޭ. އެހެންވެއޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީގައި  އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް އިތުބާރުކުރާ ވާހަ އެކަންތައް  25 ކަ ކުރިން ދައްކަމުންއައިއެގޮތަށް އޮއްވާ އަޅުގަ
ދެލިކޮޕީގައި ލިޔުއްވީ. މި  މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން އެގޮތް ބަދަލުކުރައްވައި މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވި  ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާތައް ވިދާޅުވީމަ އެކަން
 ކަފުޅު ދައްކަވައިފި. އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެކަންއެކަމާމެދު ވާހަ ނާއިބު ރައީސްވެސް

އެހެންވީމަ ދަންނަވަން  އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނެ އެހެންވެގެންކަން މިކަން މިގޮތަށްްް ކުރަންޖެހުނީ.
މުހިއްމުކަމެކޭ ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތުން އެކަމުގައި  މިއުޅޭ އެއްޗަކީ ހަމަ ޝަރީޢަތްކުރާ އުސޫލުގައި ވަރަށް

 މިވެސްވަރަށް ރަނގަޅު ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލެއް. ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުގެ ވާހަކަ ނުކުރުންވެސް. ތަޙުޤީޤު

ނޑުމެން ވަރަށް ރީއްޗަށް  ދައްކާއިރު ޙައްޤުތަކުގައި ވާހަކަދައްކާއިރު އެކަމާމެދުވެސް އަޅުގަ
ނޑު ނޑު އުއްމީދުކުރަން އަދިވެސް އަޅުގަ ޟޫގެ މިވާހަކަދައްކަނީ މަޢު ވިސްނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑިޔާރު  ތެރޭގައިކަމަށް. އާދެ، ތަޙުޤީޤުގައި ކޮންމެ ބަޔާނެއް ނެގިޔަސް ޝަރީޢަތް ކުރައްވާއިރުގައި ފަ
 ތަޙުޤީޤު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މި ދަޢުވާކުރެވޭ ފަރާތުން ނޫނީ ނޫނީ ޤާޟީ ޢަމަލުކުރައްވަނީ އެ

މަހުސަރުގައި ލިޔަނީ  ދެ، ޝަރީޢަތުގެދަޢުވާލިބޭފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކައިގެމައްޗަށް ބިނާކުރައްވާ. އާ
ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތަށްވެސް އަދި ދަޢުވާ  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަ. އެ މަޖިލިސްގައި 

ފުރުޞަތު ލިބޭ. އެހެންވީމަ މަޖިލިސްގައި، މަޖިލިސްގެ މި  ކުރާފަރާތައްވެސް ވާހަކަ ބަދަލުކުރުމުގެ
މަޖިލީސަށްވެސް.  ޤުކުރާތާކަށްވެސް އަދި އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާބައްދަލުވުންވަނީ ތަޙުޤީ ފޯރަމްވަނީ މި



ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިކަން ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން  އެތައްދުވަހަކު ދަންމާފައި އެކަން ވަކިގޮތަކަށް  އަޅުގަ
ނޑުމެންނާމެދު  މެދުމީހުން ދެކޭގޮތް މާ ގޯސްވާނެ. އޭރުން ބެލެވޭނީ މަޖިލިސްގެ ރައީސާ  ނިންމީމަ އަޅުގަ

ހިންދާލީކަމަށް.  އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވާހަކަ ހުށަހެޅުނީމަ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން އެކަން
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށްވެސް އަދި މި މަޖިލީހަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތާ  އަޅުގަ

މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިގެން މަޖިލީހުން އެކަށީގެންވަނީ މަޖިލީސަށް އެ ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކުރަން އެންމެ
ޤާނޫނާޚިލާފަށް ނޫނީ  ނިންމުން. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެކަމެއް ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ނޫނީ ގޮތެއް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މި މަޖިލީހުން އެބޭފުޅަކު  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ނުކުރައްވާނަމަ އަޅުގަ
އަދި އިރުއިރުކޮޅުން ސަމާސާއަކަށް މަޖިލީސްގެ ރައީސް  ނުކުރާނެ.އިސްތިޢުފާދޭކަށް ފާހެއް 
މީހުންނަށްވެސް އެކަންކުރާކަށް ނުކެރޭނެ. އާދެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް  އިސްތިޢުފާދޭން ހުށަހަޅާ

ނޑުވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނަސް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ޚިލާފުވިޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ކަ

 ނޫނީ މަދަނީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެ. ނޯއްނަކަމަށް ޖިނާއީކޯޓަކަށް

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އިނގި އެކަން އިޙުސާސްކުރެވި ތަޞައްވަރުކުރެވި ހުރިހާކަމެއް ދޭހަވެފައި  އަޅުގަ
ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި  މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމަ މީގެން އެބަ އިނގޭ އެމައްސަލައެއް

އިންސްޓިޓިއުޝަނެކޭ ކިޔަސް މިޤާނޫނު ހަދާ  ސަށްކަން. އާދެ، މުޢައްސަސާއޭ ކިޔަސްމަޖިލީ 
އޮންނަނީ މި މަޖިލީސަށްކަމުން މަޖިލީސްގެ ރައީސްއާއިމެދު  ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގެ އެންމެ ބޮޑުބާރު

 . ހަމައެމައްސައެއް ހުށަހަޅާގޮތެއް ނިންމުން އެންމެ އެކަށިގެންވަނީ މިތަނުގައި އިތުބާރު ނެތްނަމަ

ރަނގަޅުގޮތް.  ދިމާލަށް ފާޅުގައި ދެ ޙަސްމުންގެ ކުރިމަތީގައި މިކަން ނިމިގެންދިޔުން އެއީ އެންމެ
ނޑު ދެްެ ޙަސްމުންނޭ މިދަންނަވަނީ އެއީ ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް. އާދެ ދެން  އަޅުގަ

ނޑުމެންކަމަށް ސަބަބަކީ ގޮތެއް ނިން މިމަޖިލިސްގެ މެންބަރުން ވާނީ ފަނޑިޔާރުންކަމަށް. މާނީ އަޅުގަ
މިބުނަނީ ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ލިބެންޖެހޭނޭ ދިފާޢުގައި  ވާތީ. އާދެ ދެން ދެކެވުނު ވާހަކާގައި

އެމުއްދަތު  އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު. ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތުންވެސް ވާހަކަދެއްކުމަށްވެސް
ޑިފެންޑްކުރުމަށް ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް  އާއިމެދު ތައްޔާރުވެއެބަލިބޭ. އާދެ ދަޢުވާކުރެވުނީމަ ދަޢުވާ

ޕަސަންޓް  11އޮތްގޮތުންވެސް ދެލިކޮޕީން ލިބޭ. ދެން މި މައްސަލަޖެހެނީ  ދުވަހުގެ މުއްދަތު މިހާރު 14
ނގަޅު އެއީ ރަ¼  ހުށަހެޅީމައި އެއީ އެކަށިގެންނުވާ އަދަދެއްކަމަށް. ބައެއްބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވައިފި މީހުން

ނޑު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން  އަދަދެއްކަމަށް. ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ވެދާނެ. ނަމަވެސް އަޅުގަ
ޖެހެނީ އެ ދަޢުވާކުރުމަށް ވަކި އަދަދެއްގެ މީހުން ރުހޭނަމަ  މީހަކާމެދު ނުވަތަ ފަރާތަކާމެދު ދަޢުވާކުރަން

 ށް ގިނަ ބަޔަކާމެދުވެސް ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤުގޮތުން އެންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ވަރަ  ކަމަށް. އުސޫލެއްގެ

 11ކަމަކަށްވާތީ % އޮންނަން ޖެހޭނެ. ނަމަވެސް މިއީ ޕޮލިޓިކަލް ގޮތުން ސިޔާސިގޮތުން ކުރެވޭ
ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެން ދެކެވުނު ވާހަކައަކީ  މީހުންނަކީ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްކަމަށް އަޅުގަ



ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރުވެސް  ހުންގެމީ 3/2ފާސްކުރެވޭނީ މިސާލަކަށް  އަޣްލަބިއްޔަތަކުންނޭ. އަޅުގަ
ނޑުމެން މިތިބީ  މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ފާސްކުރާނެ އަދަދާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިގެންނޭ. އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ތިމާއަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  މަޖިލިސް އަޣްލަބިއްޔަތޭ. އާދެ. ދެން އަޅުގަ
ތިމާ ޚިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ  ކަށޭނަގޮތުގައި ރަނގަޅަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށްއެ

 އުސޫލު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނޭ. މީގެ އެންމެ މާތްގޮތަކީ ތިމާ ޚިދުމަތްކުރާ އިސްތިޢުފާދެވެންވާނޭ، އެ

އަމިއްލައަށް  ޤަބޫލުކުރެވި މީހުންނަށް ތިމާއަށް އެމީހުންނަށް ޚިދުމަތްނުދެވޭކަމަށް ތިމާއަށް
އުސޫލުން ވަރަށް ދުރުކަމަކަށް ވާތީ  އިސްތިޢުފާދިނުން. ނަމަވެސް އެގޮތަށް އެކަން ހިނގުމަކީ އިންސާނީ

ނޭންގޭނަމަ އެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަފަރާތްތަކަށް އޭނާ  އަދި އޭނާއަށް އަމިއްލައަށް ކަމުން ދުރުވަން
ނޑު ކަމުން ދުރުކު މަޤާމުން ދުރުކުރުމުގެ ނޫނީ ރުމުގެ އިޚުތިޔާރާ ބާރު އޮންނަންޖެހޭނެކަން އަޅުގަ

ދުރުނުކުރެވޭ  ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ހަދާއުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން އިސްކޮށްފައިވާ މީހަކު މަޤާމުން ޤަބޫލުކުރަން.
ނޑައެޅިގެން ޚިލާފުކަމެއް. އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މި  ގޮތަށް ބޭވުމަކީ ޑިމޮކްރެޓޮކް އުސޫލާ ކަ

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން  މަޖިލީހުގެ ރައީސާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެމަޖިލީސުން މި ބާރު އޮތުން. އަޅުގަ
މެންބަރުން އެކަނި ތަނެއްގައި ތިބެގެން ގޮތެއްނިންމާފައި  ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން ކޮމިޓީއެއްގެ

ނޑު ހު  މަޖިލީސަށް ފޮނުވުމަކީ ށަހަޅަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްކަމަކަށް. އެހެންކަމުން އަޅުގަ
ޢާއްމުކޮށް  ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް މި މާއްދާ ފާސްކުރުމަށް. ސަބަބަކީ މިއީ މިކަމާމެދު، އާދެ މިހާރުވެސް

ނޑުމެން ދަންނަވާގޮތަށް ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަވާފައި އޮތް  މެންބަރުންގެ 25އަޅުގަ
ށް އެކަން އޮއްވާ އެބޭފުޅުންނަށް ހުށަހެޅުނު ވަކިގޮތަކަ ގޮތެއް. އެބޭފުޅުން ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީގައި

 ރިޢާޔަތްކުރައްވާ އެގޮތް ބަދަލުކޮށް ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ މިހާރު އޮތްގޮތަށް ހެއްދެވީ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް

ބޭފުޅުންނަށް އެނގޭނެ.  ވަރަށް މަޤްބޫލު ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންކަން އެކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާތައް ވިދާޅުވި
ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވީތީ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.ފުރުޞަތު ދެއް 

ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ އެހެންވީމަ އެބޭފުޅުންނަށް  މިހާރުވެސް އިތުރު މެންބަރުން
 ދުންމަތީއެއީ ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް. ހައް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.

ނޑުވެސް މިތެދުްިވީ އިލްޔާސް  މެންބަރު އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ އަޅުގަ
އެއްޗެއް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން 52އިބްރާހީމް މި ބަހުސްދިގުވެގެންދާ ދެލިކޮޕީގެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ސާސީއާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ. އެއީ ޤާނޫނުއަ ދަންނަވާލަން. އާދެ، އަޅުގަ
އެމީހަކާ ދޭތެރޭގައި އެޅެންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅެންޖެހޭނެ. ދެން  ކޮންމެ މީހެއް ކަމުގައިވިއަސް 

ނޑުމެން  މަޖިލީހަކީ ވަރަށް މުހިންމު މުއައްސަސާއެއް ކަމަށްވާތީ އެކަންކުރާނެ ގޮތެއް ޚާއްޞަ އަޅުގަ
ނޑައެޅިފައި އޮ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް  ންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސްގަވާއިދުގައި ކަ

ނޑުމެން މި މާއްދާ ލިޔެފައި އޮންނައިރު ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަދި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެބައިވެސް  އަޅުގަ



ވަނަ މާއްދާ މަޖިލިސް ހިންގުމުގައި  99މިހެންވާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހިމެނިފައި އެބައޮތް. ދެން
 82ޤާނޫނުއަސާސީ  މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކެއްވެސް އެބައޮތް. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ޚާއްޞަ

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަންވިއަސް  ވަނަ މާއްދާގައި ވަޒީރުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަްަށް
ގަވާއިދު އާދެ، މިހުރިހާކަމެއް މިހެން އޮތުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މި  ނެގޭނެގޮތްތަކެއް އެބައޮތް. އާދެ،

ނޑުވެސް އާދެ،  ޤަބޫލުކުރަން ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް މި ޑްރާފްޓްކުރެވިގެން އައިސްފައި އޮތްކަމަށް. އަޅުގަ
ނޑުވެސް ދަންނަވަން މިއުޅެނީ މިހާރު އޮތްގޮތް އެންމެ ފުރިހަމައެއް ނޫނޭ ދަންނަވާކަށެއް ނޫން  އަޅުގަ

މަޖިލިސްގެ ރައީސް އެއްވެސް އިތުބާރެއް  ޞައެއްގޮތަކަށްވެސް. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލިސްގެ ޚާއް
ނެގޭނެގޮތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އާދެ، ދެންމެ  ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން ޖެހިއްޖެއިއްޔާ
ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ގަވާއިދުގެ އެހެން هللا އެްެއް މެންބަރ ޢަބުދް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅެން އޮތްގޮތުގެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުންނަށް މާއްދާއަކުން

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ހަމަ އެހެން ނޑުމެން މިހާރު  ތަފްސީލު. އާދެ އެއާދޭތެރޭވެސް އަޅުގަ އަޅުގަ
ފާސްކޮށްފައި އެބައޮތް އޭގައި އެބައޮތް  ވަނަ މާއްދާ ފާސްކޮށްގެން ހިނގައްޖެ. 22ގަވާއިދުގެ 

ޚިލާފުކަމެއް ހިނގަމުންދަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ  ގައި ޤާނޫނާމަޖިލިސްގެ ޖަލްސާތަކު 
ޙާލަތު  އިޝާރާތްކޮށްފައި އާދެ، މެންބަރުން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން މިވާހަކަދައްކާ ކަންތައްތަކަްަކަށް

 ޖަލްސާއެއްގައި ޤާނޫނާ އަންނަން ދިމާވާއިރު ހަމަނޭނގި ދިމައެއްވެސް ނުވާނެ. އެއީ މަޖިލީހެއްގެ
ނޑުމެން އެބަ ރިޔާސަތައް  ޚިލާފުކަމެއް ހިނގަމުންދަންޏާ ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ހިނގަމުންދަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިޒާމާބެހޭ ނޑު  ދެން އަޅުގަ ނުކުތާއެކޭ މިހެންކިޔާފައިްޭ. އާދެ އެހެން ކަމާއެއްކޮށް އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ މި ބަހުސް ވަރަށް  ހިތައް ވަދެގެން  ދިގުވެގެން ދާދިޔުމުގައިއުޅެނީ، މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަނިންމަންޖެހޭ. ހަމަގައިމުވެސް މި ގަވާއިދުގައި މިއޮތްގޮތް  ކޮންމެވެސް އެއްގިތަކަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން  އެގޮތައް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިގެން މައްސަލައެއް ތަޙްޤީގާ ހަމައަށް ދާއިރުގައި އަޅުގަ

ތް. އާދެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ބޭރުގައި މަޖިލީހުގެ އެބައޮ މެންބަރުން ބޮލުގައި އެޅޭ ބައެއްވެސް
ނޑުމެން ބޮލަކު ނޭޅޭ. އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް  ކުރައްވާކަމެްެއް އަޅުގަ

ކިޔާފައި ތެދުމަގަށް  ހިނގައިކަމެްެއްގައި ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެކޭ
ނޑު އާދެ އަޅުގަނޑަށް މިއިން މާނަކުރެވޭ  މެން މެންބަރުންވެސް އަދާކުރަންޖެހޭ.އެޅުމުގެ ވާޖިބު އަޅުގަ

ނޑު މިދެންނެވީ. އެހެންކަމާއެކު ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮތްވަރު  82ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގޮތް އަޅުގަ
 ރައީސާ ދޭތެރޭގައިވެސް އެގޮތައް ޢަމލުކުރެވޭނެގޮތެއް މިގަވާއިދުގައި ހަމަގައިމުވެސް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ

ނޑުދެކެން. ދެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ މައްސަލަ، އެ އޮންނަންޖެހޭނެ މައްސަލާގައި  ކަމަށް އަޅުގަ
ނިޒާމޭބެހޭ ނުކުތާއެއްގެ ތެރެއިން  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރައީސްވެސް ޖަލްސާކަމެއް ހިންގަވަމުންގެންދަވަންޏާ

ނޑުމެން ހަމއަކަށް އަޅުވަންޖެހޭނެކަމަށް ނޑުދެ އަޅުގަ ނޑުމެންގެވެސް އެ އަޅުގަ ކެން. އަޅުގަ



ނޑު  މަސްއޫލިއްޔަތު އެބައޮތޯ. އާދެ މިހާރު މިހިގަމުންދާ ކަންތަކުގައި ވޯޓަކަށް އައްސަވާފިއްޔާ އަޅުގަ
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެއްވެސް މީހަކު ވަކި ވޯޓްދޭނޭގޮތެގެ  ވާހަކަ ދަންނަވާކަންނެތިން. ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ

ޚިލާފުކަމެއް ކުރާ  ހުރި މީހެއް ކަމުގައިވިއަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއީ ކިތަންމެ މަތީ މަޤާމެއްގައި
ނޑުމެންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުއަޅަން. ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ކަމަށްވަންޏާ އެކަމަކަށް އަޅުގަ އެކަން އަޅުގަ

ނޑުނުދެކެން.  އެހެންނަމަވެސް އެއާ އެްެއްވަރުކަމަކަށް މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދު އެފެތިގެންވާނެކަމަކަށް އަޅުގަ
ވަރަށް އައިދާގެ ކަންތައްތައްވެސް. އެކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ  ވާއިދުގައި ހުންނާނެމިގަ 

ނޑު ދަންނަވާނީ. އާދެ ކޮންމެވެސް އެއާއެއްކޮށް  އެހެންގޮތަކުން ސަލާމަތްވަނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދާށޭ އަޅުގަ
ނޑުމެން މަޖިލިސްގެ އަޅުގަ މަޖިލިސްގެ ރިޔާސަތައް އޮންނަންޖެހޭ ކަރާމާތާ ޙުރުމަތާ ޤަދަރުވެސް

ނޑުމެން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ. ނޑުދަންނަވާނީ އަޅުގަ ހަމައެއާއެއްކޮށް އަޅުގަ
 ކޮންމެގޮތަކަށް ދިޔައަސް އާދެ މި މާއްދާގެ އަޅުގަނޑުމެން ގަވާއިދުގައި މިހާރު މި މާއްދާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  މުގައިވިއަސްއޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ނެތްކަ
ނޑުމެނަށް ހަމަ ޢަމަލުކުރެވޭނެއޭ. އިތުބާރުނެތްކަމުގެ  ޤާނޫނާއަސާސީއާ ޚިލާފުވާ ކަމެއްކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންްް މިހާތަނަށް ފާސްކޮސްފައި މިހިރަ މާއްދާތަކަށް ބެއްޔަސް  ވޯޓުވެސް ނެގޭނެގޮތައް އަޅުގަ
ނޑަށްހީވަނީއެހެންދަންނަވާލަން އަ އެބަހުއްޓޭ. ނޑު ބޭނުންވީ، އާދެ ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ  ޅުގަ

ނޑުމެން މުސްކުޅިންބުނާގޮތުގައިވިއްޔާ ބުޅާ މިހާރު މިއޮތީ ގޯނިންދޫވެފައި. އެހެންވީމަ  އަޅުގަ
ނޑުމެންޖެހޭނީ ބަހުސްދިގުކުރައްވަންޏާ ދިގުކޮށްގެން ނަމަވެސް ކޮޅެއްގައި މިކަން ޖައްސަން. އާދެ  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނޑުމެންގެ އިތުބާރު އޮތްމިންވަރެއްގެ މައްޗަށް  އިޙްސާސްތައް ހުރިގޮތަކަށް އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ އަސްލު މަސަްައްކަތަްައް ދިއުމަށްޓަކައި އަވަހަށް  ވާހަކަތައް ދެކެވިގެންދާނެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ދެވޭނެގޮތައް  ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި އަޅުގަ

ދެއްވިފުރުޞަތައް ވަރަށް  ތްކުރެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް. އާދެމަސައްކަ
هللا އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ `.

ންނަވަން. ޢަބުދުއްލަޠީފް ފުރުޞަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަ  ވަބަރަކާތު. އާދެ، ދެއްވި މެންބަރު
ނޑުމެން މި  ވަނަ މާއްދާއާ 52މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުރުޞަތުގައި މިބޭނުންކުރަނީ  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލިސްގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން  ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ
ތައް ފާޅުކުރައްވާފައި. އާދެ ޝުޢޫރު ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާ ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތްތަކާ އަދި

ގަވާއިދެއްހަމަޖެހި އެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުންނާ އަދި  ޝައްކެތްނެތް ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް
އެހެންވެސް ދަރަޖާގެ ބޭފުޅުންނާ ބެހޭގޮތުން ގަވާއިދުތައް ހަމަޖެހިފައި  ނައިބުރައީސާ އަދި ރައީސާ އަދި

ނޑުމެންނަކީ އިންސާނުންކަމަ މިހުންނަނީ ނޑުމެން ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސްއަޅުގަ ގޯހެއް  ށްވާތީ އަޅުގަ
ނޑުމެން މިއިން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް  ނުވަތަ ކުށެއްކުރެވިދާނެއޭ. ކޮންމެއަކަްަސް އަޅުގަ



ނޑުމެންގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ އަޅުގަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ އަދި  އަޅުގަ
ނޑުމެން އައްޔަން ކޮށް  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް. މި  ފައިވާއަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މޖިލިސް ކުރިއަށް  ގެންދިއުމަށްޓަކައި ވަރަށް އެކުވެރި ޖައްވެއްގައި ބައިވެރިވެގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލިސްގައި ޒަތްތެރި އެންމެހާ ޢިއް ޚިޔާލުތަކާ އަޅުގަ
ޙުރިމަތްތެރިކަން ބަހައްޓާ އަދި މަޖިލިސްގެ  މެންބަރުންވެސް އެއް މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކަށް

ނޑުމެން ޙުރުމަތްތެރިކަން ބަހައްޓަްައިގެން އެހެންކަމަށް ވާހިނދު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށްވެސް އަޅުގަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެންފިނަމަ އާދެ އެއީރައީސް އަދި ނައިބުރައީސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަޑައި މަޖިލިސްގެ

ޚިލާފަށް ވަޑައިގަތުން ނުވަތަ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވުން ނުވަތަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ
ނޑުމެންގެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކުން މަހްރޫމުކުރުމަށް ނުވަތަ ޙުރުމަތްކަން  އަޅުގަ

އްޒަތްތެރި ރައީސް ޢަމަލުކުރެއްވުން. އާދެ ޝައްކެއްނެތް މި ތިން ޢި ކުޑަކޮށްލެވުމަށް މަޖިލިސްގެ
ނޑުމެންގެ މަރުޙަލާއަކީވެސް  މީގެ މައްޗަްަށް ވިސްނައިފިނަމް އެއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތައް އަޅުގަ

އިތުބާރުނެތްކަމަށް  ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަްަތްތެރި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި ގެންދަވާ ރައީސްގެ
ދިވެހިންނަށްވާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށް.  ރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެކޭ. އާދެ ޝައްކެއްނެތްފާސްކު

ނޑުމެންގެ ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތަކަށް ވިސްނާލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންތައްތަކާ ދުނިޔޭގެ  އަޅުގަ
ނޑުމެން ދިވެހިން ވަރަށް ބިރުގަންނާނެ އަޅު  ކަންތައްތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ނޑުމެން ޚިލާފު. އަޅުގަ ގަ

ނޑުމެން އިސްތިޢުފާދޭން. އާދެ ޝަްައްކެއްނެތް ކަންކަމުގައި މީހުން ކަމަކުން ވަކިކުރުމާ  ވަކިވަން އަޅުގަ
ވަކިކުރުމާ އެ މިސްމީހުން މަޤާމުން  ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންވެސް އަދި އެކިއެކި ކަންކަމުގެ މީހުން

ޔެފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް. އެ ކަންތައްތައް އެ ގަވާއިދުގައި ލި އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބަދަލުކުރުމާ އެއީ
ނޑު ދަންނަވާނީ ވަމުންދާ ގޮތާ ނޑުމެންނަށް އިނގޭ. އަޅުގަ  ވާގޮތާ ހުރިހާކަމެއްވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި  އިތުބާރުނެތްކަމަށް  ނަްަންބަރު މާއްދާގައި ނައިބުރައީސް އަދި ރައީސަށް 52އަޅުގަ
މާއްދާތައް މިއެކުލެވިގެންވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ޓީގައި މިލިޔެފައިވާމިފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޑްރާފްޓް ކޮމި 

ވިސްނައި ވަޑައިގަންނަވާ ވަރށް ތަފްސީލީ އިޖްމާލީ ވަރަށް މާނަ  ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް
ނޑުމެންގެ ފައިސާއަށް ނެންގެވޭކަހަލަ ކުރު  ޢިބާރާތްތަކަކުންނޭ. އާދެ މީގައި ނުޖެހޭ އެ ރައީސަކު އަޅުގަ

ނޑުހިތުންޚި ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ޔާނާތްތެރިވުން އެ ރައީސަކު ޖިނާއީ ކުށެއްކުރެއްވުން. އަޅުގަ
ނޑުމެން ލިޔެފައި  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މިގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރަންވާނޭގޮތް އަޅުގަ

ނޑުމެން  އޭގައި ހުރިހާކަމެއް ގަވާއިދުތައް ހަދާ ޤާނޫނުތައް ހަދައިގެން މިއުޅެނީކީ  މިއޮންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސް މިއޮންނަނީ ސުރުޚީތަކެއް އަޅާފައި އެ  ބަޔާންކޮށްގެނެއް ނޫން. އަޅުގަ
ނޑު  ސުރުޚީތަކަކު ނޯވޭ އޭގެ ބޮޑު ތަފްސީލުތަކެއް ނޑުމެންނަށް އިނގޭކަށެއް. އެހެންވީމާ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވާނީ އަޅުގަ



 ގޮތަކަށް ކަންތައްތަކެއް ނުކުރައްވާނެއޭ އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުޅޭކުޅޭ ސަމާސާ އިތުބާރުނެތްފަދަ

ނޑުކުރިންވެސް ދެންނެވިފަދައިން ނޑުމެން ހަދައިގެންނުވާނޭ. އަޅުގަ ނޑުމެން  ކަމަކަށް އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑުމެން ނިޒާމީ  މަޢޫޟޫޢުން ހަްަމަ އެކަނި ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާއިރުގައި ބޭރުވެލާއިރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  މައްސަލައެއްގޮތުގައި މައްސަލަ ނަންގަވާ އެހެންވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާނަމަ އެއީ އަޅުގަ
 މެންބަރުން އެއް މެންބަރަކު އަނެއްމެންބަރަކަށް އިޙްތިރާމް ކުޑަކުރެއްވުން. އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި

ގެންދަވާނަމަ  ޝައްކެއެްްނެތް މި މަޖިލިސްގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހެންކަންތައް
ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކިތަންމެ ސާދާގޮތެއްގައި ނޑުމެންނާ ދޭތެރޭކަންތައް  އަޅުގަ އަޅުގަ

އިގަންނަވާނެ. ވަރަށް ބޮޑު ހާސްފުޅުކަމެއް ލިބިވަޑަ ކުރެއްްްވި ކަމުގައިވިއަސް އެ މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް
 ކެއްތެރިކަމާއެކު އެމަނިކުފާނު އެ ވިސްނުންފުޅު ބަހައްޓަވައިގެން ގެންދަވަނީ މި އެްެހެންނަމަވެސް

ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަޖިލިސް ކޮންޓްރޯލް ކުރައްވާ މި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ. ރިޔާސަތުން
ނޑުމަޢޫޟޫއަށް ވާހަކަދައްކަވާ. ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަޅު މިވާހަކަދައްކަވަނީ މަޢުޟޫއިން  ގަ

ޢަބުދުއްލަޠީފް މިވާހަކަ ދަންނަވާލަނީ މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް  ބޭރަކުންނެއް ނޫން އަޅުގަނޑު މެންބަރު
ގޮތުން  ބެހޭގޮތުން މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ދައްކާ ވާހަކާގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އިތުބާރުނެތްކަމާ

ނޑު ޤަސްދެއްނުކުރަން.  އެއްގޮތަކަށްވެސް މަޢޫޟޫއިން ބޭރުވާކަށެއްމަގުއަލި ކުރުމުގެ ގޮތުން.  އަޅުގަ
ނޑު ކެރިހުރެގެން ދަންނަވަން ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ނައިބުރައީސް ޚާއްޞަ  އެހެންވީމަ އަޅުގަ އަޅުގަ

 އަލްއުސްތާޒު ޝާހީން ޙަމީދު އެހައްދުވަހު މި މަޖިލިސްސަށް އެ އިއްވެވި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ނޑު ވަރަށް އުފާކުރާ އަޅުގަ ޢިބާރާތްކޮޅެއް.  ޢިބާރާތްކޮޅަކީ އަޅުގަ
ބޮޑަށް މަޖިލިސްގެ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން  އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ދެވަނަ ޑްރާފްޓް މިއެކުލެވިގެންވަނީ ވަރަށް

ށް ވަރަށް ސާދާ ވަރަށް ރަނގަޅު ކޮމިޓީގައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަ ވިސްނައި ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް
 ވަނަ މާއްދާ ހަމަޖައްސާފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމަ ތިމަންނާ ދެކިވަޑައި 52ކޮމިޓީގެ  ގޮތަކަށޭ. ޑްރާފްޓް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވި، ޝައްކެއްނެތް  ގަންނަވަމޭ އެ މާއްދާ އެއޮތީ އޮންނަންވާ ގޮތަކަށްކަން. އަޅުގަ
ނޑު  އޮތްގޮތައް އޮންނަން ވާހަކަވަނަ މާއްދާ މި 52އެހެންވީމާ މި  ދެއްކި ހުރުްިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ޙަމީދަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް  ތާއީދުކުރަން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޝާހީން
ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރައްދުކުރަމުން އަޅުގަ

 މީހަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތައްޓަކަްައި ދަންނަވާލަން. މި މާއްދާއާ ޝުކުރިއްޔާ.

ފަހަރަށް ވާހަކަދެއްކެވި  މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި. އެއީ ދެވަނަ 43ބެހޭގޮތުން މިހާތަނަްަށް 
އިގެންފައި އަދިވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެދިވަޑަ ތިންބޭފުޅަކު ނުލާ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ. އަދި މިހާރު

ނޑުމެން ޖަލްސާކުރެވެމުން މިގެންދާ  ްަ ބޭފުޅުން އެބައޮތް.6އިތުރަށް  އެހެންވީމަ، ދެން މިހާރު އަޅުގަ
ނޑުމެން ހުސްވަގުތުގެ،  1:31ޖަލްސާއަށް   31މިނެޓް ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ އާދައިގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ



އޮންނަ ފަސްމިނެޓެއް  ލް ފެށިގެން ފުރަތަމައަށްމިނެޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަރުވާނަން. ދެން އިންޓަވަ
ނޑު ފަށަމުންވެސް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާނަން ވާހަކަފުޅުދަްައްކަވަން  ހާއިރު ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑު  އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެން. އެހިސާބުން ދެން އަޅުގަ
މިވަނީ.  ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިގެންފައޭހަމަވާހަކަ ހީކުރާހިތްއޮތީ މިހާރު

ނޑު އެދެން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންވެސް މިހާގިނަވަގުތު  އަދި އަޅުގަ
ރޯލް އެވަގުތު ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކޮންޓް  މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންކުރެވިފައި އޮތީމަ

ނޑުމެން މިހާރު  ކުރައްވައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނެޓްގެ  31ގެންދެވުން. އާދެ އަޅުގަ
ނޑުމެން ފަށާނީ  ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށް ޖަލްސާ ޖަހާއިރު ޝުކުރިއްޔާ.  11ނިންމާލާނީދެން. ދެން އަޅުގަ

 31ގަނޑުމެންގެ ޖަލްސާ ށް] ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އަޅު 11.11ން  11.31 [އިންޓަވަލް

ނޑާލުމަށްފަހު މިހާރު އަލުން ކުރިއަށް ގެންދަން މިފަށްޓަނީ.  މިނެޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށް މެދުކަ
ތެރޭގައި މިމަޢުޟޫގެ އިތުރަށް  މިނެޓް 5ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިހެން މިހާރު ކުރިއަށްއޮތް 

ނޯޓްކޮށްލުން އެދޭ ގޮތަކަށް އިދާރީ މޭޒަށް  ވާހަކަދައްކަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަން
ހަމަޖެއްސެވުން އެްެދެން. ދެން އެހާތަނަށް އެލިބޭނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި  އަންގަވާލައްވައިގެން އެކަން

ނޑުމެން މިމާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން މިހާރު މެންބަރުންނަށް  ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަމުންގެންދާ ބަހުސް  ނޑު ޚިޔާލުކުރަނީ.އަޅުގަ އަދި ވޯޓަށް  ނިންމާލަންކަމަށް އަޅުގަ
މެންބަރުންގެތެރޭގައި  5މިދެންނެވި  ދަންނަވާލަން މިހާރު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި

ނޑު މިފުރުޞަްަތު އަރުވަނީ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު. ދެން، އަޅުގަ
 މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤްއަށް. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު `. އްޒަތްތެރިމުލަކަތޮޅުގެ ޢި

 2ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަވާއިދުގެ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މޖިލީހުގެްެ ޝަފީޤް
ނޑުވެސް މިތެ ވަނަ މާއްދާއާއި މެދު 52ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  ދުވީ ކުރެވެމުން މިދާ ބަހުސްގައި އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިމާއްދާއަށް މިކުރެވޭ އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ  ބޭނުމުގައި މިގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު މިދަންނަވަނީ  ބަހުސްގައި ކޮމިޓީގެ ވާހަކަދެކެވޭތީވެ ފުރަތަމަ އެކޮމިޓީއާއި ބެހޭގޮތުން، އަޅުގަ
ނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށެއްވެސް ނުފެނޭ އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާކަށް މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި  އަޅުގަ

ވާހަކަދެކެވި ބަހުސްކުރުމުގެ ރައީސްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތް  މިމަޖިލީހުގައި އެކަމާއި ބެހޭގޮތޮން
ނޑަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޙިމާްުޔަށްކުރެވޭނެ  އެހެންގޮތެއް ނޯންނާނޭ. އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން  އި ތަމްސީލުކުރާ ބައެއް. އެހެންވީމާވަރަށްބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއް މިތާގަ
ބޮޑުވާގޮތަކަށް އެކަން އޮތުމަށްވުރެ ފައިދާހުރި އެހެންގޮތެއް  އޮޅުންފިލާގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރު

މުގެ މަގާ  އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލެވި ކޮމިޓީތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ވެރިން އޮންނާނެކަމަކަށް
ކަންތައް ތަކާއި ގުޅިގެން  ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން އަދި ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ކުރާ



އެކަން ބަލަން ކޮމިޓީއެއް ހޮވައިފައި އޮތުމުން އޭގަ  އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނަގަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި
 އި އޮންނަ ބާރު ވަރަށްބޮޑުތަން ހަނިވެރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ލިބިދީފަ ނަތީޖާއަކަށްވަނީ

ނޑު ނުދެކެން. އެންމެ  ކުޑަވެގެންދާގޮތްވުން އެހެންވީމާ އެއަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރަގަޅުގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަ
ބާރު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންގެ  ފަސޭހަގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ލިބިދޭ

ނޑު ދެކެނީ ކޮންމެ ވެރިއަކު  ކަށް އެކަންއިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރެވޭގޮތަ އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ
 ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެއްޖެއްނަމަ މަޤާމުން ދުރުކުރުމުގެ ބާރު ރިއްޔިތުންނަށް ނަމަވެސް އެވެރިއަކު

ބާރަކީ އެއީ  އޮންނަންޖެހޭނެ. މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރާއި
ލިބިވަޑައިގެންފަ އޮންނަ ބާރު ކުޑަވެގެންގޮސް  ތުންގެ ބާރު، އެހެންވީމާ، މަޖިލީހު މެންބަރުންނަށްރައްޔި

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ނިމޭގޮތަށް އޮތުމަކީ އެއީ  މެންބަރުންނަށް 3ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާ 
ހަނިވެގެންދާނެކަމެއް،  ގޮސް ވަރަށްލިބިފައި އޮންނަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ވަރަށްކުޑަވެގެން  ރައްޔިތުންނަށް

ނޑަށް ފެންނަގޮތެއްނޫން އަދި  އެހެންވީމާ އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އޮތުމަކީ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ
 ފާސްނުވެ އަލުން ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ދާފަދަގޮތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަވެސް އެ މިމާއްދާ މިމަޖިލިހުން

ނޑު މިއެދެނީ ރައްޔިތުންގެ ބާރާއިކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަ ރައްޔިތުންގެ އިޚްތިޔާރު  ށް އަޅުގަ
ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ ވެރިން މަޤާމުން  ހަނިކޮށްނުލައްވާ ކުޑަކޮށް ނުލައްވާ ފަސޭހަކަމާއި އެކީގައި 

ވާ ބާރުއަޅުއްވާ ދެއްވާށޭ. އާދެ، ކޮމިޓީތަކުގެ ކޯރަމް ހަމަނު  ދުރުކުރެވޭގޮތަކަށް މިކަން ބާއްވައިދިނުމަށް
ނުގެންނެވިގެން  ދެކެވިއްޖެ މިތާގައި.އަދި، ކޯރަމް ހަމަ ނުވަނީ ބައެއް މެންބަރުން ވަޑައި ވާހަކަ އެވެސް

ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ހިތި  ކަމަށްވެސް ދެކެވިއްޖެ ދެން އެފަދަ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރުގައި އެވަޑައި
އި ނަގައިގެން އެވާހަކަ ހުއްޓާލެވޭތޯވެސް ނުކުތާއެއްގެގޮތުގަ އަސަރެއްކުރާނެ، އެހެންވީމާ ނިޒާމީ

 އެބަފެނޭ. އާދެ، މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު. ކޮޅުމަޑުލުގެ މަސައްކަތްކުރާތަން

ޙަލީމް އަދި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން އަދި ގއ. މެންބަރު އަދްނާނު
ނޑުނ. އަތޮޅު މެންބަރު ތޯރިޤު ދެއްކެ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން އަދި  ވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ވަނަ މާއްދާއިން މެންބަރުންނަށް  114ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވާހަކަފުޅުތަކަށް އަޅުގަ
ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަްަތު މިމަޖިލީހުގައި ހޮޅުވާލެވިފައި އެއޮންނަނީ  ވަރަށްފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި

ވާހަކަދައްކަންފަށާއިރަށް  ބޭނުމެއްގައި އެހެންކަމާއި އެކީގައި މެންބަރަކު ކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން ބޮޑުވަރަށް 
ވާހަކައަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ އެއީ މަޖިލީހުގެ  މަޢުޟޫޢާއި ޚިލާފުވެ ކަމަށްބުނެ އެ މެންބަރަކު ދައްކާ

މަތާއި ޢިއްޒަތް އޮންނާނިއްޔަކީ ހުރަހެއް އެޅިގެންދާނެކަމެއް. ކަރާ ކަރާމަތާއި ޢިއްޒަތަށް ވަރަށްބޮޑު
އޮންނާނެ  މަޤާމެއް ފުރަން އިސްކޮށްފައި ހުންނަ ވެރިއެއްގެއެއްނޫން، ކަރާމަތާއި ޢިއްޒަތް ހަމައެކަނި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނެއްކާވެސް ހަމަ  އެންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ..... ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނޑު ދަންނަވާލަން، ގަވާ ވަނަ މާއްދާއަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދަވަން. މުލަކަތޮޅު  52އިދުގެ އަޅުގަ



 ވަނަ މާއްދާގައި ބާޔާންވެފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޝަފީޤް 52އާދެ،  މެންބަރު އަޙްމަދު

 ވާހަކަ ނުދައްކާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ ވެރިންގެ
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ވާހަކަ  ވޯޓުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަރާމަތާއި ޢިއްޒަތުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ

ނޑަކަށް ނޭނގެ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ދައްކާނެ ވާހަކައެއް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ނުދައްކާ ދެން އަޅުގަ
ކަތައް ދެއްކެވީމާ ބައެއް ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ އެހެންނަމަވެސް އެވާހަ އެއީ ކަންނޭނގެ ދައްކަން

ނޑު ބޭބޭފުޅުންގެ  ހިތަށް އެވާ ތަދަކުން ހައްތަހާވެސް އެކަމަށް ހުރަސް އަޅުއްވަނީ އެއަކީ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެއްކުމުގެ  ޤަްަބޫލުކުރާ ގޮތެއްނޫން. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މިދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތައް
ނޑުމެނަށް އޮންނަންޖެހޭ  މިވާހަކަތައް ދައްކާނަން. ދެން، މަޢުޟޫއުގައި  ނެ. އެހެންވީމާފުރުޞަްަތު އަޅުގަ

ދިގުވެއްޖެ އަޅުގަނޑަކީ މިކަންކަން ދިގުކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކަށް  މިހާތަށް ދިޔައިރުގައި ބަހުސް ވަރަށް
ނޑު ބޭނުންނަވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ކޮމިޓީ ވަގުތު ބަންދުކުރައްވައި ނުވާތީވެ މިކަމުގެ  އަޅުގަ

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި  ށް އެހި މިކަމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ވޯޓަ
ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިމަޖިލީހުގައި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖްދީ ޢަމަލުކުރުމަށް  ރައީސް. އަޅުގަ

 ކަދެއްކެވުން: ދެލިކޮޕީގައި ވާގޮތަށްވަނަ މާއްދާގެ އިބްރާހީމް ވާހަ 52ގަވާއިދުގެ  އެކުލަވާލަމުން މިދާ

ކުރަމުން މިދާ  ވަނަ މާއްދާއަށް 52ފާސްކުރަން ތާއީދުކޮށް، ވާހަކަދެއްކިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 
ތަޙުޤީޤުގެ މަރްޙަލާއަކަށް ދާންޖެހޭނޭ  މަޝްވަރާގައި ޝަރުތުތަކާއި ނުފެންނަގޮތާއި ފެންނަގޮތް ފާޅުކޮށް

ނޑުކަމަށް އެކުރައްވާ އިޝާރާތްތަ ވަރަށްބޮޑަށް ދެކޮޅު ހަދާކަން ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި  ކާއި އަޅުގަ
ރައްޔިތުންގެ ޙަގޫގަތްތައް ލާއިންސާނީ ގޮތެއްގައި މިމަޖިލީހުގެ ރައީސް  ރައީސް މިހެން މިދެންނެވީ

ތާއީދުކޮށް މިކަމަށް  ހުރިގޮތުން ހާމަކޮށް މެންބަރަކު މިމަޖިލީހުގައި އަޑުއުފުލާ ހުށަހަޅާއިފިނަމަ ޢަމަލުފުޅު
ކުރަންޖެހޭނޭ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ.  މެންބަރަކު މަޝްވަރާދެއްވައިފިނަމަ އެކަމެއް ބެލުމަކީ

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ލިބިގެންވާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައިްީސް

ލިޔެވިފައި ވާތީ  ވަނަ މާއްދާގައި 52ދެލިކޮޕީގެ ޙައްޤެއްްް ނިގުޅައިގެންފިނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް 
ވާހަކަ ރައީސް އެކަމުން އެކަހަރި  މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރާނޭ ފުރުޞަްަތުއޮތް

އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން ނިޒާމީ ނުކުތާ ފާހަގަކޮށް  ނުވާވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައީސަށް
ނޑަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބަދަ  ޔައުމިއްޔާގެ ބައެއް  52ލުގެންނަން އަރިސްކުރަމުންދާ މީހެއް އަޅުގަ

ވާހަކަދެއްކެވި  މާއްދާގައި ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތް ވޯޓެއް ނެންގެވުމަށް ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގެން ވަނަ
 ވާޅުފިލުވާލެއްވިޔަސް ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ދެއްވަމަށް އެދިޔައީ ކުރި އިޙްތިރާމު ބާވައޭ މިހިނދު  ރިޔާސަތުން ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާ
ނޑުގެ ހިތަށްއަރާ. ނޑު ރައީސަށް ކުރާ އިޙްތިރާމުގެ ސަބަބުން  އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،ރައީސް މިގޮތަށްވެސް ރިޔާސަތަށް އިޝާރާތްކުރަމުން ދަން.  ރައީސް ނައިބު



ބަދަލުކޮށްލަން ނުލައްޗޭ.  މަނިކުފާނަށް އިތުބާރުކުރާވަރުން އަޅުގަނޑު މިއެދެނީ ހޭހުއްޓާ ވާޅުފިލުވާލަން
ބަދަލުނުވަނީސް އެކަހަރި ނުވައްޗޭ. ޢިއްޒަތްތެރި  ހަސްފަތާލަށް އެނދުމަތިކުރަން ޖެހޭފަދަ ޙާލަތަކަށް

ވަނަ މާއްދާއާއި ދޭތެރޭ ނަޒަރު ހިންގަވާ ދެއްވާ  52މެންބަރުން  ރައީސް، ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި
ބުޅާތައް  މުއައްސަސާއެއް ނެތިގެން ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާތީ ގޯނިން ބޭރުކޮށްލެވުނު ލަފާފުޅުތަކުގައި

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަތައް  އަތުނުލެވިގެން އުޅޭކަމަށް އަޅުގަ
 2ވާގޮތުންވެސް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު  ވަނަ މާއްދާގައި 52ހަދާންކޮށްދޭނީ ދެލިކޮޕީގެ ނިންމާލަމުން 

ވަނަ މާއްދާގައި  52ފެންނަން އެބައޮތޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ހަފްތާގެ މުއްދަތު ލިބޭކަން ފައުޅުކޮށް
ކިރު  ހިތްވަނީ، ހީވަނީޚިޔާލު ގެންގުޅުއްވާ، ތަފާތު ޚިޔާލު ގެންގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވާ  އެވާގޮތަށް ތަފާތު

ތިޔަދެއްވި ފުރުޞަްަތަށް  ކަކުންޏަށްވެސް ދިޔަވަރު ލިބިއްޖެނަމަ ހަރުކޮނެފާނެތީކަމަށް ބާވައޭ،
އަރިސްކުރަން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ،  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަށް ހިޔަ ހާސްފަށުން ޝުކުރު

ތިއްބެވި އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް  މިއޮންނަނީ ވަޑައިގެން މަޖިލިސްގައި ވާހަކަދައްކަން
ނޑު މިވާހަކަދައްކަނީ މައިކް އިވިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް  އެގަވާއިދު ބުނާގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކައިރިން އަޑުއިވޭގޮތަށް މިހުންނަނީ  ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އަޅުގަ
ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު މިނުކުތާއަށް ވިސްނާ  އްޒަތްތެރި މެންބަރުންހަމަޖެހިފައި. އެހެންވީމާ، ޢި 

ނޑު އެދޭކަމެއް. ދެން، އަޅުގަނދު ފުރުޞަްަތު  ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަކީ ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަ
ޑުލު މިލަދުންމަ އަނެއްކާވެސް އަލަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް. އެއީ މިއަރުވަނީ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު.
 މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު އަޅުގަނޑުވެސް އެއްޗެއް މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ

އިތުބާރުނެތްކަމަށް، ރައީސަށް  ކެވުން:ދަންނަވާލަން މިމާއްދާއަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަދެއް
ނޑަށް  ވަނަ މާއްދާ، 52އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފާސްކުރުން. މި  މިމާއްދާގެ )ހ( އަށް ބަލާލާއިރުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރަމުން މިދާ މުހިންމު 2ފާހަގަކޮށްލެވޭ   ނުކުތާއެއްވޭ. އެކައްޗަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިހާރު ހެ ހިންގުމަށްޓަކައި  ދިފައި މިވާ ޤާނޫނުއަސާސީ. ދެން، އަނެކެއްޗަކީ މަޖިލިސް އަޅުގަ
ބެލެހެއޓުމަށްޓަކައި ހެދޭ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މިގަވާއިދާއި  މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ރާވައި އެކަން

 ގައި އައިސްއައިސް މިއިންނަނީ ގާތްގަޑަކަށް އެއްލެވަލެއްގައި ނޫނީ އެއްގޮތެއް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބައި

ނޑަށް ފެނޭ މީ ޙަޤީޤަތުގައި 52މިއިންނަނީ  މިގަވާއިދާއި،  ވަނަ މާއްދާގައި )ހ( ގައި އަޅުގަ
ޚިލާފުވުމާއި މި ދެބައި ހަމަ ޔަގީނުންވެސް  މިގަވާއިދާއި ޚިލާފުވުމާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މިމަޖިލިސްގެ

ނޫނީ އެއްބަހެއްގެ އެއްޖުމްލައެއްގެތެރޭގައި އެކީގައި އެއްލެވެލެއްގައި  މީ ތަފާތު ދެވަރެއްގެ ކަމަކަށްވާތީ
ނޑަށް މާ އެއް ހިތްހަމަޖެހޭކަމެއްނޫން  ސެންޓަންސެއް ގެތެރޭގައި ގެނެއްސައި އިނުމަކީ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ތަފްޞީލު ލިބިފައި އިންނަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތީ  މިދެކަންތަކަށްވެސް ވަކިން އަޅުގަ



ވަނަ މާދާއަށް ވާހަކަދައްކަނީ ރައީސް  52އަޅުގަނޑުމެން  ޤަތުގައިއެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން، ޙަޤީ
ކުރުއްވަފިކަމަށް  ކޮށްފިކަމަށްވަނީވިއްޔާ މިދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާސީ ނޫނީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފުކަމެއް ކަމެއް

ގެ އެމަޤާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވުމު  ވަނީވިއްޔާ އެ މަޤާމުން ދުްުރުކުރެވޭނެގޮތަކާއި ބެހޭގޮތުން ނޫނީ
ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނޑުމެން ރައީސަށް ވަރަސް  ގޮތަކާއިބެހޭގޮތުން. އެހެންކަމަށްވާއިރުގައި އަޅުގަ

ޢާމަލުކުރައްވަންޖެހޭ  އަންގައިދޭންޖެހޭނޭ، އޮޅުންފިލުވައިދޭންޖެހޭނޭ ކޮބައިތޯ ރައީސް ރަގަޅަށް
ހެނީ ކޮންކަމެއްގެތެރޭގައި ކޮން އަންނަންޖެ ބައުންޑަރީއަކީ ކޮބައިތޯ ކޮންކަމެއްތޯ މިފަދަ ހިސާބަކަށް

މިކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެ ގަވާއިދުގެ އެހެން އެކިއެކި  ހުދޫދެއްގެތެރޭގައިތޯ އުޅެންޖެހެނީ،
ނޑު  މާއްދާތަކުންނަމަވެސް ނޑަށްފެނޭްޭ. އެހެން އަޅުގަ ހިމެނިފައި އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

 ކީ އިރުއިރުކޮޅާ ހަމަ މި ރައީސަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޤީޤަތުގައި މަޤްޞަދަ މިދެންނެވީ

ބަދަލުކޮށްފައި އަނެއްކާ މާދަމާ  ބަދަލުކުރުމެއްނޫން. ވޯޓެއްނަގާފައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްނަގާފައި
ކަމުނުގޮސްގެން ކުރާކަމަކުން އަނެއްކާ އެހެން  އަލުން އަނެއްކާ އެހެންމީހަކު ހޮވާފައި އަނެއްކާ އެ

 ވާކަމަށްވަނީވިއްޔާ ވާނެއެކޭނޫން ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ އިނގޭތޯ، ޕާސްޓްކަމެއް  ތަކުރާރުކޮށް މިކަހަލަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  52ސީނަރީއަށް ބަލާނަމަ އެއީކީ ނުވާނެކަމަކަށް ބެލެވޭކަށްނެތް. ދެން، މިމާއްދާގެ 
ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ނޫނިއްޔާ އެއަށް  ގައި ވަކި މެންބަރުންގެ ވަކި އަދަދަކަށް މެންބަރުން

ނޑު  ންޕްލެއިނެއް ނޫނީ އެމައްސަލައެއްކޮ ފައިލް ނުކުރެވޭނެކަމަށް މިކަމާއި ދޭތެރޭގައިވެސް އަޅުގަ
 މިކަމަށްވެސް މި އެނަލޮގްތަކަށްވެސް ކޮންމެސްވަރެއްގެ ބަދަލެއް އަންނަންޖެހޭނޭ މިހިތަށް އަރަނީ

ނޑަކަށް ޙަޤީޤަްަތުގައި ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު  އަކީއެހެންކަމާ އެއްކޮށް އަޅުގަ
ނޑަކަށް  މިއޮތްގޮތަކަށް ބިލް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެވަނަ ޑްރާފްޓްގައި މިއޮތްގޮތަކަށް އަޅުގަ

މަޖިލިސުން މިއަށް ގޮތެއް ނުނިންމި  ތާއީދެއްނުކުރެވޭ. އެހެންވީމަ ތާއީދުނުކުރެވޭ، ދެން
އެހެންކަމާއިއެކު ޑްރާފްޓިން  ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއަށް ދާކަމަށްވަނީވިއްޔާ ދެއް އަނެއްކާވެސް ދާނީ

 ވަޑައިގަންނަވާއިރުވެސް މިއަދަދުތަކާއި ދޭތެރޭ ތަންކޮޅެއްބޮޑަށް ވިސްނައި ކޮމިޓީގައި އަލުން ވިސްނާ

ނޑުގެ ކުރީގައިވެސް ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި  ވަޑައިގެން ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުވެސް އެދޭ ކަމެކޭ. އަޅުގަ
ނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި އިތުރު  ކުރިއަށް މެންބަރުން ވާޙަކަދައްކައިވިފި އަދި އޮތްތަނުގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑުވެސް މާގިނަ ވާހަކައެއް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ  މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވާނެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑު  ދައްކާކަށްނެތިން. އަދި، ވަގުތު ބޭކާރުގޮތުގައި ހޭދަކުރާކަށްނެތިން އެހެންކަމާއިއެކު އަޅުގަ
ނޑު އިށީންނަ ވާހަކަދައްކަ ދަންނަވާލިން.  ވެނީ ދެޕޮއިންޓް އަލިއަޅުވާލައިފައިފާހަގަކުރެ  އަޅުގަ

އިބްރާހީމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްރި މެންބަރުން.  ޝުކުރިއްޔާ. އައްުޑއަތޮޅު މެންބަރު
ނޑަކީ   މެންބަރުޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅި  ވަނަ 52އަޅުގަ

ނޑު އެހެން ހުށަހެޅީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކާއިހުރެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  އަޅުގަ



ނޑުމެން މިފާސްކުރާ ގާވާއިދުގެ ދަށުން މެންބަރުންނަށް  ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އަދި އަޅުގަ
ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކުރި ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤަކަށް އިޙްތިރާމްނުކޮށް އަށް ގެންދަވާނަމަ އަޅުގަ

 އެމައްސަލައާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހަށް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި

ދައްކަވާ އަޑުއަހަން  އޮންނަންވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު
ހިނގިކަމުގައިވިޔަސް، މަޖިލީހުގެ  އަކީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަންއިނުމުން އަޅުގަނޑަށް ދޭހަވި މާނަ

ނެތޭ. މިއުސޫލަކީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އުސޫލަކަށް  ރައީސާއިމެދު އިތުބާރެްެއް އޮތްތޯ ބަލާނެކަމެއް
މިދަންނަވަނީ އެހެން އިބާރާތުން ސީދާ ވިދާޅުނުވިކަމުގައިވިޔަސް އެކަން  ނުވޭ. ކަނޑައެޅިގެން

ނޑައެޅިގެން ވިދާޅުވާ އަޑު ނުކުރެވޭނެ ނޑަށް  ގޮތަކަށޭ މިމާއްދާ އެކުލަވާލަންވާނީ. ހަމަ އެހެން ކަ އަޅުގަ
ނޑު  ވަނަ 47މިއެހެނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބައޮވޭ މިހާރުވެސް މާއްދާއެއް  މާއްދާ. މިގައިވެސް މައިގަ

އި ވެރިކަމުގެ ހުންނެވި އޮތީ އެއްވެސް ހާލެއްގަ މަޤްސަދަކަށް އެއިރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ހައްދަވާފައި
 48ވޯޓެއްލެވޭނެ ގޮތެއް އޮވެގެން ނުވާނެއޭ. މިއަދު ހަމަ އެ މެކޭނިޒަމް  ފަރާތަކަށް މަޤާމްދުރުކުރުމަށް

ކުރުމަށް  މާއްދާގައި އޮތް މެކޭނިޒަމް އަލުން ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއިމެދުގައިވެސް ޢަމަލު ވަނަ
މިދެކެވެނީ މިތާނގައި. މީގައި  ކުރެވޭ ވާހަކަ މިހާރުއިންސްޓިޓިއުޓް ކުރުމަށް އެގޮތަށް އިބާރާތް

ނޑަށް މިފެންނަނީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ  ފޮރުވިފައިއޮތް މަޤްސަދެއްކަމަށް އަޅުގަ
ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގިގެން ނުވާނެއޭ. ނުނެގޭ ގޮތަކަށޭ ކަންތައްތައް  ރައީސްއާއިމެދު އިތުބާރު

ނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭޢިއްޒަތް  އޮްޮންނަންވާނީ. ކަމެއްނޫން.  ތެރި ރައީސް، މިއީ އަޅުގަ
ނޑަށްވެސް ޤަބޫކުކުރެވޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތް ހިފަހައްޓަންވާނެކަމަށް.  އަޅުގަ

މަށް. މެންބަރުން އިޚްތިރާމްކޮށް ޤަދަރުކުރަންވާނެކަ  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ބާރަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި
ނޑަކަށް  މެންބަރަކު ހަމަ ސަމާސާއަކަށް ތިބެލާފައި 11ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ މިމަޖިލީހުގެ  އަދި، އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވަފާނެކަމެށް. އެހާ  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓަށް ނަގަން
ނޑަކަށް ތިއްބެވިކަމަށް ނުވަތަ  ތަޞައްރަފް ނުފުދޭ މެންބަރުން މިމަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާފާނެކަމަކަށް އަޅުގަ

 އެހެން މިދެންނެވީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަރަށް އިތުބާރުކޮށްފައި ހޮއްވަވާ މެންބަރުން ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙައިބަތާއި  މިމަޖިލީހުގައި މިތިއްބަވަނީ. އެބޭފުޅުން ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަމެއްގައި
ދެމެހެއްޓުމުގެ ހުރި ރަމްޒާއި މެދު އިތުބާރުނެތްކަމަށް  ލީހުގެ އާރާއިބާރުކަރާމާތާއި ޢއިްްޒަތާއި މަޖި 
ނޑަށް ޤަބޫލުނުކުރެވެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިމާއްދާ  ހުށަހަޅުއްވާފާނެކަމަށް ހަމަ އަޅުގަ

 މަޖިލީހުން ވަރަށް ގިނަ ހޯދުންތައް ހޯދޭ. އަދި، ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން މިފަދަ ޑްރާފްޓްކުރުމުގައި

ދުނިޔޭގެ ގިނަ  ސްތަކުގައި މިކަން އޮންނަނީ ކިހިނެތްތޯވެސް ބެލި. ޢއްްިޒަތްތެރި ރައީސް،މަޖިލި 
މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއިމެދު  ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމް ހިނގާ ޤައުމުތަކުގެ މަޖިލިސްތަކުގައިވެސް

ގެ ހުށަހަޅާ މެންބަރުން 11ނަގަނީ އެމަޖިލީހެއްގެ % އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ



އިންޑިޔާގައިވެސް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައިވެސް އަދި، މިނޫންވެސް ޤައުމުތަކުގައި  މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި.
ވަޒީރުންގެ  ވަނަ މާއްދާގައި  82މިއޮންނަނީ މިހެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މިކަން

 11އެބައޮތް. އޭގައިވެސް މިއޮންނަނީ  ގޮތްވެސްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގޭ 
ހުށަހެޅުއްވޭނެކަމަށް. އެކަމަކު، މިއަދާއި ހަމައަށް އެއްވެސް  މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވީމާ އެކަން މަޖިލީހަށް

ނޑު  މައްސަލައެއްވެސް ހުށަހެޅިފައިއެއްނެތް އެކަން އެގޮތަށް އޮންނަ އިރުގައިވެސް. އެކަހަލަ އަޅުގަ
މައްސަލަތަކުގައިވެސް  ބެއްނެތި އަދި ސަބަބެއް އޮވެގެންވެސް އަދި ކުދިކުދިދަންނަވާނީ ސަބަ

ޑިމޮކްރެސީގެ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ދުނިޔޭގެ  އެކަހަލަކަމެއް ނުހިނގާނެއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
 ކެނީ.ޑިމޮކްރެސީއާއި އެއްގޮތަކަށްނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވާހަކަދެއް އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި އޮންނަ

އަޅުގަނޑުމެން މިދެއްކެނީ  މީގެކުރީގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތީ ނަމޫނާ ޑިމޮކްރެސީއެއް. މިހާރުވެސް
ނޑިއަށް  ނަމޫނާ ޑިމޮކްރެސީއަކާއެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރާ ނޑުގެ އުނިސިކު ވާހަކަކަމަށް އަޅުގަ

ން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރުގައި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މިތާނގައި މިހެން ހުންނަވާއިރުގައި
ނޑަށް  އިޙްސާސްކުރެވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ކަރާމަތާއި ޢިއްޒަތް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާކަމެއް. ނޑުމެންގެ  ދެމެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ
އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރައްވާނެ  ނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.މަސްއޫލިއްޔަތެއް. މިމަޖިލީހުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ބިރުގަންނަނީ. މެންބަރުން ތިއްބަވާފާނެކަމަށް.  އެހެންކަމަށްވީއިރުގައި، ކޮންކަމަކަށްތޯ އަޅުގަ

މެންބަރަކަށްވެސް  ވަނަ މާއްދާގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 82ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ވާހަކައެއްނެތް. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  މުގެ ވޯޓެއް މަޖިލީހުގައި ނަގާނަމަ ތަޙުޤީޤުކުރާއިތުބާރުނެތްކަ

 އޮވެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ އެއިރުން އެކަން އެވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޢިއްޒަތާއި ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާއެއް

އެްެހެން މިދެނެވީ  ކަމަކަށޭ. ޤަދަރު އަދި ކަރާމާތް ހިފެހެއްޓުމުގެބަދަލުގައި އެކަމަށް އުނިކަން އަންނަ
ނުވަތަ ބަހުސަކާއި ލައިގެންކަމުގައިވިޔަސް  މަޖިލީހުން އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުނީމާ އެކަމަށް ބަހުސަކާއިނުލާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ  ވަކިގޮތަކަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ނިމުނީމާ އެކަން ނިމޭނެ. އަޅުގަ
އަދުލުވެރިގޮތަށް. އެއިރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު  އެންމެ އަޢްލަބިއްޔަތު ތަބާޢަވާނީ

ޝަކުވާ  އިތުރުވެގެންދާނެ. އަދި، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކަމެއްކުރުމުގެ އެތައްގުނައަކަށް
ދޭތެރޭގައި އިތުރަށް  ކުރައްވާ ނުވަތަ ކުރައްވަން ގަސްތުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަކަށްވެސް އެކަމާއި

އުނދަގޫކޮށް ދަތިކުރި މިންވަރަކަށް  ށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތެއްނޯންނާނެ. މިކަންޝަކުވާކޮ
ޝަކުވާއާއި އަދި މެންބަރުން ހިތުގައި އުފެދޭ  މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ދޭތެރޭގައި ކުރެވޭ

ނޑަށް ފެންނަނީ. މިކަމުން އިތުބާރާއި ގަދަރު ހިންހަމަނުޖެހުން  އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށްއުފު  51ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ،  ލުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އިތުބާރާއި ގަދަރު ގެއްލިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަ
ރަނގަޅުގޮތެއްކަމުގައި މިފެންނަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި  ވަނަ މާއްދާ މިއޮތްގޮތަކީ ވަރަށް 2ވަނަ މާއްދާއާއި 



ނޑުމެން ވިސްނާނުލާ ފާސްނުކުރީ.  ވަނަ މާއްދާވެސް 51ރައިސް،  ވަނަ މާއްދާގައި އެއޮތީ  51އަޅުގަ
 ޖަލްސާއެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް އެގަވާއިދާއި މަޖިލީހުގެ

ދެން ހަދަންވީގޮތަކާއި  ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފިނަމަ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެންގެވޭނެގޮތާއި ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގުމުން
އްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި އަތުވެ އަދި މެންބަރަކު އޭނާގެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް

ނޑުމެން މިތިބީ ފާސްނުކޮށް. މިދެމާއްދާ  ހުށަހެޅޭނެގޮތާއި  ވަނަ ޗެޕްޓަރުގައި 9މިކަންކަންވެސް އަޅުގަ

ކިޔަންޖެހޭނެ  މާއްދާއަކީ އެކުއެކީގައި ފާސްކޮށްގެން އެކުއެކީގައި 3މި  53،  52،  51މިއޮތް 
ނ ނޑުމެން މި މާއްދާއެއްކަމަށް އަޅުގަ މާއްދާއެއްކޮށް ކިޔާނަމަ މިހާރު  3ޑަށް ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި  މިމަޖިލީހުގައި އުފެދިގެން މިއުޅޭ ޚީޔާލުތަފާތުވުން ކުޑަވާނެކަމަށް އަޅުގަ
 ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓަށް ނަގާފައި ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް

އެކަން އެއީ މަޖިލީހުގެ  ހުށަހެޅުމުގެ ޖާގައެއްނެތް. ހުށަނުވެސްއެޅޭނެ. އަދި، ގަވާއިދާއި ޚީލާފުވެއްޖެއްޔާ
ނެގޭނީ. އޭގެ ފަހުގައިވެސް ޢަމަލު  ތެރޭގައި ހިނގާ ކަމެއްގައި ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ފުރަތަމަ

ޖެހިއްޖެއްޔާވެސް ދެން، ވަކި ދޭތެރެގައި ހިންހަމަނު  ނުކުރައްވައިފިއްޔާ އަދި ނިންމަވާ ނިންމުމަކާއި
 އެމައްސަލަ ދާނީ. އެވެސް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭގޮތަކަށް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި

ނިންމުމަކަށް މިވަނީ.  އޮތްކަމެއްނޫން. އޭގެ ފަހުގައި މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ
ބެއްލެވީމާ ރަނގަޅަށް  ނަ މާއްދާ ރަނގަޅަށްވަ 51އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްނެގޭނީ 

ނޑައެޅިގެން މަޖިލީހުގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެއަށްވުރެ މާސީރިއަސް މާބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ކަ
 އެގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގަވާއިދާއި ޚިލާފް ތަކުރާރުވޭ

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގެން ނޫނިއްޔާނިންމަވައިފިހިނދެއްގައިކަމަށް މެން 
ނޑައެޅިގެން ޚިލާފުވެއްޖެކަްަމަށް ފެނިވަޑައިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ މެންބަރުންގެ  ކަ

ނޑައެޅިގެން ދޭހަވާ މައްސަލަތަކުގައި. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައިވެސް  ޙައްޤަކަށް އިޚްތިރާމްނުކުރާކަމަށް ކަ
 ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އުސޫލެއްނޫން މިއޮތީކީއެއް. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށްވާތީ ގޮސްދިގު ބަހުސަށް 

ހިނދުން ހިނދަށް  އެމަނިކުފާނުގެ ޤަދަރު އެންމެ ބޮޑަށް ހިފެހެއްޓޭނީ މަޖިލީހުން ވަގުތުން ވަގުތަށް
ތި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމެއްނެ  އެމައްސަލަ ނިންމާގޮތެއް ކަނޑައެޅުންކަމަށްވާތީ އެގޮތަށް މިއޮތީ

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު އެހެންނާވެސް ނަގާގޮތަކީ. ދުނިޔޭގެ  ނިންމާގޮތަށް މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އެއީ
ހަތަރު  ތަންތަނުގައިވެސް މިކަން މިކުރަނީ އެހެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ މީހުން ތިން އެހެން

ކަންތައްކުރާގޮތްގޮތްވެސް  ނުގައި މީހުންސަތޭކަ އަހަރުވީއިރުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމް އޮތްތަންތަ 
މިޤަބޫލުކުރެވެނީ ޑިމޮކްރެސީ މިދަންނަނީ  ކަމުނުދާވާހަކަ މިތާނގައި މިދެކެވެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނޑުމެން އެކަންޏޭ. އެއީ، ދުނިޔޭގެ އެހެން އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެނގޭކަމެއްނޫނޭ. ދިވެރާއްޖޭގެ  އަޅުގަ
ނަވާނީ އިންސާނީ ތަޖްރިބާއަކީ ހަމަ އެންމެ އެއްގޮތަކަށް ކުރެވޭ ދަން ޙާލަތު ތަފާތޭ. އަޅުގަނޑު



ދިގުވެގެން  މިނިޓަށްވުރެވެސް 11ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު  އެއްޗެކޭ.
ނޑު ވާހަ ހިނގައްޖެ އިނގޭތޯ. އެވާހަކަ ދަންނަވާލިން. އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު ކަ އިބްރާހީމް އާދެ، އަޅުގަ

ވަނަ  52ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: މާއްދާއާއި  ވަނަ 51ނިންމާލަނީ. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަކީ 
ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށޭ. މިދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ތަންތަނުގެ  މާއްދާވެސް މިހާރު ލިޔެވިފައިއޮތީ

 ނިންމަވާފައި އުސޫލުތަކަށް ބަލައިގެން ކޮމިޓީއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށްފައި ގަވާއިދުތަކާއި

ފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ  އޮތްގޮތެކޭ. މިއީ އެންމެ އިންސާފްވެރިގޮތޭ. ދެން، މިއަދަދު މަދުކަމަށް
 82ވޯޓެއްކަމަށް ވޯޓުނެގޭ އުސޫލެއްގެ މަތިން  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން އިތުބާރުނެތްކަމަށް

ރަށް ދެން ޖައްސާލުމަކުން އަޅުގަނޑުގެ އިނުން. އެހާކަށްވަ 21ވަނަ މާއްދާގައިވެސް އެއޮންނަނީ % 
 މެންބަރުންނަށް ބަދަލުވާނީ. ޝުކުރިއްޔާ. މާޅޮސްމަޑުލު 22އެއިރުން މިވާނެގޮތަކީ  މައްސަލައެއްނެތް.

ނޑު ކުރިން ހިއެއްނުކުރަން މެންބަރު  އުތުރުބުރީ އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ
ހިނގައިދާނެކަމަކަށެއް. އަދި، މިއުސޫލު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގުވެގެންޢަލީ ވަޙީދު މިބަހުސް މިހާ ދި

ނޑު ޢާންމުވެގެން އެތަކެއް  ހިނގައިދާނެކަމަކަށްވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ވަރަށް އުފާކޮށްފީމު އަޅުގަ
ނޑު ކުރަމުންއައި ކާމިޔާބު ލިބުނު ދުވަސް. މާތް ރަސްކަލާނގެ ކިބަޔަށް  ޒަމާން ވަންދެކަށް އަޅުގަ

މާއްދާގައި ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ  ވަނަ 52ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، الحودهلل. ޝުކުރުކުރަން. 
ރައީސަކު ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވާހަކަދައްކާ ވަކި  ވޯޓެއް ނުވަތަ ރައީސްގެ މައްޗަށް އެހެން

ނޑު  ހަކަފުޅުދައްކަވައިފި.މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން މިކަމާއިބެހޭގޮތުން ވާ މާއްދާމިއީ. އަޅުގަ
ކުރީގައި ނެތް ފުރުޞަތެއް.  ގެ 51ގެ މިކޮޅުން މިފުރުޞަތު މިލިބުނީ ކީއްވެބާއޭ.  51ހިތަށްއަރަނީ 

ނޑުގެ ހަނދާންކުށްކަމުގައި ނުވާނަމަ ނިކަމެތި ނޑާއި އަދި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑަށް ކޮށްލެވޭ ހއ.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރާއި ފާހަގަ މެންބަރުން ޚާއްސަކޮށް އަޅުގަ

 ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންވަނީ އެކި ދުވަސްދުވަހު މަތިން ތަކުރާރުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި އަދި ދެންވެސް

ނޑުމެން މިގޮތަށް ވާހަކަދައްކަވާލަން ބޭނުމޭ. ޖަވާބަކަށް ދެއްވާފައިވަނީ  ރައީސަށް ދަންނަވާފައި. އަޅުގަ
ބޭފުޅުންނަށްވާތީ އިޞްލާޙު ހުށަނާޅާ ބޭފުޅުންނަށް  ށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ހަމައެކަނި ވަނީ ބައެއްއެއިރު ހު

ނުގެންދެވޭނެކަމަށް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތުނެތްކަމާއި އެކަން އެހެން
 ގަމުން ދިޔަގޮތަކަށްމިމަޢުޟޫއުގައި ނޫންދެއްތޯ މިހާރު މިތާނގައި ކަންތައް ހިނ މެންބަރު، މިހާރު

ނޑު ދެން ކޮންމެހެން މިވަގުތު އެއަށް ޖަވާބު  ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން ތިޔައުޅުއްނީ. އަޅުގަ
ނޑު ދަންނަވާނަން.  ނުދޭނަން އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދައްކަވާ ނިމުނީމާ އަޅުގަ

ނޑު މިދަނީ  ބެހޭގޮތުން ވާހަކަކުރިއަށް ގެންދަވަން.  މާއްދާއާއި ވަނަ 52ދެން، މިހާރު އަޅުގަ
ނޑު ބަލާނީ އެގޮތަށް.  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އުސޫލެއްގެ ގޮތުންވެސް އަޅުގަ

ނޑު ކަހަލަ އާދައިގެ މެންބަރު  ޢަލީ ވަޙީދު ދެން، ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ރައީސަކާއި އަޅުގަ



ނޑުވެސް  އި ހުންނަ ތަފާތެއް ނޯޓުކޮށްލެވެނީ ކަމަށް.ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރަކާއި ދޭތެރޭގަ އަޅުގަ
މިހޯއްދެވީ. އެތަނުންވެސް އެބަ  މިމަޖިލީހުގައި ހުއްޓައޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައީސަކު މިބޭފުޅުން

ނޑާއި ރައީސާއި ދޭތެރޭގައި ހުރި ތަފާތު އެ ރައީސް ވިސްނާލެއްވުންވެސް ރަނގަޅު.  އިނގޭ އަޅުގަ
ވަރަށް ރީތިކޮށް ވަރަށް ސާފުކޮށް  3ވާހަކައަކީ ލިޔުމުގެ  ސް، ދަންނަވަން މިއުޅޭޢިއްޒަތްތެރި ރައީ
ނޑަށް އެނގޭގޮތުންވިއްޔާ އެއީ ފުރަތަމައިނުންވެސް މިޖެހެނީ ފެންނަން އޮންނަ  އޮތުންވިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުގެ އަޚް )ރ( އަްަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހީދް އިބްރާހީމް ޝަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލަން. އަޅުގަ
އެކަމަކު، ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއް އެބައޮތްތޯ.  ޒަކީ ހުށަހެޅުއްވި ވަރަށް ފުރިހަމަ ހުށަހެޅުއްވުންތަކެއް.

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި  އިޞްލާޙެއްނޫން އެއަކަށް ވޯޓަށް އަހާއިރުގައި ބޭނުމެއްވެސް ނުކުރެވޭ. އަޅުގަ
 ޙެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތީވިއްޔާރައީސް ކަންތައްކުރެއްވިގޮތަކީ އެއީ. އިޞްލާ މިއޮއްހުރިހާ ދުވަހު

ފަހުގައި ދެން  އިޞްލާޙަލާހަކަށް ވޯޓަށް އައްސަވަނީ. ނެތީވިއްޔާ ޑްރާފްޓަށް އައްސަވަނީ. އޭގެ
ނޑުމެންނަށް ދެއްވަވަނީ ވާހަކަފުޅު ދެއްކުމަށް. އެކަމަކު މިއަދު މިދަނީ އެހެން ގޮތަކަށް. ދެން،  އަޅުގަ

ނޑަށް ދެންނެވިދާނެ  ނޑު ގާ  މިކޮޅަށް 51އަޅުގަ ނޑަކަށް މިކަހަލަ ރޫޙެއް މިއަންނަނީ. އަޅުގަ ތްގަ
ހީފުޅުކުރައްވައިގެނކަމަށް ދަނީ.  އޮޅިވަޑަްިއގަތްފައިކަމަށް ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތެއް ހީކުރަން

ވަނަ މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސްގެ  52ބޭނުންވޭ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން
 ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ޙާސްވެވަޑައިގަންނަވައޭ މިމަޖިލީހުގައި ގެއިތުބާރު ނެތްކަމު 

ޢާންމުނަށް އިވިދާނެ  އެކަމާއިބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުން ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާއަކާއި ބެހޭގޮތުންވެސް
ބޭފުޅުންނާއި މެދުގައި ދައްކާ ވާހަކަފުޅުން އެ  އެއްޗަކާއި ބެހޭގޮތުން. ނޫން ނަމަ ބައެއް އެހެން ބޭފުޅުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް  ޚިޔާލުފުޅުކުރައްވާފާނެގޮތަްަކަށް. ބަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ޢާންމުންގެ
މާއްދާގައި އެބުނީ އެމާއްދާގެ ރޫޙަށް  ވަނަްަ 47ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މަ ފެށިގަންނަނީ. ދެން ކޮމިޓީއަކަށް ބަދަލުވަނީ. ފުރަތަ ބަލާލާއިރުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދެން، އެއަށް އެކޮޅަށް
ނެގޭ  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، އެއިން ބޭފުޅެއްގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ވޯޓެއް ލޮބުވެތި

ކޮމިޓީއަކަށް މި ބަދަލުވެގެން  ނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. އޭގެ ފަހުގަްިއމަރުޙަލާގައިވެސް މިއޮން
ތިއްބަވާ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް  މިދަނީ. ކީއްވެތޯ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގައި
ޚިލާފު ބާރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މާޚާއްސަ  ހީފުޅުވެވަޑައިގަންނަވަނީ އެބޭފުޅުންނަކީ މާއާދަޔާއި

ވިދާޅުވަނީ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ބައެއް ބޭފުޅުންނަކަމަށް. އެހެންވެސް ކަންނޭނގެ ތުކަމެއްއަޙައްމިއްޔަ
ކޮމިޓީއަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެއްޔާ  އެބޭޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކަންނޭނގެ އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި

ނޑަށް ހީވަނި ކަންނޭނގެ އެ ޔަޤީންކަމަކީ އެބޭފުޅުން އަދި ތިއްބަވާނީ ކޮމިޓީގައި. އެއީ . އަޅުގަ
މަޖިލީހަށޭ  މާކައިރީގައިހެންއޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ އެއަށްވުރެ މަރު



އަދި އެހެން  ގެންނަންވީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއްވެސް
އުސޫލަކީ. މިއީ ހަމައަކީ. މިއީ  ންވީ. މިއީމައްސަލައެއްވެސް ރައްޔިތުންގެ ޙާއްޞަ މަޖިލީހަށް އަންނަ

ނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމާއިއެކު ދަންނަވަން  ގޮތަކީ. މިނޫން ގޮތަކަށް ވާހަކަދައްކަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އަޅުގަ
 އެޖެންޑާއެއް އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިޒާމާއިބެހޭނުކުތާތަކުގައިވެސް ބައެއް އެބޭފުޅެއްގެ އަމިއްލަ

 ދުން ނަމަވެސް ރައީސަށްވެސް އަޅުގަޑުމެންނަށް ނިޒާމާއިބެހޭ އެހެން ފަހަރަށް މަދުމަ 

ގދ.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ބުނަންޖެހޭކަހަލަގޮތަކަށް. ޢިބްރާހީމް ސަހީދް ޒަކީ މިއަދު ވާހަކަފުޅުދެއްކުމުގައި
ނޑައެޅުއްވި އެގޮ  މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދެއްކުމުގައި ވިދާޅުވި ނިޒާމާބެހޭ ތަށް ނުކުތާއެކޭ. ރައީސް ނިޔާ ކަ

ޔަޤީނުން  ކަންތައްނުކުރެއްވުމަށް. އެކަމަކު އެކަހަލަ ކިތައް މައްސަލަތޯ މިދަނީ. ހަމަ އެބޭފުޅާ އެގޮތަށް
ކުރިމަތީްަގައި. ޑްރާފްޓަށް  އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް މީގެތެރެއަށް ވަންނާނީކީ ނޫން އަދި ޑްރާފްޓް އޮތް

ނޑުގެ އަޚް ރާހީމް ޙުސެއިން ޝަހީދް ޒަކީ ހުށްހެޅުއްވި އިބް ވޯޓަށް އަހާފައި ނޫނިއްޔާ. އެކަމަކު، އަޅުގަ
 މިމައްސަލަތަކަކީ، ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއިން މިހާރު ގެނެސްފައިއޮތް )ރ( އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ނޑު ހިތަށްއަރާ. ކިހިނެއްތޯ އިނގެނީ މިއަދު ވޯޓު  ޑްރާފްޓްގެތެރެއަށް ވެއްދޭނެނަްަމަ ހާދަރަނގަޅޭ އަޅުގަ
ދެނެވޮޑިގެންވަނީ. هللا ފާސްނުވާނެކަމަށްވެސް.  އިރުގައި އެޑްރާފްޓް އެއޮތްގޮތަށްއެއޮތްގޮތަށް އަހާ

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު )ރ( އަތޮޅު މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  އެހެންވެއްޖެނަ އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީ
ހަމަކަމުގެ ވާހަކަ. ފުރި ވާހަކައެއްނޫންތޯ އެއީ. އެކަމަކު ހުށަހަޅާފައިހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަލައިލާ ބޭކާރު

ރައީސް، ހިންގެވުމަށޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  އެހެްެންވީމާ، ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ޢިއްޒަތްތެރި
ނޑު މިފަހަކަށްއައިސް ޢިއްޒަތްތެރި  އެއްގޮތަކަށްްް ހެއްދަވޭތޯ. އެކަމަކު، ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

 ގެ އެންމެ އަޑިން ހަމަ ޝުކުރާއި މުބާރަކުބާދީސިޔާސަތަށްޓަކައި ހަމަ ހިތު ރައީސް ތިޔަގެންނަވާ

އަޅުގަނޑު މިތާނގައި  ދަންނަވަން. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
ނޑުގެ އަޚް ޢަލީ ވަޙީްީދު ވަރަށް  ދެއްކިވާހަކައާ ބެހޭގޮތުން މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީދު އަޅުގަ

ނޑު ދެންނެވި ދެންނެވުމަކީ  ކަވަމުން ޒަކީރަނގަޅަށް ވާހަކަފުޅު ދައް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެބަދޭ. އަޅުގަ
ނޑު މިމަޖިލީހުގައި ދަންނަވަމުން މިދަނީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށްްް  ވިއަސް އެއީ ޚިޔާލެއްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނުނު ޚިޔާލު. އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ އިދާރާގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލާނަން.  އަޅުގަ
މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުްު ކުރިއަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ދެން ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ހަމަ އެދެން މި ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއާއި މިކަހަލަ ކަންތައް ގެންދަވައިގެންްް އަދި  ގެންދަވާ. އަޅުގަ
އްކަތް ނުކުރައްވާށޭ ދަންނަވަން. ނުގެންދިއުމަށް ތިޔަބޭފުޅުްުން މަސަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ނޑަށް ނަންގަވާފައި  އެބަފެނޭ މިހާރު މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރުވެސް އަތްޕުޅު އަޅުގަ
ނޑު ކުރީވެސް ދަންނަވާފައި އޮންނާނީ މިހާރު  އިންނެވިތަންްް. ދެން އެހެން ނަމަވެސް އަޅގަ

ނޑުމެން މިޖަލްސާގެ ކަންތައްތައް އެންމެ މިއުޅެނީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާޔަށް.  ބޮޑަށް ނުހިގައިގެން އަޅުގަ



އަންނާތީ. އެހެންވީމައި، އެގޮތަށް ގެންދިއުން  ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ އަނެއްކާ ނިޒާމައި ބެހޭނުކުތާ
ނޑު މިހާރު ހުއްޓާލައިފީމޭ. ނޑު އެހެނެއް ނާރުވަމޭ. ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިނގޭތޯ.  އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅު މި އާދެ، އަޅުގަނޑު އަދަކު ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ
ކަމުގައި ވިއަސް.  ޚިލާފްވީކަމަށް ތިބޭފުޅުން ވިދާޅުވެގެން ތިބޭފުޅުން ގެންދަވާނެ ގޮތަށް ގެންދެވި ގަވާއިދާ

ކަށްފަހު( ގެންދަވާ. )ވަގުތުކޮޅަ ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަ ކުރިއަށް
ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު އިށީނދެ ވަޑައިގެންނަވާށޭ އިނގޭތޯ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

ނޑު މިދަންނަވަނީ އިށީނދެ ވަޑައިގެންނަވާށޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު އަރިއަހުން  އަޅުގަ
 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިމޭރުމުންކުރިއަށް ގެންދަވާ. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  އެދެން ވާހަކަފުޅު

ނޑު މާދިގު ވާހަކަތަކެއްްް ދައްކާކަށް މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ނެތިން. ނޑުވެސް ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަ އަޅުގަ
ފާސްވެ ދެންޖެހިގެން އޮތް މައްދާއާއި ހިސާބަށް  ހަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިމާއްދާ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މަވެސް މިހާ ގިނަދުވަސް ތަކެއްވަންދެން އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށްއެހެންނަ  ދަތުރު ކުރެވޭތޯ ބެލުން.

ދަންނަވާލީ.  މަސައްކަތްކުރަމުން ގޮސް ކާމިޔަބުނުވެ މިއަދު ކާމިޔާބުވީމަ އެކަން ފާހަގަ ކުރަމުން
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ޢަމަލާއި ބަސް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ އެއީ އެއްޗެއްކަމުގައިވާނެ. ޢިއްޒަތްްްތެރި ރައީސޭ މިއަދު  އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ނޑު އަސްލުގައި  މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ރައީސެއްކަމުން އަޅުގަ

 އެއިރެއްގައި ދައްކަނީކީއެއް ފަހަރެއްގައިވެސް މީހަކަށެއްނޫން. އެއީ ތިގޮޑީގައި މިމާއްދާގައި މިވާހަކަ

ދައްކާއިރު އަބަދުވެސް  އިށީދެ ވަޑައިގެންއިންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އަސްލު ޤާނޫނީ ބަޙުްުރުވަްައިގައި ވާހަކަ
އެއަންނަނީ މީހާ. ފަހަރެއްގައި  މިހުސްވަނީ ގޮޑި. މިއިސްކުރަނީ ވެސް ގޮޑިއަށް. މީހާއެއްނޫން.

ށް ގޮސްފި ކަމުގައިވާނަމަ އިންތިޙާބް ތަކަކުން އެއްވަރަ އެކަށީގެންވޭ މިމަޖިލީހުގެ އުމުރު ކުރީގެ މަޖިލީހާ
 އިންތިހާބް ކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ތިންވަރަކަށް.............. ރިާޔސަތުން މިމަޖިލީހުގެ ރައީސް

އެދިވަޑައިގެންނަވާތީ  ވާހަކަދެއްކެވުން: މ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަށް
މެންބަރު އަޙްމަދު އާދެ، އަޅުގަނޑު  ޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( މުލަކަތޮޅުފުރުޞަތު އަރުވާނަން. )ނި

މައްސަލައަކީ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: މިމަޖިލީހުގެ  ނިޒާމައިބެހޭ ނުކުތާއަކަށް ނަގަންްްއުޅުނު
 ވާހަކަ ދައްކަދައްކަވާ ހުންނަވަނިކޮށް އެމެންބަރަކު އަނެއްކާ ކުރިން ވާހަކަދެއްކި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު

އެއީ ނިޒާމީ  މެންބަރަކު ދެއްކި ވާހަކައަކަށް އެމެންބަރަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވުން
ނޑުމެން ބޭނުން މިތާ ބޭބޭފުޅުން  ނުކުތާއެއް. އެގޮތަށް ފުރުޞަތެއް ނުދެއްވޭނޭ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަ

ސް ޙާލެއްގައި އެގޮތަށް ޖަވާބުދެމުން ގެންދަން. އެއްވެ ވާހަކަދައްކަވާއިރު ހުރިހާ ވާހަކައަށް
 އިނގޭތޯ. އެއީ ވަރަށްބޮޑު ނިޒާމި ނުކުތާއެއް. އެހެންވެއްޖެކަމަށް  ހައްދަވައިގެން ނުވާނެ

ޖަވާބުދޭން ފަށާފާނެ.  ވެއްޖެކަމަށްވަންޏާްާ ކޮންމެ މެންބަރަކު ދެއްކެވި ވާހަކައަށް އަނެއް މެންބަރަކު



ދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ ތިޔަވިދާޅުވި ނުކުތާ ރިޔާސަތުންވާހަކަ އިނގޭތޯ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް.
ނޑު ނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑު ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ  ފާހަގަކުރަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އެރުވީކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީއަށް އަޅުގަ
ނޑު ހަމަ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަށް އޭނަގެ ވާހަކަ އަޑުއަހާލާފައި އަނެއްކާ ހަމަ ރ.  ޖަވާބުދޭކަށްނޫން. އަޅުގަ

ފުރުޞަތުދީގެން ކުރިއަށް މިގެންދަނީ. އެއީ ނިޒާމީ ނުކުތާއާއި  އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް
ނޑު މިގެންދަނީ ހަމަ  ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ނޑަށްފިޔަވަޅެއް ނުވެސް އަޅަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ  އަޅުގަ

މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު  ފެނިގެން ގަވާއިދުގައި އޮތްގޮތަށް މިގެންދަނީ. އާދެ، ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ދެއްކެވުންްް އެދެން. މާޅޮސްމަޑުލު  ކުރިއަށްގެންދިއުން އެްެދެން. މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު

ހޭގޮތުން ވާހަކަ ކުރިއަށް މެންބަރު ޢަލީ މާއްދާއާއި ބެ އުތުރުބުރީ އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު
ނޑުގެ މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރު މިކަހަލަްަ ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަޙީދު މިގެންދަނީ.  އަޅުގަ

ބަހުޘްކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ  ގުޅުންހުރި އެހެން މިސާލުތައް ނުވަތަ އެހެން ވާހަކަ ނުދައްކާ ޙަޤީޤަތުގައި
އެހެނެްެއްނޫން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުން ކަމަށް  ތު ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާނުދާނެ.ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަ

ހަމަ އިޞްލާޙު ލިޔެގެން ތައްގަޑެއްގެ ތެރެއަށް ގެނެސް ހަމަ  ވެއްޖިއްޔާ ހަމައެކަން އެދަނީ ޕޮއިންޓަށް
 ހެންއަންނާނެ.އެކަމަކު މިވާހަކަދައްކަން ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި މި ޕެއިޑްއޭ ޖަހާލެވިދާނެ.

ރައީސަކަށް  ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ތާއީދުކުރެވެއޭ
އެބޭފުޅެއްގެ އިތުބާރު ނެތްނަމަ  އިންނަބޭފުޅަކުވެސް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް

މަ އެއަބުރާ ގެނައުން. އެއުސޫލުއެއީ ހަމަ ކަމަށްވާނަ  ނުވަތަ ރައީސް ކަމުގައި ބަހައްޓަން ނުފެންނަ
އެގޮތުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތްވެސް އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތެކޭ.  ރަނގަޅު އުސޫލެކޭ. ދެންހަމަ 

ނޑުގެ ހަމަ ހުރިހާވެސް ވާހަކައަކީ. އެހެން ހުރިހާ މިއީ ވާހަކައެއްވެސް  ޖުމްލަކޮށް ބުނަންޏާ އަޅުގަ
ހިގާދިޔަ ގޮތުންނާއި އެއްކޮށް މިގޮތަށް  ތަކުގެ އަލީގައި ކަންތައްތަްެއްދައްކަވަން މިޖެހެނީ މިވާހަކަ 

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެން ގަވާްާއިދުގެ މާއްދާތައް ފާސްކުރަން ލިބުނުނަމަ  ބަހުޘްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ
ނޑަށް ދެންނެވޭނީ ނޑުމެންނަށް ހެދުނީހޭ. އެކަ އަޅުގަ  މުންވަރަށް ރަނގަޅު ކަމުދާ ޤަވާއިދުތަކެއް އަޅުގަ

ގެންދިއުމުގެ  މިފުރުޞަތު ނުލުބި މިފުރުޞަތު ހަނި ކުރައްވާފަ ހަމަ ވަރަށް ހަރުކަށި ގޮތަކަށް
ނޑު މިއަދު މިވާހަކަދައްކަން މިތެދުވީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް  ސަބަބުންނޭ ހަމަޔަޤީނުން އަޅުގަ

ށް. އެކަމުން މިއޮންނަނީ ހަމަ މިގޮތަ ގައިވެސް  3ފެންނަގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާ ފާސްކުރި ލިޔުމުގެ 
މިޢަމަލުކުރެވެމުން މިއައީކީ މިއާއި އިދިކޮޅަށް.  ވަނަ މާއްދާއަށް 51މިއޮތްހުރިހައި ދުވަހަކު 

ނޑު ތާއީދު  އެހެންވީމައި، މިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން މިކަމުގެ ރޫޙަށް އަޅުގަ
ކަމަށް  ބަރުންވެސް އެބޭފުޅުން ވަކިކުރެވޭނެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ކުރާ މިންވަރަކީ

ނޑައެޅިގެން ނެތްނަމަވެސް މުޞްތަޤުބަލުގައި އެބޭފުޅުން އިންތިޙާްާބު ކުރެއްވި އަދި  ޤާނޫނުގައި ކަ



ދަންނަވާއިރުގަވެސް އައްޔަންކުރި ފަރާތް ވަކި  އައްޔަން ކުރެއްވި ފަރާތް އަބަދުވެސް ދެން މިހެން
ފަރާތަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތްކަން  ރިކުރެވޭނެ ގޮތްއޮވޭ. އިންތިޙާބުކު

ކަމެއް  އަންގައި އެކަމުންްަ ދުރުކުރެވޭނެ އުސޫލެއްއެއީ ހަމަ އަބަދުވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ އެފަރާތަށް
ނޑު ދެކެމޭ. ނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އަދިނެތް. އެހެންވީމާ، އެއްވެސް  ކަމަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ މެބަރުންނަށްވެސް ޚާއްސަ  ގެ ތެރެއިން އެކަހަލަގޮތެއް އޮތީވިއްޔާ ރައްޔިތުންގެހަނިދާއިރާއެއް
މަޖިލީހުގެ ރައީސަށްވެސް އޮންނަންޖެހޭނޭ. ވަޒީރުންގެ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށްވެސް އަދި ޚާއްސަ

ބާރު ނެތް ކަމުގެ އެފަދަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގައި އިތު  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް
މަޖިލީހުގެ  އޮންނައިރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން އެހެން ދަރަޖަތައް ބެލެވޭނީ ވަޒީރުންގެ ވޯޓުނެގެން

އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ.  މެންބަރުންގެ ދަށުދަރަޖައެއްކަމަށް. އެހެންކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ނުވާންވީ
ދެންމެ އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްކެވި  :ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. ރިާޔސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 

ދަންނަވާލަންޖެހޭ މީގެކުރީންވެސް މާއްދާ ހުޅުވާލާފައި އެމާއްދާއަށް  ވާހަފުޅާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު
 ފުރުޞަތު އަރުވަން. ގިނަ ފަހަރަށް މާއްދާތަކަށް ތަފާތު އިޞްލާޙުތައް ހުރުމާއި އެކު ވާހަދައްކަން

ވާހަކަނުދައްކަވާ ވަރަށް  ޞްލާޙުތަކުގެ މައްޗަށް. އިޞްލާޙެއްނެތް މާއްދާއަށްވާހަދައްކަމުން ދިޔައީ އި
ގެންދެވީ. އެހެންވީމައި، އެއްގޮތަކަށްވެސް ދެން  ކުރުކޮށްލައްވާފައި ބައެއްބޭފުޅުން ނިންމަވާލެއްވުމުން

އްޔާ އަނެއްކާ މާއްދާއާއި ދޭތެރޭގައި ވަކިގޮތެއް މިތަނުން ނުނިމިއްޖި  އެހެން އެކަން އޮވެފައި އަނެއްކާ
އެއްގޮތަކަށްވެސް  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުންވެސް އޮވޭ. މިހާރުވެސް ހަމަ އެހެންވާނީ. އެހެންވީމާ، އަލުން

ނޑު  ކުރިންވެސް ފުރުޞަތު ނާރުވާ ގެންދެވީ އެވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން އެއީ ނޑު ހަމަ އަޅުގަ އަޅުގަ
ކީ. އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް ޚާޒިރުވެ އޮތީ ދަންނަވަންޖެހެނީ އެހެންނެއްނޫނޭ އެކަންތައް ގެންދެވިފައި 

އަޅުގަނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މެންބަރުން. ދެން 75ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 
 ޖަމީލަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާދެ،هللا ފަތުޙުއް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑު މެންބަރު ފަތުޙު ވާހަކަދައްކަން ހުރި ކަންތައްތައް މިހިރީ އެހެންނަމަވެސް  ފާހަގަކޮށްގެންهللا އަޅުގަ
ކަހަލަގޮތަކަށް މިދަނީ. ޖަލްސާގެ  އެޗޭނުގެ ބޮޅުތައް ޖަމީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެޑެމުން

ނުކުތާތައްވެސް ހިސާބަކަށް އޮޅިގެން ގެއްލެމުން މިދަނީ. އާދެ،  ކަންތައްތައދާްާގޮތުން ފޯކަސް ކުރަންވާ
ނޑު  ފަހަރު ވާހަކަދައްކާ. ކުރީފަހަރު ވާހަކަދެއްކި އިރުވެސް އަޅުގަނޑު މުޅި  މީ ދެވަނައަޅުގަ
މިމާއްދާގެ ހުރި  ބެހޭގޮތުން މިއޮތް ގޮތަށް ނުފެންނަ ވާހަކައަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ދެއްކީ މާއްދާއާއި

ނޑުމެން 2ބައެއް ނުކުތާތަކުގެ ވާހަކަ. ދެން  ށް ބަޙުޘްކުރަމުން އެކި ގޮތްގޮތަ  ދުވަސް ވަންދެން އަޅުގަ
ނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި ވިއްޔާ  މިގެންދަނީ މިޤާވާއިދުއޮތް ހަމަމާއްދާއަކަށް ވާތީކީ ނޫން. އަޅުގަ

 އުޞޫލުތަކާއި ވާހަކަތަކާއި ޞުްުރުޙީތަކާއި މިހުރިހާއެއްޗެކާއި ބެހޭގޮތުން މިމާއްދާގެ މިއެކުލެވިފައި ހުރި

ނޑުމެން ދައްކަން ބޭނުންވާ އެހެން  ދިގުވެގެން މިދަނީ.  ވާހަކަތައްވެސް ހުރުމާވެސް އެކީގައި ވާހަކައަޅުގަ



ނޑު ކުރީދުވަހުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އަޅައިގަނެގެން ހިތް ހަްަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ  އާދެ އަޅުްުގަ
ޙިލާފް ވުމުގެ ކަންތައް އެކުށް ނުވަތަ އެތުޙުމަތު.  މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި މިއޮތް ޤާނޫނު އަސާސީއާއި

ނޑު ހިތަށްއަރާ ދެން އޮތް އަނެތް އެއާއި  ދެކަންތަކާއި އެއްވަރު ކުރެވިގެންދާތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ވަރަށްބޮޑު ލުޔެއް  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޙިލާފް ވުމުގެބައި މީގެ ތެރެއިން ރިމޫވް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ
ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޤަވާޢިދުގެ އަޅުގަ ލިބިގެން ހިގައިދާނޭ. އެހެންވީމާ، ދެން މިއަންނަ ކަންތައްތަކަކީ

އެބަހެދޭ. އަދި މަޖިލިސްގެ މެންބަރުންނަށް އެމީހުްުންނަށް  ވާހަކަ. ގަވާއިދު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް
ނޑު ހަމަ ޚިޔާލެއްގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް  އުނިކަމެއް އޮތުމާ މިވާހަކަ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން މިކަމާއި ދޭތެރޭ  ކުރެއްވިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ  ގައި ވިސްނަވާލައްވަން އެބައި ރިމޫވްއަޅުގަ
ކިހިނެއްވާނެބާއޭ، ކިހިނެއްވާނެތޯއޭ ޢިއްޒަތްތެރި  މީގެ ތެރެއިން ވަކިކުރެވިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ

ނޑު ނެތިން. އަދި  މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. ކޮންމެހެން އޭގެ މެރިޓްގައި ޑިބޭޓް ކުރާކަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން އަޅާކިޔަން ބަލާލާނަމަ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ މިވާގޮތަކީ ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަ ރައީސާއި  އަޅުގަ

ނޑުމެން އަޅާކިޔަން އެހެން ގޮތްގޮތުން ރައީސް  ބެހޭގޮތުން މިންގަޑުތަކެއް ބޭނުންކުރާއިރުގައި އަޅުގަ
ނު އަސާސީ ނޫނިއްޔާ ތަކުގައި ނުވަތަ ޤާނޫ އެނަން ކިޔާފަ ހުރި މީސްމީހުންނާއި ދޭތެރޭ އެކި ލިޔުން

ނޑުމެން މިގެންނަނީ ބާއޭ. ނޫނިއްޔާ  އެނޫން ޤަވާޢިދު ތަކުގައި ލިޔެފައި ހުރޭ. ނޑުތައް އަޅުގަ އެމިންގަ
 އެއްމެންބަރަކު ވިދާޅުވީ ފަދައިން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޕާލިމެންޓުތަކުގެ ނުވަތަ އެހެން ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު އެންމެ ޤައުމުތަކުގެ ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ކަންތައް ފުރަތަމަވެސް  ކުރަނީ ބާއޭ. އަޅުގަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވުރެވެސް  ވިސްނައިގަންނަނީ ޚާއްޟަ މަޖިލީހަކީ ހަމަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހެކޭ.

މަޖިލީހަށް އޮނަނާނީ ހަމަ ޚާއްސަ ޤަވާޢިދެކޭ. ޚާއްޞ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހޭ. އެހެންވީމާ، މިޚާއްޞަ
ނޑު ތަކެކޭ. ނޑުމެން އަތަކުމާގިނަ އެހެންވީމައި،  މިންގަ  އަޅާކިޔަން ބަލާލައިރުގައި އަޅގަ

ނޑުމެން މިޤަވާޢިދު ހަދާއިރުގައި ފޯކަސް ކުރަންވީ އެއްޗަކީ.  އެއްޗިއްސެއްވެސްނެތޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
ނޑުމެން އެދީފަްައި އޮތް އިތުބާރު ނިގުޅައި ގަތުމަށްޓަކައި މެދުވުރިވާ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބާތޯ.  އަޅުގަ

ޤަވާޢިދާއި ޙިލާފްވުން ނޫނީވިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިމަޖިލީހުގެ އެސަބަބުތައް
އުނިކަމެއް ކުރެވުން. އެހާހިސާބަށް ނިންމާލުން ކިހިނެއްވާނެބާއޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ  އެއޮންނަ ޚައްޤުތަކަށް

ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ  އި އެހެންޚިލާފް ވުމާއި ނޫނީ ޤާނޫނު އުޤޫބާތުގެ މާއްދާއަކަށް އަނެކަތި ކުރުމާ އާއި
ނޑުމެން ނުދައްކާ އިތުބާރުގެއްލުމުގެ ޙުދޫދުގެ ނޑުމެން ފޯކަސްކޮށްގެން  މީގައި އަޅުގަ ތެރެއަށް އަޅުގަ

ހިންގަވާށޭ. އެހެންނޫން ކަމަށްވަންޏާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް އިނގޭތޯ  ގޮތެއް ހެދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމާ
 ފޮނުވިއަސް އަލުންމިތަނަށް ގެނެއަސް އިޞްލާޙުތަކެއް ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއަށް އަނެއްކާވެސް

ނޑަކަށް ހަމަ ނުވިސްނޭ އެއްވެސް ކޮޅެއްގައި ޖެހޭނެ ކަމަކަށެއް. އަދި  ހުށަހެޅިކަމުގައި ވިއަސް އަޅުގަ
ނޑުމެން މިދައްކާ ވާހަކައާއި ޚިްިޔާލުތަކާއި އެތާގައި ބަޙުޘް  ޑްރާފްޓްކޮމިޓީ އެއްވެގެންތާ އަޅުގަ



ނޑުގެ އެއް ޚިޔާލު. ދެން އަނެއް ނުކުތާއަކަށް  ދެ އެހެންވީމައި،ްި އެއީކުރެއްވޭނީވެސް. އާ އަޅުގަ
ނޑުމެން  11އިން ސައްތަ % 11ގައި  11/1ބަޙުޘްކުރެއްވީ  ބޭފުޅުން ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަ. އަޅުގަ

މަތީ  ކަމުގައި ވިއަސް. ނޫނީ އެއަށްވުރެން 11ކަމުގައިވިއަސް % 4/1މައްސަލައެއްނެތް އެ  މާބޮޑު
އުޞޫލީ އެއްބަސް ވުމަކަށް  ދެއް ކަމުގައި ވިއަސް އެއާއި ބެހޭ ގޮތުން އެްަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސްއަދަ

ނޑު  ހިތަށްއަރާ ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން އަނެއްކާވެސް  އައިސްސަ. ނާންނަ ކަމަށްވަންޏާ ކިހިނެއްބާއޭ އަޅުގަ
ނޑު ހިތަށް މިތާގެ ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރެ  ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް ނިންމަވާނީ. ވިއްޖެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

 އެއާއިބެހޭ ގޮތުންވެސް އުޞޫލީ އެއްޗެއް ނިންމަން ވެއްޖެހެން. ދެންމިއަންނަނީ މުޅި އަރަނީ

ބަލަންވާތޯ  މިޕްރޮސެސްއަކީ ތަޙްޤީޤުގެ ޕްރޮސެްެސްއެއްތޯ އެހެންވީމައި، ކޮމިޓީއަކުން ފުރަތަމަ
އެއްޗެއް. އެވެސް އުޞޫލީ  ސް ޚިޔާލުތަފާތުވާބަލާލަންވީ. ނޫނިއްޔާ ސީދާ ވޯޓަކަށް ދާންވީތޯ. މިވެ

ނޑުމެން ގޮތެއްްް ނިންމާލައިގެން ނޑުގެ ހަމަ  ކަމެއްގޮތުގައި އަޅުގަ ކުރިއަށް ގެންދަމާ ހިންގަވާށޭ. އަޅުގަ
 މައްސަލައެއްނެތް ކޮންމެގޮތަކަށް ނިމުނަސް އެމަޖިލީހުގެ އިޙްތިޔާރުގައި އޮންނާނެ ޤަްައިމުވެސް މާބޮޑު

ފުރަތަމަދާންވީ ކޮމިޓީއަކަށްތޯ.  އާއި ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމެވުން. އެހެންވީމައި،ކަމެއް މިޕްރޮސެސް
ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މިދަންނަވާލި ދަންނަވާލުން އެއީ ޤާނޫނު އަސާސިއާއި ބެހޭބައިގައި  ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެއަށްވުރެ ރިމޫވް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ ސިމްޕަލް  ދެން އަޅުގަ
 ވިސްނިދާނެހެން. ދެން މިކަހަލަ ނަޒަރަކުން ގެންދާކަމަށްވަންޏާ ދެން އެކަމަކުވެސް ގޮތަކަށް

ނޑުމެން މިތިބީ މުޅިން އަމިއްލައަށް ބަދެވިގެން މިތިބީ. އެދެންނެވުނު ނުވަތަ ލިޔެވުނު ނަންބަރު  އަޅުގަ
ން ބޮޑު މުގޯއްޔެއް އަޅާފަ އޭގެވަށާ ނިކަ މިއޮންނަގޮތަށް ފާޑެއްގެ މުގޯއްޔެއް މިއަޅަނީ ތަންކޮޅެއް 3

 2އެއަށް އިޞްލާޙެއް. ދެން އެއިޞްލާޙެއް ބަޙުޘްކޮށްފައި އަނެއްކާ  މިއެބުރެނީ. ޑްރާފްޓުގެ ފުރަތަމަކޮޕީ
 އިޞްލާޙުތައް ފޮނުވާ މިކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެއްޗެއް ފާސްނުވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ވަނަ ޑްރާފްޓަށް

ވާހަކަދެއްކެވޭ  ޅުވެނީ. އޭގެވެސް ތަރުތީބެއް މިއަންނަނީ ފުރަތަމައަނެއްކާވެސް ފްލޯރ ބަޙުޘް ހު
ދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފަ  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަ

ލިސްޓު އެހެންއޮއްވާ އެދޭތެރެއިންވެސް އަނެއްކާ ފުރަތަމަ  ދެވަނައަށް ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅުންގެ
ނޑު ހިތަކަށް  ހަރަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފަ ބޭފުޅުންނަށްްްވެސް ފުރުޞަތުލިބޭ. ދެން އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް އެއްހިސާބަކަށް ހުއްޓޭނެހެނެއް ނުވަދޭ  12ގަޑީގެކަށި  މިބުރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ
ހުއްޓޭނެ ކޮންމެވެސް  ދިޔައިމަ ހަމަޔަށް 6ހަމަޔަށް ނޫނީވިއްޔާ  3ހަމައަށް ދިޔައީމަ ނޫނީވިއްޔާ 

އެޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރީން ފާސްކޮށްފައި އޮތް  ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަލުން އަމަޖައްސައި.
 ޫރާޅަލން. ކްޮނމެއަކަސް އަވަސްކުުރމަކީ އަޅަުގނޑުމެން........ ފާސް ކުރުންވެސް އޭރުވެސް

ނޑު ހަމަ އެހެން ހެދީރިޔާސަތުންވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅު ޢިއްޒަތްތެރި  ގަ
ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް  މެންބަރުވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން މި މަޢުޟުގެްެ މިމާއްދާއާއި



އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭއެއްޗަކީ މިމާއްދާގެ  ގެންދެވުން އެދެމޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާދެ،
ގަނޑުމެންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން މިއުޅޭ އުޞޫލީ އަޅު هللاމިހާރު މިހިރަ މެންބަރު ފަތުޙު

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އެކަންތައްތައް ތަކާއި ދޭތެރޭގަ ގޮތެއް ނިންމައިގެން ނޫނީވިއްޔާ ކަންތައްތައް. ޖަމީލު

ނޑަކަށް  ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއަށް އަނެއްކާ ދެކެވޭ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ގޮއްސި ކަމުގައި ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަ
ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީންވެސް އެއްޗެއް އެކުލަވާ  ޔެއްނުވޭ އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނިކުންނަ ގޮތަކަށްހި

ފާޅުކުރެވިފައި ހުރި ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާފަ އެއަށް ކޮންމެވެސް  ލެވޭނެހެނެއް. އެހެންވީމާ، މިހާރު
ނޑުއަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފަ އެނިންމުން އެއުޞޫލީ މިކަންތައްތައް.  ގޮތެއް މިދަންނަވާލީ ދެތިން  އަޅުގަ

އިން  11ވާހަކަ. އަނެކައްޗަކީ އަދަދު  ކަންތަކުގެ ވާހަކަ. އެކައްޗަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޚިލާފްވުމުގެ
ނޑުމެން ގެންގުޅޭ  ސައްތަ ތޯ. ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްތޯ. ދެން ހަމަ ޤާއިމުވެސް އަޅުގަ

 ތޯ. މިހެން 3/2ނީ އަޤްލަބިއްޔަތު އެއުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ފާސްކުރަންޏާ އޮންނަޖެހޭ އުޞޫލަކީ ކަމެއް

ނޑު ކަންތައްތައް. ދެން އޮންނަނީ ތަޙްޤީޤުގެ ޕްރޮސީޖަރެއްތޯ މި ނޑުމެން މި  ހުރި މައިގަ އަޅުގަ
އެއާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ކޮންމެވެސް  އިންޓްރޮޑިއުސް މިކުރަނީ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ނޑު މިކަންތައް  އިގެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީގޮތެއް ނިންމަ ކުރިއަށްދާން. އެއީ އަޅުގަ
ނޑު އިތުރަކަށް ޚިޔާލެއް ދަންނަވާކަން ނެތިން.  އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ  ހުށަހެޅުމެއް. އަޅުގަ

ގެން ގުޅި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ޝުކުރިއްޔާ.
ނޑުމެން މިތާނގައި މިހާތަނަށް ނޑުމެންނަށް މި  ކުޑައެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން. އެއީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ޚިޔާލުތައް ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ގެންދަނީ  ގެންދެވޭގޮތަކީ މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރެވުނީމަ އެ
ވާފައި ހުރިގޮތަކާއި، އެއަށް އަދި ގިނަބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަ ގެންގޮސްގެން ހަމަ އެޚިޔާލުތަކުގެ ތެރޭން

 ގޮތެއްވެސް ހޯދޭތޯ ބަލާއިގެން އަލުން ޑްރާފުޓް ކޮތްގެން ގެންނަނީ. އެގޮތަށް މިހާރު އޭގެހަމަ މެދުމިން

ދުވަހު އެގެން ދެވުނު  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅަށް ފޮނުވިފައިވާނެ މީގެކުރިން އިހަށް
ބައްލަވާލެއްވީމާ، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ހުށަހެޅިފައިހުރި ހުރިހާ މާއްދާތައް ވަނަ މާއްދާގެ ކުރިން 51

އެހެންވީމާ، މި މާއްދާވެސް މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވާ  މައްސައްކަތް ކުރެވިފައި ހުރިގޮތްވެސް.
ނޑައެޅުން އެއީ މީގެކުރިން  ނުދެއްވައިފިނަމަ އެ އުސޫލުން ދާނީ. ދެން އުސޫލީ ކަންތައް ކަ

ނޑުމެންއަ  ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތެއްނޫން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ފުރަތަމަ ގޮސްގެން އެގޮތް ޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު  ކާމިޔާބުވޭތޯ މައްސައްކަތް ކުރާނަން. އިރާދުފުޅުކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެ. ދެން އަޅުގަ
ޒަށް. މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢަލީ ފާއި މިއަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ވަނަ މާއްދާގެ ބަހުޘްގައި މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒު  52ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، 
ނޑުމެން  ނިމިގެން ދާއިރު، ދެއްްްކުނު ގިނަ ވާހަކަތަކުގެ ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަނަ ދުވަހެއް 2އަޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނާލާ ޤަބޫލުކުރެވުނު  މައްޗަށް ނޑުމެންނަށް ބޮރޯވަމުން މިދަނީއަޅުގަ  ގޮތަކީ އަޅުގަ



ނުފޫޒު ހުރި މީހަކު  ދެރަްަސޮޑާ، މޮޅުސޮޑާގެ އުސޫލުގެ މައްޗަށޭ. ބޮޑު މީހަކު ނުވަތަ ބާރުގަދަ މީހަކު
އެޅުމުގެ ވާހަކައެއް. އާދެ، އަޅުގަނޑު  ކަމެއް ގޯސްކޮށް ކޮށްފިނަމަ އެކަމެއް ބެލުމުގެ މަގަށް ހުރަސް

ތިޔަ ގޮޑީގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކާއި މެދު މައްސަލައެއް  ސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކީއެކަމުގައި ހަމަގައިމުވެ
ހުށަހެޅޭ ސަބަބުތަކަކާއި ގޮތްތަކެއް އެބަހުރި. އެފަދަ ހާލެއްގައި އެކަމުން  ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެމައްސަލަ

ބަރީޢަ  ކުންއުޅުމަށްވުރެން އެކަމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ހަމަޔާއި އިންސާފުގެ މަތިން އެކަމަ ރެކެއް
ނޑީގައި އިންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގަދަރު އުފުލި  ވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތަކަށް ފުރުޞަތު އޮތުން އެއީ ތިޔަ ގޮ

ހައިބަތު ބޮޑުވެ އިތުރުބާރު ބޮޑުވެގެން ދާނެ ގޮތެކޭ.  ޢިއްޒަތްބޮޑުވެ، މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ތިޔަ ގޮޑީގެ
ނޑު ބުރަވާނީ އުޞޫލަކަށް ވެގެން ވާނީވެ އަދި ޑިމްކޮރަސީގެ ރީތި ސް އެކަން. އެހެންކަމާއިއެކު އަޅުގަ

ނޑަށް ވަނަ 52 ހީވާގޮތުގައި ކަމަކަށް  މާއްދާ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މިއޮތްގޮތަށް އޮތުން. އަޅުގަ
ވަޑައިގަންނަވާކަށް ޖެހިވަޑައިގެން  ކުރިމަތި ލައްވައިގެން އެކަމަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ

ކަމެއް ނުކުރައްވާނަމަ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުޖެހޭ ގޯސްކޮށް ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވާކަށް 
ކަމަކަށް ހުރަސް އެޅުމަކަށްވެސް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން  ވިސްނުން ގެންގުޅެއްވާނީ އެފަދަ

ނޑީގައި އިންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި ގެންގުޅެއްވާނީ ބޭފުޅަކު  އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލާ ބާއްވައިގެން ތި ގޮ
ކުޑަވެސް ޝައްކެތް  ކަމުން ސަލާމަތްވެވަޑައިގަތުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްފައި ބޭއްވުން. އާދެ،އެ

ކަންތައްތައް ކުރަން ގަސްދު  އޮތްކަމެއް ނޫން. މި މަޖިލީހުގައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބައަކު
ބިއްޔަތު ނިމިގެންނެއް ނުދާނެ. މަޖިްީހުގެ އަޣްލަ  ކުރިކަމުގައިވިޔަސްވެސް އެކަމެއް ވަކިގޮތަކަށެއް

ނޑީގައި އިންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކު ގޯސްކޮށް ކަމެއް އެކަމެއްގައި ނެތްގޮތަކަށް.  އެހެންވީމާ، ތިޔަ ގޮ

ނުކުރައްވާ ނަމަކަ.  ކުރެއްވި ކަމަކަށް ބައަކަށް ހަމަ ގައިމުވެސް ނުނިއްމެވޭނެ ގޯސްކޮށް ކަމެއް
ނިމިގެނެއް ނުދާނެ. އަދި ކަމެއް ގޯސްކޮށް  އިންސާފުން ކަމެއް ނިމޭނަމަކަ. އެކަމެއް އެ ގޯސްގޮތަކަށް 

ވަންޏާ ނިމިގެން އެދަނީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރެއްވި ކަމަށް މި  ކުރެއްވިކަމަށް ނިމިގެން ދިޔަކަމުގައި
މާއްދާ  ވަނަ 52އަޣްލަބިއްޔަތު އެކަން ޤަބޫލުކުރާތީ. އެހެންކަމަށް ވުމާއިއެކު ޑްރާފުޓުގެ  މަޖިލީހުގެ

މިއުޅޭ މަޤްޞަދުތައް ހުރިހާ  ނޑު ޤަބޫލުކުރާނީ މި މާއްދާއިން ޙާޞިލުކުރަންމިހާރު މިއޮތްގޮތް އަޅުގަ
ޑްރާފުޓް ކުރެވިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ،  އެންމެންނަށްވެސް ފުރިހަމަކޮށް ޙާޞިލުކުރެވޭ ގޮތަކަށޭ

ނޑު އަދިވެސް އެއްފަހަރު ވަނަ މާއްދާ ޑްރާފުޓް  52ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތެއް މިއެދުނީ  އަޅުގަ
ވޯޓަކަށް  މިއޮތްގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ބުރަވެވޭތީ. އެގޮތަށް އެވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް. ވިފައިކުރެ

ނޑު ވޯޓުވެސް ދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ. މިލަދުންްްމަޑުލު  އައްސަވާއިފިނަމަ ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަ
ނޑުވެސް ން މެންބަރު ލުބްނާ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަ  ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަ

ނޑު ޒާހިރު  ވަނަ މާއްދާގައި 52މުޙަންމަދުްު އުޅުނީ  މިހާރު މިކުރެވެމުންދާ ބަހުޘް އާއިމެދު އަޅުގަ
 ގެ )ށ( ބަލައިލީއިރުގައި އޭގައިބުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 1ވަނަ މާއްދާގެ  47 ޙުސައިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ



ކޮމިޓީއަށް  އެކަންތައްތަކަށް ތަޙްޤީޤް، ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށްބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް. ވީމާ 
އޮފް ނޯކޮންފިޑެންސެއް  ނެގިކަމުގައިވިޔަސް ޙާއްޞަ މަޖިލީހެއްގެ ރައީސަކު، ރައީސަކާއިމެދު ވޯޓް

ނުޖެހޭ ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީ އަކަށް ގެންދާކަށް  ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ނިންމާކަށް
ރައީސްގެ މަޤާމަށް މާދެރަގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރެވޭނީ. އެއީ  ހެދުމުން ވަކި ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް. އެގޮތަށް

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 52ތިއްބަވާނީ ވަރަށްމަދު ބޭފުޅުން. އަނެއްކާ ގަވާއިދުގެ  ކޮމިޓީއެއްގައި

ން ވަގުތުގައި ކޮންމެހެ ކަމެއް ބަލާލެވިދާނެ މަޖިލީހަށް މަޖިލީހުގެ 3ކަމެއް ބަލަންޖެހޭ. އެ  3އެބަބުނޭ 
ބުނަނީ ވަރަށްބައިވަރު ވަރަށްބޮޑެތި  ގެ )ށ( ގައި 1ވަނަ މާއްދާގެ  47ކޮމިޓީއަކަށް ދާކަށްނުޖެހޭ. 

މުޙިންމު ކަންތައްތަކެއް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް. ވަރަށް ފުންކޮށް  ކަންތައްތައްތަކެއް. ވަރަށް ބައިވަރު ވަރަށް
ކޮންމެހެން  ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީ އަކާއި ދިރާސާތަކެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، އެމާއްދާގައި ބުނާ ކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެން އަޅާކިޔާކަށް ނުޖެހޭ.  މިކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 52އަޅުގަ
ނޑަށް ނޑަށް  މަޖިލީހުން ނިންމިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ ފެންނަނީ. މަޖިލީހުން ނިންމިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 މިފަދަކަމެއް ބަލަންޏާ ތަޙްޤީޤް ކުރަންޏާ ތަޙްޤީޤް ކުރެވޭނެވެސް ހަޤީޤަތުގައި ފެންނަނީ، މަޖިލީހަކީ

ނޑަށް  ތަނެއް. އަދި ގޮތެއް ނިންމަންޏާ ގޮތެއްވެސް ނިންމޭނީ ހަމަ މި މަޖިލީހުން ކަމަށް އަޅުގަ
ހުށަހެޅިފައެއްނުވޭ. އިޞްލާޙެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. މިހާރު މިމާއްދާއަްަކަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި  ވާނަމަ އެ އިޞްލާޙެއް ވަނީ އަނބުރާހުށަހެޅިފައި  ގެންދަވާފައި. އަޅުގަ
ވަނަ  52ވަނަ މާއްދާ. ވީމާ،  52ޑްރާފުޓުގައި އޮތްގޮތަށް އެ  ވަނަ މާއްދާ. އެއީ 52ހަމައެކަނި އޮތީ 

 ދަނީއިޞްލާޙްތަކެއް ނުވަތަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ނުވަތް ޚިޔާލުތަކެއް ހުށަހެޅެމުން މި މާއްދާއަށް

ނޑަކަށް ނޭނގެ ކިހިނެއްކަމެއް. އެއީ  ނޑުމެންނަކަށް 52އަޅުގަ ވޯޓެއް ނުނެގޭ.  ވަނަ މާއްދާ އަށް އަޅުގަ
ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅެއްނަމަ ޚިޔާލެއް  ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު ފުލޯރ މި ހުޅުވާލަނީ ބަޙްޘަށް. ވީމާ، ޚިޔާލެއް

ނޑުމެންނަށް ޑްރާފްޓަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮންނަން ޖެހޭނީ، މީގެ ކުރިން ރައީސް އަޅުގަ
ފުރުޞަތުގައި. މިފުރުޞަތަކު ނެތް ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި.  ޚިޔާލުހުށަހަޅުއްވަން ދެއްވި

ގެންދަވާފައި.  ބޭފުޅަކުވަނީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލު އިއްޔެނޫން އިހަށްދުވަހު އަނބުރާ  ޚިޔާލުހުށަހެޅުއްވި
ނޑު ހިތަށްއެރީ ޢިއް ދަންނަވާލާނަމޭ. އަދި މަޖިލީހުގެ  ޒަތްތެރި ރައީސަށް މިވާހަކަވެސްވީމާ، އަޅުގަ

މާއްދާގެ ބަހުޘް މިދާގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ވަނަ 52އެޓެންޝަނަށް މިކަން ގެންނާނަމޭ. ދެން 
ފާސްވާނެކަމެއް ނުވަތަ ނުވާނެކަމެއް. ހަމަގައިމުވެސް ފާސްނުވެއްޖިއްޔާ  ވަނަ މާއްދާ 52ނޭނގެ 
ޢިއްޒަތްތެރި  ރާފުޓިން ކޮމިޓީއަށް. ޑްރާފުޓިން ކޮމިޓީގެ މައްސައްކަތް ހުރިގޮތް މަޖިލީހަށް ޑް ދާންވާނީ

އަޅުގަނޑު ދެކެން. މިވީ  ރައީސް ދެންނެވުމަކީވެސް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ވާޖިބެއްކަމަށް
ތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަ އެންމެފަހުން މަޖިލީހުގެ ޑްރާފުޓިން ކޮމިޓީ.... ރިޔާސަތުން 

ދުވަހު  3ގެންދެވުން އެދެން އިނގޭތޯ. މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އާދެ،  މަޢުޟޫގައި ވާހަކަ ކުރިއަށް



ނޑު  ވެގެން ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ނުބޭއްވި އޮތްވާހަކަ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ބާއްވަވަން އަޅުގަ
ޙުސައިން މިކަމާއި  ރިހާބޭފުޅުންވެސް ޒާހިރުދަންނަވާލަން ބޭނުން މަޖިލީހަށް. މަޖިލީހުގެ ހު

ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖެހިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް  ވިސްނާއިވަޑައިގަންނަވާ ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީ އާކުރައްވަ
ނޑަށް ފެނޭ. ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން... ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަނުދެއްކެވުން  މި މަޢުޟޫގައި ވާހަކަދައްކަވަން. އިތުރަށް ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ އެދެންހަމަ އަޅުގަ
ނޑު އެދެން އިނގޭތޯ. މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ނޑު ހަމަ  އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ދާނީ  ލުބްނާ މުޙަންމަދުްު ވަނަ މާއްދާ ފާސްނުވެއްޖިއްޔާ މެންބަރު 52މަޢުޟޫއަށްްް ވާހަކަ މިދައްކަނީ 
ނޑު ޒާހިރު ޙުސައިން މިދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ވާންއޮތްގޮތަކާއި މެދު ޑްރާފުޓިން ކޮމިޓީއަށޭ  އަޅުގަ

ނޑު މި ވާހަކަދެއްކެވުން: ވާހަކަދައްކަނީ. ގަވާއިދު ކޮމިޓީވަނީ މަޖިލީހުން އުފައްދަވާފައި. ވީމާ،  އަޅުގަ
ނ ނޑު ހިތަށް އެރީ. އަޅުގަ ހަމަ ފެންނަނީ ގަވާއިދު މިހާރު ޑްރާފްޓް  ޑަށްމިވާހަކަ ދަންނަވާލާނަމޭ އަޅުގަ

ޕްރޮސެސްތައްވެސް އެބައޮތް ހާމަކޮށްފައި. ވަރަށް ސަރީޙަކޮށް  ކުރެވިފައި އޮތްގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް.
ނޑު ތާއީދުކުރަން. އަދި އެގޮތަށް ވޯޓުދެއްވާ އެއޮތީ. ވީމާ، ބޭފުޅުން  ޑްރާފްޓުގައި އޮތްގޮތަށް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޑްރާފްޓިންގ  ފި ކަމަށްވަންޏާ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށްދާނީވޯޓުދެއްވާނެ. ނުދެއްވާއި
ނޑު ހިތަށްއަރަން. މައްސައްކަތް ކުރިއަށް  ކޮމިޓީއާއި ދޭތެރޭ ގޮތެއްްް ނިންމަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އަޅުގަ
 މީގެކުރިންވެސް ދަންނަވާލިން މިހާރު މި މާއްދާއަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުނީ އެހެން މެންބަރުންނަށް

ތާއީދުކުރެއްވެން ނެތް ބޭފުޅުން  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ހީފުޅުކުރެއްވިޔަސް ކުރާނެ ކަމެއްނެތް. ޙަޤީޤަތުގައި
ވަގުތުގައި. މިއަށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް މިގެންދަވަނީ މި ތާއީދު ކުރެއްވެއްނެތް ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވަމުން

 އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ މިއަށް ގެންނަން ފެނުވަޑައިގެން އިޞްލާޙެއް އޮތީވިއްޔާ ނުނިމިއްޖީވިއްޔާ ދެން

އެއްގޮތަކަށްވެސް  ހުށަހަޅުއްވާ އެވާހަކައަށް އެފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެފުރުޞަތު ނާރުވާކަށްނޫން
ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ އެވިދާޅުވާ  ތަށް ފާސްކުރަންމިއުޅެނީކީ. މިހާރު މި އޮތްގޮ 

 ޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ މިވެނި ސަބަބަކާއި ހުރެއޭ. އެހެން ވިދާޅުވެ މިވެނިތަންކޮޅެއް  އަދި އެހެންހައްދަވަން

ފުރުޞަތުގައި އެ އޮތްނަމަ މިއަށްވުރެން ރަނގަޅުވީހޭ. އެހެންވިދާޅުވެ އެހެންވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ.
ނޑު ހަމަގައިމުވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން މިގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ،  އަޅުގަ

ނޑު ހީފުޅުނުކުރައްވާ ގަވާއިދާއި ޚިލާފު ގޮތަކަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި  އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ
ވެސް ހީފުޅު ނުކުރައްވަވާށޭ. އާދެ، އެހެންގެންދަނީއޭ. އެހެން އެއްގޮތަކަށް  އޮތްގޮތަކާއި ތަފާތު ގޮތަކަްަށް 

ޝަރީފަށް.  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނީ މާލެ އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ދެން
ނޑު ހިތަށް އަރާ މަނިކުފާނު ތި ކަންތައް އިބްރާހީމް  މާލެއަތޮޅު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ލަނަފުސަށް ވިސްނާލަބައްލަވާށޭ ތި ކަންތައް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިއްޝަރީފް ކުރައްވަނީ ކިހިނެއްތޯއޭ. އަ



ބޭރުވެގެން  ޖަމީލް މަޢުޟޫއިންްްهللا ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަތުޙު ކުރައްވާގޮތް.
ން ބޭރުވެވަޑައިގެންނެވިކަން ވިދާޅުނުވެ، އަމީ  ވަޑައިގެންނެވި އިރުވެސް މަނިކުފާނަކަށް އެ މަޢުޟޫއިންްް

ކުރެއްވީމާ ވިދާޅުވީ މަޢުޟޫއިންްް ބޭރުވީއޭ. ލުބްނާ ޒާހިރު ދެންމެ  ޢާންމު ތެދުވެވަޑައިގެން އިޝާރާތެއް
ނޑު ނޑު..... ރިޔާސަތުން ހަމަ އަޅުގަ  ހުއްޓާ ދެފަހަރަށް އެވިދާޅުވަނީ މަޢުޟޫއިން ބޭރުވީއޭ. އަޅުގަ

ނޑަށް ދަން އަޅުގަނޑަށް ސީދާ އަމާޒު  ނަވަންޖެހޭވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްވެސް އަޅުގަ
މިފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މާއްދާއަށް  ކުރައްވައިގެން ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑު

ނޑު  ވާހަކަދައްކަވަން. އެގޮތަށް ގެންދަން އެދޭވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މާލެއަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް އަޅުގަ
ނޑު  އަށް ގެންދަން މިއުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާއްދާއަށް ކުރި މި އަޅުގަ

ތ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލީ މި މަޖިލީހުގައި މަނިކުފާނު ކަންތައް ކުރައްވާ ގޮތުގެ ވާހަކަ.
އް ހައްދަވާ އެބަކުރައްވާ ވަކި މެންބަރަކަށް ވަކިގޮތެ މެންބަރު ރިޔާޟް ހަމަ ދޭތެްެރެ ދޭތެރެއިން އެކަން

ނޑުމެންގެ މި  އަނެއް މެންބަރުންވެސް އެބަވިދާޅުވޭ ވަރަށް އެކަހަލަ ކަންތައް. އެހެންވިމާ، ވާހަކަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދަންނަވާލަން  އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރައްވާތީ ވިދާޅުވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ
ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގައި ހިނގާދިޔަ  ޢަފީފް ބޭނުންވަނީ ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއެއްނޫނޭ އަދި ކަންތައް  ބޮޑުކަންތައް ހިނގާ މިދިޔައީ ރައީސަކު ހޮވުމުގައޭ.
ފެށުމާއިއެކު މިމައްސަލަތައް މާބޮޑުވާނޭ. މަނިކުފާނު މިހާރު  އޮންނާނެ ގޮތަކީ. ޤާނޫނުއަސާސީއެއް

 ޖެ ތިމަންނަ ވަރިހަމައޭ ޤާނޫނުއަސާސީ ޙިލާފްވިޔަސްްް ތިމަންނަ ނުދޭނަމޭވިދާޅުވެއް  އަމިއްލަފުޅަށްވެސް

ނޑު  ނިޒާމުގެ ނުކުތާއެއް ކޮން ޙައްޤެއްތޯ އޮތީ މަނިކުފާނު ނުދެއްވަން. މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ
ވާ އާދެ، އަޅުގަނޑު މީ ތިޔަބޭފުޅުން ވިދާޅު  ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ ގިނަބޭފުޅުން  ހުރިހާ އެއްޗެއް އަޑުއަހަން އިންމީހެއް. އަޅުގަ
 ގިނަބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ގޮތަށް. އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް

ނޑު ދެންމި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ  އެދިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ މައްސައްކަތް ކުރާނަން. އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ބަޙުޘްގައި މިހާތަނަށް ވާހަކަދައްކަވާނެ އެންމެ ފަހު

ތަސްމީން ޢަލީ. މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު
ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މެން  ރައީސް. ނޑަކީވެސްއަޅުގަ މިމާއްދާ  ބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން އަޅުގަ

ކަމަށް މި މަޖިލީހުގައި ކުރީ  ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ދުވަހުގައި  2އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުގައި ވޭތުވެދިޔަ  ދުވަހެއްގައި ވާހަކަދައްކާފައިވާ މެންބަރެއް.

ނޑު ހަކަތަކަށްދެކެވުނު ވާ  ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. އާދެ، އަޅުގަ

ނެގުމުގެ ޖާގަ  އެއްގޮތަކަށްވެސް ވާހަކަދެއްކީކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް
ތުގައި ކަންކަން ނުވަތަ ނަހަމަ ގޮ  ބާއްވަން ނުފެންނަ މީހެއްގެ ގޮތަކުނޫން. އަދި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް



ވާހަކަދައްކާ ކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެފަދަ  ކުރާފަރާތްތައް އާދެ، މަޖިލީހުގެ މި މަޢުޟޫގައިްި
ކަމަށްވަންޏާ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު ނާޅަން ތަރުހީބުދޭ މީހެއްގެ ގޮތަކުންވެސް  ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރައްވާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ގަވާއިދާއި ޚިލާ  ނޫން. ފަރާތަކާއި ދޭތެރޭގައި  ފަށް ކަންތައްތައް ކުރަންޏާ އެކުރާއަޅުގަ
ނޑު ފަދަ މި މާއްދާ މިހާރު  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ އުސޫލުތަކެއް އޮންނަންވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ވާހަކަދެއްކި ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް އެއީ  މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ނުފެންނަކަމަށް
ފިޔަވަޅުނާޅާ  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ކުރެއްވީމާ، އެކަމަށް  މަޖިލީހުގައި

ނޑު ހަމަގައިމުވެސް  ދޫކޮށްލަން އެދޭ މެންބަރުން ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެއީ އަޅުގަ
ނޑު ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފްވާހަކަ ނޑު ދަންނަވަ  އަޅުގަ ން ބޭނުންވަނީ. ތަކެކޭ އަޅުގަ

ނޑަކީ ހަމައާއި އިންސާފަށްވެސް ލޯބި ނުކުރާ މީހެއްނޫން. ހަމައެގޮތުން ހަމައާއި  ހަމައެގޮތުން އަޅުގަ
ނޑުމެން މި ގަވާއިދުވެސް އިންސާފްވެސް  ހިފެހެއްޓެންޖެހޭނެ. އަދި އެކަމަށް ފަހިވާގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންއެކުލަވާލާ ފާސްކުރަންވާނީ. އެހެންނަމަވެސް މިމާއްދާގައި  ހިމާޔަތްކުރެވޭތޯ މިބަލަނީ  އަޅުގަ
ނޑުމެން ތެރޭއިން ހަމަ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ ޚިލާފަށް ދާކަމަށް  މެންބަރުންކޮޅަކަށް ގަވާއިދާއި އަޅުގަ

މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން އެކަމާއި ބަޙުޘްކޮށް.  ތުޙުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު
 ހޭގޮތުން ބަޙުޘްކޮށް އެގޮތުން ދޭތެރެދޭތެރެއިން މި މަޖިލީހުގައި ވަގުތުއެކަމާއި ބެ އޭގައި

އެގޮތަށް އައިކަމަށްވިޔަސް  ހޭދަކުރަންނުޖެހޭނެ ގޮތަކަށް މިމާއްދާ ބައްޓަން ކުރެވޭން އައުމުގެ ބޭނުމުގައި.
ނޑުމެން މިމާއްދާ ނޑު ހިތުން އެއަންނަ އަޅުގަ ހަޤީޤަތިގައި  އެކުލަވާލެވިގެން އަންނަންވާނެ ގޮތަކީ އަޅުގަ

 ގަވާއިދާއި ޚިލާފް ކަންތައްތައްތަކެއް ކުރައްވާފިއްޔާ އެކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ނޑު ވާހަކައާއިގެ ބޭނުމަކީ މިސާލަކަށް މިދެންނެވިހެން މަޖިލީހުގެ  އެޅޭނެގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
ޔަވަޅު ނާޅާ ދޫކޮށްލުމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެކަން ފި ރައީސް ގަވާއިދާއި ޚިލާފް ކަންތައްތައް ކުރުމުން

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ނޑުމެންގެ މިމަޖިލީހުގެ މިވީ އަހަރެއްހާދުވަހުގެ ތަޖްރިބާއަށް އަޅުގަ  ބޭނުންވީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ ގަވާއިދާއި ޚިލާފުގެ ތުޙުމަތު ތަކާއި މިކަހަލަ ކަންކަން  ބެލީމާއި އަޅުގަ
ނޑުމެން ނަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ  ގާނީ ނިޒާމީ ނުކުތާތަކުގެ އަދަދަށް ބަލާލިޔަސްއަޅުގަ

ނޑު ހިތުން މި  ތުހުމަތު ކުރުމުގައި ހުރި ފަސޭހަކަން. އެއީއަކީ އެރޫހުގައި މިކަން ދިއުން އެއީކީ އަޅުގަ
ނޑުމެން ހަމައެގޮތުން މި  މަޖިލީހުގެ މައްސައްކަތަށް ނޑު އެންމެ ފަހިވާނެ ގޮތެއްނޫން. އަޅުގަ އަޅުގަ

ބޭނުންތެރި  ވާހަކަތަކަށް ބަލާލާއިރުގައި އެބައިވޭ ކޮމިޓީގެ ބޭނުންތެރި ވާހަކައާއި، ކޮމިޓީގެ ދެކެވުނު
ނޑުމެން ނަމޫނާ ލިބިގަންނާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަވެސް  ކަމާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ދުނިޔޭގެ ތަޖްރިބާއިން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ދެކެވިފައިހުރި މި މަޖިލީހުގައި މިވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ވާހަކަތަކަށް ބަލާލިމާ އަޅުގަ
ނޑުމެން މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރެވިފައި ހުރިގޮތާއި އެބައިނގޭ މިކަންކަމުގެ  ރޫޙާއި މިކަންކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ އަދިވެސް  ދެކެވިފައިހުރި ވާހަކަތަށްވެސް. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާކަމަކަށް ވިސްނާފައި އަޅުގަ



ނޑަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭދަންނަވަންޖެހެނީ އަ މިމާއްދާ މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރާކަށް. އެހެންވީމާ،  ޅުގަ
 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރިޔާސަތުން އެވާހަކަދަންނަވާލަން

 ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މިމާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ފުރަތަމަ މާއްދާ މަޖިލީހުގެ
މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅި  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ވަގުތު މިހާރު ނިމުނީކަމަށް ބަލާނަން. ދެން

ނެތްނަމަވެސް އިޞްލާޙެއްނެތި މާއްދާއެއް އޮތްގޮތަށް އޮތީމަ، އެ  ތާއީދުވެސް ލިބިފައިވޭ. އަދި އެހެން
ވަނަ  12 އޮންނަގޮތަކަށް ވާތީ ގަވާއިދުގެ ފާސްކުރައްވާތޯ ބައްލަވަން ވޯޓަށް ދެންނެވުން އެއީ މަޖިލީހުން

ނޑު  ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އެ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން 52ދެލިކޮޕީގައި  ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ އަޅުގަ
އަރިހުން. އާދެ ގެންދަވާ ކުރިއަށް. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(  ދަންނަވާލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ނޑު އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އަރިހުން ޢިއްޒަ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ
 ޢަލީ ވަޙީދު މިވޯޓު ނެންގެވުމުގައި އެބޭފުޅަކު ވޯޓު ނަންގަވާގޮތް އެނގޭނެ ގޮތަކަށް މެންބަރު

ނޑު ނުހޯދިނަމަ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަގާ ދެއްވަން. އެހެންދެންނެވި ގޮތަކީ މި ފުރުޞަތު އަޅުގަ
ނޑަށް މިހާރު ހީވާގޮތުން ވެއްޖިއްޔާމިވާހަްަްަކަ ނުދެ ޑްރާފްޓް ކުރަން މިތިއްބެވި  އްނެވޭނެ. އަޅުގަ

ވަގުތުކޮޅެއްގައި އެބޭފުޅުން އެގޮތަށް އެކަންތައް  ބޭފުޅުންވެސް ވޯޓުްު ނުދެއްވާނެ. އެހެންވީމަ މިހާކައިރި
 މެންބަރުން ތިއްބަވާ 25 ކޮންބޭފުޅެއްތޯ މިއަށް ވޯޓު ނުދެއްވަނީ. ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުރައްވަނީ ކީއްވެތޯއޭ.

ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ  ތަނެއްގައި އެބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މެޖޯރިޓީ މިއަށް ވޯޓް ނުދެއްވައިފި ކަމަށްވާނަމަ
ނޑު އެދެން ރިޔާސަތުން  ގޮތާމެދު ޝައްކުއުފެދޭްޭ. އެހެންވެގެން އެކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ޅެއްގެވެސް ވޯޓުދެއްވާ ގޮތް އެނގޭގޮތަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ބޭފު  ފުރުޞަތު ދެއްވަވަން ހަމަ ކޮންމެ
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްގައި ދެން ތި ހުށަހެޅުއްވި )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ  ހުށަހެޅުއްވުމެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ހިތްއޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ
ބެލިދާނެ ނުވަތަ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން  އެގޮތަށް އެދިވަޑައިގަންވާ ނުވަތަ ހައްދަވާފިއްޔާ ބޭފުޅުން

އެކަންތައް މިގެންދަނީ ވަކި ގޮތަކަށް މިހާތަނަށްވެސް މިއައީ.  މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވާއިދުގައި
ނޑަކަށް ނުފެނޭ. މާއްދާއަކަށް ވަކި ގޮތެއް ހެދުން އެއީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއްކަމަށް އެހެންވީމަ ވަކި  އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ މިހާރުވެސް މި އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ޤަޞްދުކުރާ ވާހަކަ  އެހެންވީމަ، ހަމަ އަޅުގަ
ނޑު މި  ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ މިހާރު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު  52ގައި ޤަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ  ވަނަ 2ދަންނަވާލަނީ ވޯޓަށް. އާދެ، ޤަވާއިދުގެ 
ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.  ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން 

ވޯޓު  72 ވޯޓުދެއްވުން] ވޯޓުގެ ނަތީޖާ: ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:[ ޝުކުރިއްޔާ.
 2މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ވީމާ ޚާއްޞަ 41 ވޯޓު ނުދެއްވާ: 31ދެއްވީ: 

ފާހެއްނުވި. އާދެ މިހެން ދިމާވީމަ ދެން  ވަނަ މާއްދާ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް 52ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ 



އެ މިމާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުން. އެހެންވީމާ،  އަނެއްކާވެސް މިއޮންނަނީ މި މަޖިލީހުގައި
 އަޅުގަނޑު އަރުވާނަން. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ކުރީގެ މާއްދާތައްވެސް ގެންދިޔަ ފާޅުކުރުމުގެ ވަގުތު

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މިހާރު މި  ފަދައިން މިކަމުގައި މިވާހަކަފުޅުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން
ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަދި އެބޭފުޅުންނަށް ދެން އެބޭފުޅުންނަ އިދާރީ މޭޒުގައި ނަން ނޯޓްކޮށްލައްވާފައި

ނޑައެޅޭ ކޮންމެސް ނޑައެޅިދާނެ. އެގޮތަށް ވިސްނައިގެން އެކަން ގެންދާނީ. ކަ  ކަހަލަ ވަގުތެއްވެސް ކަ

ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ރިޔާސަތުން  އެހެންވީމަ، އެބޭފުޅުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްލެއްވުން މިހާރު އެދެން. )
ނޑު  ހާރު އެދިވަޑައިގެންނެވިވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންތައް އަޅުގަ

މީގައި ނޯޓު ނުކުރެއްވި އޮތީވިއްޔާ އެބޭފުޅަކު  ދަންނަވައިލާނަން. ފަހަރެއްގައި
މި ދަންނަވަނީ. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިޝާރާތްކޮށްލެއްވުމަށްޓަކައި މިހެން

 އިބްރާހީމް، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު، ދީމުޙަންމަދު މަޖު

އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު، ހުވަދުއަތޮޅު
ކޮޅުމަޑުލުގެ މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު،  މެންބަރު އަދުނާނު ޙަލީމް، ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް،  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު،
هللا މެންބަރު އަޙުމަދު ޝަފީޤް، ފުވައްމުލަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި

ދެކުނުބުރީގެ  މޫސާ ނިޒާރު، ތިލަދުއްމަތީ މުޙަންމަދު، ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަސީޙް
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާދިލް، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ

މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އިބްރާހީމް، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި
هللا ޙަމީދު، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާތީން 

ޢިއްޒަތްތެރި  އައްޑުއަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޠާހިރު، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ނަސީރު،
ދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު، މިލަދުއްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ

އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު، މާޅޮސްމަޑުލު  ޒާހިރު ޙުސައިން، ތިލަދުންމަތީ
މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ، ފުވައްމުލަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުްުބުރީގެ

މިލަދުންމަޑުލު  ދު ޝަރީފް،ފައިސަލް ނަސީމް، ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު،

ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މާލޭގެ ) ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ސަޢީދ.ްު
އާދެ،  ކޮޅަކަށްފަހު( ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް. )ވަގުތު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ނަންތައް މިދަންނަވާލީ މިހާރު މިހެން އެއްފަހަރާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު އުފުއްލަވާލެއްވީމާ،  އަޅުގަ
ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި  އެތަރުތީބަކުންނެއް ނޫން. މި ހަމަ ނޯޓު ކުރެވުނު ގޮތަށް މި

ނޑު އެދެން. އެއީ ދެފަރާތު ދެފަޅި ބައްލަވައިގެން އެ  ޝަކުވާ ނުކުރެއްވުންމެންބަރުން އެކަމާ  އަޅުގަ



އެއްޗެއް  ތަރުތީބަކުން އެގޮތަކަށެއްނޫން އަތްނެގެމުން ދިޔައީކީ. އެހެންވީމާ، އެކަމާއި އުފުއްލާލެއްވި
ބޭފުޅަކު މިހާރު އިތުރަށް އެހެން ހީފުޅުނުކުރެއްވުން އެދެން. ދެންމެ އެނަންތައް ދެންނެވުނު ބޭފުޅުންގެ

ނުދެންނެވުނު ބޭފުޅަކު. އާދެ، ކޮންމެއަކަސް މިއެދިވަޑައިގަތް  އެދިވަޑައިގަންނަވާތޯ އަޅުގަނޑަށް ނަން
ނޑު އިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ. ދެން މިއަދުގެ މިޖަލްސާ ހުރިހާ ބޭފުޅުއްނަށް  ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އަޅުގަ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ، ވަރަކަށް މިނެޓްއިރު. އެހެންވީމާ 15ގައި މިއޮތީ  ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  އަޅުގަ
މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް. އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރިްީ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު 

ވަނަ މާއްދާގެ މުޙަންމަދު  52މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  މެންބަރު ` ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި
ގައި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކޮޕީ )ހ(މަޖުދީ އިބްރާހީމް ދެލި

ހުށަހަޅާ  ޙައްޤުތަކެއްގެ ވާހަކަ ލިޔެފައި އޮތަސް، އަނެއްކާ މުރާޖާކޮށް، ލަފާއަރުވައިގެން މެންބަރުންގެ
ކުރައްވާ ގެނައި  މެންބަރުން އިއްތިފާޤް 41ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް 

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި  ....)ޔައުމިއްޔާއިން އުނިކުރެވިފައި( ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް....
ނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ރަނގަޅު އިބާރާތެއް ނޫންހެން. ޔަހޫދީ  މެންބަރު ދެންމެ ތިވިދާޅުވި ޢިބާރާތް އަޅުގަ

ނޑު އެބައެއް ނުބާ ނިޒާމޭ. އެހެންވީމާ،  އްވާނަން އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ އެއްޗެހިޔައުމިއްޔާގައި އަޅުގަ

ނޑު އެދެން. އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރިްީ އާދެ،... )ޔައުމިއްޔާއިން އުނިކުރެވިފައި(  ވިދާޅުނުވުން އަޅުގަ
ވަނަ މާއްދާގެ  52ކުރިއަށް މިދާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ ހުށަހަޅައިގެން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކަދެއްކެވުން:ބަހުޘްގައި... އިބްރާހީމް ވާހަ 
ނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް މި މަޖިލީހުގައި އެކަހަލަ ޢިބާރާތް ބޭނުންކުރައްވަން ފަހުންވެސް ތިވިދާޅުވީ  އަޅުގަ

އޮތްކަމަށް  ނޭދޭވާހަކަ ދަންނަވަން. އަމުދުން މި މަޢުޟޫއުގައި އެހެން ވިދާޅުވާނެ މާއްދާއެއް
ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެވާހަކަވެސްއެ ނޑަށް ހަމަޖެހޭނީ  އްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑާލަން. އެހެންވީމާ، އެކަން ދެން މިތާނގައި ދަންނަވަން. އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރިްީ  ޔައުމިއްޔާއިން ކަ
މުޙަންމަދު މަޖުދީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފާހަގަކޮށްލެވޭ މެންބަރު ދިވެހި ދުސްތޫރީ ނިޒާމާ ޚިލާފަށޭ.

 އިބްރާހީމް 99މަނިކުފާނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަނެއްކަމަކީ

ހުށަހަޅާ ނުރަސްމީ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ގައި ލިބިދޭ ބާރުގެދަށުން ނުރަސްމީ ގޮތެއްގައި އިޞްލާޙްތަކެއް
ނުގެންގުޅުއްވާކަން. ޢިއްޒަތްތެރި  އްފުރުޞަތުން ނޫނީ މި މަޖިލީހުގެ ފުލޯރއަށް ވަދެވޭނޭ ނިޒާމެ

ޚިޔާލުތަކެއް ލިބިގެން މިދިޔައީ އަޅުގަނޑު ޤަްަބޫލުކުރާ  ވަނަ މާއްދާ އަށްވެސް ރަނގަޅު 52ރައީސް. 
 ވަނަ މާއްދާއާއިގެން 52ވަލްޙިލްމު ފަހުވަސަލީމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ގޮތުގައި އަލްޢިލްމު

ލަފުޒުތަކާ އިބާރާތް  މެންބަރު ފެންމަތި ކުރެއްވި ބަލާޣާތްތެރި މަޝްވަރާގައި އައްޑުއަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި
ވަޒަންކުރެވޭ ނިޒާމީ އުސޫލުތަކެއް މި  ތަކުން އެނގުނީ މިފަދަ ވަގުތެއްގައި ހަމަތަކާ އުސޫލުތަކަށް

ހުށަހެޅުންވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ފްލޯރގައި ނުރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅާ



ނޑު ވަރަށް އިޙްލާސްތެރި ކަމާއެކު ލައްކައިގެ ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަން. ފުރުޞަތަށްތިޔަދެއްވި   އަޅުގަ

މާއްދާ  ވަނަ 52މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ `. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، 
 ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު ދެލިކޮޕީގައި ވާގޮތަށް ފާސްނުވުމުން. އެ އަލުން

މެންބަރުން ޚިޔާލަށް ބޭނުންފުޅު ވާނެކަމަށް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ހަވާލުކުރެވޭއިރު
ޚިޔާލު މި މަޖިލީހުގައި ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންފުޅުވާތީ ދަންނަވާލަން.  ފެންނާތީއާއެކީ އަދި އަޅުގަނޑުވެސް

 ތަ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މޯޝަނެއްމައްސަލައެއްގައި އާދެ، ނޯކޮންފިޑެންސް ވޯޓް ނުވަ މިކަހަލަ

ވިސްނަންޖެހޭ، ނުވަތަ  މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭއިރު އެކަހަލަ މައްސަލަތައް ބަލަމުން ގެންދިޔުމުގައި
ނޑަށް ފެންނަ ބައެއް ނޑު ދަންނަވާލާނަްަން  ވިސްނުން ރަނގަޅުވެދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ ނުކުތާތަށް އަޅުގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިފަދައިން މިކަމަށް ޢި ފުރަތަމަ މި މަޖިލީހުގައިވެސް ބައެއް
އެކަމާ  މަރްޙަލާއެއް ބޭނުންވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯ އެއީ ކޮމިޓީން ވިސްނަވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ތަޙުޤީޤީ

މަރްޙަލާއަށް ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް  ބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވައިފި. މި ތަޙްޤީޤީ
ވާހަކައިގަ މި މައްސަލާގަްައި މިތުޙުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް  ބޭނުންވާކަމަށް މެންބަރުން ދެއްކެވިނުވަތަ 

 އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްވިޔަސް، އެމައްސަލާގައި ދިފާއުވާނެ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްވިޔަސް

އްޤުތައް އެފަރާތެއްގެ ޙަ ދިފާއުކުރުމަށް ވާހަކަދެކެވޭނެ ފުރުޞަްަތުވެސް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަދި އެ
މިނުކުތާއާއި ބެހޭގޮތުން ވިސްނާލާއިރު މަޖިލީހުގެ  ޙައްޤުތަކެއްވެސް ޙިމާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް.

ނުވަތަ  ޕްލިނަރީއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވާއިރު މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު ލިމިޓްކުރުމަށް ޖަލްސާއެއްގައި ނުވަތަ
ޙިލާފުވުމުން އެކަނި މިހާ  އޮންނަނީ އިސްލާމްދީނުގެ އުޞޫލުތަކާއިރެސްޓްރިކްޓް ކުރުމަށް ހަމައެކަނި މި

ފެނިވަޑައިގެންނެވި ވާހަކައެއް އެފަދަ  ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މެންބަރުން ހަމަ އެމެންބަރަކަށް
ގޮތަކަށް އަދި މިއޮތީ މިހެން މިހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި  މައްސަލައެއްގައިވެސް ދެކެވިދާނެކަހަލަ

 ތުޙުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް އެފަރާތުން ދިފާއުގައި ވާހަކަދެއްކޭނެ ގޮތްތަކާއި ރު އެވާހަކަދެކެވޭއި

ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ. ހަމަ އެއާއެކު  ބެހޭގޮތުންވެސް ދެއްކޭނެ މިންވަރާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ވިސްނައި
އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި އެ ޕްލިނަރީއެއްގައި ނުވަތަ ޖަލްސާގައި ވާހަ

މެނުވީ އޭގެ  ފުރުޞަްަތު ދެމުން ގޮސް ވާހަކަ ދައްކާއިރު ވަރަށްގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިގެން ތަރުތީބުން
އަނެއްކޮޅަކީ ކޮންމެބޭފުޅަކު  ތުޙުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަކުން ޖަވާބުދާރީވާނެ ފުރުޞަްަތު ނުލިބިދާނެ. އޭގެ

ނޑުމެން  ތުއެއްޗެއް ވިދާޅުވީމަ ޖަވާބުދާރީ ވާން ފުރުޞަްަ ދެއްވަން ވީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، އަޅުގަ
މައްސަލައެއް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށްވަންޏާ އެކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން  މިކަހަލަ ޖަލްސާއެއްގައި އެކަހަލަ

މިހާރު  މެންބަރުންވެސް ވިސްނައި ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ. ވެދާނެ އެއްގޮތަކީ ވަރަށްގިނަ ހުރިހާ
ތުޙުމަތު ކުރައްވާ  އިންސައްތަ މެންބަރުން 11އިންސަންތަ ނިސްބަތުން  11ޔާ އޮތްގޮތަށް ވެއްޖިއް

މެންބަރުންގެ ކުރިމަތީގައި އޭގެތެރެއިން  111މައްސަލައެއްގައި އެއްފަރާތަކުން މިޖަވާބުދާރީވާން މިޖެހެނީ 



މީ  ވާހަކަދައްކަވާނީ، އެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވާނީ. ކިތައް މެންބަރުން ކަމެއްނޭގެ އިދިކޮޅަށް
ނޑުމެންނަށް  ދިމާވެދާނެކަމެއް، މިހެން ދިމާވެއްޖިއްޔާ ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި އުސޫލުތަކެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ނުލިޔާކަމަށްވަންޏާ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުން މިކަން  އަޅުގަ
ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މިކަހަލަ ކަމެއް ޖަލްސާއެއް  ހުށަހެޅުން ގެންދާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނުނެގޭނެ ގޮްަތަކަށް އޮތުން  ރަގަޅުވާނެހެނެއްްް. މިހެން ދެންނެވިއަސް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު
ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކައެއްނޫން މިދެންނެވީކީ. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން  އަޅުގަ

ޝަރީޢަތެއް ނޫންކަމަށް  ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނޭ. އާދެ، މީ ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމު
ނޑު އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ވިޔަސް ޝަރީޢަތެއްގެ  މައިގަ

ނޑު ދެކެނީ އެއީ ތުޙުމަތެއް ކުރެވި އެތުޙުމަތުން  ހިންގޭނެކަމަށް ނުވަތަ ހިންގެންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ
ނިންމައިގެން އެ އިޞްތިޢުފާ  ކެއްބަރީޢަވުމުގެ ފުރުޞަްަތުލިބި އެއާބެހޭގޮތުން ގޮތްތަ
ނިންމެން މިޖެހެނީ އެހެންވީމާ މިނިންމާ ނިންމުމަކީ  ދެއްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އެކަހަލަ ގޮތަކަށް

 ނިންމުމެއްކަމަށްވާނެ. މީގެ ކުރީގައި ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅުންގެތެރޭގައި، މުހިންމު ބޮޑު

ނޑުމެނަށް އެމައްސަލައަކުން  އިވިއްޖެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއިރު އަޅުގަ
ނުވަތަ ނޫންތޯ. އަދި، އެމައްސަލައެއް  ތުޙުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ ރަގަޅުކަމެއްތޯ

އެފަރާތެއްގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތަކުން އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން  ހުށަހެޅޭ ފަރާތަކުން އައްޔަނުކުރާ ނުވަތަ
ގަބޫލުނުކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް. މީގެ  ނިންމުމަކީވެސް ރަގަޅުކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަދިއެއް ތެއްގޮ

އެބަބަލާލަން މީގެ އަނެއްކޮޅަކީ ތުޙުމަތުކޮށް މައްސަލަ  އަނެއްކޮޅަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ
ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ.ނިންމުމަކީވެސް ރަގަޅުކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަޅު  ހުށަހަޅާފަރާތުން ގޮތެއް  ގަ

ތުޙުމަތުކުރައްވައި  މިމައްސަލަ މިހުށަހަޅުއްވަނީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް، އެމައްސަލައާއި މެދު
ތާއީދުކުރައްވައިގެންވެސް ވާހަކަދައްކަވާ  ނުވަތަ އެމައްސަލައާއި އެތުޙުމަތުކުރެވޭ ތުޙުމަތުކުރުމަށް

ވެސް ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅޭކަމަށްވަންޏާ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވާނީ މެންބަރުން، ދިފާއުގައި
ނޑުމެން މިކަހަލަ މައްސަލައެއްގައި މީ ޢަމަލުކުރަން ނިންމަވާނީވެސް  މެންބަރުން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނުވަތަ މިއަށްވުރެ  ބޭނުންވާގޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯވެސް ވިސްނާފައި މިއަށްވުރެ ރަގަޅުގޮތެއް އެބައޮތްތޯ،
ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް އޮތްތޯ، ބެލުން  މިއަށްވުރެ އިންސާފުވެރިގޮތަކަށް މިކަންތައް ހަރުދަނާ ނުވަތަ

ތަޙްޤީޤީ މަރްޙަލާއޭ ނުކިޔަސް ޖަލްސާއަކަށް ފުރަތަމަ  ރަގަޅުވާނެ. ފަހަރެއްގައި ވުން އެކަށީގެންވޭ
 ށް އެތުޙުމަތުކުރައްވާމަރްޙަލާއެއް އޮވެފައި އެމަރަޙަލާއެއްގައި އެކަށީގެންވާގޮތަ  ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ވަކި

ދިފާއުގައިވެސް ހަމަ  ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުން ވާހަކަދައްކާ ފަރާތަކަށް ވާހަކަދެކެވި
ފަރާތެއް ނުހިމެނޭގޮތަށް ވަކި ނިންމަވަން  އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ވާހަކަދެކެވި ކޮންމެސް އެއީ އެއްވެސް

ނޑަށް ފެނޭ. ، އޮތުން  އިންނަ ފަރާތަކުން އެކަން ނިންމޭނެގޮތެއް މިވެސް ގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަ



ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވަފާނެ، މިމައްސަލާގައި މިއަދު ފާސްނުވުމުގެ  އެހެންނަމަވެސް މެންބަރުން އެގޮތް
އަދި ހުށަހެޅިފައި  ސަބަބެއްކަމަށްވެސް އެބަ ބެލެވޭ ބައެއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ފަދައިން އެއް

މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ  އިވެސް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް ވިސްނާއިރުއޮތްފަދައިން ކުރީގަ
އިންސައްތަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  11ދަންނަވާނަމަ  ފުރުޞަްަތު އޮންނަންވާ މިންވަރު އެހެންގޮތަކަށް

ބައެއް މެންބަރުންގެ ކޮންމެސްވަރެއްގެ ބިރެއް. މިކަން  މަދުކުރުން ނުވަތަ ގިނަކުރުން، މިއީ
ނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ އިތުބާރުގެ މައްޗަށްހެން، ރިޔާސަތަށް އޮންނަ  ވެގެން މިއަންނަނީމިބިނާ އަޅުގަ

 އެކަންޏެއްނޫން. މެންބަރުން އެއް މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކަށް އޮންނަ އިތުބާރުގެ އިތުބާރު

ނޑަށަ ހީވަނީ ފަހަރެއްގައި  މައްޗަށްވެސް މިކަން އެބަ ވަރަށްބޮޑަށް ބިނާވެގެންދޭ. މިއާގުޅޭގޮތުން އަޅުގަ
މާބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށް ނުބެލެވޭފަދަ  ރަގަޅުގޮތަކަށްވެދާނެއޭ، މިގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ކުދި ނުވަތަ

މުހިންމުކަމުގައި ބެލެވޭ ބައެއް ޚިލާފުތަށް ހުރިކަމަށްވަންޏާ އެއަށް  ޚިލާފުތަކާއި މުހިންމުކޮށް ނުވަތަ
ނެގޭނެގޮތަކަށް  ޚިލާފުތަކާއިމެދު އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ތަފާތެއް ގެނެސް މިކަހަލަ ކޮންމެސްކަހަލަ

މިމާއްދާގައިވެސް ކޮންމެސްވަރަކަށް  އޮތުން، ކޮންމެކޮންމެކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން ނަގާގޮތަށް އޮތުމަށްވުރެ
 މެންބަރުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރު އިތުރަށް އަދި ހަރުދަނާ ލިމިޓްކުރުން މިހެން ދަންނަވަންމިޖެހެނީ

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެކަމުގައި އެއީ ފަހަރެއްގައި ރަގަޅުގޮތަކަށް ވެދާނެހެން. ކުރަންޖެހޭކަމަށް

ނޑުމެނަށް ކުރިން ދެލިކޮޕީގައި ހިމެނޭ  އެއަދި މިހާތަނަށް  ވަނަ މާއްދާ 7މީގެތެރޭގައި މިޙާރު އަޅުގަ
ނޑަށް ހީވަނީ ބެލެ ފާސްނުވެފައި އޮތް މާއްދާއެއް. އެވެސް މުހިންމު މާއްދާއެއްކަމަށް ވޭތީ އެމާއްދާ އަޅުގަ

ފާސްނުވެގެންދިޔައީ. އެޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގައި ބަލަންޖެހޭ  މެންބަރުންގެތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން
 ވަނަ މާއްދާ... 13ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ކިހާއަވަހަކަށްތޯ ޖަލްސާ ބޭއްވެންޖެހޭނީ  ބައެއް ކަންތައްތަކާއި

މިނެޓްވެއްޖެ އިނގޭތޯ.  ވަރަކަށް 11: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 
ނޑު ކުރުކޮށް  އެހެންވީމަ ދަންނަވާލީ. މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، އަޅުގަ

ލިސްޓުން ނުދެންނެވި ކަމުގައިވިޔަސް  ދަންނަވާލާނަން މިމާއްދާތަކުގެ މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު
ވާހަކަދެއްކެވުން: މާއްދާތަކެއް އެބަވޭ. އެގޮތަށް ލިމިޓްކުރެވިދާނެ.  މާއްދާއެއް، މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ

ނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފުވުން  ކޮންމެހެން  އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  އެއާތަފާތުކޮްަށް މީގެތެރޭގައިނުހިމެނުމަށްވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަވާ އަޅުގަ
އެއީ މިމަޖިލީހާއި ގުޅޭކަމެއްގައި  އެހެންބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަވާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފުވެގެން

މިމަޖިލިހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފުވެގެން ވެއްޖިއްޔާ
ސަބަބަކީވެސް  ންގުޅުންވަންޖެހޭ އެއްރަގަޅުގޮތެއްކަން، ގޮތެއް ނިންމެވުމުގައި އެގޮްަތަށް ގެ ގޮތްކަމަށް

ނުވަތަ އެތުޙުމަތާއި ބެހޭގޮތުން  މަޖިލީހުންްެ ބޭރުގައި މަޖިލީހާއި ބެހޭކަމެއްގެ ތުޙުމަތެއްކުރެވި
މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި  ދަޢުވާއެއްކުރެވި އެދަޢުވާއާއިބެހޭގޮތުން



ނޑަށް ހީވަނީ ރަގަޅުގޮތަކަށް ނުވެދާނެހެން އެހެންވީމާއޮތުމަކީ އަ ޖަވާބުދާރީވާ ކަހަލަ ގޮތެްް  ޅުގަ

ރަގަޅުވާނެހެން ހަމަ އެއާއިއެކު  މިގަވާޢިދުގައި އެކަންކުރެވޭނެގޮތެއް އޮތިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެކަން
މައްސަލަތައް ސާބިތުވެ ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް  ބައެއްކަހަލަ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފުވާ

 އެކަމާއި ގުޅިގެންވެސް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްނެގުންވެސް އެއީ ކުރެވިދާނެ ނުވަތަ ބިތުވެއްޖިއްޔާސާ

ތަންކޮޅެއް ގިނަ ވަގުތު  އެކަން ހުށަހެޅިދާނެކަމެއްގޮތުގައި އޮތުން އެއީ ރަގަޅުކަމެއްކަމަށްފެނޭ. އާދެ،
. ޖަލްސާ ނިންމެވުންްް. ރިޔާސަތުން 3ޝުކުރިއްޔާ.  ނެގުނުކަމަށްޓަކައި ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން.

ނޑު ދެން ފުރުޞަްަތު އަރުވަން މިއޮތީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ  ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އަޅުގަ
އަޙްމަދު ޒާހިރަށް، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޖަލްސާ ނިމެން އެންމެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑު މިހިސާ  މިނެޓަކަށްވެއްޖެ.  ބުން މިއަދު ވާހަކަދައްކަން ޢިއްޒަތްތެރިއެހެންވީމާ ދެން އަޅުގަ

ދަންނަވާލާފައި  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަްަތު އެރުވުމުގެ، އެފުރުޞަްަތު ހުއްޓާލާފައި ދެތިން ވާހަކައެއް
ވާހަކަދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް  ޖަލްސާ ނިންމާލަން ގަސްތުކުރަނީ. އާދެ، އެއް ވާހަކައަކީ މިއަދު

އިޝާރާތްކުރުއަވާފައިވާ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ ގަވާއިދު ކިމިޓީގެްެ  ވެސްމެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގައި 
ނޑުމެންނަށް މެންބަރުން ހަމަނުވެގެން ނުބޭއްވި އިގައްޖެއޭ. އަދި، ވިދިވިދިގެން  ދެ ޖަލްސާ އަޅުގަ

ނޑު ސިޓީފުޅެއް އަޅުގަ އިއްޔެގެ ޖަލްސާއަށް ދެންނެވުމުގައި ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް
ހާޒިރީއަށް ތަންކޮޅެއް ފަރުވާ ބަހަށްޓައިގެ  ލިޔެފައި ދެންނެވިން، މިހެންވަމުން ދާތީ ޖަލްސާތަކުގެ

ސިޓީއެއް ފޮނުއްވީމަ ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ވަޑަްައިގެންދެއްވުން އެދެން. އެގޮތަށް
 ހަމަ އެންމެ ބަރާބަރަށްމިސިޓީފުޅު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެތެރޭގައި  ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން

ނޑުމެން  ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންވެސް ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި، ދެން އެއީ އެކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުގަ
ފަހަރަށް ގަވާއިދު ކޮމިޓީ އެކުލާވާލެވިގެން  ކޮށްއުޅޭގޮތް. ދެން، އެއްގޮތަކަށްވެސް މިހާރު ދެވަނަ

ޖަލްސާއަކަށް ދެންނެވުނުއިރުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް  7މިހާތަނަށް  އެކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް ބާންވަން
މައްސަލައެއްގެ  މެންބަރުންވެސް އެބަތިއްބެވި. އެހެންވީމާ އެމެންބަރުންގެ މައްސަލަ ވަކި ވަޑައިނުގަންނަވާ

ނޑު ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި އެމެންބަރު އަމިއްލަފުޅަށް އެކަމާދޭތެރޭގައި  ގޮތުގައި މިތަނަށް އަޅުގަ
ނޑު ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް  ން އެބޭފުޅުން އެކަމަށް ގޮތެއްވިސްނާވަޑައިގެ  ނިންމެވުން އެއީ އަޅުގަ

އެދޭކަމެއް. މިހާރު ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅަށް ބަހާލެވެމުން އެދަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން
ހާޒިރީގެ ކަންތައް  ގެކޮމިޓީގެ ހާޒިރީގެ ކުޑަކުޑަ ގްރާފެއް އެއިން އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުން ގަވާއިދު

ނޑު ގަސްތުކުރަނީ ގަވާއިދުކޮމިޓީގެ ބަްައްދަލުވުމެއް މާދަމާރޭ އާދެ،  ހުރިގޮތުގެ ވާހަކަ، ދެން އަޅުގަ
ބާއްވަން ބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން އާދެ، ބާއްވަން މިގަސްތުކުރަނީ.  ބުދަދުވަހުގެ ރޭ އަނެއްކާވެސް 

މިމަޖިލިހުން  ނަވާލާނަން. ދެން، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާއެްެމެންބަރުންނަށް އޭގެ ވާހަކަ ދަން  އެހެންވީމާ
ކޮމިޓީން މަސައްކަތްވެސް ހަމަ  ފޮނުއްވަވާ މާއްދާތައް ލަސްނުކޮށް ހަމަ މިތަނަށް ގެންނެވޭތޯ ގަވާއިދު



ނޑުމެންގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ،  މެދުނުކެޑި ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން. ދެން އަޅުގަ
 9ވާ އާދީއަތަ ދުވަހު  11އޮންނާނީ ދެން އޮންނާނީ މިމަހުގެ  ހުގެ ޖަލްސާއެއްއާދެ، ޚާއްސަމަޖިލީ

والحود هلل رب މާލަމުގައި. އެހެންވީމަ މިއަދު މިޖަލްސާ މިހާތަނުން ނިންމާލަނީ.  ޖަހާއިރު މިޖަލްސާކުރާ

 ޖަލްސާ ނިމުނީ. العالوين. 
 

 


