
 އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން 

 

 هللا رسول علي والسالم والصالة هلل الحود، الرحين الرحون هللا بسن ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. - وااله وهن وصحبه آله وعلي

 

 ޞަ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ނަންބަރު: ރައްޔިތުންގެ ޚާއް                         .2

ވަނަ  5ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  3ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ 

 މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން.

 

އާދެ، ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ މިއަދު ޖަލްާސގެ އެޖެންޑާަގއި މިވަީނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެ ކަންަތއް ކުިރއަށް ގެންދިއުން. ޖަްލސާ ކުރިއަްށ މިގެންދަނީ ގަާވއިދު ފާސްކުރުމު 

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވި  44އޭޕްރީލް  2005 ވަނަ ުދވަހު އަުޅގަ

ވަނަ  3ސިޓީަގއި ދަންނަަވއިފަިއވާ ޮގތަށް. މިއަދު ހުށަހެޅުމަށް ޚިާޔލުކޮށްފައިވަނީ 

ށް. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނުޑ ަވނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަ 5މާއްދާއިން ފެށިގެން 

ގަސްދުކޮށްފައި އޮތީ ފުރަތަމަ ދެބާބުގެ މާއްދާތައް މިއަދު ނިންމާލުމަށް. އާދެ، 

ވަނަ މާއްދާާާގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުމަށް. އެހެންނަމަވެާެސް،  6ދެވަނަ ބާބުަގއިވާ 

 ޖެހިފައި އޮތުމުން  5ވަނަ މާްއދާ އެހެން އޮންނަންވީ ތާންގަިއ  6ލިޔުމުގެ ކުށަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ  5މެންބަރުން އިޞްލާޙު ފޮނުއްުވމަށް ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުއްވުނީވެސް 

 5ނިޔަލަށް ކަމަށް. އާދެ، އެހެން އެކަން ވީމާ އިޞްލާޙު ފޮނުއްަވއިފަިއވަނީެވސް 

ވަނަ މާއްދާ ހުށަހެޅުމަކީ މާއިންސާފުވެިރ  6ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް. ވީާމ، މިއަދު 

އެމާއްދާ ވާނީ ދެން އަންނަ ދުވަާަހެްއގައި ހުށަހަޅަްނ  ގޮތެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ

ވަނަ ބާބުގެ މާއްދާތަުކގެ ކުރިްނ  3ލަސްކޮށްފައި. އެހެންވީމާ، އެމާއްދާ ހުށަހެޅޭނީ 

ވަަނ  6ވަނަ މާއްާދގެ ބާބުގެ މާއްދާތަކަށާ  3ދެން އަންނަ ޖަލްސާއެްއގައި. 



ޔަލަށް މެންބަރުންނަށް ގެ ނި  2:30މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ފޮނުްއުވމަށް މާދަމާގެ 

އަްށ  2:30ވަނަ މާއްާދގެ ނިޔަލަްށ އިްއޔެެގ  5ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. 

 މެންބަރަކު. ެއއީ މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 6އިޞްލާޙު ފޮނުއްވީ 

 ،މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު އުތުރުާުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ތިލަދުންމަތީ ،އާޠިފް

އުތުރުބުީރެގ  އަރިއަތޮޅު ،މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު ޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރިފާދިއްޕޮ

ެދކުނުބުރީގެ  އަރިއަތޮޅު ،މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މެންބަރު އިލްޔާްސ ޙުސައިން އިބްރާހީމް އަދި ޮކޅުމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުން ފޮނުއްވި އިޞްލާޙުަތްއ  6ސަން. އެ މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަ

ރޭގެ އިރާކޮުޅގެ ަވގުތެްއަގއި ތިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ވާނީ ފޮނުވިފައި. 

ަގިއ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  8:30އެއަށްފަހު ރޭގެ 

ން ފިޔަވާ ދެން ތިއްބެިވ ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަ

މެންބަރުންނާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމާއެކު މަޖިލީހުގެ ގޭަގިއ  5

ބައްދަލު ކުރަްއވާ އެބޭފުޅުްނ ފޮނުއްވި އިޞްލާޙުތަކާމެުދ ވާހަކަދެެކވި އަދި 

މެންބަރުންނަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެެރއިން ބައެއް ިއޞްލާޙު މިއަދު 

ގައި ަގވާއިދުން ހުށަހަުޅއްވަން ބޭނުންފުޅު ނުާވކަންެވސް އެބޭފުޅުން ވިާދޅުެވ ޖަލްސާ

އެއިޞްލާޙުަތއް ވަނީ އަނުބރާ ގެންދަވާފައި. އެހެންނަމަވެސް ޭއގެ ތެރެއިން 

ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވި އިޞްލާޙުތައް މިހާރުވާީނ އިޞްލާޙުގެ ފޯމުގައި 

އި ބާއްވާަފއިާި. ައދި ބައެއް މެންބަރުން ލިޔެވި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮުޅ މަތީގަ

ވަިކވަކިން ހުށަހެޅުްއވި ިއޞްލާޙުތަކުގެ ބަދަލުަގއި ާއއިޞްލާޙެއް އެމެންބަރުން 

ގުިޅވަަޑއިގެްނވެސް ހުށަހަޅުްއވާ ގޮތަށް ނިންމަވާފަިއވޭ. މިދެންނެވި ހުރިހާ 

އިޞްލާޙުތައް މެންބަރުންެގ މޭޒުކޮޅު މަީތގައި މިާހރު ހުންނާނެ. މިހާރު 

ލިބިވަޑަިއގެންފައި ތިަޔވަނީ ކަމާގުޅޭ މާއްދާގެ ބަހުސް ހުޅުވުމުން މެންބަރުން 

ހުށަހަޅުއްވާނޭ އިޞްލާޙުތަުކގެ ލިޔުންތައް. މިފުރުޞަތުގައި ައދި އިތުރު އެއް ނުކުތާ 

 444ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ، ެއީއ ގަާވއިުދގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ފޮނުްއވެވި 



ްޞލާޙުތައް މަޖިލީހަށް ގެނައުމުން މަޖިލީހުން ނިންމެވީ އިޞްލާޙުގެ ވާާާަހކަ. އެއި

އެއިޞްލާޙުތަކާ އެކު ގަާވއިުދގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ އަލުން ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް 

ފޮނުވާ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ހިމަނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ހިމެނުމަށްފަހު އެދެލިކޮޕީ 

ައޅުަގނުޑމެންގެ ކުރިމަތީަގއި އޮްތ އިޞްލާހުކޮށްގެން މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް. މިއަދު 

ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއަާަކީ އެދެލިޮކޕީ އަދި ޭއގެ ފަހުން ކަންތައްތައް ދިަޔގޮތް ބަާލ 

ވަނަ ދުވަހު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމާ މާއްދާތައް ކުރިއަްށ  4ޑިސެމްބަރު މަހުގެ  2004

އޮތް  ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އާދެ، މިއަދު އަޅުަގނޑުެމންގެ ކުރިމަތީގައި

ދެވަނަ ދެލިކޮޕީައކީ މިދެންނެވި އިޞްލާޙުަތއް ހިމަނައިގެން ގެެނވިފަިއާވ 

ވަނަ  4ޑިސެމްބަރު  2004ދެލިކޮޕީއެއް. އަދި ޭއގެ ފަހުން ކަންތައްތައް ީވގޮތްބަލާ 

ދުވަހު އިޞްލާހު ހުށަހެޅުމާ މާއްދާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާބެހޭ ގޮތުްނ 

ބަރުންނަށް ދަންނަވާ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަން އަޅުަގނުޑވާނީ ލިޔުމުން މެން

ބޭނުންނަމަ އިޞްލާޙުގެ ިލޔުން ފޮނުއްަވއިދެްއވުމަށް ދަންނަވާފައި. ދެންމެ 

އަޅުަގނޑު މިދެންނެވި އެގޮތުން ލިބިފަިއވާ ިއޞްލާހުތަކުގެ ލިޔުްނ 

 އިޞްލާޙު އިތުރަށް  444މެންބަރުންނަށްވާނީ  ލިބިވަޑައިގެންފައި. ވީމާ، މިދެންނެވި 

ފޮނުއްވުމެއް ނެތި އޮޓޯމެޓިކުްނ ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނެކަމަށް ދެކެވަަޑިއގަތުން އެދެން. 

ނުޑގެ އަތުަގިއ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ އެްއޗަކީ... އާދެ، ލިޔުމުަގިއ އަޅުގަ

ނޑަށް ދެންނެވުނީ. ޮއޓޯމެޓިކުން ހުށަހަޅަން  އޮތް ކަރުދާހުގެ ކުށެއް ައޅުގަ

އިުނގަތުން އެދެން. މިމަސައްކަތް މިހާރު މިހިފި މިސްރާބުގައި ޖެހޭނެކަމަށް ދެކެވަޑަ

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އޭރުން ަކމުގައި ދެކެން. އާދެ، ދެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާައއިގެްނ 

ވަނަ މާއްާދ ތިބޭފުޅުންގެ އަރިހަްށ  3ކުރިއަށް ދިއުމަށްަޓކާ ގަާވއިދުގެ 

ވަަނ މާއްދާ ހުށަހަޅުއްވަިއ  3ގެ ހުށަހަޅައިލާނަން. އާދެ، އިދާީރ މޭޒުން ގަާވއިދު

 ދެއްވުން އެދެން. 

 

 



 

 

 

 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީން އެކުަލވާލާފަިއވާ ަރއްޔިތުންެގ  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ވަނަ މާއްދާ ިއއްވުން. 3ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއިވާ ގޮތަށް 

 

 

ވަނަ މާއްދާ ދެންމެ ދަންނަަވއިލެވުނީ. އެހެންވީމާ،  3އާދެ، މިހާރު ަގާވއިދުގެ  ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ވަނަ މާއްާދއަށް ބަހުސްގެ ަވގުތު ހުުޅވާލެވުނީ. އެހެންވީމާ،  3ގަާވއިދުެގ 

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ ބޭުފޅުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްުވން އެދެން. އާދެ، 

ވަނަ މާއްާްދާ އެކުލެިވގެްނ  3ރިހުގައި ދަންނަަވއިލަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަ

ާްގެ މައްަޗށް. އާދެ، )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(. އެހެންވީމާ،  4މިވަނީ  އަކުރެއް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާަހކަފުޅު ދެްއކަވަމުން ގެންދެުވމުގަިއވެސް އެގޮތަްށ 

ން ރަނގަުޅވާެނ އަކުރަކުްނ ައކުރަކަްށވެސް ަތރުތީބު ކުރަްއވަިއގެން  ގެްނދެވު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  3ކަމަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަދައްަކވަން 

އާދޭތެރޭަގއި ވާހަކަދެްއެކވުން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިހާރު ވާހަކަ ދައްަކވަން 

މެންބަރު އަޙްމަދު  އުތުރުާުބުރީގެ ޢިްއޒަތްެތރި  އެދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ ތިލަދުންމަތީ

 ޢިއްޒު.މު

 

ާުުބރީ މެްނބަރު  ތިލަދުންމަތީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިލޔުމުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ރިޔާސަތުން  އުތުރު

ނޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވުނީ އެމާއްާދއެްއެގ އަކުރަކަށް ލިޔުމުްނ  މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްެކވުން: އަްޙމަދު ނިންމެވުމުން އަޅުގަ

އަކުަރކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަެއއް ނުދެއްކޭެނ އިޞްލާޙު ހުށަނާޅާ ކަމަށްވަްނޏާ އެ

ާަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެްއ  3ކަމަށް. ެއގޮތުން  ެގ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( އަށް ހުށަ

ނޑު ހިތަށް އަރާ ހަމަ  އަޅުަގނަޑކަށް ފާހަގައެއް ުނކުރެވޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ



ޞަތު ެގ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( އަްށ އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރު 3އަނެއްާކވެްސ 

ގެ )ރ( ާއ  3ހުޅުވުނީ ބާއޭ. ބަހުސް ހުޅުުވނީ ބާއޭ. އެވާހަަކ ދަާަންނަވަިއލާފައި 

ގެ )ރ( ަގއި މިހާރު  3ބެހޭގޮތުން އެްއެޗއް ދަންނަަވިއލަން އަޅުަގނުޑ ބޭނުން. 

ނިޑ ެއއްެވސް  އޮންނަ ގޮތުން މަޖިލީހުެގ ރައީސާ ާނއިބު ރަީއްސގެ ގޮ

ޖެނަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާުބ ސަބަބަކާހުރެ އެއް ަވގުެތއްަގއި ހުސްވެއް

ކުރުމުގެ ކަންަތއް ހަމަޖައްސަން މިޖެހެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަްށ 

ނަޑއަޅާ މީހަކު. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިަވޑަިއ  ކަ

ނުގަންނަވާ ބޭފުޅަކަްށ މަޖިލީހުގެ ކަމެއް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަކުން ާލޒިމެްއ 

ނޑުމެން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ. ނުކުރެ ވޭނެއޭ. ެއއުސޫުލެގ މަތިން އަޅުގަ

ގެ )ރ( ައށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ  3އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާ އިޞްލާހަކީ، 

ނޑި ެއއްވެްސ ސަބަބަކާހުރެ އެްއ  މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ނާއިބު ރައީސްގެ ގޮ

ރުމުގެ ކަންަތއް ވަގުެތްއގައި ހުްސވެއްޖެނަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިާޚބު ކު

ހަމަޖައްސާނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން އެކަމަށް ކަނޑަައޅާ މަޖިލީހުގެ 

ނޑަެއޅުމުން ވީ އެންމެ އަވަްސ  މެންބަރަކޭ. އިދާރީ ކޮމިޓީން އެމެންބަރަކު ކަ

ފުރުޞަތެއްަގއި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާްއވާ އެޖަލްާސގަިއ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު 

ން ެއޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެމެންބަރެކޭ. އިންތިޙާބު ކުރެވެންދެ

ގަާވއިދުެގ ދެލިކޮޕީަގއިާީ ަޙވާލާދެވިފަިއވަނީ ދެކޮމިީޓއަކަްށ. އެީއ ދިރާސާކޮްށ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިވާ އިދާރީ ކޮމިޓީ.  34ޑްރާފްޓުކުރާ ކޮމިޓީއާ ަގާވއިދުގެ 

މަޖިލީާީހުގެ ގަާވއިދުތަާކ  އިދާރީ ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި

އުސޫލުތައް ދިރާސާކުރުމާ މުސާރައިގެ އިތުރުން މާލީ އަދި އެހެނިހެން 

ޢިާިނާޔަތްތައް މެންާްބަރުންނަށް ދިނުމުގައި އެޢިާިނާޔަތްަތާކ އެޢިާިނާޔަތް ތަުކގެ 

ނޑަެއޅުމަށާ މިނޫންވެސް މަޖިލީާިހުގެ މެންބަުރންގެ އިދާީރ ކަންކަްނ  މިންވަރު ކަ

ށް މަޖިލީހުެގ ރައީސަށް ލަފާދިނުން ހިެމނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ބަލާ ދިރާސާކޮ

ލަފާދިނުމުގެ ކޮމީޓީއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ފެނުނީ ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓްކުާރ 



ކޮމިޓީއަށްާްވުރެ މިކަހަލަ ކަަމކަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމެވުން 

ނޑުމެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް. ެއިވސްނުމުގައި އަޅު  ގަ

މިވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދެން މިއިޞްލާާާޙާެމދު އިތުރު ވާހަަކއެްއ 

 ނުދައްކާނަން، ޝުކުިރއްޔާ.

 

އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ. ދެންމެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އެފާހަގަކޮށްެލްއިވ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުކުތާެއއް. އާދެ، އިޞްލާޙު ހުށަެހޅުއްވުމަްށ ފުރުޞަތު ނުކުތާއަީކ ރަނގަުޅ 

އެރުވިަފއިވަނީ ިލޔުމުން. އެެހން އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅުްއވި ަކމުގަިއވިޔަްސ އެމާއްާދ 

އޮތްގޮތަށް އޮންނަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށްވެސް ިމތާނގައި ހުށަހަޅުއްާވ 

ގޮުތން ވާހަކަދެއްެކވިދާނެ.  ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވިދާނެ. އަިދެވސް ބައެއް މާއްާދއާބެހޭ

އެހެންވީމާ، މާއްާދއަށް ވާހަާަކަދެއްެކވުމަށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އެުރވީ. އާެދ، 

މިމާއްދާގައި ތިވިާދޅުވާހެން )ރ( އަށް އެކަނި އިޞްލާެޙްއ ހުށަހެޅިފައިވަނީ. )ހ( 

އަށް، )ށ( އަްށ އަދި )ނ( އަށް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަްއޑުއަޮތޅު އަ  ޅުަގނުޑ އެހެން ދަންނަވާލީ. ދެން އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

ނޑު މިތެދުވީ   މެްނބަރު އިްބރާހީމް އައްުޑއަޮތޅު   3ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

ރާފްޓް ކުރެވިފަިއވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. )ރ( ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ޑް  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑުމެން  އާ ބެހޭގޮތުންވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވައިލާނަން މިހުށަހެޅުމަށްފަހު. އަޅުގަ

ކޮމިޓީގަިއ މިމައްސަލަ ބަހުްސ ކުރިއިުރގަިއ ވަރަށް ގިނަ ޮގތްގޮތަށް ވާހަަކ ދެްއކި. 

ން ޖެހުނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ ަމުގ ވާހަކަ ަދއްކާފަިއ )ރ( މިއޮްތ ގޮތަށް ނިންމަ

ކުރު އަދި އެންމެ ފަސޭހައިްނ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުެރޭވނެ ގޮތަކީ މިީއ ކަމަށް 

ފެނިގެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަށް މަދު ޙާލެއްގައި މެނުވީ )ރ( ގައި މިއޮތް 

ނަމަވެސް ޙާލަތު މެދުވެރިއެއް ނުވާނެ. މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް ނުވެްސފެނޭ. އެހެން



ދިމާވާ ެއކްސިޑެންެޓއްެގ ސަަބބުން މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ާނިއބު ރައީސް ައވަހާރަވެ 

ކުށްލިއަކަްށ އެކަހަލަ ގޮެތއް ދިމާވެއްޖިްއޔާ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯވެްސ ވާހަަކ 

ދެކެވި މި )ރ( މިޔެލެވުނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިމަޖިލީހުން ކަމެއް ލާޒިމްކުެރވިދާނެތޯ. ކަމެއް އެަބއޮތް. ރަ 

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހެްޑއޮފް ސްޓޭަޓކަށް ހުންނެވިއިރު ހުންނެވި 

ބޭފުޅަކަށް މިމަޖިލީހުން ނިންމަވާ ކަންކަމަށް ތަބާަޢެވ ވަަޑިއގަންނަވާނެ. 

ގެ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުން ވަކިގޮތަކަށް އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަކަށް ުނފެނޭ ރައްޔިތުން

ނިންމެވީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަން އިްނކާރުކުރަްއާވ ތިމަންނަ ތިކަމެއް 

ނުކުރައްވާނަމޭ ވިދާުޅވެވިދާނެ ކަާަމަކަާަށް. އެހެްނވީމާ، ކޮިމޓީން އެގޮތަށް ވިސްީނ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ޮގތެއް ނިންމަވައިިފއްޔާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަްށ ތަބާޢަވެަވޑަިއގެން މަޖިލީހުެގ ރައީސަުކ އިންތިޚާބު 

ކުރުމުގެ ކަންތައްަތއް ވަކި ާޤނޫނެއްަގއި ނެތްކަމުަގއި ިވަޔސް ކުރަްއވާނެ ކަމަށް. 

މިހާރުވެސް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ރައީސަީކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ެޅއް. މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްަވވާ މަޖިލިސް ޢައްޔަނުާު ކުަރއްވާ ބޭފު

އެކުަލވާލަްއވާ އަދި ޚާްއޞަ މަޖިލީާީހުގެ ރައީސަކު ހޮވެންެދން ވަގުތީ ރަީއސްކަްނ 

މިކުރައްވަީނވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުަރްއވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީާމ، 

އެމަނިކުފާނު  މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ހުސްވެފައި އޮންނަ ަވގުތެްއގައި

ނަޑއަުޅްއވާ ބޭފުޅަކު އެކަން  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮްއވަވާ ބޭފުަޅކު، ކަ

ނޑަކަށް  އިންތިޒާމް ކުެރްއވުމުަގއި ެއއްވެްސ މައްސަަލއެްއ އޮްތަކމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ މިހާރު މާއްދާ  ެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(،  3ނުފެނޭ. ވީމާ، އަުޅގަ

 ފާސްކުރުމަށް، ޝުކުރިއްޔާ. )ރ( އޮތްގޮތަށް 

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް މިއެދުނީ   މެްނބަރު އިްބރާހީމް ފާދިއްޮޕޅު  3ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާހަށް ތާީއދުކުރުމުގެ  ޞާލިޙް  މުޙަްނމަދު



ަވނަ މާއްދާ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( ފާސްުކކުމަށް  3ގޮތުން. އަދި ެއއާއެުކ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ހުށަހަޅަން. 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް އިޞްލާޙެްއ  3އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  ެމންަބރު ުޙސައިން  ކޮޅުމަޑުލު

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފަިއވާނެ. ައދި އެއިޞްލާޙާ )ރ( އާ ގުޭޅޮގތުން  ޙަަސން  ރަޝީދު

ތް އެހެން އިޞްލާޙުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާަޔތްކޮށް މިހާރު މިވަނީ ހުށަހެޅިފައި އޮ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެއިޞްލާޙުަތއް ހުށަހެޅި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތައް އެކުެލވޭ ގޮތަްށ 

ނުޑ  އާހުށަހެޅުމެއްވެސް ހުށަހެޅިފައި. މިހުށަހެޅުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަުޅގަ

ރައީސް ެއްއ  ގެންގުޅުނު ިޚޔާލަކީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ނާއިބު

ވަގުެތްއގައި ދެާެމަގާމު ހުސްެވއްޖެނަމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުާުންގެ ތެރެއިން މިހާރު 

ނަޑައޅާ މެންބަރަކު ެއކަމެްއ  މިދެލިކޮޕީގައި ިމއޮތީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް  ކުރަންޖެހޭނެއޭ. ހއ.ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިެހން އަޅުގަ

އުނދަގޫ ޤަބޫލުކުރަްނ އެންމެ ރަނގަޅު އަދި އެްނމެ ރީތި ގޮތަކީ އަދި  ވަރަށް

އެންމެ އެކަީށގެްނވާ ގޮތަީކވެްސ މަޖިލީހުން އަނެއްާކވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 

ކަމެއް ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރުްނ ނޫނިއްޔާ ކަމެއް ކުރުމަްށ އެދުން ކަމުގައި. 

ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިލިބި އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮތުަގިއ އެއީ ތެދެއް. ރަ

ވަަޑއިގަންަނވަނީ މަޖިލިސް އެްއކުރެްއވުމުގެ ބާުރވެސް އަދި ހަމަ އެގޮާަތަށް 

މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަުތ މަޖިލީާީހުގެ ރައީސަކު ޮހވެންދެން 

ފުރުމަށް މިހަމަޖައްސަވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ރައީސް. އޭނާައކީ 

ޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާފައި ހުންނަ ބޭފުޅެއް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ގޮތުަގއި ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލިސް އެކުލަވާާާލެިވ އެމަޖިލިސް ހިނގަން 

ފެށުމުން މިމަޖިލީހުން މަޖިލީހުގެ ކަންަތއްތަްއ ހަމަޖެއްސެން ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، 

ގެ މަގާމު ހުސްވެގެން އެަމގާމަށް އަނެއްާކވެސް މަޖިލީހުގެ ރަީއސާ ނާއިބު ރައީސް

މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ަކންތައް ހަާަމަޖައްސާ ސްޓޭޖަށް އައިމާ އަެނއްާކވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އެކަން ކުރުމަށް މީހަކު ޢައްޔަން ކުރަން 



ނޑުމެންނަށް މިމަޖިލީސް މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުން މިމަޖި ލީހަށް އެދުމަށްވުރެ އަުޅގަ

ލިބިގެންވާ ބާރު އޮްތކަން ެއަކން ކުރުމާއި ެއއްކޮށް ެއކަން ދެނެގަތުމާއި ެއއްކޮށް 

މިމަޖިލީހަށް އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑޫެވގެންވާ ގޮތަކީ މިމަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެކަްނ 

ހަމަޖެހިގެން ދިއުން. އާދެ، މިމަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ދެލިކޮޕީ ހަމަޖެހިގެންދާގޮތުން 

ހަމަޖެހިފައި އެަބއޮވޭ. ޭއގެ ތެރެއިން ެއއްކޮިމޓީއަކީ އިދާރީ ކޮމިޓީ.  ދެކޮމިޓީއެއް

އިދާރީ ކޮމިޓީައކީ ހަމަ ފަންކްޝަނަލް ހިނގަހިނގާ އޮންނާނެ ކޮމިޓީެއއް. 

އެހެންވީމާ އިދާރީ ކޮމިޓީައަކށް ނުވާނެ ެއކަހަލަ ޙާލަތެްއ މެދުވެރި ެވއްޖެްއޔާ 

ބަރުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ޢައްޔަން ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަްށ މަޖިލީހުގެ މެން 

ކުރަން. އެހިސާބުން މިމަޖިލީސް މަޖިލީހުގެ ގޮތުގަިއ އެހެން މީހުންނާއި 

އެހެންބަޔަކާިއ ނޫނީ އެހެން ފަރާތަކާއި ނުބެހެޭވގޮތުން ނުގުޭޅގޮތުން އެަކްނ 

ކުރެވުމުެގ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދާނެ. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިީއ 

މިމަޖިލީސް މިނިވަން މުއައްސަސާެއއްގެ ގޮތުަގއި ދެމިޮއތުމަށް ވަރަށް މުހިންމު 

ކަމެއް. އެހެން ެއއްެވސް ފަރާތެއް އިސްަނގަިއގެން ަވކި މީހަކު ހޮވީމާ އެފަރާތެްއ 

ހޮވީ މިވެނި ބާރެއްގެ ބޭނުން ކޮށްގެންނޭ މިވެނި ގޮތަކަށް ހަދައިގެންނޭ ކިަޔއިގެްނ 

ކުްނ ސަލާމަތްވެ ެއއްވެސް އެެހން މީހަކަށް ބަދުބަހެއް ދެކެވޭ ހުރިހާ ވާހަކަަތކަ

ބަދުނާމެއް ނުލިބޭނޭގޮތަށް ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސޭނެ ހަމައެަކނި ގޮތަކީ މިމަޖިލީްސ 

މިނިވަން މުއައްސަސާެއްއގެ ޮގތުން އިންސްޓިޓިއުޝަނެްއގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިެވ 

ހަމަޖެހިގެްނ ދިއުން. އެހެންވީމާ  މިމަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މިމަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް

ނުޑ ވަރަށް އަދަބުވެރި ކަމާެއކު މިދެންނެވީ މިހާރު  އެސަބަބަށްޓަަކއި އަުޅގަ

މިމާއްދާ މިއޮތްގޮތަށް ފާސްުކރަން ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޙުތިރާމް 

ނޑު އެދެން އަދި ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑުމެން  ާަޅުގަ އަދާކުރުމާއި އެުކވެސް އަ

ށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާާޙއި މެދު ވިސްނާ ވަަޑއިގެން މިއިޞްލާޙާ އެްއގޮތަްށ މިހު

 މިމާއްދާ ފާސްކޮށް ދެއްވުން ެއދެން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. 
 



މެންބަރުން. ދެން  85ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވަަޑިއގެން ތިއްބެވީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

هللا ޞަތު މިއަުރވަނީ ފެލިދެއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަޅުަގނުޑ ފުރު

 ޝާހިދު. 

 

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގައި  ފެލިދެއަޮތޅުގެ މެންަބރު   ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  3މިވާ  ޝާިހދު هللا ޢަބްދު   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( ގައި އަުޅގަ

ނުޑވެސް ވަރަށް އުާފކުރަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން: އެްއވެސް ިޚޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތްކަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

)ރ( އާއި ދޭތެރޭ ދެގޮެތްއ ހުށަހެޅިގެން މިއުޅެނީ. ޭއގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑު 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފުންކޮށް ވިސްނާލަން.  ދެކޭގޮުތގައި )ރ( ާއއި ދޭެތރޭ އަުޅގަ

 97ހާރު ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން މި

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައި ެއބައޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ދައުެރްއ 

ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފެށުމުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ. ެއީއ އެޙާލަތަކީ ރައްޔިތުްނގެ 

ތްޙާލަތެއް. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއްވެސް އަދި ނާއިބު ރަީއސެއްެވސް ނެ

ނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދާ  އެޙާލަތުަގއި ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި ބުާުނެފަިއ އެއޮތީ. ެއއީ މަޖިލީހުެގ  97ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބައޮތް 

ޚާއްޞަ މަޖިލީސް ބަލަާަހައްޓަާވ ރައީަސކު ޮހވެންދެން އެކަން ކޮށްދެްއވާީނ 

ނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ލިޔުމަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖި ލީހުގެ ރައީޭސ. މިއިޞްލާޙު އަޅުގަ

ތ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާފައި. 

ނޑަށް ދެންމެ އޭނާގެ ވާހަކަފުޅުން އެނގުީނ އެއިޞްލާޙު އަނބުރާ  ދެން އަޅުގަ

ޅުަގނޑު ތެުދވީ އޭނާ ހުށަހަޅުްއވާފަިއ ގެންދަަވއިފި ކަހަާަލަ ގޮތަކަށް. ޙަޤީޤަތުގަިއ އަ 

އޮތް އިޞްލާޙަށް ތާއީދު ުކރުމުގެ ގޮތުން. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅުނު 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  97ވާހަކަައކީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ދައުރެްއ ލިބިފައި މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތު ާޚއްޞަ 

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ހުސްެވފައި އޮންނައިރު ަދއުރެްއ ލިބިފައި އޮންނަ އޮތުާމިއ 



ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(  3ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާާލއިރު ެއީއ 

ގައި އެބުނާ ޙާލަތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވިސްނިދާނެ ރޮނގެކޭ. ެއގޮތަށް ކުީރގަިއ 

ޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސްނާ ވަަޑއިގެންަފއި އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ތ. އަތޮ 

ނޑުމެންެގ އަތުގައި މިހާރު މިއޮތް  ނޑަށް ލިޔުުމން މިފެނުނީ. އަޅުގަ އޮތްކަމަށް އަުޅގަ

ޑްރާފްޓް ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ )ރ( ލިޔެވިފައި އޮްތގޮތަކީ އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލު 

ނ ޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިައ ކުރަމުން ގެންދާ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ކުރިްނ އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް. އެއީ ޚާއްޞަ މަޖިލީސް އެއްކުރެިވއްޖެ 

ޙާލަތެއްަގއި ޚާއްޞަ މޖިލީހުގެ ރައީސަކު ޢަްއޔަން ކުރެވެންދެން އިންތިޚާުބ 

ށް ކުރެވެންދެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަ

ނޑުމެން  ނަޑއަުޅއްވާ ބޭފުޅެކޭ. ެއޮގތަށް އެކަން ކުރެވެމުން އަންނަނިކޮށް އަޅުގަ ކަ

ވަަނ  4ވަނަ އަހަރުެގ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  4998މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދާ 

ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ މިވަނީ އިޞްލާޙެްއ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުެޅއްެގ ގެނެވިަފއި. އެއިޞްލާުޙަގއި ޮއތީ 

ކަންތައް އެހެްނގޮތަކަށް ަބދަލުކުރެވިފައި . ެއއީ ަކނޑަެއޅިގެން މަޤާމުެގ 

ހައިސިއްޔަތުން ވަކި ބޭފުޅަުކކަން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާީނ 

ނޑަށްވެްސ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީަސުކ ޢައްޔަން ކުެރވެންދެން. އެެހންވީމާ އަުޅގަ

ތާއީދު ކުެރވޭ ޚާއްަޞ މަޖލީހުގެ ރިޔާސަުތ ބަލަހައްޓަވާނޭ ޭބފުޅަކު ރައީަސކު ނުވަަތ 

ނާއިބު ރައީަސކު އެްއަވގުތެއްަގއި އެވޭލަބަލް ުނވެއްެޖ ހިނދެއްގަިއ އެމަޤާމަްށ 

ތިއްބެވި ދެބޭފުޅުްނ ނެތްހިނދެއްަގއި އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ުނވަތަ 

ނޑަެއޅި ބަޔާްނެވގެންވާ ގޮެތއްގެ މަތިން.  މަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުން ަވިކ ބޭފުޅަކު ކަ

އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރެވެނީ ތ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު ލިޔުމުން ކުރިން 

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްގޮތް. އެީއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސޭ. އެއީ އެހެން ތާއީުދ 

ވަަނ މާއްާދގައި އެަކހަލަ ޙާލަތަކަށް ެއކަްނ  97ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރެވޭ ސަބަބީ 

ބަޔާން ކުރަްއވާފައި އޮތީމާ. ހަމައެއާެއކީަގއި މިހާރު ހއ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 



އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު މުޢިްއުޒ އެހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުމަކީެވސް އެއާ ދޭތެޭރ 

ހާރުގެ ޑްރާފްޓްގެ )ރ( ލިޔެވިފައި އޮްތގޮތަްށވުރެ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލައިފިަނމަ މި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމުއައްަސސާ މިހާރު ޢަމަލު ކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީން 

ނޑުމެންނަށް ގެންދެވޭ ިއްޞލާޙެއް ކަމުގައި ދެކެން.  ދައްކާފަިއވާ މަގަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާުޙ އެހެންވީމާ ތ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިން ހުށަހަ

ނޑަށް ެއއިޞްލާަޙށް ތާއީދު ކުރެވޭަކއް  އަނބުރާ ގެންދަވާފައި ވާަނމަ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ހއ. ޢިއްޒަތްތެރި  ނުއޮންނާނެކަން އަޅުގަ

ނުޑ  މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު އެހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 . ޝުކުިރއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތާއީދު ކުރަން

 

 އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަްނނަވާލީ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ ައކުރުތަާކއި ބެހޭގޮުތން  2ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕގެ  އަްޙމަދު ޝަީފޤް 

ވަނަ  3ވަނަ މާްއދާގެ އިނގޭތޯ.  3ެދ، އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ބޭުނމުގައި. އާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަކަށް މައްސަަލއެްއ އޮތްކަަމކަށް ނުފެނޭ. އެއޮްތގޮްތ  މާއްދާގެ )ހ( ގައި އަުޅގަ

އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. )ށ( ވެސް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް، އަދި 

ފައި ވަނީ )ނ( ވެސް މައްސަަލއެއް ެނއްކަމަށް. ޚިޔާލު ތަފާތުވުެމއް މިފާހަގަ ކުރެވި

)ރ( ގަިއ. )ރ( އަށް ހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙުތަކަްށ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެްއ 

އެްއގޮާަތް ކޮށްަލއްަވިއގެން ަތއްޔާރު ކޮށްލަްއވާފައި އިޞްާލޙު ވަރަށް ރަނަގޅުކަމަށް 

ނުޑ މިފާހަގަ ކުރަނީ ތ. އަތޮުޅެގ  ފެނޭ. މިއިޞްލާޙު ރަނގަުޅކަމަށް އަުޅގަ

ޑޮކްަޓރ ޙުސައިން ރަޝީދު ަޙސަން ވިދާުޅވި ފަދައިްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ ހިންގަން ފެށުމުން 

ހިނގަމުން ދާއިރު ދިމާވާ ަކންތައްތަކަށް މަޖިލީހުން ސީދާ ގޮތެއް ނިންމޭގޮތަްށ 

މަ އެފަދައިން މަޖިލީހުގެ އޮތުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުަގއި ދެކެން. އަދި ހަ

ނާއިބު ރައީސާއި ރައީސް އެްއފަހަރާ ވަކިވާގޮެތއް ދިމާވެއްެޖނަމަ އެފަދަ ވަގުތެއްަގިއ 



ރިޔާސަތު ފުރަްއވަން ޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ދެކެން. 

އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙާއި ރަުއަޔށް ވިސްނާލާއިރު ވަރަށްބޮޑަްށ ބާރު އަޅާފައި އެބަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު މަޖިލީސް ހިނގަން ފެށުމުން އިންނަން 

ބާރު އަޅާފައި. ެއކަން އެގޮަތށް އޮތުމާއި އެުކަގއި އަޅުަގނޑުވެްސ ބޮޑަށް އެގޮތަްށ 

ތާއީދު ކުރަނީ. އެހެންކަމާއެީކގައި ފާިދއްޕޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ޙު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދު ކުރަން. މުޙަންމަދު ޞާލި

 ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. 

 

ނޑު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކޮށްލީ މިއަދުގެ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑވެސް ޚިޔާ  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު   ލެއް އެޖެންޑާަގއިވާ ަގވާއިދު ހެދުމާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ދަންނަވާލަންކަމަށް. ނަމަވެސް ދާދި ދެންމެއަކު ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑެގ  ނޑު މިަވގުތު ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ އެދެއްެކވި ވާހަކަފުޅާއި ގުިޅގެން އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަބުރާ ގެންދަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(،  3ސް. އާދެ، ިމގަާވއިދުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 )ށ(، )ނ( މިބައިތަކަކަށް އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާެޒއް  ޙަސަން ޢަފީފް 

ނުކުރައްވާ މިހާރަކު ޑްރާފްޓްގައި މިއޮްތގޮތަާަށް. ދެން ކުޑަ ޚިޔާލު ތަފާތުވެމެއް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާދެ، ވ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އައިްސގެން މިުއޅެނީ ކުޑަނަަމވެސް )ރ( އަށް.

މެންބަރު ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން މީގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަްށ 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލު ކުެރެވނީ މިޤާނޫނުއަސާސީގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ މިމަޖިލީސް 

ފުރަތަމަ އެއްކުެރިވގެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްަޓާވ ގޮތަކަށް ަރއްޔިތުްނ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮންނަ އޮތުން މިކަހަލަ ޙާލަތެއް އަތުވެއްޖެއްޔާ އޮންނަ އޮތުން. 

އެހެންނަާަމަވެސް މިހާރު މިަވނީ އެފަދަ އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުުތ ގޮސްަފއި. 

ނޑުމެްނ  އެހެންވީމާ ދެން އެވާހަާަކަ ުކރިއަށް ގެންދިއުުމގެ ބޭނުމެއްނެތް. ދެން އަޅުގަ



ނޑުމެްނ ވިސްނާލަންވީ އަޅު  ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ފެށިެގން ގޮސް އަުޅގަ ގަ

ނޑުމެން  އަމިއްލައަށް ކަންަތއްތައް ިނންމަމުން ގެންދާއިރު އެކަމުަގއިވެސް އަުޅގަ

ވީހާބޮޑަކަށް ބަލަންވީ މިމަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަކަެމއް ނިންމައިގެން ގެންދިއުން. 

ބަރު އަޙްމަދު މުިޢއްުޒ، އަދި ފާިދއްޕޮުޅގެ އެގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީގެ މެން

ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙަީކ  4މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު މި

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަގޮުތަގއި ެއންމެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެްއ. އެހެންވީމާ ެއއިޞްލާޙަށް 

ުޑއަތޮުޅެގ އިތުރު މެންބަރަކު އިޢުތިރާޒު ކުރަްއވާފައެއް ނެތް. ހަމައެކަނި އައް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުަށހެޅުއްީވ ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮތަށް އެނަންބަުރވެސް 

ފާސްކުރަްއވަން. ދެން އިތުުރ މެންބަރަކު މިއަށް އިޢުތިާރޒެއް ކުރަްއވަފައި ނެތީމާ 

އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިމާއްދާއަށް ވޯޓަކަށް އަހާ ހިސާބަކަށް 

ނޑަށް ހީާވގޮުތން މިހާރު )ހ(، )ށ(، )ނ( އަށް ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު ނުދޭތޯއޭ. އަ ުޅގަ

އިޢުތިރާޒެއް ުނކުރަްއވާނެ. ެއހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާަސތުން އަޅުަގނޑު އެދެީނ 

 މިވަގުތު މިކަމަށް ައވަްސވެ ަގތުން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

އެދިވަަޑއިގަންަނވަނިކޮށް އަދި ކުއްިލއަކަށް  އާެދ، ވާހަކަ ދައްަކވަން މެންބަރުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެދުކަޑާލާފައި ވޯޓަށް ނުދަންނަވަން މަޑުކޮށްލާނަން. އަދި އެހެންނަމަވެްސ 

އަޅުަގނުޑވެސް ވީހާ ައވަހަްށ ވޯޓަށް ދެންނެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނަން. މިހާރު 

 އެދިަވޑަިއގަންނަވަނީ މާލޭގެ ެމންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް.

 

ނުޑވެސް ހަމަ  ައޙްަމދު  މާލޭ މެންަބރު  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި ވާހަަކ ގާތްަގނަޑކަށް ތ. އަތޮޅުެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް   އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އެވިދާުޅވީ. އާެދ، މާއްދާއަަކށް ހުށަހެޅި ބަހުސަކަށް ހުޅުވާލެިވގެން މިއުޅެނީ. 

ނޑުމެން އެހެންނަމަވެ ސް މާބޮޑު ޚިާޔލު ތަފާތުވުންތަކެއް ނެތި މިދަނީ. އަޅުގަ

ކުރީދުވަހުގެ ޖަލްސާަގިއވެްސ ހަމައެކަނި ލިޔުމުން މާއްދާ ހުށަހަޅާފައި، އިތުރު 



އިޞްލާޙު އެޖަލްާސގަިއ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ބަންދުކޮށްފައި މިއޮީތ 

ްށ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިބޭނުމަށް ޓަކާހެން. އަޅުަގނޑަ

ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙެއްެވްސ ހިތުގައި އެބަޮއވޭ. 

އެހެންނަމަވެސް އެފުރުޞަުތ ނެތްކަމަށް ނިންމައިގެން އަޅުަގނޑު ެއވާހަކަ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ ލިޔުމުން މިތަނަށް  ނުދަންނަވާނަން. އަޅުގަ

އިްޞލާޙުތައްވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ މިތަނަށް ބަލައިނުގަނެ ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ 

މިގެންދަނީ އަވަްސކުރުމުެގ ގޮތުންނޭ. އެހެންވީމާ އަވަްސކުރުމުގެ ރޫުޙގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެން އެހެްނގޮތަަކށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ބަދަލު ކޮށްލައިގެްނ 

ޅުވާލަިއގެން އުޅޭަވގުެތއްަގއި މާބޮޑު ަބހުސެއް ނެއްމާއްާދއަކަށް ަބހުސަށް ހު

ގިނަަވގުތު ގެންދިއުން ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ައޅުަގނޑަްށެވސް ފެންނާތީ އެވާހަކަ 

 ދަންނަވާލަން އަޅުަގނުޑވެސް ބޭނުންވީ. ޝުކުރިްއޔާ، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

ނަވައިފިްއޔާެވްސ އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަނިކޮށް ވޯަޓށް ދަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިކަން އަވަސްކުރުުމގެ  މައްސަލައަކަށް ވެދާނެ. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަދި ހިސާބަކަށް  ގޮތުން މިކަން ފެށުނީމާ ދާގޮތެއް ބަލާފައި އަުޅގަ

ނުޑ ފުރުޞަތު އަުރވަީނ  ނޑަެއޅިދާނެ. މިހާރު އަުޅގަ ވަގުުތވެްސ ކަ

 ންަބރު ޙުސައިން ޙިލްމީ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެ

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް މިއެދިލީ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  މެންަބރު ުޙސަިއން 

ށަހެޅުއްވުެމްއ ކަމުގައި ދަންނަވާލަން. ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއުވމަކީ ރަނގަޅު ހު ޙިލްމީ ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނޑު  ނޑަްށ އެހުށަހެޅުްއވުމުަގއި އެބަުއޅޭ ކުަޑކުޑަ އަުޅގަ ދެން އެކަމަކު އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ކޮށްލަން ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ތަންކޮޅެއް. ެއއީ މިހާރު މިހުށަހެޅިފައި 

ވެްސ އޮތްގޮތުން މިއޮންނަނީ މަޖިީލހުގެ ރައީާސއި ާނއިބު ރަީއސްގެ ގޮޑި ެއއް



ސަބަާަބަކާހުރެ އެްއަވގުތެްއަގއި ހުސްެވއްޖެނަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު 

ނަޑއަާޅ  ކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްާސނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން އެކަމަށް ކަ

ނުޑ ހިތަށްއަރާ ުސވާަލާަކީ އިދާރީ ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ މެންބަރެކޭ. އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން ގެންގުޅޭނީ ކޮން ގޮތެއްާބއޭ. އަެނއްކާ އެހިސާުބގައި އެްއވެސް ކަހަލަ ކަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މީގައި އޮތް  ވޭްވކަމެއް ޮއވެއްެޖކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އެއީ އަުޅގަ

ތަންކޮޅެއް އުނިކަމެއްހެން. އެެހންވީމާ އެތަންޮކޅަށް ައޅުަގނުޑ އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅަން 

ނަޑއަޅާނީ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަިބއްޔަތުންނޭ.  އަޅުަގނޑު ަޤސްދުކުރަން. އިާދރީ ކޮމިޓީން ކަ

އެހެންވީމާ ައކަހަލަ ގޮަތކަށް މިތަން ފޫބެދިފައި އޮތުމަކީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފުރިހަަމ 

 ކޮށްލެވިދާނެ ކަމެއްހެން. ައޅުަގނޑު އެތަންޮކޅު ފާހަގަ ކޮށްަލން އެކަނި. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނޑު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ެޖހޭނީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މާއްދާެއއް އިދާރީ ކޮމިީޓގެ  އާެދ، އެމަޢުޟޫގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތެްއ  ބަޔާއި ހަމައަށް އާދެވުނީމާ އެއަށް އަުޅގަ

ނިންމިދާނެ. މިހާރު މިހިސާބުގައި ިމގޮތަށް ގެންިދއުން ރަނގަޅުވާެނކަމަށް ހީވަނީ. 

 ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް.

 

 ވަނަ މާއްާދގެ  3ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިގަާވއިދު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

ނަޑށްވެސް  މުޙަްނމަދު ަޝރީފް   )ހ(، )ށ(، )ނ( މިހާރު އޮތްގޮތް ރަނގަުޅކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ފެނޭ. ދެން )ރ( އާއި ބެހޭގޮތުން ކުޑަކުޑަ ުސވާލެްއ އެބައޮތް. އަުޅގަ

ށްބޮޑަށް ތާއީދު ކުރެވޭ މިހާރު އެއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއއޮތް ތިާަލދުންމަތީ ވަރަ

އުތުރުބުރީ މެންބަރު މުޢިއްޒު އަދި ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު ދެން 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އިލިޔާސް ޙުސައިން އިބްރާީހމް ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު 

. މިބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮްތ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަްށ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން

އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އަދި މިަކމާ ބެހޭގޮތުން ތަންކޮޅެއް މިއަށްވުރެ ތަފްޞީލުކޮށް ވ. 

ޝާހިދުވެސް ވަީނ ވާހަކަފުޅު ދައްާކވާފައި. هللا އަތޮޅުގެ މެންބަރު އަލްފާޟިްލ ޢަބްދު



ނޑަށް ވަަރށްބޮޑަށް އެކަމަ ށް ތާއީދު ކުެރވޭ. އެހެްނވީމާ ެއގޮތަށް އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހުެގ އެްއވެސް އަދި މާގިނަ މެްނބަރުންތަކެއް އިޢުތިރާެޒއް 

ނުކުރައްވާނެ. އެހެންވީމާ ިމަކމަށް ވޯޓަކަށް ިދއުން ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފެންނަ 

 ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑުގެ ހުށަހެޅުން އަބުރާ ގެންަނން  ރު އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ެއއްެޗއް ދެންނެވީ ކުީރފަހަރު  އިްބރާހީމް ަޝރީފް   މިހާރު މިނިންމީ. ކުރީގައި އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ބަހުސް ކުރެއްިވއިރުަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށްވެްސ  25 ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެމަނިކުފާނަީކ ވަކި މުައއްސަާސއެްއގެ ެވރިއަކަށް ވާތީ ާލޒިމެްއ މިގަާވއިދުަގއި 

ނޑު ހިތަށްއެރީ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހުންނާނީ  ނުކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާުޅވީމާ، އޭރު އަުޅގަ

އެގޮތަްށކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް އެބޭފުޅުން އެހެންގޮަތކަށް ބަދަލުކުރަްއވާނަމަ  

އަކާ ދޭތެރޭ ވަހަކަަދއްކާަކއް. އެީއ ެއކިދުވަހު އަޅުަގނޑު ބޭނުެމއްނޫން ކޮްނމެހެން މި

ނޑަްށ އޮޅުން އަރާގޮްތވަނީ  އެިކގޮތަށް އަހަރެމެންނަށް ިޚޔާލު ކުެރއްވޭތީ އަުޅގަ

ހައްތަހާވެސް. ކުރީ ދުވަުހގަިއ ވާހަކަެދއްިކއިރުަގއި އަޅުަގނުޑ ހުށަހެޅިން 

ދޭންވާނީ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަރީއސަށޭ މިކަމުގެ ބާުރ ައޅުަގނޑުމެން 

މެންބަރުން ވިދާޅުވީ މިމަޖިލީހުގެ  25އެދުވަހު ގިނަ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން 

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަްނ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ައޅުގަ

އެާެހެން މުއައްސަާސެއއްގެ ޭބފުޅަކަށް މިކަމެއް ލާޒިެމއް ނުކުރެވޭނެޭއ. ހަމައެކަިނ 

މްހޫރިއްޔާ އަށޭ ލާޒިމުކުރެވޭނީ. ކުއްިލއަކަްށ މިހާރު ބަދަލުވެއްޖެ. ރައީސުލްޖު

ނޑު އޭރު ހުށަހެޅިގޮތް އޭރުވެސް އަުޅަގނޑު ގެނައިން. ބޭފުޅުން  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އެހެން ވިދާޅުވީމާ. މިހާރު އެޫނންގޮތަކަށް ހުށަހެޅި ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ވިްއޔާ ައޅުަގނޑު މިހުީރ ވަރަށް ާތއީދުކުރަން. ފެނިވަޑަިއގެންނަާވ ކަާަމަށްަވނީ

އަޅުަގނޑު )ރ( އަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި 



އޮތްގޮތަށް ާތއީދުކޮށް މިަމއްސަލަ މުޅިން އެއްކޮްށ ނިންމާލަން ހުށަހަޅަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ރަްށ ދެބޭފުޅަކު އެބަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. މާޅޮސްަމޑުލު އާދެ، މިހާރުވެސް އިތު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު.

 

ނޑު  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ` އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަ

  މިއަދު ދެންމެގައި ައއްުޑއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއިވދާޅުވި މެންަބރު ޝާހީން 

ނުޑވެސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަްށވެސް ވާތީާއ ެއކީަގިއ  ޙަީމދު ވާހަަކދެއްެކވުން: އެްއޗަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ޖެހޭތީއާ އެީކގަިއ ފެނިގެން ދަންނަވާަލން މިޖެހުނީ. ކޮމިޓީގަިއ 

ާކ ވަރަްށ އެގޮތަްށ އެކިފަހަރު އެިކގޮތަްށ ދާކަމަށް ެއގޮތަށް ވާހަކަ ެގންދެވި ކަމަށްޓަ

ހިތާމަކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ ކޮމިޓީަގއި ހަމަ ވަރަށް ގިނަފަހަރު ވާހަކަދެެކވި 

މިނުކުތާއާއި ބެހޭގޮތުްނވެްސ ވާހަކަދެެކވުނު. އަދި ިއދާރީ ކޮމިޓީގެ ރޯލަާކއި 

ބެހޭގޮތުންވެސް ވާހަކަ ދެެކުވނު. ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނޭ ފަދައިން އިދާރީ ކޮމިޓީއެްއ 

ހަމަ ވަރަްށ ދިގުކޮށް ވާހަކަދެެކވުނު. އެހެންކަމުން އިދާރީ ކޮމިީޓއެްއ ނުބާއްވަްނވެސް 

ވަނަ ާމއްދާ ނިމިގެން ިދޔައިރަުކ ިނމިފައެއްނެތް. އެހެްނވީމާ  3އޮވެދާނެކަމަށް ިމ 

އޭރު ގިނަ މެންބަރުންގެ ވިްސނުންފުޅުގައި އޮތީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ހެޑް އޮްފ 

އޮތް ބޭފުޅަކަށް ވާތީ އެއީ އެންމެ ރަނގަުޅ  ސްޓޭޓެްއގެ ގޮތުްނވެސް މަާޤމެއް

ގޮތެްއކަމަށް. އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް ލިޔެިވގެން އެިދޔައީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް 

އަޅުަގނުޑެގވެސް އަމިއްލަ ިޚޔާލަކީ މިއަދު މިހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިްނ 

ޖަލްސާއަށް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދުގެ

އެހުށަހެޅުއްިވ ގޮްތ ެއއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތެްއކަމަށް އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެނޭ. 

އެހެންވީމާ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށާއި މީގެ ކުީރަގއި މިދެންނެވި ނުކުތާވެްސ 

 ސާފުކޮށްދިނުާުމަށްޓަކައި މިފުރުޞަތަށް އެދުނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 



 

ހާރު ދެން އެދިަވޑަިއގެންފައި މިވަނީ ިމއިޞްލާުޙ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އާދެ، މި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުއްވި މެްނބަރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަޙްމަދު މުޢިއްޒު. އޭނާއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި ދެން އަޅުަގނޑު ަޤސަދުކުރަީނ 

 ވޯޓަށް އަހަންކަމަށް. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ތިލަ

 ޙުސައިން ޙިލްމީ ދެންމެ ދެއްކެވި ވާހަަކާއއި ގުިޅގެން ައޅުަގނޑު   މެންަބރު ައޙްަމދު 

ޖިލީހުން އެކުލަާވ ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި އެބަުބނޭ މަ 33ދަންނަވަން. ދެލިކޮޕީގެ  މުޢިއްޒު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނޭ. 

 ހަމައެކަނި މިވާހަކަ ދަންނަވާަލން. 

 )ހުސްވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އަކުރަށް  3ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އަދި )ނ( މި  3މިހާރު ގަވާއިުދގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ  3އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ައއިްސފައެއް ނެތް. އިޞްލާޙެއް ހުަށހެޅިފައި މިވަނީ 

މާއްދާގެ )ރ( އަށް. އެހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ދަންނަވާލާނަން މިހާރު. 

 އަާަމީން ޢާންމު މަޖިލީހަށް އިއްަވވާލަްއވާނެ މިހާރު.

 

 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު، ފާދިއްޕޮުޅގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޢި އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސެއިން އިބްރާހީމް، ކޮޅުމަޑުލުާު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

އިޞްލާޙަކީ އަިދ ޙުސެއިން ރަޝީދު ޙަސަން ގުޅިަވޑަިއގެން ހުށަހަޅުއްވާ 

ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލީޙް ތާއީދުކުރަްއވާ 



ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަންނަިނވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙު ކުރުން.  3އިޞްލާޙަކީ 

ނޑި ެއއްވެްސ ސަބަބަކާހުރެ  މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ާނއިުބ ރައީްސގެ ގޮ

ޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ އެްއވަގުެތްއގައި ހުްސވެއްޖެަނމަ މަ

ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީްނ އެކަމަށް ަކނަޑއަާޅ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކޭ. އިދާރީ ކޮމިޓީން އެމެންބަރަކު ަކނޑަެއޅުމުން ވީއެންެމ 

ހުެގ އަވަސް ފުރުޞަތެްއަގއި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ެއޖަލްސާގައި މަޖިލީ

ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން އެޖަލްސާގެ ރިާޔސަތު ބަލައްހައްޓާީނ 

 އެމެންބަރެކޭ. 

 

 

ވަނަ މާއްދާެގ  3އާދެ، ދެންމެ ތިޔަ އަޑުެއއްެސވި އިޞްލާޙު ަގާވއިދުގެ ދެލިޮކޕީގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އެދެން.  )ރ( އަށް ގެންނަން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުެދްއވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްުޒ، ފާދިއްޮޕޅު މެންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: 

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، އަރިއަތޮުޅ ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސެއިން 

 ޙަސަން. އިބްރާހީމް، އަދި ކޮޅުމަޑުލުާު މެންބަރުން ޙުސެއިން ރަޝީދު

 

 ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލީޙް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:  

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:



 79  ވޯޓު ދެްއވީ:

 5     ވޯޓު ނުދެްއވާ:
_____________________________________________________________ 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ގެނައުމަށް  3ވީމާ، މިދެންނެވި އިޞްލާޙު ގަާވއިދުގެ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ދަންނަވާލާނީ މިއިޞްލާޙާއެކު ާމއްދާ  މަޖިލީހުން ފާސްވީ. އާދެ، ެދން އަުޅގަ

ފާސްކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއިޞްލާޙު ގެނަުއމުން ދެން އެމާއްދާ 

ނެގޮތް ތިޔަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. އަމީން ޢާންމު އޮންނާ

 ދަންނަވާލަ ދެއްވާނެ. 

 

 

. ހުވާކުރުުމގެ އިންިތޒާމް ހަމަޖެއްސުން. )ހ( މަޖިލީސް ެއކުލަވާެލވިފައި ވަނިކޮްށ 3 އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

މެންބަރު ކަމުެގ ވަަނ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ހުސްވާ  505ޤާނޫނުއަާަސާސީގެ 

ނިޑއަކަށް މެންބަރަކު ިއންތިޚާބުކޮށްފި ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ޢައްޔަްނކޮށްފި  ގޮ

ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން  96ހިނދެއްގައި އެމެންބަރަކު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ޤާނޫނީ ުހވާކުރުމުެގ ިއންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ 

ނޑި ޤާނޫނުއަާަސާސީގެ މަޖިލީހުގެ   97ރައީސޭ. )ށ( މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮ

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ހުސްވެގެން އެމަގާމަށް އަުލން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ 

ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ޮގތުގެމަތިން ކުރަންޖެހޭ  98މެންބަރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މް ަހމަޖައްސާނީ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުެގ ޤާނޫނީ ހުވާކުރުމުގެ އިންތިޒާ

 97ނާއިބު ރައީސޭ. )ނ(. މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ގެ ޮގނިޑ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާއިާގވާ ގޮުތގެމަތިން ހުސްވެގެން އެމަގާމަށް އަުލން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ 

ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ޮގތުގެމަތިން ކުރަންޖެހޭ  98މެންބަރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނާއިބު ރައީސްކަުމގެ ޤާނޫނީ ހުވާކުރުުމގެ ިއންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ  މަޖިލީހުގެ



ނިޑ  މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. )ރ( ަމޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ާނއިުބ ރައީސް ގެ ގޮ

އެްއވެސް ސަބަަބކާހުރެ ެއްއވަގުެތްއގައި ހުްސެވއްޖެނަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ 

ޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން އެކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ކަންތައްަތއް ހަމަޖައްސާނީ މަ

ނަޑއެޅުމުްނ  ނަޑއަޅާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެކޭ. އިދާރީ ކޮމިޓީން އެެމންބަރަކު ކަ ކަ

ވީއެންމެ ައވަސް ފުރުޞަތެްއގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ ބާއްވާ އެޖަލްާސގަިއ 

ނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ

 އެމެންބަރެކޭ.

ވަަނ މާއްދާ ދެންމެ ތިެއްއސެިވގޮތަށް އޮންނަން  3އާދެ ަގާވއިދުެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

ވޯޓަަކށް ދެންނެވުނީ ޚާއްަޞ އާދެ މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ )ރ(އަށް ގެނެވުުނ  3ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  2މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ވަނަ މާއްާދ ފާސްކުރެއްވުމަށް. 3އިޞްލާޙާިއއެކު 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 84  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 82  ވޯޓު ދެްއވީ:

 4     ވޯޓު ނުދެްއވާ:
_____________________________________________________________ 

 



ަވނަ މާއްދާ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަިބއްޔަތުން ފާްސވިކަމަށް  3އެހެންވީމާ، ަގވާއިުދގެ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނިންމަން.  އާދެ، ދެންމެ ވޯޓު ނެގެމުންދިޔަ ވަގުުތގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ދެމެންބަރަކު ވާަހކަދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންެނވި.ނަމަވެްސ ެއަވގުތު ތެރެއިން 

ވޯޓުތައް ދަންނަވަމުންދިޔަ ަވުގތުވީމާ އެފުރުޞަތު ނޭރުވި ޮއތީ. ދެން އެމެންބަރުން 

މިހާރު އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ަކމަށްވާނަމަ ނިޒާމާއި ބެހޭކަަހލަ ވާހަކަެއއް އެކަހަލަ 

ވާނީވެސް. ބެނުންފުުޅވާކަަމށް ވާނަމަ ފުރުޞަތު ވާހަކަެއއް ވިދާޅުވަން ބޭނުްނފުޅު

އަރުވާނަން. އާދެ، މިހާރު އެދިވަަޑއިގެންފައި އޮްތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ކޮޅުމަޑުލުެގ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސެއިން ރަޝީުދ މިހާރު އެފުރުޞަތު 

ްނ ދޫކޮށްލައްަވއިފި. ދެން އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސެއި

 އެދިަވޑަިއގަންނަވަނީ ކިހިނެއްޯތ އެްއޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުންުފޅުތޯ. 

 

 އަޅުަގނޑު ދޫކޮށްާލކަށެއް ނެިތން. މި ޗެމްބަރުގައި ައޅުަގނުޑ ޙާޟިރުވެ  ެމންަބރު  ދެކުުނބުރީ އަިރއަތޮޅު

ނޑު މިާވހަކަ ނެތިސް ދިޔަ ކަންތައްތަކަށް ާތއީދުކޮްށލުމުގެ ގޮތުން އަޅު ުޙަސއިން ިއބްރާީހމް  އިލްޔާސް  ގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. ދެން މަނިކުފާނު މިއަށް ގޮތެއް ނުނިންމެވިއަސް  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ނޑުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވީހެން  ޔައުމިްއޔާަގއި މިވާހަކަ ނޯޓުޮކށްލެވުނީމާ އެއީ އަުޅގަ

 ހީވަނީ ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނޑުމެންދާނީ ދެލިކޮޕީގެ  4 އާދެ، ދެން ަގވާއިުދގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަާަކަެދއްެކވުން: ވަނަ  4ަވނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާއަށް ހުށަހެިޅފައިއޮތް އިޞްލާޙުތަްއ  4މާއްދާއަށް. އެހެންވީމާ، މިހާުރ 

މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަދެއްވާެނ. އާދެ، މަޢާފްކުަރއްާވ 

ވަަނ  4ން ޢާންމު މިހާރު ައންގަވާަލއްވާނީ އިނގޭތޯ. ތިބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުގެ އަމީ

 މާއްދާ މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި އޮްތގޮތް ވިދާުޅވެދެްއވާނީ އިނގޭތޯ. 

 

 



މަޖިލީހުގެ ރައީސް. )ހ(  4ދެވަނަ ބާބު. މަޖިލީހުގެ ރަީއސްއާ ނާއިުބ ރައީސް.  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

ރެވޭ މައްސަލަަތކުަގިއ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަުކގަިއ ބަހުސްކު 

ބައިވެިރވުމެއްނެތި އަިދ ވަކިފަރާތަކަްށ ޖެހުމެއްނެތި ޤާނޫނުއަސާީސއާ 

މިގަާވއިދުަގއިާވ ގޮތުެގ މަތިން އަދި މަޖިލީހުގެ ނިންުމންތަކާއިެވސް އެްއގޮތްާވ 

ގޮތުގެމަތިން ޖަލްސާތަާކއި މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ ކަންަކން ހިންގުމުގެ އެންމެ 

( މަޖިލީހުެގ އަބުރާއި ޢިްއޒަތް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރަކީ މަޖިލީހުގެ އިސްވެިރޔާއޭ. )ށ

ރައީސޭ. )ނ(. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމުންތައް ނިންަމންވާނީ މެންބަރުންގެ 

ޙައްޤުތަކަށް ަރއްކާތެިރވެ މެްނބަރުންނަށް އިޙްތިރާމް އަދާކުުރމާއިއެުކ ޤާނޫނުއަސާީސ 

އަދި ޤާނޫނުއަސާީސއާ މިގަާވއިދުެގ އާއި މިަގވާއިދާ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިން 

އުސޫލުތަކަށާިއ ރޫޙަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއި އެުކގައޭ. )ރ( މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގިއ ރިއާސަތުަގއި އިންނަަވުގތު ތަކުގައި އޭާނއަށް 

 މުޚާތަބުކުރާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހެންނޭ. 

 

 

ނުޑ ހުޅުވާލާނަން. މިހާރު ، އާދެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މިމާއްދާއަށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

މިއަށްވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން ފޮނުއްވެވި އިްޞލާޙުތައް ތިބޭފުޅުންނަށް 

ާެން ޖަލްސާގައި އިްޞލާޙު އެހުށަހަޅުއްވާ  ލިބިވަޑަިއގެންފަވާނެ. ދެ

 ކުރިއަްށގެންދެވުން އެދެން. 

 

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.   މެްނބަރު ރީއުތުުރބު  އަިރއަތޮޅު

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަާޅލަން.  4އަޅުަގނޑު  މަްޖދީ ިއބްރާީހމް  މުޙަްނމަދު

ކުަގިއ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަުކގަިއ ބަހުސްުކރެވޭ މައްސަލަތަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ބައިވެިރވުމެއްނެތި އަދި ވަިކފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި ޤާނޫނުއަސާސީާއ މަޖިލީހުގެ 



ނިންމުންތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިން މިގަވާއިދުަގިއވާ ގޮތަްށ ޖަލްސާތަކާ މަޖިލީހުގެ 

 އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްވެިރޔާާާއޭ ުޝކުިރއްޔާ. 

 

ނޑު މި މާއްާދގެ )ށ( ގައި ޝު  މެންަބރު ހައްުދންމަތީ  ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

މިބުނާ އެއްަޗކަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު ކުަޑކޮށް ވާހަަކދައްކާލަން ބޭނުންވަނީ.  މޫާސމަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެއްލެިވައސް މައްސަލަެއއްނެތް. މަޖިލީހުގެ އަބުރާ ޢިްއޒަތްާް 

ރަކީ މަޖިލީހުެގ ރައީސޭ. ީމގަިއ އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މަޖިލީހުގެ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާ

ރައީސް އެކަނިާބއޭ މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތާ ކަރާމާތުގެ ހުރިހާކަމެއް ބަލަހައްޓަން 

ޖެހެނީ. ނުވަތަ ޑްރެސްޯކޑް ވަިކގޮތަކަށް ގެްނގުޅުްއވަން ޖެހެނީ. އެކަހަލަކަމެްއ 

ނޑަށްީހަވނީ މަޖިލީހުގެ އަބުރާއި އަނެއްކާ ނާންނާނެބާއޭ މިގޮަތށް މީތިއޮ ތީމާ. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތް ހިފެއްޓުުމގެ ހުރިހާެވސް ބާރަކަށް ވާންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ރައީާސ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން މިޢިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގެ ހުރިހާ ކަމެްއ  ހުރިހާ މެންބަރުންހެން. އެއީ ައޅުގަ

ށް ުކރިންވެސް ފާސްވަމުްނ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާގޮތަކަ

އައިސްަފއި މިއޮތީ. އެހެންީވމާ، ހަމައެކަނި އަބުރާ ިޢްއޒަތާ ޖެހުނީމާ ރައީސް 

އިސްތަށިފުޅުަގއި އެކަން ައޅުވާފައި ދެން އެހެންމީހުން ވަރަށް އަދަބު ކުޑަ 

ގޮތްގޮތަށް މިތާ އެތެރޭ އުޅެންވެސް ފަށާފާނެ ފަހަރެއްގައި ބަޔަކު. އެހެންވީމާ ވަރަްށ 

ސްނާަވޑަިއގެން މި )ށ( ގައި މިއޮތް މިމާއްދާަގއި )ށ( ގައި މިވާ ގޮްތ ވި

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަަކ  އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ެއގޮތަށް ބޭްއވުން އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން ހަމަ އެކަނި މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 އިޞްލާޙު  2ވަނަ މާއްާދއަށް  4ކުމް. އަުޅަގނޑުވާނީ އައްސަލާމް ޢަާަލައި   ެމންަބރު ުޙސައިން ކޮޅުމަޑުލު

ނޑު ހުށަހަޅާފައިާވނީ މިމާއްދާގެ   ޙަަސން ރަޝީދު  ހުށަހަޅާފައި. ފުރަތަމަ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑު   ވާހަކަެދއްެކވުން: ދަންނަވާހިތްާްވޭ ީކްއވެގެްނކަން މިމާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުމަށް. ދެން އަޅުގަ

ނ ުޑ ހުށަހަޅަނީ. ލ އަތޮޅުގެ އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރު )ށ( އުނިކުރުމަށް އަުޅގަ



ނޑު ވަރަށް ކުރާހިތް ނުވާކަމެއް މަޖިލީހުެގ  ދެންމެ އެވިދާޅުވިފަަދއިން ައޅުގަ

އަބުރާއި އިްޢޒަތް ހިފެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ހަމައެކަިނ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ިދވެހި މުހާވަރާެއއްަގއި މި ބުނާފަދައިން ޙަވާލުކުރުން. އަުޅގަ

އަތޮޅުވެރިންނަށް ހިއްެޕވޭނީ ަވލުގައި. ބާރެއް ނުލެްއވޭނެ. ެއހެންވީމާ މިމަޖިލީހުގެ 

އިޢްޒަތާ، ކަރާމަތާ، އަބުރު ިހފެހެއްޓުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހަމައެކަނި ބާރަކަށް 

ނޫނީ އޭނަ ހަމައެކަނި ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމަކަށް މިމާއްދާއިން އެބަހީވޭ. ނޫނީ 

އި ޒިންމާވާންޖެހޭ އެްނމެ އިސްފަރާތަކީ އޭނަކަމަށްެވސް އެބަ ޤަބޫލުކުެރވޭ. މިކަމުގަ

އާދެ މަޖިލީހުގައި ހިނަގިއ ދިޔަ ކަންތައްަތކުންނާިއ އަދި މަޖިލީހާމެދު 

ނޑުމެންަނށް އިނގޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިމަޖިލީހުގެ ރައީސް  ވިސްނާލުމުން އަުޅގަ

އަދި މަސައްކަތް ކުރެއްިވޔަސް އަދި  މަޖިލީހުގެ އަބުރާ އިޢްޒަތް ހިފެހެއްޓުމަށް

އެހެން ގޮތަކަށް އޭނަ މަސަްއކަތް ކުރެްއވިަޔސް އޭަނޔަށް މިމަޖިލިސް ވަކިގޮތަކަްށ 

ބައްޓަންކޮށް ަވކިގޮަތކަށް ގެްނދިއުމަކީ ވަރަށް އުނަދގޫކަމަަކށްވާނެ. ހަމައެގޮތަްށ 

ރަްއާވ މަޖިލީހުގެ އަބުރާ އިޢްޒަތަީކ ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މާނަކު

ކަމަކަށްވެސް ެވގެންުނވާނެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ އަބުރާ އިޢްޒަތް އެއީ ވަރަްށ 

ނޑުމެން  ސަބްޖެކްޓިވް އެްއޗަކަްށވެްސ ވެދާނެ. ެއއީ އޮބްޖެކްިޓވްކޮށް އަުޅގަ

އެންމެންނަށް އެްއގޮާަތަކަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެްއެވސް ނޫން. އެހެންވީމާ 

އޮތުމަށްވުރެ މިމާްއދާ ނެތުން މާބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިމާއްދާ މިތާ

ރަނގަޅު. ސަބަބަކީ މިމާއްދާ ނެތް ނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  99ރައީސަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އެ  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ އިޙްތިޔާރުަތކާއި ޙާއްސަ ަހއްޤުތަކެއް ެއބަހުރި. އެހެންވީމާ

ހައްޤުތަކާއި އެއިމްތިާޔޒުަތއް ބޭނުންކުރައްަވއިގެން މަޖިލީހުެގ އިޢްޒަތާިއ އަބުރާ، 

ކަރާމަތާ މިކަންތައްތަްއ އެމަިނކުފާނަށް ހިފެހެއްޓެވޭނެ. އަދި މެންބަރުން ކަމެއްަގއި 

ޒިންމާކުރުވަންޏާ އެންމެ ބޮޑަށް ޒިންމާކުރުވޭީނވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުްނ 

ނޑު އެމަނިކުފާނަށް ލި ބިވަޑަިއގަންަނވާ ބާރާ އިޚްާްތިޔާުރގެ ދަުށން. އާދެ، އަުޅގަ



ދަންނަވާހިތްވޭ މިކޯުޑަގއި ޫނނީ މިގަާވއިދުަގއި މި )ށ( އޮތުމަކުން، މިއަކުްނ 

ޤާނޫނީ ގޮތުންލިބޭ އެއްެވްސ ބާރެއް ނޯންނާނެއޭ. މިމާއްދާއަކީ އަުޅަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑުމެ ން ައމިއްލައަށް ލިބިގަންނަ އަމިއްލައަށް އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮުތަގއި ަމޖިލީހުގެ އިޢްޒަާތއި،  ލިބިގަތުމެއް. އެހެންވީމާ ައުޅގަ

އަބުރާ، ކަރާމަތް ހިފެހެއްޓުމުެގ ބާރަކީ ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ވިސްޭނ 

ނުޑ އިބާރާތެއް މިަގވާއިުދގައި ޮއތުމަށްވުރެ ނެތުން މާބޮޑަށް ރަނގަޅު. އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާ  ނޑު ވާހަަކ ދައްކަންޏާ މިދައްކަންޖެހެނީ އަޅުގަ އަހާލާހިތްވޭ އަުޅގަ

 ދެއިޞްލާޙައް ވަިކވަކިންތޯ ޫނނީ އެއްކޮށްތޯ. 

 

 މިމާއްދާގެ ދެ އިޞްލާޙު ެއކުަގއިވެސް ކުރިއަްށގެންދެވިދާނެ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ކުރިްއޔާ. އާދެ، ދެން ައޅުަގނޑު ުހށަހަޅާފައިވާނީ އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝު އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 

 މިމާއްދާގެ )ނ( އަށް އިޞްާލޙެއް. )ނ( ަގއި މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި މިއޮންނަނީ  މެންަބރު އިލްޔާސް ުހސަިއން 

ެވ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ މެންބަރުންގެ ހައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރި  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުންނަށް އިޙްތިރާމް އަދާކުރުމާއެކު ޤާނޫނުއަސާސީއާ މިަގވާއިާދ 

އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތިން އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ިމގަާވއިދުެގ އުސޫލުތަާކއި ރޫޙަްށ 

ރިޢާޔަތްކުރުމާއެުކގަޭއ. އާދެ، އަނެއްާކވެސް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައިވާނީ މިމާއްދާ 

ނުޑ ހުށަހަޅާފައިވާީނ މިމަޖިލީހުގެ ރައީްސ ތަންކޮޅެ ކުރުކޮށްލުމަށް. އަޅުގަ 

ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ މެންބަރުންގެ ހައްޤުތަކަށް ރައްކާތެިރވެ މެންބަރުންނަށް 

އިޙްާެތިރާމްކުރުމާއެކު ޤާނޫުނއަސާީސއާ މިގަާވއިދާ ެއއްޮގތްވާގޮުތގެމަތިންނޭ. އާދެ، 

ގެ މަތިން އަިދ އަޅުަގނޑު މީގެން މިއުނިުކރީ  މިގަވާއިދާ ެއއްގޮްތވާގޮތު 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ މިަގވާއިުދެގ އުސޫލުތަކާ ރޫޙަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމާއެކުަގއޭ އޮތްބަިއ. 

ނުޑ  ނުޑ މިކަމުެގ ލޮޖިކެއްކަމަށް ނޫިނއްޔާ ސަބަބެއްކަމަށް އަުޅގަ އާދެ، އަުޅގަ

ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ މީަގއި ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ މަްއސަލަެއއް 

ެއކަމެއް ެއުކރެއްވީ އޭގެ ރޫޙާ އެްއގޮަތއްޯތ، ނޫންތޯ ބަލަން. އެއީ ދިމާވާއިރެްއަގއި 



ވަރަށް ސަބްޖެކްޓިވް ކަމަކަްށ ވާނެ. އެކަން އެކި މީހުންނަށް އެކިގޮތަށް އެކަްނ 

ޤަބޫލުކުރެވޭނީ. ެއކަން ޭއނަ އެކުރެްއވީ އޭގެ ރޫާޙ އެްއގޮތައްޯތ، ނޫންތޯ. 

ދަބުެރިވކަމާއެްއކޮށް މިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއުޅެނީ އާދެ ހަމަ ވަރަށް އަ

ރީއްޗަށް ިދވެހިބަހުން ލިޔެފަ އޮތް އިބާރާެތްއގެ މާނަވެްސ ެއކި މީހުންނަށް އެިކގޮތަްށ 

ނެގޭއިރު. އެހެންވީމާ މިހާރު މިދެލިކޮޕީގައި މިއޮްތޮގތުން މިޤާނޫނުއަސާސީާއ 

ރުމާ އެްއކޮށޭ މިގަާވއިދުެގ އުސޫލުަތކާ ރޫާޙ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިންޭނ ރިޢާޔަތްކު

ނޑުމެންނަށް އެބަ މާނަކުރަންޖެހޭ އޭގެ ރޫޙަކީ ކޮބައިތޯ. ޭއެގ  ބުނީމަ އަޅުގަ

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެކި މީހުންނަށް އެިކގޮތަށް މިކަންތައް ފެންނާނީ. އެހެންވީމާ ެއ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ެއންމެ މުހިާިންާްމު ކަމަކީ  ސަބްޖެކްޓިވިޓީ ދުްއވާލުމަށްޓަަކއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިހުށަހެޅި ގޮތަށް ނޫނިްއޔާ މިކަހަަލ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުން. މިމާއްދާ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 އިޢްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލާ ހިތްވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ކުރަްށވުރެ ގިނައަކުރު ރައީސްގެ އަރިހުން މާއްދާެއއް އެމާއްދާަގއި ެއްއއަ މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

އެކުެލވޭ މާއްދާތަުކަގއި ބަހުްސ ކުރަމުން ދާއިުރގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ އޮންނަ އަކުރަްށ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ )ހ( އަށް ބަހުސްކޮށް އެއަކުެރއް އެައކުރަކަށް ހުށަހެޅި 

ްސކުުރމަށްފަހުގައި ދެން ޖެހިގެން އިޞްލާޙުތަކާެއއްކޮށް މަޖިލީހުން ވޯޓެއް ނަްނގަވާ ފާ

އޮންނަ ައކުރަކަށް ދާން. ެއގޮތަށް ދެވެްނ ހުންނަ މާްއދާތަކުގަިއ. އިްޢޒަތްތެރި 

ވަަނ  4ރައީސް، މިހެން މިދެންނެވީ ދާދި ދެންމެއަކު މިހާރު ހުށަހެޅިގެން މިުއޅޭ 

ނަ މާއްދާެގ ވަ 4ވަނަ ބާބުގެ  2މާއްދާގައި ެއއްބޭފުޅަކު ފުރަތަމަ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ 

ނޑަށް މިއުޅެނީ ރީތިކޮށް ދަންނަވަންވެސް އުނދަގޫވެފަ އޮޅުްނ  )ހ( އަށް. އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(. މިސާލަކަށް މީ އަދިފަހުން  4ވަނަ ބާބުގެ  2ބޮޅުން ބޮޑުކަމުން. 

އަދި މީގެ މާފަހުން އޮޅުްނތަކެއް މިއަްށވުރެ މާބޮޑުކޮްށ އަރަމުންދާނެ ކަމަށް 

ނާތީވެ ެއހެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. ހަމަ އޭގެ ުކޑަ އަޅުަގނޑަށް ފެން

ވަނަ  4ވަނަ ބާބުގެ  2އިރުކޮެޅއްފަހުން އެހެން ބޭފުޅަކު މިވާހަކަފުޅު ދައްަކވަނީ 



މާއްދާގެ )ށ( އަށް. އިޢްޒަތްެތރި ރައީސް، މިއިން ކޮންމެ ޭބފުޅަކީވެސް ކޮންމެކަމަކަށް 

. އެހެންވީމާ ފަހަރަކު ބަަޔކަްށ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން

ނޑަްށ  ވިސްނަމުން ފިކުރު ކުރަމުން ފާސްކުރަމުން ހުށަހެޅެމުން ދާކަމަށްވަންނަމަ އަޅުގަ

ނޑު އެވާަހަކ  ހީވަނީ ވަރަށް ފަސޭަހވާނެހެން އެހެންެވގެން މިފުރުޞަތުގަިއ އަުޅގަ

ވާނަމަ މިީއ  ދަންނަވާލީ އިޢްޒަތްތެރި ރަީއސަށް. މިގޮތަށް ކުރިއަށް ެގންދެވޭކަމަށް

ވަރަށް ފަސޭހަކަމެކޭ. ދެން އަޅުަގނުޑގެ ހޮތް ކުށްކަމުގައި ުނވާނަމަ ކުީރ 

 ޒަމާންތަކުަގއިެވސް ބޮޑަށް ބުަރވެފަ އޮތީ މިގޮތަށް. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

މް އާދެ، ދެންމެ ރ. އަތޮުޅގެ ިޢއްާްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް އިޙްތިރާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރަން. މާއްދާތައް އެކުަލާވލައްވާފަ އޮތްގޮތުން އެމާއްާދއެްއގަ މިއޮންނަނީ ަވކި 

މަޢުޟޫާޫއެއްެގ ދަށުން އޮންަނ ވާހަކަތަެކއް. އެހެންވީމާ ފަަހރެއްަގއި އޭެގ ެއއްައކުރަށް 

އަންނަ އިޞްލާެޙއް އަނެއް އަކުރަްށވެސް އަންނަން ދިމާވާގޮްތގޮްތވެސް ހުންނާނެ. 

ދާެއއް އެުކަގއި  ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ެގންދަވާފަ ދެން މާއްދާއަށް އެހެންވީމާ، މާއް

ހުށަހެޅިފަ ހުންނަ އިޞްލާޙުތައް އަކުރު އަކުރަށް ަވިކވަކިްނވެސް ދަންނަވަމުން 

ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފަ އެގޮތަށް މިގެންދަންަކމަށް މިއުޅެނީ. އެކަމު 

ކަމަށްވާނަމަ އެގޮތަްށވެސް ގެންދެވިދާނެ. ތިވިދާޅުވާހެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ތަފާތު ދަތިވާ

ނޑަށް ހީވަނީ ދައްެޗއް ނެތްހެން. ދެން  އެކަމު މިހާރު މިގޮތަށް ގެންދިއުމުަގއި އަުޅގަ

ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތިލަުދންމަތީ އުތުރުބުރީގެ އިްޢޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 މުޢިއްޒުއަށް.

 

ާްޔާ ޢިއްާްޒަ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑަްށވެސް ހީަވނީ ރ. އަތޮޅުގެ ޝުކުރިއެ

 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވިަފދައިން މިފޯކަސް ގޮތެްއަގއި މިބަހުސް ކުރިއަށް  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒުާު 

ގެންދެވޭނީ އެކި ޕެރެގްރާފްަތކަށް ވަކިން ވާހަކަ ދެއްެކުވމަށް ނިންމަވައިގެންހެން.   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް. އަރިއަތޮޅު  4ޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ އަ



އުތުރުބުރީ މެންބަރު މުޙައްމަދު މަޖުދީ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާަޙކާ ުގޅިގެން. އަުޅަގނޑަްށ 

ނުޑ މާއްދާ ކިޔާލުމުން  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި ސަބަެބއް މާރަނގަަޅކަށް ނޭނގޭ. ައުޅގަ

ވަނަ ފޮޅުވަތުގަ ެއވާ ައސާސީާއ  3ަހވަނީ މިހާރު ޑްރާފްޓްަގއި މިއޮތް އަޅުަގނޑަށް ދޭ

މިގަާވއިދުަގާވގޮތުގެ މަތިން. އެހެންވީމާ އެއިާބރާތަާަށް އިޞްލާޙެްއ 

ގެންނަވާފަިއވާކަމަށް. ެއއީ ަގވާޢިދުގެ ކުރިއަށް މަޖިލީހުެގ ނިންމުންތައް ގެންނަވާފަ 

ނޑަށް ހީވަީނ މަޖުދީ މިވަނީ. ެއކަން އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަ ކުެރވޭ. އެ ހެންވީމާ ައޅުގަ

ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ ޤާނޫނުައސާސީއާ ޖެހިގެން މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކުގެ ފަހަތައް 

ގަާވއިދު ގެނައުން ެއއީ ރަނގަުޅގޮތެއް ކަމަށް ދެކެވަަޑިއެގން އެހެން ހުށަހަޅުއްވާފަ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގ ވެއްިޖއްޔާ މިހާރު މިމާއްދާ،  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  4އެވަނީ. އަުޅގަ

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ދެލިކޮޕީަގިއވާ  4އެކުެލވިފާާވގޮތް ރަނަގޅުކަމަްށ ފެނޭ. އަދި 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ އަރިއަތޮުޅ  ނޑު ހުށަހަޅަން. އަުޅގަ ގޮތަށް ފާސްކުރަންވެސް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާެގ  4އުތުރުބުރީ މެންބަރު މުޙައްމަދު މަޖުދީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް 

 ޞްލާޙު ކުރާކަެށއް. ޝުކުރިއްާޔ.)ހ( އި

 

 ވަނަ  4ވަނަ ދެލިކޮީޕގެ  2އައްސަލާމްޢަާަލަިއކުމް. އާދެ، ގަާވއިދުގެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 މާއްދާގެ )ހ( އޮްތގޮތް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެެކން. ހަމަ  އަްޙމަދު ޝަީފޤު 

މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން އެދެއްެކވި  އެފަދައިން ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިްއަޒތްތެރި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑަކށްވެސް މިމާއްާދގެ )ށ(  ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރަން. އަުޅގަ

ބާއްާވކަށެއް ނުފެނޭ. ހައްދުންަމތީގެ އިްޢޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކުވެްސ ެއވާހަަކ 

ހަގަކުެރވޭނީ އެކި ނުކުތާ. ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ދައްކަވައިފި. ެއކިބޭފުޅުންނަށް ވާ

އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ )ށ( މިގޮތަށް މިގަާވއިުދގައި އޮެވއްޖެނަމަ ރިޔާސަތުްނ 

ވަރަށް ޚުާުދުމުހްތާރުވެދާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ އެފަދަ ފުރުޞަތެއް އެއްވެްސ 

ފަރާތަކަށެއް އަރުާވކަާަށް ުނފެނޭ. ދެން އޮތީ )ނ(. )ނ( ަގއި ޑރ. ހުސައިްނ 

އުނިކޮށްލަްއވަން ހުށަހެޅުއްވިބަާައި އުނިކޮށްލަްނ އަޅުަގނުޑވެސް ތާއީދު ރަޝީދު އެ



ކުރަން. ސަބަބަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ މިަގާވއިދާ އެްއގޮތަށް މެންބަރުންގެ 

ޙައްޤުތަކާެއްއގޮތަށް ރިޢާޔަތްޮކށްގެން ކަންކަން ނިންެމވީމާ ދެން ޤާނޫނުއަސާސީެގ ރޫާޙ 

ކަމަކަށެއް ނުދެކެން. އެޤާނޫނުއަސާސީއާ ަގާވއިދާ ގަާވއިދުގެ ރޫޙާ މާނައަށް ދާން ޖެހޭނެ

އެްއގޮތަށް ކަންތައްތައް ނިްނމެވީމާ އެއޮތީ އޭގެ ރޫޙާ މާނައަށްވެސްާް ނިންމެވިފަ. 

އެހެންވީމާ އިތުުރ ވާހަކަަތކެްއ އެމާއްާދއިަގއި އޮތުން ެއއީ އަޅުަގނޑަާަށް ާތއީދުކުެރޭވ 

ސަްނ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަްށ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ޑރ. ޙުާުސައިން ރަޝީދު ޙަ

ނޑު ާތއީދު ކުރަން.   ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 

ނޑަށްެވްސ ފެނޭ މިމާއްދާ  މާލޭގެ މެްނަބރު އަްޙމަދު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްާްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، އަުޅގަ

ކަށް ބެހިފަ މިގޮތަށް ގެންދަވަން ނަމަެވސް ދެން މާއްދާއަކުން ފެށިގެން އަކުރުަތކަ އާތިފު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ހުންނަ މާއްދާ އަކުރުތައް ވަިކ ވަކިން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ގެންދަން. ދެން މިމާއްދާ 

މިގޮތަށް ފެށިފަ އޮތީތީ އަޅުަގނޑަްށވެސް މިތެދުވެުވނީ ހުސައިން ރަޝީދު 

ހުށަހަޅުއްވާފައޮތް )ށ( އުިނކޮށްލުމަށް ތާއީދު ކުރުމުެގ ގޮތުން. ދެން މިހެން 

ނޑު  ގެ ިހތުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް އުފެޭދ ސުވާެލއް މަޖިލީހުގަިއ ދަންނަވާއިރު އަުޅގަ

 ީާ އަބުރާއި އިޢްޒަތް ޤާނޫނުައސާސީަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރަކީ

މަޖިލީހުގެ.. އެބުނެވޭ އެްއެޗއްގެ މާނައަކީ ކޮބާާބއޭ، ުނވަތަ ހިފަހައްޓަން ކުރާނީ 

ެރވެނީ ކޮންޗަކަށްާބއޭާޭ. ދެްނ ކޮންކަމެއްބާޭއ. ނުވަތަ އަބުާރއި އިްޢޒަތް މާނަ ކު

ނޑިެއްއގަިއވެްސ  އަޅުަގނޑު ކުރީދުވަހެްއަގއިެވސް މިތާ ދެންނެވިން ކިތަންމެ ބޮޑު ގޮ

އިނދެވޭނީ ހަމަ މީހާގެ ބޮޑު މިނުގައޭ. އޭެގ މާނައަކީ މިަމޖިލީހުގައިވެްސ ހުންނާނީ 

ފަހައްޓާކަްށ މިމަޖިލީހުގައި ތިބިބައެްއގެ ުހރި އަބުރަކާ ިޢއްޒަތަާކ. ެއހެންވީމާ އެހި

ނުހިފާއްޓާކަށް އެހެންމީހަކަށް ކުރެވޭނެ މާބޮުޑކަމެއް އޮންނާނެކަމަކަށް އަުޅަގނޑަާަކަްށ 

ނޑަށް ނުފެންނަނީ.  ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ މާބޮޑު މާނައެއް ހުރި އަކުރެއް ކަމަކަްށ އަޅުގަ

 އަޅުަގނުޑވެސް އެހެންވީމާ )ށ( އުނިކުރުމަށް ޙުސައިން ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 



ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުަރން. އެއަކުރު ބާްއވާކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. 

 ޝުކުރިއްޔާ އިޢްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

ނޑު  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ   ވާހަަކއެއް ދަންނަވާލަން. 3ޝުކުރިއްޔާ އިޢްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑަްށ ފަހަރެއްގައި ފުރަތަމަ ކަމަކީ ހަމަ މަޢުލޫމާތެއް  މެންަބރު ފާތިން ަޙމީދު   ސާފުކޮށްލަން. އަުޅގަ

އެކަން ސާފުކޮށްލަދެްއަވއިފިްއ ތަންކޮޅެއްާެ ފަސޭހަވާެނ ކަމަށް ފެންނާތީ. އެީއ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑ ހަނދާންވާގޮުތގަިއ މީގެކުރިން ލިޔުމުން ުފރުޞަތު ހުޅުވާލެްއވީާމ 

ދެން އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ  އިޞްލާޙުތަކެއް ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި.

ޖަލްސާއެްއގައި އެކަމާމެދު ުކރިއަށް ދާނެގޮތަކާމެދު ބަހުްސ ކުރެވުނު. ކުރުމަށްފަހު 

މަޖިލީހުން ނިމުނީ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް މިހުރިހާ އިޞްލާޙުތައް ފޮނުއްވުމަށް. ދެން 

ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިާވ އެބޭފުޅެްއގެ ލަފާ ހޯއްދަވާފަ ކުރިއަށްދާނެގޮަތކަށް ނިންމުމަށް. މި

ބައެއް އިޞްލާޙުތަްއ އަނބުަރއި ައޅުަގނޑުމެން އަތަށް ެފބްރުއަރީ މަހު ައއިއިުރ 

އެބަހުރި ޑްރާފްޓިންގ ފެިނވަަޑއި ނުގަންަނވާކަމަށް ިވދާޅުވެފަ ހުންނަ ބައެްއ 

އިޞްލާޙުތަކާ އަދި ދެން އެ އިޞްލާޙުަތކުެގ އިތުުރ އިޞްލާޙެްއ ގެންަނވަން 

ނޑު މިދަންނަވަނީ ފެނިވަޑަިއގަން  9ނަާވކަމަށް ވިދާުޅވެފަހުރި އިޞްލާޙުތަކެއް. އަުޅގަ

ފެބްރުއަރީގައި ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ވަކިގޮތްތަެކއް ހުށަހަޅުއްވާފަ އެހާހިސާބަށް 

ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވިފަ ހުރި އިޞްލާހުތަކާއި މެދު ގޮތްަތެކއް ނިންމަވާފަ ވިދާުޅވެފަ. 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އުިނކުރުމަށް  4މިސާަލކަްށ ދަންނަވަނީނަމަ އެހެންވީމާ މިގޮތަށް 

ތ. އަތޮޅުގެ އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ހުށަހަޅުާުއްވާ 

ހުށަހެޅުން ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން މިވިދާޅުވެފަ މިއޮންނަީނ ގެންނަވަން ފެނިަވޑާިއ 

މަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތީ. ދެން ނުގަންނަވާކަުމގައި. މިމާއްދާ އޮތުން ބޭނުންތެރިކަ

މިފަދަ އެބަހުރި ވަރަށް ަބއިަވރު އިޞްލާޙުތަެކއް. މި އިްޞލާޙުތައް އަލުން އަނެްއާކ 

މިގޮތަށް ހުށަހެޅުމާމެދު ކިހިނެއްތޯ ނިންމަވާފަ އޮތީ. އެއީ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން. 

ށް ކޮމިޓީއަށް ދިއުމަްށ ފުރަތަމަ އެގޮތަށް ހުށަހެޅިގެްނ މަޖިލީހުގައި ެއގޮތަށް ބަހުސްނުކޮ



ނޑަށް ހަނދާނެއްވާތީ ފަހަާަރެއްަގއި މިވެދާނެ ކުްށ  މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަމަށް އަޅުގަ

ހަނދާނަކަށްވެސް އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ އެކަން ފަހުން އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ މިފަަދ 

ން އިޞްލާޙުތައް އެހެންވީމާ ވަަރށް ދިގުކޮށް ބަހުސް ފަހަރެއްގައި ކުިރއަށް ގެންދަ

ޖެހިދާނެ ކަންނޭގެ. ޑްރާފްިޓންގ ކޮމިީޓއަށް ފެނިަވޑައިުނގަންނަވާކަމަށް ނިންަމވާފަ 

ނުވަތަ ލަފާދެްއވާފަވާނީ ައނެއްކާ ފޮނުްއވާފަ. އެހެންީވމާ ކުރިއަށް އޮތްތާނަގ 

އަޅުަގނޑުާުމެްނގެ މިމަސައްަކތް ހަލުވިކަމާެއއްކޮށް ކުރިައށް ގެންދިއުމަށް މިކަާމ 

ން އެއްެޗއް ވިދާުޅވީމާ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފަސޭހަވެދާނެ ކަމަށް ބެހޭގޮތުން ރިޔާސަތު

ނޑު ދަންނަވާނީ ރ. އަތޮުޅގެ އިޢްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ފެންނާތީ. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ޢަލީ ވަޙީދު ޙުށަހެޅުއްވި ުހށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅަގނުޑވެްސ ވަރަށް ތާއީދު ކުރަން. 

ޞްލާޙުތައް ކުރިައށް ގެންދާނެ ގޮާަތަކާމެދު މާރޗްގައި މިގޮތަށް އި 27ހަޤީގަތުަގއި 

ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާ، 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު މި މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮތާމެދު 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި އޮތް. އެ 3ހުށަހެޅުއްވި  ނޑު ެއއަކަްށ އަުޅގަ ކަުމގައި އަުޅގަ

ވޯޓެއް ނުލަން. ެއއީ މިހާރު ދެންމެ އެހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ދިމާވެދާނެކަމަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާތީވެ އެއީ ބަެއއް މާއްދާ ތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ އަކުރުަތެކްއ 

ވާނަމަ އެކުެލވޭ މާއްދާތަކަކަްށވާތީ، މިލިޔުމުގައި ހުށަހެޅުްއިވފައޮތްގޮތަށް ގެންދަ 

ނޑު ދެޭކގޮުތގަ ރ. އަތޮޅުގެ އިޢްޒަތްތެިރ  ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ޙުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންވުން އެގޮތަށް ކުިރއަށް 

ގެންދާކަމުަގއިވަނީނަމަ އަދި ތާއީދުވެސް ލިބިފައި ޮއެވގެން ގެންދަވާކަމުގަ ވަނީނަމަ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ އިޞްލާޙުކުރަްއވަްނ  3 މިލިޔުން، ލިޔުން

 ،މިލިޔުން އެކުެލވޭގޮތަށް ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެކަމަށް. ެއހެންވީމާ އެގޮތަށް އެރޫޙު

ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާީނ  3 .ދަންނަވަން ފެންނަކަމުަގއި އިޞްލާޙުކުރަން

ވަަނ  4ޞްލާޙު. ެއއީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުިރމަތީގައި ހުށަހެޅެމުންމިވާ އި 



މާއްދާގެ )ހ(. ެއގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރަން އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނަކަމުގައި، މިހާރު 

 އޮތްގޮތަށް އަކުރު ެއގޮތަށް ާފސްކުރަން ފެންނަވާހަކަ. ޝުުކރިއްޔާ.

   

ދު އެކޮށްލެއްިވ ދެންމެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިްޢޒަތްތެރި މެންބަރު ފާތިން ޙަމީ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސުވާލަށް ައޅުަގނޑު އެްއެޗއް ދަންނަވާފަ ކުރިއަށް ގެންދަވާަނން. އާދެ، އެޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން ކުިރން ގަާވއިދުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް އިޞްލާުޙ 

ހުށަހަޅުއްވަން ދެންނެވި ދެންނެވުމަށް ފޮނުއްެވވި އިޞްލާުޙތައް އޭރު ަގާވއިދު ހަދާ 

އަށް ފޮނުވުނު. ެއކޮމިޓީއަށް ފެނިަވޑަިއގެންެނވި ިއޞްލާޙުތަްއވެސް ކޮމިޓީ

ހިމަނުއްވަިއގެން މަޖިލީހަށް ެއގެންނެވީ. އެ އިޞްލާޙަކާމެދު މަޖިލީހުގަ ވާހަކަދެްއކިފަ 

ނެތީމާ ކުރިންވެސް ޙިޔާުލކުެރވެމުން ގޮސްަފއިއޮތީ މަޖިލީހުގައި އެޚިާިޔާލާމެދު ވާހަަކ 

އަނެއްކާ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަުތ ދެއްކުމަށް. މިހާރު އަލުން 

މެންބަރުންނަށް އެރުވުމުނ، ުކރިން ހުށަހެޅުއްވާފަހުާުރި ިއޞްލާޙުތައްވެސް އެބޭފުޅުން 

އަލުން ގެންަނވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަަވއިާާގެން ހުށަހެުޅއްވަމުްނ 

މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށްވަީނ ގެންދަވަނީ. ެއގޮތުން ޮކޅުމަުޑލުގެ އިޢްޒަތްތެރި 

ގެ ކުރިން ފޮނުއްވަްނ  2:30ލިޔުްއވާފަ، ފޮނުއްވާފަ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 

ދެންނެވީމާ ފޮނުއްވަވާަފވަނީ. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް އަިދ މިހާރުވެސް ފޮނުއްވާ 

ޒަތްތެިރ އިޞްލާޙުތަކަށް ވާހަކަ ދެްއެކވުމުން ގެންދާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ދެން އިޢް

މެންބަރުން އެދިވަޑަިއގަންނަވަުމން ތިޔަ ގެންދަވާގޮތަށް މާއްދާގެ އަކުަރކުން އަކުރަކުްނ 

ވަނަ މާއްދާ  3ނިންމަމުން ގެންދާގޮތަށްވެސް ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ. މީގެ ކުރިން 

އެގޮތަށް ބަލާލިއިުރަގއި ޭއަގ އެންމެ އަކުަރކަށް އިްޞލާޙެއް ައއިއްސަ އޮތީާމ 

ނޑަްށ މައްސަލައަ ކަްށ ނުވެ ިދޔައީ. މުޅި މާއްދާއާ އާދެ، ެއފަހަރުވެސް އަުޅގަ

ދަންނަވާލެވުނު ެއގޮތަށް ގެްނދަވަން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ދެން މިމާއްދާވެސް 

ނޑުގެ މައްސަަލެއްއ ނެތް. މިހާރު އެކަމަކު  އެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދެވުުމގަ އަުޅގަ

ށް ވާތީ ެއގޮތަށް ާވހަކަފުޅު ދައްަކވާނީ. ދެްނ ހުޅުވާލެވިަފވަނީ ހުރިހާ އަކުަރކަށް ކަމަ



ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ ހަމަ އަކުރަކުން އަކުރަކުން ަވކިން. ައއްޑު އަތޮުޅގެ އިްޢޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

ނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވަން ބޭ އައްޑު އަތޮޅު މެންަބރު   4ނުންވީ މި އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ

ނޑަށް ރަނގަުޅކަމަށް ދަންނަވަން  އިްބރާހީމް ަޝރީފު   ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތް ައޅުގަ

ނޑު އެްއޗެއް ދަްނނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފުރަތަމަ. )ށ( އާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ސް )ށ( އެންމެ ރަނގަޅު )ށ( އުިނކޮށްލެއްވި ކަމުަގއިިވޔަސް. އެހެން ނަމަވެ

މިތާނގައި މިއޮންނަނީ ދުނިޭޔގެ ވަރަށް ގިނަ ޕާލިމަންޓްރީ އުސޫލުތަުކގެ ަމއްަޗްއ 

ރިޢާޔަތްކޮށް ވިސްނަިއގެްނ ކޮމިޓީން ލިޔެފަ އޮތްާވހަކަ ދަންނަވާލަން. ެއީއ 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލާފައި މިއޮންނަނީކިއްޔެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ އިންނަވާ ބޭފުޅަީކ 

ހެނެްއ ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ިއޢްޒަތާ، ހައިބަތާ، ޤަދަުރ ކާކުތޯ ބަލަިއގެން އެ

އުފުލިގެންާވ ތަނެއްކަމަާށއި ެއމަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ އިންްސޓީޓިއުޝަނެްއގެ ގޮތުަގިއ 

ނޑު މިދަންނަވަނީ. އަޅުަގނުޑެގވެްސ  ބަލައިގެން އެކޮމިީޓގެ ވިސްުނން ހުރިގޮތް އަޅުގަ

ގިނަ ޤާނޫނުއަސާީސތަކުަގއި އަދި ަގވާއިުދ ވިސްނުންހުރިގޮތް. އަދި ުދނިޔޭގެ 

ތަކުަގއިވެސް މިވާަހކަ މިޮގތަށް ގެނެސްފައި އޮންނާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހައްތަހާެވސް މަޖިލީސް ނުވަތަ މަޖިލީސްގެ ރިޔާސަތު މިބެލެނީ 

ނާނަމަ އަދި މީހެއްގެ ގޮުތގައި. އިންްސޓީިޓއުޝަނެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެން ވިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އަބުރާއި، ޢިްއޒަތާ، ޤަދަރު އޮތް ަތނެއްކަމުަގއި ވިސްނާނަމަ 

އަޅުަގނޑުމެނަށް މިމާއްދާ ުއނިކުރުމުގެ ޚިާިޔާލެއް ަނއިްސ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ވާންވާނީ ަވކި ފަރާތަކަްށ ނުޖެހޭ މުޅި މަޖިލީހުގެ 

ތާއި ޢިއްޒަތް ހިފަހައްާޓ، މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ މެންބަރުންގެ ޝަރަފާ އިޢްޒަތް ކަރާމަ

ހިފަހައްޓާ ފަރާތެއްކަމުގައި. ެއގޮތަށް ބެލެވިގެން މިމާއްދާގެ )ށ( މިގޮތަށް ލިޔެވިފަ 

އޮތީ. އަދި ދުނިޔޭގެ  ޕާލިމަންޓްރީ އާދަކާދަތަކާއި އުސޫލުަތުކގެ މައްަޗއްވެސް ރިޢާޔަްތ 

ހުންވެސް މިފަދަ މާއްދާތައް ލިޔެފައި އޮންނަ އަދި އެހެނިހެން ކުރެވި އެހެން މީ



 މަޖިލީސްތަކުގަިއވެސް މިކަންތައް ކުރެޭވގޮތުގެ މަްއޗަށްާްވެްސ ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލެވިގެން.

ނޑުމެން )ނ(  ނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލާނަްނ އަުޅގަ )ނ( އާބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ބަހުސްކޮށް ވިސްނުމަށްފަހުަގިއ   ގެފަހަތައް މިއޮތްބަޔާދޭތެރެ ވަރަށްާް ދިގުކޮށް

ޤާނޫނުއަސާސީއާ މި ަގވާއިުދގެ އުޞޫލުތަކާ ރޫޙަށްާް ިރޢާާާޔަތްކޮށް ކޮްއގެންނެިއ 

ނޑުމެްނ  މިއޮތީ ވަރަށް ފުންމާނައެްއގައި. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ މިކަން އަުޅގަ

އްާޔ ކޮށްާްފައިއޮތީ ަގވާއިާިާދއި ެއއްގޮތަށް އަކުރުން ައކުރަށް ބަލައިފިކަމަށް ވަނީވި 

ހަމަ ގަާވއިާިދާ އެްއގޮތަށް އުޞޫލަކާ ުނވަތަ ޤާނޫނުައާސސީގަިއ ބަޔާންކުާރ ރޫޙާ  

ޚިލާފައްވެސްާް ކަާަމެްއ ނިންމިދާނެއޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ ދާދިފަހުން ހިނގިކަމެްއ 

ނޑު.  97ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ނޑުމެން މާްއދާ ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މައްަސލަގަ އަުޅގަ

އެންމެން ބަޔާންކުރިން ޤާނޫނުއަސާީސގެ ެއއްވެސް ތަެނއްަގއި ނެތޭ ސިއްރު ވޯޓުނޫްނ 

ަވނަ މާއްދާގަިއ ަވކިގޮަތކަްށ  97ގޮތަކަށް އަތްނަަގއިގެން  ވޯުޓލާކަށް އެހެންނަމަވެސް 

ނަޑއެޅިފައި ނެތީމައި ޤާނޫނުއަސާސީެގ ރޫޙަކީ އަދި އެހެން  ވޯޓުލާން ކަ

ވޯޓުލާންޮއތް ކޮންމެތަނެއްަގއި ަބޔާންކޮއްަފއި އޮްތގޮތަީކ  ހުރިހާގޮތެއްަގއި

މާއްދާއިން އަތްނަަގއިގެްނ  97ސިއްރުޯވޓުލުން ކަމުގަާައި ަނމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު މިމަޖިލީހަށް ދީފައިއޮތްކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގިނަ ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނޑުމެން މިހާރު މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނާްނަވާތީ ެއގޮ ތަށް ނިންމީ އަާަުޅގަ

މިކަން މިގެނައީ އެފަދަޙާލަތެއް ދިމާވިއަސް މަޖިލީހުން ނިންމާނީ ރޫޙަކީ ކޮބައިކަން މި 

ގަާވއިާިދުަގއި އޮްތގޮތަށް ނިންމިއަސް އުޞޫލާ ރޫޙާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ނުނިންމޭނެކަން 

ޓިދާނެކަމުގެ ފުރުޞަުތ ނިމިއްޖެކަމަށް މަޖިލީހުން ފެނިއްޖިއްޔާ ެއކަން ބާޠިލުކޮށް ހުއް

ދިނުމަށްޓަކައި މިމާއްދާ  މިގޮތަާަށް ގެނެވިަފއި މިއޮީތ ގަާވއިާިދާ އެްއގޮތަށް 

ކަންތައްކުރަްނވަންޏާ މައްސަލައެއްނެތްާް ހަމައެކަނި ރައީްސ އަޅުަގނޑުމެން ލާޒިުމ 

އިތުރައްކުރަްނ ަގވާއިާިުދގެ ރޫޙާއި އުޞޫލުަތކާ ހަމަތަކުެގ މައްޗަްށވެސް ވިސްަނިއ 

ނަޑއަާޅނީކީ ރައީސެއްނޫން ރޫޙު ވަޑަ  އިގަތުމަށް އެފަދަގޮެތއް ދިމާވެއްޖިްއޔައި ރޫޙު ކަ

ނަޑއަުޅއްވާނީ މިޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުން އެކަމަށް ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން  ކަ



މިވާހަކަ ފަހަތުބަޔަށް އައިސްަފއިާި މިއޮތީ. ަގވާއިާިުދގެ ހިސާބުން ނިންމާލައިފިއްޔާ 

މިދެންނެވިގޮތަށް ތިމަންމެން ވިސްނާފައި ވިސްނުން  މިވާގޮތަކީ މަޖިލީހަށް

ގެންގުޅުުނގޮތާ ޚިލާފަށޭ ގަާވއިާިދުަގއިއޮތް ައުކރުން އަކުރަކަށް ނޫނޭ 

ނިންމަންވަނީކީއެްއ، މިދެންނެވި އުޞޫުލގެ މަްއޗަށްވެސް ރައީސް ބައިންުޑވާނެކަމަްށ 

ަޑިއގަންނަވާނެާެ ބައިންޑުާވގޮތަށް މިއޮތީ ރަީއސްވެސް އޭރުން މާބޮޑަާަާަްށ ވިސްނާވަ

މި މަޖިލީހުން ވިސްނާވަޑަިއެގންފައިާި އޮތްގޮތް ކަމުގެ އެޮކޅުމިކޮޅު އަދި މަޖިލީހުން 

ނަޑއަޅާފަިއއޮތް ރޫެޙއްނޫނޭ ކިޔާ ގޮތެއް ނިންމުމަށް.  އިތުރަށް މީ ތިމަންމެން މިކަން ކަ

އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ބާރާ މަޖިލީހުން ރައީސްގެ ލިބިގެންވާ ބާރު ގަާވއިާިުދެގ 

ދަށުންވެސް ހަނިކުރުމަށްޓަކާ މި އުޞޫލާ ރޫޙުގެ ވާހަކަ ގެެނސްފައި މިއޮތީ. އެއީ މީެގ 

ވަަނ މާއްދާ ތަރުޖަމާ ކުރުމުަގއި ދިމާވިކަހަަލ  97ފަހުންވެސް ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

މައްސަލަެއއް އެްއގޮތަކަްށެވސް ދިމާވިއަ ނުދިނުމަށްޓަކާ، މަޖިލީހަށް ފެނިއްޖެ 

ޮގތަށް ކަންތަށް ކުރެއްވިކަމަްށިވއަސް ެއއީ ތިމަންމެން މި ހިނދެއްގައި ގަާވއިާިދާ އެއް 

ނަޑއެޅިފައި އޮތްގޮްތ ނޫންކަމަށް ބުނެ މައްސަލަިއގަިއ  ގަާވއިާިދުެގ ރޫޙުން ކަ

ވަިކގޮތެއް ނިންމުމުގެ ފުުރޞަތު ތަނަވަސް ކުރުާުމުެގ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، 

ގަާވއިާިުދގައި އަކުރުްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަުޅަގނޑަާަށް ހަމަ އެންމެ ރަނގަުޅ 

އަކުރަށް ހިއްެޕވުމަށް ޖާގަ ދެއްިވކަމުަގއިިވއަސް މައްސަަލެއއްނެތް ހަމަ އެކަނި މި 

މާއްދާ މިގޮތަށް ޑްރާފްޓު ކުރެވިފަިއއޮތީ ކޮންސަބަަބާކ ހުރެކަންާް ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ހިތައް އެރީ  ޝުކުިރއްޔާ  .މިމަޖިލީހަށް މެންބަރުންނާ ޚިއްޞާ ކޮއްލާނަމޭ އަުޅގަ

 

ނޑަށް ީހވަނީ ެއްއޗެއް ލިޔެަފއި  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ގަާވއިާިދެއް ިލޔެފައި އޮންަނިއރު ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެފައި  އިްބރާހީާީމް ަޝރީފް 

ދިުގވެ އޮންނަންޖެހޭނެހެން. ވޭތުެވދިޔަ ޖަލްސާތަކުަގއި އޮުޅންއަރާ ބަހުސް ވާހަކަެދއްެކވުން:

މާނައޮޅޭގޮތް ެވގެންދިއަީއ ލިޔެފައި އޮތްގޮތް ސާފުުނވެެގން. އެހެން ނޫނަންމަ 

އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެްއވެްސކަހަލަ އޮޅުެމއްނެތި ސާފުެވެގން ދާނެާެހެން. އާދެ 



މީގައި ައއްުޑއަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން ރޫޙުގެ ވާހަަކއައީަމއި އެަބ 

އޮޅުންަތެކއް އެބަ އަރާ. ރޫޙަކީ ކޮާަބަިއކަން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ބަހުސް ދިގުވޭ އެބަ 

ކޮންގޮތަކަށްތޯ ރޫޙު މާނަކުެރވެާެނީވެްސ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަާަްށ 

ސާފުކޮށްާް މިއޮތީ ކޮޅުމަޑުލުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަން ރަޝީދު ލިއުއްވާފައި 

ނޑު ތާއިދުކުރާ ވާަހކަ  )ނ( އިސްލާޙުގެންނަވާަފއި އެހެންވީމާ، ެއއަށް އަުޅގަ

ދަންނަވަން. ހަމަ އެހެންމެ އުނިކުރަން އެނަން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މާލޭ ިޢއްޒަތްތެިރ 

ނޑު ތާއިުދކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަންާް. އާދެހަމަ އެާއއެކު މާލޭ  މެންބަރަށް އަާަޅުގަ

ާަކުރުން ައކުރަށް ތަރުތީބުކޮށްާް ގެ ންދަންވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއވިދާުޅވީ އަ

ވަނަ މާއްާްދާގެ )ހ( އަށް ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި  4އަޅުަގނޑު ާތއިދުކުރަން. 

މެންބަރު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށްވެްސ ތާއިދުލިިބފައި ވަނީ އެހެންވީމާ، 

 އަޅުަގނުޑވެސް އެއަށް ާތއިދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ޝުުކރިއްޔާ.

 

  4ޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަާަށް ދަންނަވާލީ `. ޢިއް ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

 ވަނަ މާއްދާއަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިުރ  އަްޙމަދު ުމޙަާަްނމަދު 

ވަނަ މާއްދާެގ  4އަޅުަގނޑުމެންނަާަށް ލިބިފަިއވާ ަގާވއިާިދުގެ ދެލިކޮީޕގަިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޔާންކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތަށްވުރެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާގޮްތ ވަނަ މާއްދާ ބަ  4އަކުރުތަށް 

ރަނގަޅުކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެެހންވީމާ، ހއ. ޢިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު އަޙްމަާަދު 

ނޑަށްެވސް ެފންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން  މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުްއވި ފަދައިން އަުޅގަ

އޮްތގޮތަށް ފާސްކުރަން ވަނަ ާމއްދާ ިމ  4ލިބިފައިވާ މި ަގވާއިާިުދގެ ެދލިކޮޕީގަިއ 

އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާއިދުކުރާ ވާހަަކ 

 ދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްޔާ.

 



ނޑުމެންނަާަށް ނޯޓުާުކުރެވިފައި ވާގޮުތަގއި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އަާަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެ   4މުޢިއްޒު ހުށަހަޅުއްވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

 އޮތްގޮތަށް ބާްއވަން މުޅި މާއްާދއަކަށްނޫން އެހެންވީމާ،

  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެއޮްތގޮތަށް ބާއްވަން ެދލިކޮޕީގައި  4އެހެންވީމާ،  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

 ނީ ފާސްކުރަން.އޮތްގޮތަށް ބާްއވަން ައޅުަގނަޑށްވެސް ފެންނަ އަްޙމަދު ުމޙަްނމަދުާު 
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޢިއްާްޒަތްރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ދެތިން  ތިލަދުންމަީތގެ އުުތުރބުރީ 

 ކަމަކަށް ތާއިދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންނަމަވެސް ެއައށް ތާއިދުވެސް  މެންަބރު ޖަޢުާުަފރު ޢިސާ 

ލިބިއްޖެ ޮއގޮތުން )ރ( ައތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އަލީ ވަޙީާީދު އެ  އާަދމްާް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ހާމަކުރެއްވި ފަދައިން ާމއްާދއަކާބެހޭ ގޮތުން ބަހުްސކުރެޭވއިރު މިތާގެ އަކުރުން 

ނޑުެވސް ެއކަމަށް  އަކުރަށް ދިއުމަށްފެނޭ ފަހަރަކު އަކުަރކަށް އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ވަނަމާއްދާެގ )ހ(  4އަާަެނއްކަމަކީ މިހާުރ  ތާއިދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ. ދެން

ހުށަހެޅިފައި މިވާ އިޞްލާޙު ހއ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު 

ނުޑވެސް ާތއިދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަނަވާލަން  އަޙްމަދު ޙަާަމްޒާގެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން މިހާރު އިނގޭތޯ. ދެންހަމަ އެގޮތުން ހަތަރުވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. )ށ( އާ

ނުޑވެސް )ށ( އާދޭތެޭރގަިއ  ތަފާތުގޮ ތަކަށް އެބަ ވާަހކަދެވޭ. ދެއްެކޭވއިރު އަާަުޅގަ

އެްއޗެއްާް ދަންނަވާލަން ޤަްސދުކުރަން. އެގޮތުން ބައެއްބޭުފޅުން މިހާރު ވިދާޅުވަނީ 

)ށ( މިހާރު އޮތް ޑުރާފްޓުން އިޞްލާޙުާުކުރަން ފެންނަވާހަކަ ނުވަތަ ބާއްވަްނ 

ނުޑ ތާއިދުކުާރ ވާަހކަ ަދންނަވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި ފެންނަ ވާ ހަކަ ެއގޮތުން އަުޅގަ

މެންބަރު އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އިލްޔާސް ޙުސައިނުގެ )ށ( އިޞްލާޙު ކުރުމަށް 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނުޑވެސް ާތއިދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން 

 ޝުކުރިއްާޔ.



 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު މިމާއްދާއަށް އިޞްލާެޙއް  ރު އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަ

ނޑަށް ވިސްޭނގޮތުަގއި ަގާވއިދުެގ  އިލްޔާސް ުޙސަިއން   ވަނަ  4ހުށަހަޅާފައިވާނެ. ދެން އަުޅގަ

މާއްދާގެ ހުރިހާ އަާަކުާުރުތަަކކީވެްސ ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަަމ ެއއަށް ވޯޓުދޭންޖެހޭނެ  އިްބރާީޙމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

މާއްދާތަށް ކަމުގަިއ ދެކެން. ދެން )ށ( އިތުރަށް ފުރިހަާަމަކޮށްާްލުމުގެ ގޮތުން 

ނަޑއެޅީ ރައީސާ ޙުާުދޫދެްއނެތި އެވާހަކަ ެއގޮތަށް  އަޅުަގނޑު އޭަގއި ޙުާުދޫދެއް ކަ

ނޑުމެން ަކހަލަ މެންބަރަކަށް ޑޯޒު  ހުޅުވާލާފައި ޮއެވއްޖިއްޔާާި ަފހަރެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ކޮށްެލވޭ ޢަާަމަލަކުން ކޯފާވެގެން ކޮންމެސް ދެާެއްވަމުން ދާަވގުތު އަުޅގަ 

ނަޑއަޅާލަން  ކަހަލަ ޢަާަމަލެއް ކޮށްާްލައްވަފާނެތީ ެއގޮތުންާި ޙުާުދޫދެއް ކަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ  އަޅުަގނުޑ ބޭނުންވީ. ދެން އެ ޙުދޫދެްއގޮތުަގއި އަުޅގަ

ފައި ާމއްދާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ މި ގަާވއިާިުދގަިއވާ އެތަންކޮޅު އެމާއްދާއަްށ ވަާައްދާލާ

ނޑު ހިތުން އޭގެ އެންެމ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި.  ފުރިހަމަކޮށްލީމަ އޭންދީ އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މަޖިލީހުގެ ަރއީސުންނަށް މާ އިޚްތިރާމްކުރާ ތަނަކަށް ނުވިއަސް 

އަޅުަގނޑަާަށް ދާދިފަހުން ަވރަށް ގިނަ ޤައުމުތަުކގެ ޢިްއޒަތްތެރިން މަޖިލީހުގެ 

ނޑަށް ފެނުނު. ރައީސުން ުއޅުްއިވގޮތް . އެބޭުފޅުންގެ އަބުރާ ޢިްއޒަތް ހުރިަވރު އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް އިންޑިާއގެ ސްީޕަކރުގެ އަބުރާ ޢިްއޒަތް  އެ ަވފުދުގެ އެހެންބޭފުޅުން 

ގެންގުުޅްއވިގޮތް އަޅުަގނޑު ުދށިން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ރައީސެްއެގވެސް ޢިއްޒަތާ 

ނުޑ އަބުރެއް އޮންނަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮ ތުަގއި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިމާއްދާއަށް ޙުދޫދު މީގެ ތެރޭގައި ލިޔެލާފައި ާބއްވަން މި ހުށަހަޅަނީ. ދެން 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަްނ މާއްދާއަށް އަޅުަގނޑު ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިގޮތަށް 

ތާއިދެއްލިބުނީތީ އެހެންވީމާ ތާއިދު ކުރެްއވި ބޭފުޅާއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން 

 ންނާނަން.އިށީ

 

ާަޅުަގނޑުވެސް  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ އަ



 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ދެއްެޗއް ދަންނަވާލަން އާދެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  މެންަބރު ޢަލީ ފާޢިާިޒް 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ަރޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއިދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެކަންވަނީ މިހާރު ނިމި 

ގޮސްފައި. ދެން އާދެ، މި މާއްދާ އަކުރު ތަކަކަށް ބެހިފައި ހުންނަ މާއްދާތަށް 

އަކުރަކުްނ ައކުރަކަާަށް ިދުއން ފަސޭހަވާނެކަމަށް ައޅުަގނޑުެވސް ޤަބޫލުރާތީ 

ންނަވާލަން. އާދެ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އެވާހަަކވެސް ދަ

ހުށަހެޅުއްވުމަާަށް ައޅުަގނުޑ ތާއިދުކުރި ސަބަބު ކުަޑކޮްށ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. 

އާދެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ  އަޅުަގނޑު ހަމަގައިުމވެސް އެޭދގޮަތކީ މިމާއްދާ މާނަކުރުން 

ން އޮތުން އަދި މިހެން ވީހާވެސް މަދުކޮށް ސީދާ މާނައަށް ދެޭވގޮތަކަށް އެކަ

މިދަންނަވަނީ ސަބަބެއް ނެިތއެއްނޫން ދޮުޅ ފޮޅުވަުތަގިއ ލިޔެފަިއއޮތް ދިވެހި 

ނޑަށް އެކަނި އެރި އޮޅުމެއް ކަމަާަށްެވގެން  ޢިބާރާތެއް މާނަކުރުމުގައި ައާަޅުގަ

ތަާަކްލީފުތަކެއް އުފުލި މީހެއްކަމަށް އަޅުަގނުޑ މިވަީނެވފައި އެސަބަބަށްަޓކާާި 

ކޮށްާް މާނަ އެނގެން އޮތުން އަޅުަގނޑު ބޭުނން. ދެވަނަ  ހުށަހެޅުން ވަރަށް ސީދާ

އާދެ މަޖިލީހުގެ އަބުރާ ޢިްއޒަތް ހިފޭއްޓުމުެގ ބާރަީކ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކަމަާަށް 

އޮތުން އެގޮތަށް ނުފެންނަ ާވހަކަ. އޭނަ ހުށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު 

ކަނި  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ތާއިދު ކުރީވެސް. އާދެ އެކަމަކީ ހަމަ އެ

އިސްތަށިފުޅުަގއި އުސް ތާކިަހލެއްގެ ގޮުތގައި އެުޅވިފައި ޮއންނަ އެއްެޗްއގެ ގޮތުަގއި 

ދޫކޮށްލާފައި، މަނިކުފާނަށް ހަމައެކަނި އަުޅަގނޑުމެން އެއްލާަފއޮތް ކޮެޅއްގެ ގޮތުަގއި 

ނޑު ބޭނުންނުވާތީ އެކަމަްށ އަޅުަގނޑު ތާއިުދކުރީ   އޭތި އެއްލާަފއި ބާްއވަން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

ާަށްބަލާ ނުލެވި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އެރުވުނީ. އާެދ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ަގޑިއަ އާދެ، އަާަުޅގަ

އެކަން އެހެންީވގޮތަކީ މިހާރު އެދިވަަޑއިންފަިއވަނީ ހަމަ އެންމެ މެންބަރެއް 

ތު އަރުވާފައި ނިންމާލާނަމޭ ކަމަށްވާތީ އެ މެންބަރަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަ

ނޑު ޤަސްދުކުރަީނ އިންޓަވަްލގެ   30ހީކޮށްާް. އެހެންނަމަވެސް ދެން އަޅުގަ



ނޑުެމއް ތިބޭުފޅުނަށް އެރުވުމަށް. ެއއަށްފަހު ދެން ފުރުޞަތުއަރުވާނީ  މިނެޓުގެ މެދުކެ

ފެލިދެއަތޮޅުގެ މެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީާީމަށް އެއަށްފަހު ދެން އޮންނާނީ 

 ން ވޯޓަށް ދެންނެވުން.މިކަމާބެހޭގޮތު
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އާދެ، މެންބަރުން ޮގނިޑޮކޅުތަކުަގއި އިށީނދެވަަޑިއގަުތން އެދެން. ދެން،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާގެ އިންޓަވަލްގެ ފަހުބައި ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށްޓާނަން. 

އަރުވަނީ ފެލިދެއަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

 ޔޫސުފް ނަޢީމަށް.

 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންމިކުރަނީ  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، ައޅުގަ

 ވަނަ  4އަޅުަގނޑަށް ކަމެއް ނުފެންނާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަްނވެގެން. އާދެ،  ޔޫސުފް ނަޢީމް 

މާއްދާގެ )ށ( އުނުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ބައެއް ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެދައްަކާވ  ވުން:ވާހަކަެދއްކެ 

ނޑަށް  ނޑަށް ާތީއދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ. އެހެންެވ އެކަން އަުޅގަ ވާހަކައަްށ އަުޅގަ

ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންވެގެން. އާދެ، )ށ( ގައި ިމ އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ 

ނޑަްށވެްސ އަބުރާ ޢިއްޒަތް ހިފެހެއްޓުމު ގެ ބާރަކީ މަޖިލީހުގެ ރަީއސޭ. އަުޅގަ

ފުރަތަމަ މި މާއްދާގައި ބުނާ އެްއޗެއް ކުޑަކޮށް އޮޅން އަާރގޮތްވި ދެން ައޅުަގނުޑ 

ނޑަށް މިހާރު މި  ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކާލީމަ، އަުޅގަ

ވާންޖެހޭނެ އެނގުނީ މި މާއްާދގަިއ ެއ ބުބަނީ ރައީސް މިކަންަކމާ ޒިންމާ

ނޑަްށ ފެނޭ މި މާއްދާ ޑްާރފްޓް ކޮމިޓީން މިހާރު  ވާހަކަކަމަށް. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތަްށ ފާސްކުރުމަށް އަދި އެ މާއްދާއަކީ ކޮންމެހެން 

ނޑު ނުދެކޭތީ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ  އޮންނަންޖެހޭނެ މާއްދާއެއް ަކމަށް އަޅުގަ

 އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި 



 

އާދެ، އިންަޓވަލްގެ ކުރިން ދަންނަވާލެވިފަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި މާއްދާއާމެދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިހާރު ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ަވގުތު މިހާތަނަށް މި ނިންމާލީ. ދެން ވޯޓަށް 

ވާލަން މިހާރު މި މާއްދާއަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން މެންބަރުންނަށް ދަންނަ

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތއް. ވަިކވަކިން އިޞްލާޙުތައް ދަްނނަވާލާފައި ޭއގެ ފަހުން 

އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް ދަންނަވަމުން ގެންދާނަން. އާދެ، ިއދާރީ މޭޒުން މިހާރު 

 އިޞްލާޙުތައް ދަންނަވާލާނެ.

 

  

ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ގޮަތށް ފާސްކުރެއްވުމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، 4 އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު. އެ 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުަރއްާވފައިވަނީ ފާދިއްޕޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވަނަ ާމއްދާެގ  4ީޕގެ މުޙަންމަދު. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮ

)ށ( އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްަވނީ ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން. 

އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުުކރައްވާަފއިވަނީ މުލަކަތޮޅު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( މިދަންނަވާ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުެރްއވުމަށް  4އަޙްމަދު ޝަފީޤް. 

ޅުއްވާފަިއވަނީ އަިރއަޮތޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުަސއިން ހުށަހަ

އިބްރާހީމް. ތާއީދުކުރަްއވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޖަޢުާުފަރު ޢީސާ 

އާދަމް. އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްާވ ގޮަތކީ މަޖިލީހުެގ އަބުރާއި ިޢއްޒަްތ 

ފެހެއްޓުުމގެ ބާރަކީ މަޖިލީހުގެ ހި، ޤާނޫނުއަސާސީާއއި މިަގވާއިުދަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު  4ރައީސެވެ. 

ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާ މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ތާއީދުކުރަްއާވ 

އިޞްލާޙަކީ، މަޖިލީހުގެ ރަީއސް، ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ، މެންބަރުންގެ 



ަރއްކާތެިރވެ، މެންބަރުންނަށް އިޙްތިރާމްއަދާކުރުމާއެުކ،  ޙައްޤުތަކަށް

 ޤާނޫނުއަސާސީއާ މިަގާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

 
 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( އަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ، އާދެ، )ހ( އަްށ  4 ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޙަށް ތާއީދު ނުލިބޭތީ )ހ( މިހާރު އިޞްލާޙެ ހުށަހެޅި އެހެންނަމަވެސް އެ އިޞްލާ

ަވނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަްށ ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅާ  2ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއިވާ 

ތާއީދުލިބިފައި. )ށ( އުނިކޮށްަލން ފެންނަކަމަށްވެސް ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިވޭ. އަދި 

)ށ( އަށް އިޞްލާެޙއް ގެްނނަން ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިވޭ. ދެން )ނ( އަށް 

އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފަިއވޭ. އެހެންީވމަ، މިހާރު ކުޑަުކަޑ 

އިރުކޮެޅއްެގ ތެރޭަގއި އެންެމ ފުރަތަމަ މި ދަންނަވަނީ )ހ( އަށް ޯވޓަށް 

ދަންނަވާނަން. އާދެ، މިހާރު އިދާރީ މޭޒުން ވަޑައިގެްނ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ 

 ނުންކުރަްއވާތީ މަޑުކޮްށލެވިފަިއވަނީ. އަދަދު ބައްލަވާެލވުމަށް ަވގުތުޮކޅެއް ބޭ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށް ފަހު(

 

މެންބަރުން. އާދެ،  84އާދެ، މިވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މި ވޯޓަށް ދަންނަވަން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އާދެ، ކުރިްނ  ދެން އަޅުގަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ވޯަޓށް ދަންނަވާނެ ވާހަކަ.  4 ދެންނެވިން ގަާވއިދުގެ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން )ހ( އަށް މިހާރު މިއޮީތ އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅި 

ތާއީދު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ެއއްވެސް އިޞްލާެޙއް ހުށަނޭޅި. ދެލިކޮޕީގަިއވާ ގޮތަށް 

ނެވޭ އިޞްލާޙަށްފަހު އެ )ހ( މިއޮތީ. އެހެްނވީމަ، )ށ( އަށް އަދި )ނ( އަށް ގެ 



ދެން އެ އިޞްލާޙާއެކު މާއްާދއަށް އަހާއިުރގައި )ހ( އަްށ ދެންނެވީމަ އެގޮތަްށ 

ފާސްވެގެން ދިަޔއީމަ އެ މާއްދާ އެގޮތަށް ފާސްވާޭނކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

ވާނެހެން. އެހެންވީމަ، ވޯުޓ ނަގާ އެނެްއކާ ގުނާ އެ ވަގުތުަތއް ހޭދަކުރުމުެގ 

އަށް މިހާރު އޮތްގޮތަށް އޮތީމަ އެއަށް ވޯަޓކަށް ނުދަންނަވާ )ށ( ބަދަލުގައި )ހ( 

ގެން ކުިރއަށް ދާނަން. )ށ( ަގއި ވޯޓަށް ދަންނަވާާލއިުރވެސް ދަންނަވާލަންޖެހޭ 

ނޑައެޅިގެްނ، އެންމެ ފުރަތަމަ )ށ(  ނުކުތާއެއް އެަބއޮތް، )ށ( ގަިއ މިއޮންނަނީ ކަ

ޑުުލގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އުނިކޮށްލަން ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ކަމަށް، ކޮޅުމަ

ހުށަހަޅުއްވާ މ.އަޮތޅުގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރަްއާވފައި މިއޮތީ. މިގޮތަްށ 

ވޯޓު ދެއްވާަފއި ދެން އޭގެ ފަހުން މި އޮންނަނީ އަނެއްކާ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުަގއި މިހާރު 

އްބަްސެވވިފައި މިއޮތީ ކޮްނމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެ މެންބަރަކު ބޭނުންވާ ެއްއ އެ

އިޞްލާޙަކަށާ ަގވާއިދު ކޮމިީޓން އެކުލަވާލި ޑްރާފްޓްަގއިވާ ގޮތަށް ނަގާ ވޯޓެްއަގއި 

ބައިވެިރވެ ޯވޓު ނެގިދާނެ. އެެހންވީމަ، މާއްދާ އުިނކޮށްލަން ވޯޓު ދެްއވާ ބޭފުޅަކަްށ 

ނެތޯ؟ އެއީ ކުެރވިދާނެ ސުވާލެްއ. ދިމާވެފައި އޮތް ގޮތުްނ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދެވިދާ

އަޅުަގނޑު އުނިކޮށްލަން ޥޯޓު ދެއްވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އިްޞލާޙަށް ވޯޓު ދެއްވުުމެގ 

ނޑު އަރުވާަނން. އެއީ އެއް ަވއްތަރެްއގެ ދެ އިޞްލާޙަކަށް ނޫން  ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ގެންނާނީތޯ. އެހެންވީމަ، އެކަން  ވޯޓަށް އެހެނީ، އުނިކޮށްލާނީތޯ ނުވަތަ އިޞްލާޙެއް

އެގޮތަށް ގެންދާނަން. އާދެ، ފަހަރެއްގަިއވެސް ެއއް ިއޞްލާޙަކަށްވުރެ ގިަނ 

އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓު ދިނުމަާަަކށް ނޫން މި ފުރުޞަތު އެރުީވ. އެކަން ހަނދުމަފުޅު 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެންމެ  ކުރެްއވުން އެދެން. އެހެންވީަމ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަްށ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ  4ތަމަ ގަވާއިުދގެ ދެލިކޮޕީެގ ފުރަ



ގޮތް. އާދެ، )ށ( ގަިއވާ މަޖިލީހުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރަކީ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ މިހެން އޮތް ގޮތް އުނިކޮށްލަން ހުށަހެިޅ ތާއީދު ލިބިފައިވަނީ. 

 ަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.އެހެންވީމަ، އުިނކޮށްލަން ފެނިވަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށް ފަހު(

 

އާދެ، މީެގ ުކޑައިުރކޮޅެްއ ކުރިން ައޅުަގނޑު ަދންނަވާލިން މިތަނަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުން ކަމުަގއި. ނަމަވެސް ވޯޓަްށ  84ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެީވ 

މެންބަރުން ހާޒިރުވެވަަޑިއގެްނ  85ށް ވަަޑއިގެން ދަންނަވާލެވުނު އިރު ޖަލްސާއަ

 ތިއްބެވި.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން.  މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: 

 މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް.    ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85  އްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތި

 7  ވޯޓު ދެްއވީ:

 77     ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 
 



އެހެންވީމަ، މި ގޮތަކަށް މި ުއނިކުރާކަށް ފާހެއް ނުވި. އާދެ، ދެން މިދަންނަވާލަނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ށަހަުޅއްވާަފިއ އޮތް އިޞްލާޙަކަްށ، ޚާްއަޞ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ މި )ށ( އަށް ހު

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަށް، ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަނީ  4ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް. ތާއީދުކުރަްއވަީނ 

އާދަމް. އާދެ ިއޞްލާޙުަގއި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ޢީސާ 

މިވަނީ މަޖިލީހުގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި މިގަާވއިދުަގިއާވ 

ހިފެހެއްޓުުމގެ ބާރަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ. ެއހެންވީމަ، މި އިޞްލާޙު ، ގޮތުގެމަތިން

 ގެންނަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޭބފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަުރ އިލްޔާސް ޙުަސއިން އިބްރާީހމްާް.  އްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: މަ

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ޢީސާ އާދަމް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 33  :ވޯޓު ދެްއވީ

 54     ވޯޓު ނުދެްއވާ:
_____________________________________________________________ 

 

ވީމާ، މި އިޞްލާޙެއް ާފހެއްނުވި. ައޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް ިއޞްލާޙެްއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެ ފާސްނުވެއްޖެނަމަ، ަގާވއިުދ ކޮމިޓީން އެކުަލވާލި ޑްާރފްޓްގަިއވާ ގޮތަށް 



މާއްދާއަކަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު )ހ( 

ނޑުމެން  ވެސް މިއޮތީ ފަހުން ވޯޓަްށ އަހަން ދޫކޮށްލާފައި، )ށ( ވެސް އަުޅގަ

މިހާރު އެއަށް އިޞްލާޙެއް ެގންނަން ފާސްނުވީ ކަމަށް ބަލާފައި ދެން )ނ( އަށް 

ޞްލާޙަށް ޯވޓަށް ދަްނނަވާން. ދެން އެންމެ އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް އި 

ފަހުން މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ދަންނަވަން ޤަސްދުކޮށްފައި އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި 

މާއްދާގެ )ނ( އަށް. އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތަްށ ޙުސައިން ރަޝީދު 

 ޙަސަން އެްއޗެއް ވިދާޅުވުމަށް.

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 
 އާދެ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮުތގައި ިމވާނީ ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލައަކަށް. އަދި  ރު ކޮޅުމަޑުލު ެމންބަ 

 މިކަންވާނީ މި މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ފާސްކުރުމަށް ދެވޭ ިޚޔާލަކަށްެވސްމެ.  ރަޝީދު ޙަސަން ޙުަސއިން 

)ށ( ވެްސ  އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި )ހ( މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބާއްާވފައި އަދި ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޮތްގޮތަށް ާބްއވާފައި، ފަހުން މި ހުރިހާ މާއްދާއެްއ ެއއްޮކށް ދެލިކޮޕީަގއި މިއޮްތ 

ގޮތަށް ޯވޓު ނަަގއިފިްއޔާ ފަހަރުގައި ެއއްވެްސ ގޮެތއް ފާްސނުވުން ެއކަށީގެްނވޭ. 

އޭގެ ބަދަލުަގއި ކޮންމެ އަކުރަކަށް، މިދެންނެވީ ދެލިކޮޕީގަިއ އޮތް ގޮތަށް ވޯޓަށް 

ފާސްވުުމގެ މި ދެންނެވީ މީން އަކުރެއް ނުވަތަ އަކުރުތަެކއް ނަމަވެްސ  އަހައިފިްއޔާ

ފާސްވުމުގެ ފުރުޞަުތ ބޮުޑވެެގންދާނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ ހުރިާހ އަކުަތކަށް އެއްކޮްށ 

ވޯޓުލާއިުރގައި ތިބޭނެ ީމގެ ތެރެއިން ބައެއް އަކުރުަތކުަގއި ކަންތައްަތއް ހުިރ 

ން ބޭނުންނުވާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމަ، މިހާރު ގޮތުން މުޅި މާއްދާ އެއްކޮށް ވޯޓުދޭ

ފާސްކުރަްއވާފަިއވެސް އޮތީ ެދލިކޮޕީގައި އޮތް ގޮތަށް ފާްސނުވެއްޖެްއޔާ އަެނއްާކ 



ނޑު ވަރަްށ  ގަާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީއަށް ގެންދާ ގޮތަށް. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

އްަސވަމުން އަދަބުވެރިކަާމއެކު ރިޔާސަތުން އެދެން ކޮންމެ އަކުރަކަށްެވސް ވަކިން އަ 

ގެންދަވަން ވޯޓަށް، ދެލިކޮީޕގަިއ އޮތް ގޮތަްށވެސް. ޭއރުން ހަމަގައިމުވެްސ 

މަޖިލީހުން އަކުރުތަކެއް ނޫިނއްޔާ އަދި ހުރިހާ އަކުރުަތކެްއވެސް ފާްސވުމުގެ 

ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ޝުކުރިއްާޔ. އެހެން ކަމަްށާވނަމަ އަޅުަގނޑު އަދި ތަްނކޮޅެއް ެއއް ފިަޔވަޅު  އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ 

ފަހަތަށް ދާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ މާއްދާގެ )ހ( ޑްރާފްޓްަގިއ 

އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. )ހ( 

ނޑު ވަކި ގޮތަަކށް އެއަށް އިޞްލާެޙއް އަށްފަހު )ށ( އަށް ދެވޭނީ . ެއ )ހ( އަޅުގަ

އައިސްަފއި ނެތީމަ ދަންނަާވލާނަން. އާދެ، ފެލިދެއަތޮުޅ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޝާހިދު.هللا ޢަބްދު

 

 އާދެ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ޙަސަން ދެންމެ އެ ވިދާޅުވީ ވާހަަކއަކީ ޭއގެ ޒާުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެން  ރަޝީދު ާޝހިދު هللا ޢަބްދު

ވިސްނާލުން އެންމެ ަރނގަޅު މައްސަަލއެއް ެހން. އެހެންނަމަވެސް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މާްއދާ އޮތްގޮތަްށ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީައކަށް ގެންާދ 

ނެާެ ދަްއޗަކީ ަބެއއް ައކުރުތަްއ ފާސްކޮްށ ކަމަށްވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެދާ

އަނެއްބަިއ ައކުރުތަްއ ފާސްނުކޮށް ގެްނގޮސްފިްއޔާ ޑްރާފްުޓކުރުމުގަިއ މަޖިލީހުން 

ދެއްވާ ޚިޔާލުތަކާ ެއްއގޮތަށް ގެންދިޔުމުަގއި ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ. އެހެންވީމަ، 



އް ކަުމގަިއ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އޭގެ ާޒތުގައި ވިސްނާލުން ރަނގަުޅ ޕޮއިންޓެ

ނޑުމެންނަށް ފަހުން ޑްރާފްޓްކުރާއިރުަގއި ކޮމިީޓއަާަްށ  ވީނަމަވެސް. އަުޅގަ

ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަކަށްޓަކާ މިހާރުއްސުރެ ޢަމަލުކުރެވެމުން ގެންދަވާ ގޮތަށް 

ކުރިއަށް ގެންދެވުން ރަނަގުޅވާނެ ކަމަށް. އަދި މިހާރު މި މާއްދާގެ އަކުރުތަކަްށ 

ޓަވާަފއި އޮތުމާެއކު ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދަވާ މިގޮތަށް ިމ ވޯޓަށް ައއްަސވަން ފަށް

މާއްދާ ނިންމެވުމަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ގެްނދެވިދާނެ ގޮތެްއކަމަށް 

 ފެންނާތީ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ަފއި އޮތް ިމކަންތައްތައް ގެންދާނެ އާދެ، އަުޅަގނޑުމެންގެ އަތުަގއި އޮތް، ފާސްކޮށް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޮތް ފާސްކުރުރި ފާސްކުރުމުަގއި މާއްދާތަކެްއ، މާއްދާެއކޭ ަވކިވަކިން މި އޮންނަީނ 

މާއްދާގެ އަކުރުތަެކކޭ ނޫްނ ހުރީކީ. އެހެްނވީމަ، ެއގޮތަށް ބުރަެވގެންދާން 

ތުވީމަ މަސައްކަތް މި ކުރެވެނީ. ދެްނ މިހާރު ދެ ފަރާތުގެ ޚިޔާލުތައް ކުަޑކޮށް ތަފާ

ނޑު ކުރިން ޤަްސދުކޮށްފައި އޮތް ގޮތަްށ  ދެން އިތުރު ބަހުސަކަށް ނުޮގސް އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންވީމަ، ދެން ިމ މާއްދާގެ )ނ( އަްށ 

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ޯވޓަށް ދަންނަވާނަން. އާދެ، ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަީނ 

ރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު. ތާއީދުކުރައްވަީނ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެ

ވަަނ  4މ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް. އެއީ ޑްރާފްޓުގެ 

މާއްދާގެ )ނ( މި ދަންނަވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  މަޖިލީހުގެ ރައީސް، 

ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ، މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިެވ، 

ންބަރުންނަށް އިޙްތިރާމްއަދާކުރުމާއެކު، ޤާނޫނުއަސާީސާއއި މިގަާވއިދާ އެްއގޮްތާވ މެ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަށް ގެންނަން  4ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ވީމާ، މި އިޞްލާޙު 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން.
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 ލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން. ކޮޅުމަޑު މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: 

 މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤްާް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 85  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 34  ވޯޓު ދެްއވީ:

 50     ވޯޓު ނުދެްއވާ:
_____________________________________________________________ 

 

އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙެްއެވސް ފާހެއްނުވި. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯޓަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދަންނަވާލަން މިޖެހެނީ ޑްރާފްޓް ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އެކުަލވާލާފައިވާ ެދވަނަ 

)ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި ވަނަ މާއްދާ ޮއތް ގޮތަށް. އާދެ، އެ މާއްާދގެ  4ދެލިކޮޕީގައި 

)ރ( އެްއވެސް އެަބއޮތް. )ރ( އަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅިފައި ނެތީމަ )ރ( 

އާމެދު މި ތާނގައި ވާހަކަނުދެއްކި އޮތަސް )ރ( ވެސް ދަންނަވާލާނަން. އެހެންވީމަ، 

ވޯޓަށް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މާއްދާތައް ތިބޭފުޅުންނަށް 

 ން. އާދެ، އަމީން ޢާންމު. ދަންނަވާލާނަ

 

 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީން އެކުަލވާލާފަިއވާ ަރއްޔިތުންެގ  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ވަނަ މާއްދާ ިއއްވުން. 4ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއިވާ ގޮތަށް 

 

 



ތި އެއްސެވީ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އެކުލަވާިލ ޑްރާފްޓްގަިއވާ ގޮތަށް.  އާދެ، ދެންމެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެްނ  މިހާރު އެންމެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ފަދައިން އަުޅގަ

ނިންމާފައިވަނީ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެ މެންބަރަކު ބޭނުްނވާ ެއއް އިޞްލާޙަކަށާ، 

ޓްަގއިވާ ގޮތަށް ނަގާ ޯވޓެއްަގއި ބަިއވެރިވެ ވޯުޓ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އެކުަލވާލި ޑްރާފް

ދެވިދާނެއޭ. އެހެންވީމަ، ެއަކން ހަނދުމަފުޅު ބެހެށްޓެވުން އެދެން. ދެން ގަާވއިދު 

ކޮމިޓީން އެ ހުށަހެުޅއްިވ ގޮަތށް އެ ާމއްދާ ފާސްކުރުން ެފނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުްނ 

 ވޯޓު ދެްއވުން އެދި ދަންނަވަްނ.
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 ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 85  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 68  ވޯޓު ދެްއވީ:

 46     ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 
 

ނަ މާއްދާ މިހާރު ވަ 4ވީމާ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެލިކޮޕީގަިއ އޮްތގޮތަށް ފާްސެވއްޖެ. އާެދ، ދެން މިހާރު ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ވަނަ މާއްދާ. އެ  5އަރިހަށް، މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނީ ަގވާއިުދގެ ދެލިކޮީޕަގއިވާ 

 މާއްދާއަށް މިހާރު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުީރގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް. އޭނަ ލިޔުމުން ފޮނުށްވާފައު އޮތް 

އިޞްލާޙެއް. އެ އިޞްލާޙުގެ ޢިބާރާތް ރަނގަޅު ކޮށްލައްވަްނ ބޭނުންފުޅުވެގެން އަލުން 



ވިދާޅުވީމަ އަލުން އެތަން ަރނގަޅު ކޮށްލާފައި މިހާރު ބަދަލުކޮށްލެވުނު ގޮތްެވސް 

ންގެ އަރިހަށް ދެންމެ މި ފޮނުވާލެވުނީ. އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ މިހާރު ތިބޭފުޅު

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު  5އަޅުަގނޑު އަމީން ޢާންމަށް މި ދަންނަވާލަނީ ގަާވއިދުގެ 

 ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕަގއި އޮތް ޮގތް އިްއވާލުމަށް.

 

 
 

 

ން އެކުަލވާލާފަިއވާ ަރއްޔިތުންެގ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ވަނަ މާއްދާ ިއއްވުން. 4ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއިވާ ގޮތަށް 

 

 

ބަހުސްގެ ވަގުތު ހުޅުވާެލުވނީ. އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
 އެދެން. 
 

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. މި  ންަބރު އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެ

 ވަނަ މާއްދާ ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ިޚޔާލެްއވާނީ  5ގަާވއިދުގެ  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

ޅީ މަޖިލީހުގެ ހުށަހަޅާފައި. މިގޮތުން އަޅުަގނޑު މި ޚިޔާލު ހުށަހެޅީ، މިގޮތް ހުާުށަހެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތާ ކަރާމަތް ހިފެހެއްުޓމުގެ ނޫނީ ޢިއްޒަތާ ޤަދަުރ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރަކީ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުަގއި މީގެކުރިން އެިދޔަ މާއްދާެއއްަގއި ވަނީ )ށ( ަގިއ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މިބުނެޭވ  5ޢިބާރާތް ކުރެވިފައި. އެހެންަކމާއެކުަގއި މި 

ން ރައީސަށް ވާނެގޮތެއް ނޭނގޭތީ ކޮންެމވެސް ގޮެތއް ވާންޖެހޭނެ ބަހަށްފަހުގައި ދެ

ނޑު ިމ ދެލިކޮޕީގަިއވާ ގޮތަްށ  ނޑު ޤަބޫުލކުރާތީ. މިގޮތުން އަުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ

އިތުރުކޮށްލާފައި ިމވަނީ، "ިމޮގތުން މަޖިލީހުގެ ޢަބުރާ ޢިއްޒަތަށްޓަކައި، މަޖިލީހުެގ 



ވުމަށްފަހު، ރަީއސް މަޖިލީހުން ބޭރަށް ނާއިބު ރައީްސއާއި ިރޔާސަުތ ޙަވާލުކުެރއް

ނޑުގެ ހުށަހެޅުން ޝުކުރިއްޔާ ދެއްިވ  ވަަޑއިގަންަނވަން ޖެހޭނެއެާެވެ." މިއީ އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަށްޓަކައި. 

 

ނޑު ހުށަހަޅަން މިމާއްދާ  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ށް ފާސްކުރަން. ުޝުކރިއްޔާ. އޮތްގޮތަ އިްސމާޢީލް ޝިހާބް 
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު ާތއީދުކުރާ ާވހަކަ  އަިރއަތޮޅު  ދެުކނުުބރީ   ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަންވެގެން އިނގޭތޯ. މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނުޑގެ   މެންަބރު އިލްޔާސް 

ނޑު އަޚް އިސްމާޢީ  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް  ލް ޝިހާބް އެހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް ފާސްކުރަން ައޅުގަ

 ތާއީދުކުރަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިާި،  5ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ިމގަާވއިދުގެ   ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙަަސން 

ރިޔާސަތު ޙަވާުލ  މަޖިލީހުގެ  ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްާއއި  ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ: 

ކުރެވުމަށްފަހު، ދެން ކަންަތއް ވާެނގޮތެއް ނޭނގޭތީެވ، އއ.ގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑުެވސް ކޮށްލަން  މެންބަރު މި އިޞްާްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވަނީ. ައޅުގަ

ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްައކީ، މަިޖލީހުގެ ބަހުސްތަކުަގއި 

ާިެވވަަޑއި ނުގެންނެޭވ ގޮ ތަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަަކށް ވާތީެވ، މަޖިލީހުގެ ބައިވެރި

ރިޔާސަތު ނާއިބު ރައީްސއާއި ހަވާުލކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަިއ 

ބައިވެިރެވވަޑައި ގެންނެވި ދާނެތޯ މިމާއްދާ މިގޮތަށް ހުއްދަކުރޭތޯ  ނުވަތަ ނޫންތޯ 

 މިކަންތައް ސާފުކޮށްާްލުން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 ) ވަގުުތކޮޅަކަށް ފަހު(

 



އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލަށް، ދަންނަާވލަން އޮތީ، މަޖިލީހުެގ  ޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރި

ރައީސްައކަށްވުުމގެ ކުރިން، މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެކޭ. 

ނީޑަގއި އިށީނދެަލއިގެން ިއނދެވިދާނެހެން ހީވަނީ.  އެހެންވީމާ، މެންބަރުންކަމުގެ ގޮ

މަޖިލީހުގައި ދެެކވޭ ވާަހކަތަްއ އަުޑއަހާ އަދި ހިނގަމުންދާޮގތްވެސް އޭަގއި ަބއިވެިރ 

ނުވިޔަސް. އެްއވެސް ޙާެލއްަގއި މަޖިލީާީހުގައި ހިނގާ ބަުޚސެއްަގއި ބަިއވެިރވުމެްއ 

އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއް ނޯންނާނެ ރައީސަކަށް ހޮވުމަށްފަހު. އެކަން 

( ވަނަ މާއްާދގައި. އެކަމަކު ޖަލްސާއިން ނުކުމެގެން 4) އަޅުަގނޑުމެން ނިންމައިފީމު

ނުގޮސް ޖަލްސާ ފެންނަ ހިސާބުގަިއ، ޖަލްސާ އަޑުިއޭވ ހިސާބުގައި އިންނަން، 

މެންބަރަކަށް ވީތީއޮތް ޙައްާްޤެއް އޭނައަށް އޮންނާނެޔޭ ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވޭ. ެއީއ 

ންމާނީ އެހެންކަމަށް އަޅުަގނޑަށް އެކަން ދިމާެވްއޖިއްޔާ ައޅުަގނޑު އެކަން ނި

ހީކޮށްފައި އޮތީ. ދެން މަޖިލީާީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ަރއީސްާް ދޫކޮށްަލއިފިްއޔާ 

ދެން ފެންނަ ހިސާބުގައިެވސް ހުރެގެން ނުވާނެޔޭ. ެއގޮތަށް ނިންމަވާފިއްޔާުމ 

އެގޮތަށް ދާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ އއ. ގެ މެންބަރު މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާުޙ 

ތީ ެއގޮތަށް ވިސްާނވަަޑއިގެންަފއި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިސްލާހެއްކަމަްށ އެ އޮ

 ފެންނަނީ.

 

ާިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ޢި

ނޑުމެންާެ ެއއްކަލަ މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙު ހު މެންަބރު ޢަާަދުާނނު ޙަލީމް   ށަހެޅުމާ ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ގަިއާވ  3އިޞްލާޙުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ަކނަޑއަޅާ ިލޔުން، ލިުޔން ނަންބަރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހުސްގެ ވަގުުތަގއި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅޭ. 

ނޑަށް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ވިސްޭނ  އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ބަހުސް ދާ ގޮތުން އަޅުގަ

ވަގުުތަގއި އިޞްލާުޙތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ބަންދުވެފައި އޮތް ކަހަލަ  ބަހުސްގެ

ގޮތަކަށް މެންބަރުންނަށް ވިސްނިވަަޑއިގެންފައި އޮތް ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތްކަުމގަިއ. 

ނޑު ވާހަކަ ދިުގެވގެންދާ ަގވާއިުދގެ މައްދާ  ގެ )ނ(  5އާދެ، ކޮންމެ ައކަސް އަުޅގަ



ލާޙެއް ހުށަހަޅަން ބޭުނންވަނީ. ައޅުަގނޑަްށ އަށް ކޮންމެސް ވަރެްއގެ އިޞް

ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށްވަންޏާ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްަޓވާާާ 

ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ަގވާއިުދގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަްށ ނިސްބަތްކުރެވިފަިއވާ 

ބަލަހައްޓަާވ  ކޮންމެ އުސޫލެއް މަޖިލީހުެގ ނާއިބު ރައީސް ޖަލްސާެގ ރިޔާސަތު

ނޑު  ވަގުތުަތކުަގއި އޭާނއަށްެވްސ ނިސްބަތްކުރެވޭނެއޭ. ިމ ޢިބާރާތް އަޅުގަ

ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީްސ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެގ 

ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ ަވގުުތތަކުަގއި އޭާނއަށްެވސް މުޚާތަބުކުރާނީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ރައީސް މިފަދައިންނެވެ. 

 

އާދެ، ދެންމެ ތިޔަ ކުރެްއވި ސުވާލުަގއި ދަންނަވާލަން އޮީތ މިހާރު އެ ބަހުސަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު ލިޔުމުން ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާފައި މިވެިނ  ހުށަހަޅޭ ވަގުތު އަުޅގަ

ވަން ބޭނުންފުޅުވާ އިޞްލާޙުަތްއ މާއްދާއަކުން އެވެނި މާއްާދއަާަކަށް ގެންނަ

ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވުނީމަ ދެން އެ އޮީތ ބަހުސްގެ ަވގުތު ހުށަހެޅި އެއަށް އިޞްލާުޙ 

ހުށަހަޅަން ދެންނެވިފައި. ެއހެންވީމަ، ެއގޮތަށް ފޮނުވާ އިޞްލާޙުތައް މިތަނަށް 

ގެްނވަނީ. އަލުން އެބޭފުޅަކު ހުށަހަުޅއްަވއިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުން ބޮޑަށް އެދެވި 

ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ިޚޔާލުފުޅަްށ އައިްސގެން ކަންަތއްތައް ނަންގަަވއިގެން އެއަްށ 

ބަހުސްކުރަންވީމަ އަނެއްާކވެްސ ދިގު ލައިގެން ދާ ގޮތްވާނެ. އެހެންވީމަ، އެގޮތަްށ 

ނުޑ މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަން. ދެން އަޅުގަ

 މަނިކަށް.މެންބަރު މޫސާ 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިގެްނ އުޅޭ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ އިްޞލާޙާބެހޭ ގޮތުން ެއއްެޗއް  5އިޞްލާޙާބެހޭ ގޮތުން.  މޫސާ މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރި ރައީސް ޖަވާުބ ދަންނަވާލަން. އަދި ބޭފުޅަުކ ކުރެްއވި ުސވާލަށް ޢިްއަޒތްތެ

ނޑު ދެޭކޮގތުގައި ަރއީްސގެ މަޤާމުގައި އިންނެވިކަުމގައި ވިައސް  ދެއްަވއިފި. އަުޅގަ



އަތޮޅެްއގެ ރަްއޔިތުން ތަމްޞީލުކުރުމަށް މިތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާ އަތޮޅެްއެގ 

ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން މިތަނުގައި އިންނަވަންޖެހޭ ބޭފުޅަުކ ރައީސްެއްއގެ ގޮުތަގއި 

ނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުން ޢައްޔަނުކޮށްފައި ބޭންދީމަ. އިންނަވަ ނީ އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް އަދި ތެުދވެަވޑަިއގެން މި ޗެމްބަރު ތެރެއިން ބޭރަްށ 

ނުކުމެވަަޑއިގަތުމަީކ ެއއީ އަތޮޅެްއގެ ަރއްޔިތުން ތަްމޞީލުކުރުމަށް އޮންނަ 

ޅުަގނޑަށް ވަރަށް ތަމްޞީލުކުރުން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެއްކިާބެވގެންދާ ކަމެއްކަމަްށ އަ

ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން ަގވާއިުދގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުއަާސސީގައި އޮންނަ ގޮތުން 

ރައީސަކަްށވުމަށްފަހުގައި މިތަުނގައި ވޯޓު ނުދެްއވުން ނުވަތަ ޚިޔާލުފާޅު ނުކުރެވުނު 

 ކަމުގަިއިވއަސް ެއއަތޮޅެްއގެ ަރއްޔިތުންނަށްޓަކާ ޖަވާބުދާރީވާްނޖެހޭ މީހަކު، ބޭފުޅަކު 

ނުވަތަ މެންބަރަކު ެއކަމަާކ ބެހޭގޮތުން މިތަނުގަިއ ުކރެވެމުންދާ ބަހުސަކުން 

މިތަނުން ބޭރުކުރުމަކީ އަޅުަގނޑަކަށް އެހާ އެެދވޭ ކަމަކަްށ ނުފެނޭ. އެއީ ކޮންެމ 

ގޮތެްއވިައސް ރައީެސއްގެ މަޤާމުގައި މިތަނުގައި ޢަްއޔަނުކުރެވިަފއި މިތިބެނީ 

މިތަނަށް ހޮވާފަތިބޭ މެންބަރުން ކަމަށްވާތީެވ އަޅުަގނޑުމެން އަޮތޅު އަތޮުޅން 

އަދިވެްސ ތަކުރާރުކޮށް ދަންަނވާނީ އެހެްނވެއްޖެްއޔާ އަތޮުޅެގ ރައްޔިތުން މިތަނުން 

ނޑަށް ހަމަ ލަފާކުރެވޭ. އެހެންވީމަ،  ބޭރުކުރެވެނީ ކަމަށްވެްސ އަޅުގަ

ނެވުްނ ބޭރަށްވަަޑއިގަތުމެއް ނޫން އެހެންނަމަވެސް ހަނު ހުރުން. މަޑުމަޑުން އިން

ރަނގަޅުވާނެ ކަންނޭނެގ މިތަނުގެ ތެރޭގައި. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު 

ފަހަރެއްގަިއވެސް ާތއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން ޗެމަބެރުން ޭބރަށް ވަަޑއިގަންަނވަން 

ނޑު ދަންނަވާނީ، މީގައި އެބަޮއެވޭއ  ދަންނަވާކަށެއް. ދެން ހަމަ އެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ށް މިސާލަކަްށ، ނާއިުބ ރައީސް އަނބުރަިއގަީތ ދެން ނާއިބު ރައީްސ އިންަނވަނިކޮ

ނޑުމެްނގެ ތޭަރގިިއ  އެކަހަލަގޮެތއް ވެއްެޖއްާޔ، ެދން ކިހިނެއްތޯޭއ ހަދާނީ. އަުޅގަ

ާިއެބަޮއވޭ ދެބޭފުޅުން ނެތިއްޖެއްާޔވެސް، ދެން ކަންތަްއކުރާނެގޮެތއް. 

ނެއްކާ އެހެންވެއްެޖއްޔާ ދެން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކާކުތޯ. ނުވަތަ އަނބުރާ އަ

ރިޔާސަތަށް ވަަޑއިގެންެނވިދާނެތޯ. ދެން އެކަމަށް ލާނީ ކާކުތޯ. އެއީ ފަހަރެއްަގިއ 



ހަމަ ނާއިބު ރައީސް ހޭފުޅުނެތުންވެސް އެކަީށގެންވޭ. އެކަހަލަ ކަންތައްތަްއ 

ޙީ މައްސަަލއެއް. މަޢާފްކުރަްއވާިތ ދިމާވެފައި އެބަހުރި. އެއީ ވަރަށްބޮޑު ޞިއް

ޖޯެކއް ކިާޔކަށް ނޫން. އެކަހަލަކަެމއް ދިމާވެއްޖެްއާޔވެސް  އިނގޭތޯ ފަހަރެްއގަިއވެސް

ނޑުމެން ޖަލްސާ ހުއްޓާލާނީތޯ. ދެން  ގޮތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހިާެސާބުން އަޅުގަ

އެބޭފުޅާއަށް ކިހިނެއްތޯހަދާނީ ނޫންކަމަށްވެއްޖެްއޔާ، ނާއިބު ރަީއްސ 

ކި މައްސަލައަާކިއ ވަަޑއިގަންަނވާނީތޯ. ނޫނީ މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާއިުރގަިއ ވަ

ގުިޅގެން، ނާއިބު ަރއީސް ޭބނުންފުޅުވަނީ އެތަނުަގއި ނީންނަވަންކަމަށް ވަީނވިްއޔާ، 

ނާއިބު ރައީްސ، ނުވަތަ ަރީއސަށް ކަމެއް އަމާުޒވާ ަވގުުތ ދެބޭފުޅުން ދެބޭފުޅުން 

ބަދަލުވާ އުސޫލެއް ގެްނގުުޅއްވާނީތޯ ެއއީެވސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި، 

ުތގަިއ އުފެޭދ ސުވާެލއް. އެހެންކަމަށްަވނީވިްއޔާ، ވަިކގޮތަކަްށ އަޅުަގނުޑގެ ހި

އަމާޒުކުެރިވގެން ދާ އެހެންަކމަށްވަނީވިްއޔާާާ، މިސާަލކަށް  ބޮޑު އުނދޯލީާީަގިއ 

އިންނަވަން ބުނާކަހަލަ ަވުގތެއްަގއި  ުކއްލިއަކަްށ ތެދުވެަވޑަިއގެން ުކޑަ 

. ައނެއްކާ އެހެން ބޭފުޅަުކ އުނދޯއްޔަށްާް ުނވަތަ ޖޯއްަޔާަށް، ވަަޑިއގަންނަވަންވީ 

ނޑުމެން ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ވަަޑއިގަންާްަނވާގޮތަށް އޮެވްއޖެއްޔާ އަުޅގަ

ދަތިވާނެތީ. އެހެންވީމާ، ެއަކހަލަ ޚިޔާލުތަކައެ ބޮލުގައި ުއޅޭތީ ކުޑަކޮށް މިކަމަށް 

 ބަހުސްކުރެވޭތީ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނުޑެވސް މާބޮޑު އައްސަލާމްޢަ މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސްާް. އަުޅގަ

 ވާހަކަެއއް ދަްއކާކަެށއް ނޫން ފުރުޞަތަާަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ދާދި ދެންމެއަކު  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

ތ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ެއވިދާޅުިވ ފަދައިން،  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ުތގަިއ އެއީ އުފެދޭ ުސވާލެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަީކ، އަޅުަގނުޑވެސް ެދކޭގޮ

ނޑަކަްށވެސް  މިމަާީޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް ވީހިނދު، އަުޅގަ

ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ތާއީދެއް ުނކުރެވޭ ކޮންމެހެން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިހޯލުން 

ނޑު ނުކުމެވަަޑއިގެްނ، ބޭރަށް ވަަޑއިގަންަނވަން ޖެހިދާނެކަމަކަށް. އެ ހެންވީމާ، އަުޅގަ



ނޑުމެންނަށް  އެއަށް ވޯްޓ ނުދިނީވެސް. އެެހންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

މިހާރު ވަނީ ގަާވއިދުަގއި، އަކުެރއް ފާސްކުރެވިަފއި. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސަކީ، 

ނޑު  އެްއވެސް ބަހުސެްއގައި ަބިއވެރި ނުެވވޭނެ ބޭފުޅެއްކަަމށް. ދެން އަޅުގަ

އެމާއްދާ ެއގޮަތށް ފާސްވެފައި އޮތުމުން، ައލުން އެމާއްދާ ބާޠިލް ދެކޭގޮުތގަިއ، 

ނޑުމެންނަކަށް އެހެންގޮތަކަށް ކުރިއަަކްށ  ކޮށްގެން ނޫނީ ވިއްޔަާކ އަޅުގަ

ާުނު މައްސަލަައކަށްވާީތ،  ނުގެންދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ މިހާ ކުރީކޮުޅގަިއ އުފެދު

ކޮށްލައި ދިނުމަށްޓަކަިއ އަޅުަގނޑު ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑަށްޓަަކއި ހަނދާން

 ިާ ދަންނަވާލަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް މާ އާދަޔާ ޚިލާުފގޮތެއް، ނިންމަވާަފއި، 

ޢިއްޒަތްތެރި ނާއިބު ަރއީްސ އެގޮތަށް  ނުހިމެނުާުނުކަން އެއީ ދެަރކޮށް  

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވުނު ކަމެކޭ ދަންނަވާލާހިތްވޭ. ދެން އަޅުގަ

ތެރި ރައީސަީކވެސް ދާދި ދެންމެއަކު ވިދާޅުވި ފަދައިން، ދެކޭގޮުތގަިއ، ޢިއްޒަތް

އަތޮާޮޅެްއގެ ަރއްޔިތުން، އެީމހުންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުުރމަށް، ފޮނުއްާްވާފަިއާވ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ، ރިޔާސަުތގައި އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ ަވގުުތ  ބޭފުޅެއް. އަުޅގަ

ރަީއސަކީވެސް ހަމަ އެހެން  ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ވަގުތެއްަގއި، ޢިްއޒަތްތެރި

މެންބަރުންނެކޭ އެއްފަދަިއން، ބަހުސްކުރުމަށް ބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވަން 

ނޑުެމންނަށް މިހާރު ވަނީ  ބޭނުންފުޅިއްޔާ، ަބއިވެިރާވޮގތަށް. އެކަމަކު އަުޅގަ

ގަާވއިދުަގއި އެަބއި ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް މިތަނުގަިއ ބައިވެިރވެަވޑަިއގެްނ 

ްސ، އަދި ނުކުމެވަަޑއިގެންެނވިނަމަވެސް ބަހުސް ނުކުރެވޭގޮތަށް އިންނެވިނަމަވެ

ބައިވެިރވަަޑއި ނުގެންެނޭވގޮތަށް، ފާސްކުރެވިަފއި. އެހެންވީމާ، އަލުން ެއގޮްތ 

ބަދަލުނުކުރާހާ ހިނދަކު، އަޅުަގނޑަށް ދެން ދެންނެވޭނީ، ެއޮއތީ އެގޮތަށް ނިމިފައޭ. 

ން، އަޅުަގނުޑ މިފިރުޞަތުގައި ހަމަ އެހެންނަމަވެސް މިދެބައިގެ ަތފާތު ބޮޑުކަމު

 ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ 

 



ނޑުމެންނަށް ެދން ކުރިއަށް ެދވޭނީ، ނިމުމުންގޮތަށް ެއއްބަްސވެގެން.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

ގައި ދެން ވާަހކަފުުޅ ނިމުނު ކަންތައްތަކަށް އެއްަބސްެވގެން. އެހެންވީމާ، އެމަޢުޟޫ

 ނުދައްކަވާެނކަމަށް ހީކުރަން. 

 

ނޑު ެޢއްެޗއް  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ، މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތާ ހައިބަތާ، އަދި އެްއވެސް  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ހިނގާ ބަހުސެއްަގއި ޖެހިވަޑައިުނގަންާްނަވާެނ  ޖިލީހުގައިފަރާތަކަށް މަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުަގއި، ައޅުަގނުޑމެން މިތިބީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހަމަޖައްސައިގެން. 

އެހެންވީމާ، އެއީ އެްއގޮތަަކށްވެސް ބަހުސް އުފެދޭކަެމއްނޫން. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ްށ. މަޖިލީހުގައި ކުރާ ރައީސަކަށް ނޯންާްނާނެ، ބަހުސެއްަގއި ބަިއވެރިެވޭވކަ

ބަހުސްތަކުގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަންެނވޭކަމަށް ވަީނވިްއޔާ،  ހަމަ ޔަގީނުންވެްސ 

ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހިވަަޑއިގެންެނވޭނެ. ކޮންމެވެސް ެއއްފަރާތަކަށް ބަހުސްކުރެވޭނީ. 

އެހެންވެގެްނ ހަމަ ގަސްުދަގިއ ދުނިޔޭެގ އެހެން ޕާލިމެާެންޓްރީ އުސޫލުތަކަްށވެްސ 

ޢާއަތްކޮށް، ހޯދާ ބަލައި ެހދުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ ވިސްނުްނ މިގޮތަށް ގެްނގުޅުނީ. ރި

ރައީސަކަށް ހުންނަވޭ ބޭފުަޅީކ މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތާ އިްއޒަްތ ހިފަހައްޓަވަން ޖެހޭނެ 

ބޭާުފުޅެކޭ. ެއއްވެސް ބަހުެސއްަގއި ބަިއވެިރވެ ަވޑަިއގެްނނެވޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫނޭ. 

ހުސްކޮށް ވަާަިކގޮތަކަށް ފާޑެްއ ނުކިޔޭނެ. އެހެންވީމާ، އަދި އެްއވެސްކަމަކަށް ބަ

ނޑު ދަންނަވާނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ  އެކަން ެއއޮތީ ނިމިފައި. ެއައށްފަހު އަޅުގަ

ދިމާވާގޮތަކުން ާނއިބު ަރއީާސ  ަވގުީތގޮތުން، ިރޔާސަތު ަޙވާލުކުަރއްވާަފއި ހުންނަ 

އެމަނިކުފާނަށް މީނދަ  ވަގުތު ގދ.ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި،

ނީޑަގއި އިިށއިނދެަވޑަިއެގންނެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއީއ ބަހުސްކުރެވެންޖެހޭ  ގޮ

ކަމެއްނޫން. ެއއީ ވަރަށް ަރނގަޅަށް ައޅުަގނޑުމެން ބަުހސްކޮށް، ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ޔައުމިްއޔާ ވިދާުޅވިނަމަ، ވިދާުޅވެފައި އޮތްނަމަ މިކަން ހިނާގ 

ތް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ސާފުވެަވޑަިއގަންނަވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދިޔަގޮ



ޔައުމިްއޔާތަކާ އެްއޗެތި ވިާދޅުނުވާތީ، މިފަދަ މާއްދާ ެއކުލެިވގެންވާ ރޫހާ އެ 

އެކުެލވިގެްނވަނީ ީކްއވެގެްނކަމާ، ރަނަގޅަށް ސާފުެވވަަޑއި ނުގަންަނވަނީ. 

ކުރަްއވަން ހުށަހެޅުއްވި  ބޭފުޅުންނަށް އެހެންވީމާ، މިމާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތަށް، ފާސް

އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން އިތުރަށް މިބަހުސްކުރުމުގެ ބޭނުމެއް 

 ނެތްކަމަށްވެސް، ދަންނަވަމުން އިށިއިންނާނަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނޑު މިފިރުޞަތު ބޭނުންކުަރނީ،  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   އައްސަލާމް ޢައިަލއިކުމްާް. ައުޅގަ

 މިކުރެވެމުންދާ ސުވާލާމެދު. ޮކޅުމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ޙުަސއިން ަރޝީދު 

ޢަފީފް ވިދާޅުވި މިހާރު ސުވާލާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްވި ޖަވާބުްނ  ޙަސަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަޅުަގނޑަށް އެބަހީވޭ ުސާވލު އުފެދޭނެހެން. ބައިވެރިުވމަކީ ކޮބައިތޯ. އެއީ 

ހަމަގައިމުވެްސ އެުސވާލު އުފެދޭނެ ފަހުން. މިހާރު ފުރަތަމަ ހިތައްއަރަނީ، 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރިޔާސަތުަގއި އިންނަވާަފއި، ރިޔާސަތު ޫދކޮށްލައްަވވާަފއި ނާއިބު 

ރައީސް ރިޔާސަތާ ަޙވާުލވާއިުރ، މި ޙަވާލުވަނީ ކޮންބޭނުމެއްަގއިތޯ ފަހަރުގައި ވެދާޭނ 

ގެގޮުތން، އެކަން ކުރަްއވަނީކަަމށް. އެހެންވެއްޖެްއާޔ ވަރުބަލިފުޅު ފިލުވާލުމު

ރައީސަކަށް ޖެހިވަަޑިއނުގަންނަާަވާނެ ކޮންމެހެން މިދެންނެވީ 

ގެއަްށވަާަަޑިއގަންނަވާކަށް. ޫނނިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ހޯލުން ނިކުމެ ވަަޑއިގަންަނވާކަށް. 

ވޭނެ. ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހަާަމަޖެހިފައިވާ އަތޮޅުގެ ޮގނޑީަގއި އިންނެ 

އެކަމަކު ފަހުން ސުވާލު އުފެދިދާނެ އޭރުން ޖަލްސާތަކުަގއި ބަހުސްކުރެޭވ 

މައްސަލަތަކުަގއި ބަިއވެިރވުމެްއނެތިބާވެއޭ އެއިންނެވެނީ. މިާހރު ބައިވެިރވުމަީކވެސް، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާނަކުެރޭވނެ އެްއޗެއް. ެއކިމީހުންނަށް އެިކގޮތަށް ކަންނޭނގެ  

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިއަދު މިޖަލްސާގަިއ ކުރެވޭނީ. ވީމާ، އަޅު  ގަ

އަޅުަގނޑުމެން، ބަިއވެިރވުން މިމާނަކުރަނީ، އެއީ ދެކެވޭ ވާހަަކއިަގިއ، 

އެްއވެސްޮކޅަކަށް ވާހަކަ ނުދަްއކަވާ އިންނެވުްނކަމަށް ރިކޯޑަށްޓަކައި. ެއއީ މަޖިލީހުގެ 

އި އިށީނދެވަަޑިއގެން، ގޭަގއި ނުވަތަ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާއިރުަގއި، އެ ޖަލްސާގަ 



އެްއޗެއް ވިދާޅުނުވެ އިންެނވުން ނޫންކަމަށް. އެާެހެންވީމާ އެގޮތަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ނުޑ ދެކެނީ. ޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިީއ  މާނަކުރައްާވކަމަށް އަުޅގަ

ދާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ހުށަހެޅުމެއް މި ހުށަހެޅުއްވީެވސް. މިހާރު މާއް

އޮތްގޮތުން، ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ރިޔާސަތު ދޫކޮށްލަްއވާަފއި، ދެން ކުރަްއވާނީ 

ކޮންކަމެއްކަން ނޫނީ ކީްއެވެގންކަން ދޫކޮށްލައްވާނީ ރަނަގޅަށް އޮޅުން ނުލިފާތީ. 

ނޑު ެދކޭޮގތުގައި އަރިއަޮތޅު އުތުރުބުީރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނާއިުބ ރައީސް ރިޔާސަތުގައި ިއންނަވާއިުރގަިއ، ރައީްސ ، ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ

ނޑިކޮުޅަގއި އިްނނެވީމާ ކޮންމެވެސް ވަެރއްެގ ޢިއްޒަތާ ކަރާމަުތެގ  އެނަގެ ގޮ

މައްސަލަެއއް އުޅެނީކަމަށް. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މާބޮޑު ޢިއްޒަތާ ކަރާމާތުެގ 

ން އެިކގޮތަށް، ދެާެކެފާނެ. މައްސަލަެއއް ނޫން އެއީކީ. ެއކަމަކު މިދެންނެވީ އެކިމީހު

އަދި ފަހަރުގައި ނާއިބު ރައީަސށް އުނދަގޫފުޅު ގޮތެްއވެސް ޮއވެދާނެ. އެކަމުެގގޮތުން 

ނޑިކޮުޅގަިއ އިންެނވީމާ.  މިދެންނެވީ. މައްސަލަިއެގގޮތުން ރައީސް ހަާަމަ އޭނަގެ ގޮ

ޔާލުފުޅު އެހެންވީމާ، މިީއކަންނޭނގެ ައރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޚި

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި ިމހާރު މީ މާ ހުޅުވިފަިއ  އެގެްނގުުޅއްިވގޮތަކީ. ެއކަމަުކ އަުޅގަ

ނޑުމެން މާބޮޑަްށ  އެތެރެ އެނގޭ ުދވަްސވަރެްއ. އެހެންވީމާ، ެއއީކީ އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއްނޫން. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހަމަ ރިޔާސަތު ދޫކޮށްލައްވާަފިއ 

ނޑި ނޑުމެން މި ގެންގުޅެްނ ވަަޑއިގެން އޭނާގެ ގޮ ކޮުޅގައި އިންނެިވއަސް، އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ ހަމަ ރައީްސ  ބޭނުންވާ، އެތެެރ އެނގޭ ުއސޫލުގެ ސަބަބުން، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެްއވެސް ޖެހިލުމެއްެނތި ބޭނުން ޚިޔާލެްއ  އިންނެިވއަސް، އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ  ފާޅުާުކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިވާހަކަ ަދންނަވާލަން

 މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ޑްރާފްްޓގައި އޮތްގޮތަށް މިމާއްދާ، ާފސްކޮށްގެން. އެއް  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 



ކުރުމުާުަގިއ  ވާހަކަެއްއގައި ިމއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކީ، ޖަލްސާތަުކަގއި ބަހުސް އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ދެން މިބުނަނީ،  ބައިވެިރވުމެއް ނެތި އިންނަންޖެހޭ މީހެއްކަމުގައި. އަުޅގަ

ރިޔާސަތު، ދޫކޮށްލެްއވިައސް އެކަން އޮންނަންވާނީ އެހެންޭނ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ، 

)ށ( ގައި މިއޮންނަ ެއއްަޗަކށް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހިއްޖެ. މަޖިލީހުގެ 

ތް ހިފެހެއްޓުމުެގ ބާރަކީވެސް މަޖިލީހުގެ ރަީއސޭ. އެްއކަލަ ރިޔާސަުތ ޢަބުރާ ޢިއްޒަ

ދޫކޮށްލައްވާަފއި ވަަޑއިގެްނ، އެޮގނީޑގައި އިންަނވާއިުރެވސް އެކަން ކުރައްވަްނ 

ޖެހިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށް މިހާރު މިފާސްކުރެވުނީ.އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތައް ިމ 

ނޑުމެން ބަާަލައިގަންނަންވާީނ ވަންނަނީ މިބާބުގައި ިމއޮްނނަ ބައި ތައް، އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަތަްއޓަވަމުން ދާ ަވގުތުަގއޭ. އެޮގތަށް އެޑްރެްސކުރެވޭނީ. 

ދެން ތަންކޮޅެއް ފަހަތައް ދާިއރުާު މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރަީއސް ޖަލްސާގެ ރިޔާސަުތ   

ދު، އޭނާ ރިާޔސަތުަގއި ބަލަހައްޓަވަމުން ދާަވގުތެްއަގިއ ބަހުސްކުރެވޭ ަމއްސަލަތަކާމެ 

އިނދެ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ނުވާނެއޭ ިކޔައި ރަީއސަށް، ނިސްބަތްކޮށްފައި ހުންނަ 

ނޑުމެން  ކަންތައްތަެކއް  އެބަބުނޭ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ ހިތަްއަވންނަނީ، އަުޅގަ

މިމާއްދާ މިފާސްކުރިއިރު، ފާސްކުރެވިަފއި މިއޮތީ ރައީްސެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަަތ 

މިޓޭޝަންތައް އަންނަންާވނީ ރިޔާސަތުގައި އިންނަާވ ވަގުތުތަުކަގއިކަމަށް. ލި

އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ތަންކޮޅު އަންނާނެ. މަޖިލީހުގެ ޢަބުރާ ޢިއްޒަްތ 

ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރަކަށްވެްސާވންޖެހޭނެ ރިޔާސަތު ދޫކޮށްލައްވާފައި އިންނަވާ 

ވަެރއްެގ ހަމަނުޖެހޭ ެއއްެޗއް ފާސްކުެރިވގެން ވަގުުތވެސް. އެހެންވީާމ، ކޮްނމެވެސް

 މިއުޅެނީ އަނެްއކާެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިމާއްދާގައި )ހ( ގައި ިމބުނަނީ،  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ 

 އިބު ރައީަސށް ރިޔާސަތު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބޭނުންވެއްެޖ ހިނދެއްގަިއ، ނާ މެންަބރު ޒާިހރު އާަދމް 

ނޑަށް ހީވަނީ މަޖިީލހުގެ ރައީްސ ެއގޮތަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙަވާލުކުެރވިދާނެކަމަށް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ބޭނުންފުޅުވެ ވަަޑއިގަންަނާވނީ ކޮންމެވެސްކަހަލަ އުުޒރަކަށްޓަކާހެން. އާލާްސ 



ން. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަންފުޅެއް. ނޫނީ އެފަދަ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އުޒުރަކަށްަޓކާހެ

ރިޔާސަތު ނާއިބު ަރއީްސއާއި ަޙވާލުކުރަން ބޭނުްނފުޅުވެަވޑަިއގަންނަވާނީ. 

އެހެންާްކަމަށްވެއްެޖއްޔާ އެަފދަ ޙާލަތަކަށް ރައީސް ވަަޑއިގަންަނވައިފިކަމަްށ 

ނޑީަގއި  ވަނީިވއްޔާ ދެން ަރީއސް ޢައްޔަންކޮށްަފއިާވ ދާއިރާގެ ގޮ

ނޑަށް ހީވަނީ، ތަންކޮޅެްއ ދަތިފުޅުވާކަމަކަށްވެްސ އިށިއިނދެަވޑަިއގަތުން އަުޅގަ 

ވާންޖެހޭނެހެން. އެހެންވީމާ، ރިޔާސަތު ނާއިބު ރައީާސއި ހަވާލުކުރުމަށްފަހުގައި، 

ނީޑަގއި އެނބުރިަވޑަިއގެން، އިނުން ެއއީ ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވާނެހެން.  ރައީސް ގޮ

ތުރުބުރީގެ މެންބަރު ވީމާ، މި އިޞްލާހު ހުށަަހޅުއްވާަފއި އޮތް އަިރއަތޮޅު އު

ނޑު ތާއީދުކުާރ  މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތގޮތަށް އަޅުގަ

ވާހަކަެވސް ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އެއާެއކުަގއި ގަާވއިާދމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް 

ނިންމެވުމަށް މާއްދާއަކަށް ުހށަހެޅޭ އިޞްލާޙު ތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަން މަޖިލީހުން 

ނޑަ  އެުޅއްވި ގޮތަށްާް ޭއގެ )ށ( ބަހުސުގެ ވަގުުތގައި ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ކަ

ބަހުސްތަކަށް ބަހުސުގެ ަވުގތު ލިބުމުން ތާއީދު ލިބިފަިއވާ ތަރުތީބުން ވޯޓަށް 

އެހެމުންދާނެ ވާހަކަ ވިދާޅުެވފައި އޮންނައިުރގައި ބަޔާންުކރެވިފައި އޮންަނއިރުަގިއ 

ނޑުެގ އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ ކޮންމެސްވަ ރަކަށް ެއއަށް ފަހަރެއްަގިއ ވެދާނެ އަޅުގަ

އަމިއްލަ ކޮންފްލިޓް ކަމަށްެވސް މިއީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަށް ހީާވގޮތުްނ 

އެއަށް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ޮއޅުންއަރަމުން ދާކަމަށް އަޅުަގނޑަށްފެނޭ. އެހެންކަމަށް 

ަގނޑަށް ހީވަނީ. މިވާހަކަ ވަނީިވއްޔާ  މިއީ ރަނގަޅު ެއއްަޗކަށް ނުބެލެވޭނެހެން އަޅު

ދަންނަވާލަން މިއަށް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ރިޢާޔަތްުކރެވި މިކަމަށް ގޮތެްއ 

 ނިންމަވައިފިއްޔާ ވަރަށް ޝުުކރު ދަންނަވާނަން. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ާުުބރީ މެްނބަރު ތިލަދުންމަތީ  މާއްާދގެ )ހ( އާ  ވަނަ 5ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން    އުތުރު

 ބެހޭގޮތުން މިދެކެވޭ ވާހަަކިއގަިއ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ   އާަދމް  ޖަޢުފަރު ޢީސާ



އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ދެލިކޮޕީގެ )ހ( އަށް ތާއީުދުކރާ ވާހަކަ. ދެން އެާއ  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ހަފްތާ ކުީރގަިއ ގުޭޅގޮތުން އިތުރަށް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ މީެގ އެއް

އަޅުަގނޑުމެން އެއްރޭ ރޭަގނޑު މިތާނގައި ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް އޮޭތ 

ނޑު ވަރަށް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއެކު. ޚާއްޞަކޮށް މިމަޖިލީހުގަިއެވސް އަުޅގަ

ޞަރީޙަކޮށް ދަންނަވާލެވިފައި އޮންނާނެ މިވާހަކަ. ދެން އޭރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ވާހަަކ  5ލުފުޅަށް ަނީއކަންނޭނގެ މި ފަހަރެއްގަިއ ޚިޔާ

ނޑު އެދަންނަވަނީ. އެއީ އެަވގުތު އެތާނގައި ުކޑަކޮށް ޚިޔާުލ  ކަމެއް އަުޅގަ

ތަފާތުވެގެން ދިަޔއީ މިކަން ުކރިއަށް ގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ. ގެންދެވިދާނީ ކިހިނެއްޯތ 

ވާންދެން ދެއްކި ވާހަަކެއއްެގ  ގަިޑއިރު 2ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ެއކިެއިކ ބޭފުޅުން 

ތެރެއަށް ައޅުަގނޑަށް ކުްއލިއަކަށް ވަދެވިަފއި ހަމަ ޓަސްލާފައި ފްލޯރ 

ލިބުމާއެކުަގއި ދަންނަވާލީ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތަކީ އެހެން ދިމާވާ 

ކަންތައްތަުކގަިއ އަުޅަގނޑުމެްނގެ ޗެމްބަރުގަިއ ނުވަަތ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ަބއެްއ 

އި މަސްލަހަތަްށޓަކައި ަބއެއްފަހަރަށް ިދމާވާ ކަންތައްަތކުަގއި ޙާލަތްތަކުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްަކވަމުން ގެންދަވާ ވާހަަކފުޅަށްޓަކާ މަސްލަޙަތު 

ރަނގަޅުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ލޮނު ހެޔޮވަރު ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން 

ވިނަމަވެސް އެރޭ ޑަބަލްކޮށްލުމަކީވެްސ ފެންނަަކމެކޭ އެރޭ ދެންނެވިން. ެދންނެ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ފަހަރެްއގައި މާނަ ނެްނގެވިަފއި ޮއެވދާނެ އެާެހެން ގޮތަކަްށ 

އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަސްލަށް މިދަނީ މިހާރު ހަމަ ހުރިހާ 

ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނިގވަަޑިއ ގަންނަާވ ެއކަހަލަ ޙާލަތްތަުކގަިއވެސް ފަހަެރއްަގއި 

ގޮސް ކަެމއް ނުނިމިގެން ވާހަކަ މާދިުގލައިފިނަމަ ހަމަ އެއީ ޚިޔާލު ބަދަލުވެގެން 

ރަނގަޅު ގޮތެްއކަން ބަދަލުކޮްށލަން އިނގޭތޯ. އެީއ ެޗއަރ ޕާރސްނަކަށް ނުވަތަ 

ނިޑކޮޅު ނާއިުބ ރައީާސ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ބަެއއް ފަހަރަށް ހަމަ ގޮ

ވެސް އަޅުަގނުޑ ޙަވާލުކޮށްލުމުން ހަމަ މަސްލަޙަތު ރަނގަޅު ވެދާނެކަމަށް. އެރޭ

އެހެން ދަންނަވާލިން ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގައި އެީއ. އީ.ޔޫ. ގެ ފަރާތުން އަިއ 



ވަފުދު އަޅުަގނޑުމެންނާ ބަްއދަލުކޮށްފައި ދެއްކި ވާހަަކިއގައި އެބޭފުޅުން ދިން 

ނޑަށްެވސް އިނގޭތޯ. ެއއީ ބަެއއް ޙާލަތްތަކުގައި ޗެމްބަރެގ  ޚިޔާލެއް ެއއީ އަުޅގަ

ވެމުންދާ ވާަހަކއިަގއި ވަިކއަތަކަށް ނުނިމި ވަިކގޮތަކަށް ނުނިންމެވި ތެރޭގައި ެދކެ

މާވަހަކަ ދިުގވެއްޖެނަމަ ބަެއއް ޙާލަތްތަކުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެްނ 

ނޑި ބަދަުލކޮށްލެޭވ  ޗެއަރގައި އިންނަވާ ަރއީސް އެކަހަލަ ޙާލަތްތަކުަގއި އެގޮތަްށ ގޮ

ންފުޅާ ދިާމެވގެން ނޫނޭ ޮގނިޑ ހަމައެކަނި ބަލިެވގެން ނުަވތަ އާލާސްކަ

ބަދަލުކުރައްވަނީ އިނގޭތޯ. ަބހުސް ދާގޮތަކުން ވަކިދިމާލަަކށް ގެންދެވޭހެން ހީވާތީ 

ނީޑގައި އިންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަކު ނުވަތަ ޗެއަރ  ނުވަތަ ބޭރު ދުނިޔޭގައި ގޮ

ހީފުޅުވާތީ  ޕާރސަނަކު ވަިކގޮތަކަށް ަބއްަޓން ކުރައްވަން އުުޅއްވާހެން ެމންބަރުންނަށް

ފޯރިގަދަެވގެން އެބަހުރޭ މިދޭތެރެއިންވެސް ރަިޝޔާެގ ހަމަ ޕާރލިމެންޓުގަިއވެްސ 

ނޑިފުުޅވެސް ނަންގަވާަފއި. ދެން އެހެން  ބައެއް މެންބަރުން ތަންކޮޅެއް ފޯރީގައި ގޮ

އަދި ނަންގަވާެނއެކޭ ނޫން މިދަންނަވަނީކީ. އެހެންވީމާ މިމާއްދާ މިހެން އޮތުން 

ފެންނާތީ މަސްލަޙަތަށްޓަކަާައި ހަމަ ދަންނަވާލީ އިނގޭޯތ އަޅުަގނޑަްށވެސް 

 ޝުކުރިއްާޔ.
 

އާދެ ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު އިުތރު މެންބަރަކު ވާހަކަަދއްަކވަން އެދިަވޑަިއ ގެންފަިއާވ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ހާރު ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިމާއްދާ އާމެދު ވާހަކަފުޅު ެދްއކެވުމުެގ ަވގުތު މި

މިހާހިސާބުން ނިންމާލާފައި ދެން ވޯޓަށްދާން ޤަޞްދުކުރަނީ. އާދެ މިހާތަނަށް 

ހުށަހެޅިފައިމިވަނީ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އިޞްލާޙެއް ގެންަނން ހުށަހެޅިފައި އެބަވޭ. 

އަދި ހަމަ މާއްދާ އޮތްގޮަތށް ފާސްކުރަންވެސް ހުށަހެިޅފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، 

 5ާވލެވޭނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިއޮްތ އިޞްލާޙަށް. ެއއީ އެންމެފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަ

ވަނަ މާއްދާެގ  5ވަނަ ދެލިޮކޕީގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް. އާދެ ގަވާއިުދގެ 

)ހ( އަށް އިޞްލާޙެއް ގެްނނަވަން އަރިއަޮތޅު އުތުރުބުީރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަޖުދީ އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްާވ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ



ޒާހިރު އާދަމް ތާއީދުކުރަްއވާަފއިވާ އިޞްލާޙެއް. އޭަގއި މިަވނީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  400ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ކަަމށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަްނކަމުގެ ިއތުރަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޭބނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގަިއ 

ޖަލްސާއެްއގެ ނުަވތަ ޖަލްސާއެްއގެ ަބއެްއގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުްނ މަޖިލީހުގެ 

މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސާ ޙަވާލުކުރެވިދާނޭ. މިގޮުތން މަޖިލީހުގެ އަބުރާ 

ޢިއްޒަތަށްޓަަކއި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސާ ޙަވާލުކުރުމަށްަފހު މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

. އެހެންވީާމ މިއިޞްލާޙު ަގވާއިުދގެ މަޖިލީހުން ބޭރަށް ވަޑައިގަްނނަވަން ޖެހޭނެއޭ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަށް ގެންނަން ފެނިަވަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުން  5ދެލިކޮޕީގެ 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 އާދެ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ޫމސާ މަނިކު.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 

 ހިތަށް އަރަނީ ވޯަޓކަށް އެްއސެިވއިރުަގއި ޤާނޫނުައސާސީަގއި އަޅުަގނޑު  މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާްނވެފައި އޮތްކަމަކާ ޚިލާފަށް ަގވާއިެދއް ހެދުމަށް ވޯަޓކަްށ   މޫސާ މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: ކަ

އެއްެސވިދާނެބާއޭ. ައޅުަގނުޑ ކުރިންވެސް ދެންނެވިން މިތަނުގައި ރައްޔިތުްނ 

ނަ މެންބަރަކު ނެރުމަށްޓަކަިއ ނުވަަތ ބޭރަށް ނުކުންނަންޖެހޭނެ ތަމްޞީލްކުރަން އިން

ނޑަށް ހީވަީނ  ކަމުގެ ަގވާއިެދއް މިތަނުގަިއ ހަދަން ވޯޓަކަށް އެހިއްޖިްއޔާ އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހިޔެއްުނވޭ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވޭހެްނ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ރައީސަށް ެއގޮތަށް ވޯޓަށް ެއއްސެވުުމގެ އިޚްިތޔާ ރު އޮތްެހނެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މިތަނުގައި ަގާވއިދެްއ  ބޮޑަށް އެކަމަށް ވިސްނެވުމަްށ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ފާސްކުރަން ނުވަތަ ގަާވިއދަކަށް ވޯޓަކަށް މިއަހަނީ މިތަނުގައި އަތޮޅެްއ 

ށް ތަމްޞީލްކުރާ މެންބަރަކު މިތަނުން ބޭރަށްލުމަށް ކޮންމެސް ޙާލަތެއްަގއި ބޭރުކުރުމަ



އިނގޭތޯ. އެގޮަތކަށް ެއކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ، އެވާހަކަ ދަންަނާވލީ. އެހެންވެ ެއގޮތަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ.   ވޯޓަށް ެއއްެސވުން ކަމަކުނުާދނެހެން އަޅުގަ

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަުތގެ ބޭނުންކޮްށލީ ހަމަ ދާދި  އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ދެންމެއަކު ލ. އަތޮޅު މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން އެއީ ހަމަ ނިޒާމީ  ޢަލީ ވަީޙދު  މެންަބރު

މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގަިއ ހަމަ ބެލެވޭ. ދެން އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނުޑ ތަކުރާރުކޮްށ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާހަގަކޮށްލިން މެންބަރަކު އެގޮތް ފާހަަގކޮށްލުމުން އެާެހެން މެންބަރެއްގެ 

ޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސަށް ދަތިފުޅުވެދާނެތީވެ  ޢިއްޒަތްތެރި އިޝާރާތެއް ނެތީިވއް

 ރައީސަށް ފަސޭހަކޮށްލާ ދިނުމުގެގޮތުްނ،ާް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނޑު އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  އާދެ އަުޅގަ

ނުޑ އިބްރާހީމް އަށް ައޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު  އަރުވާނަން. ެއަކމަކު ދެން އަުޅގަ

އިތުރަކަށް މިމައުޟޫޢުގެ ވާަހކަފުޅު ދައްކަާވކަށް މެންބަރުންނަކަށެއް ފުރުޞަތެއް 

 މަޖްދީ އިބްރާހީމް. މުޙަންމަދުނާރުވާނަން. އާދެ، އއ.ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ލ.  ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު  އުތުުރުބރީ އަިރއަތޮޅު

 އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކުގެ އެހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑަށް  މަްޖދީ ިއބްރާީހމް  މުޙަްނމަދު

އިވުާމއެުކގައި ައޅުަގނުޑެގ އިޙްސާސްގެ ނާރަށް ވަރަށް ފުރިހަމަކަމެއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހުށަހެިޅ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސްދެްއވައިފި. އެހެންކަާމއެުކގަިއ އަ ުޅގަ

 ގެންނަ ވާހަކަ ރިާޔސަތަށް އަިރސްކުރަން، ޝުކުިރއްޔާ. 

 

އާދެ، ވަރަށް ހިތާމައާާާއެީކ ދަންނަވަން. އެއީ މިމަޖިލީހުގެ މިހާރު ވޯޓުނަގާ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ްނވީމާ، ނިމިފައިވަނީ. ައޅުަގނޑު ެދން ވޯުޓގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރާނީ. އެހެ



މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އަނބުރާ ގެންދާކަމަށްވަންޏާ ވޯޓަށް ދެންނެވުމުގެ 

 ކުރިން އަނބުރާ ގެންދެވުން ެއދެން. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އާދެ، މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. އާދެ ވޯޓަށް ެދންނެވުނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ވަނަ  މާއްދާގެ )ހ( އަށް  5ޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ ޚާއްޞަ މަ

 އިޞްލާޙެއް ގެންނެވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓު ދެްއވުންއެދެން [

 

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ   މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: 

 އިބްރާހީމް 

 ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް ހުވަދުއަތޮޅު  ތާއީދުކުރެއްވި ެމންބަރު:          

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 84  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 5  ވޯޓު ދެްއވީ:

 78     ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 

ޙު ެގންނަން ފާހެއްނުވި. ދެން، އަޅުަގނޑު ވޯޓަްށ އެހެންވީމާ، މިއިޞްލާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތަށް  5ދަންނަވައިލާނީ ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީގެ 

ފާސްކުރުމަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން އެމާއްދާ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އަދި އެއްފަހަރު 

 ދަންނަވާލާނަން. އަމީން ޢާންމު ވިދާޅުވެ ެދއްވުން އެދެން.



 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީން އެކުަލވާލާފަިއވާ ަރއްޔިތުންެގ  އިާދރީމޭުޒން ިއއްުވން:

 ވަނަ މާއްދާ ިއއްވުން. 5ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއިވާ ގޮތަށް 

 

ވަނަ  5ދެލިކޮޕީަގއި ިމހާރު ވާގޮތަށް  އާދެ، ދެންމެ ތިެއއްސެވި ގޮަތށް ގަާވއިދުގެ   ރިޔާސަތުން ވަހަކަެދއްެކވުން:

 މާއްދާ ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުްނ އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 84  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 77  ވޯޓު ދެްއވީ:

 9     ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 

ވަނަ މާއްާދ  5އެހެންވީމާ، ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިޮކޕީގެ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި އޮްތގޮަތށް ފާސްވެއްޖެ. އާެދ، މިހާ ހިސާބުން މިއަދުގެ 

މުނީ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި އެޖެންޑާަގއި ަކނަޑއެޅިފަިއާވ ކަންތައްތައް ނި

މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން އާދެ، މިހާރު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

މާއްދާތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ގޮުތގެ ތާވަެލއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ 

އަރިހަށް ފޮނުވިފަިއވާނެ. އަދި ެއއިޞްލާޙުތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ޞްލާޙުަތކަްށ އަދި މާއްދާތަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ އި

ހުށަހަޅުއްވާނެ އިޞްލާޙުަތްއވެސް ހުށަހަޅުްއވާނެ ތާރީޚުތައްވެސް ޭއގަިއ 



ދަންނަވާލެވިފަިއވާނެ. އާެދ، މިތާވަލް ބައްލަވާ ލައްާވއިރު މިހާރު 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސަްއަކތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ކުެރުވމުން ދާކަާަމަށްވާނަމަ 

ގަާވއިދުގެ ކަންތައް އިޞްލާުޙކޮށް ގަާވއިދު ފާސްކޮށް މުޅިްނ ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް 

ާހތާނގައި. އާދެ، މޭމަހަކީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  57މިއަންނަނީ މޭމަހުގެ 

ރިސެސްގެ މަހެއް. އެހެންީވމާ، މިމަޖިލީހުގައިވެސް ިހމެނި ވަޑަިއގަންނަާވ 

ނަށްވެސް އެއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ނޑުމެން  ޗުއްޓީ ލިބިަވޑަިއގަންނަވާނެ ދުވަސްކޮަޅކަށް ެވގެންދާނެ. އާދެ، އަުޅގަ

ގަާވއިދުގެ ކަންތައް ނިންމާލުމަށްޓަކައި ތަންކޮެޅއް ބާރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަީކ 

މެންބަރުން އެާިދުވަްސވަރު އަުޅަގނޑުެމންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެން 

އިޢުތިރާޒު ނުކުަރއްވާ ކަމަށްވާނަމަ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނ މިބާއްވާ އާީދއްތަާއ 

އަންގާަރއިގެ އިތުރަށް އަދި ހަފްތާގެ އިތުރު އެއްދުވަސް މަސައްކަތް ކޮށްގެްނ 

މިހާރު މިގެންދެވިފައިވާ ވަރަށްވުރެ ައވަސްކޮށް ިމމަސައްކަތް ކުެރވޭޯތ 

ށުނީމާ ބެލިދާނެ. އެހެންވީމާ، މިމަހުގެ ތެރޭގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މޭމަސް ފެ

 3އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން މިމަހުގެ ތެޭރގަިއ ބޭްއވެން މިއޮންަނނީ ގާތްަގނަޑކަށް 

ނޑުމެން އެހިސާބަށް ދާއިރު  ޖަލްސާ. އެޖަލްސާތައް ނިމިގެން ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޖަލްސާަތްއ އިތުރަށް ބާ ްއވަން މަސައްކަތްދާ ގޮތަށް ބަލާފަިއ އަުޅގަ

ޤަސްދުކުރާނަމަ އެކަންތަްއެވސް އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަމުން 

ނޑު އުޅެިނކޮށް މާލޭެގ  ގެންދާނަން. އާދެ، މިހިސާބުްނ ޖަލްސާ ނިންމާލަން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް އިސްމާޢީލް ކޮންމެވެްސ އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން 

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ ، އެދިަވޑަިއގެންފި. އެހެންވީމާ

 އަރުވަން. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެގައި ހަމަ ނިންމާލެއްވުުމގެ  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް 



ތެރި މަގުމަތީގައި ވިދާުޅވި ެއއްަޗާކ ގުިޅގެން އެްއެޗއް ދަންނަވާަލންވެގެން. ޢިްއޒަތް އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރައީސް، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިދައުރު ިތވިދާުޅވާހެން އޭްޕރީލްމަހުގެ ނިޔަާަލަށް 

ނޑުމެންގެ ހަދާނުގައި ބަހައްޓާލަްނ  ނިމި މޭމަހަކީ ރިސެސްގެ ަމސް. ދެން އަުޅގަ

ނޑަށް ހީަވނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާތައް ނޯންނަ  ވާނެހެން އަުޅގަ

ންނަށް އެމެންބަރުންގެ ތަމްސީލުކުރަްއވާ ރައްޔިތުންނާ ދުވަސްވަރުަތކުަގއި މެންބަރު

ހަމައަށް ވަަޑިއގަތުމުގެ ުފރުޞަތުވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ލިިބގެންދަނީ. 

ނޑަްށެވސް ފެނޭ ތިވިދާުޅވިހެން މޭމަހުން ބައެއްަގިއ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން މޭމަހުގެ އެމަސައްކަތް ކުަރްއވާކަމަށް ަވންޏާ އެހެންދުވަސްތައްވެސް ަނންގަަވއިގެ

ވީހާވެސް ކުރިައކުން އެަކން ނިންމަވާލައްވާ އެހެްނ މެންބަރުންނަށްވެސް 

އަތޮޅުތަކަށް ވަަޑިއގަތުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބޭނެގޮތަކަްށ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

 މަސައްކަތް ރޭްއެވވުން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

ޝާރާތް ކުރެއްިވޮގތަށް އެކަން ގެންދެވޭތޯ އާދެ، މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެޢި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ޖަލްސާތައް އިތުރުކޮށްގެން މޭމަހުގެ  ބެލުމަށް އަޅުގަ

ނިމެންވާއިަރށް ގަާވއިދުގެ ކަންތައް ނިންމާލެވޭތޯ ބަލަން  40މަ ފުރަތަ

އަޅުަގނުޑވެސް މަސަްއކަތްުކރަން ޤަސްދުކޮށްފައި އޮތީ. އާދެ، މާޅޮާަސްމަޑުުލ 

ތުރުބުރީގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުެވސް އެދިަވޑަިއގެންފި. ައޅުަގނުޑ އު

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މާދިގު ނުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ކުރުކޮްށލެވުން އެދެން. 

 

ނޑު މާިދގެއްނޫން،  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 މާކުރުކުރެވޭތޯ ބަލާނަން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ިމމަޖިލީހުގައި  މެންަބރު  ޢަލީ ވަހީދު 

ބައިވެިރވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން. އެހެންވީާމ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮންމެހެން މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އެވިދާޅުިވގޮތަްށ 

ނޑު ތާއީދު ކުރަނީކީނޫން. އެމަނިުކފާނު ހުށަހެޅުއްވުމުެގ  ވިދާޅުވީތީ ެއއަށް އަުޅގަ



ނޑުގެ އަޚް އިބްރާހިްމ  ނޑު އެަކމަށް ވިސްނަވިސްނާ އަުޅގަ ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ޝަހީދު ޒަކީއާެވސް އެްއކޮްށ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިގެްނދަާަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

މަަވއިފިއްާޔ އެޖަލްާސއަްށ ރައީސް، ފަހަުރގަިއވެސް ރައީސް އެގޮތަށް ނިން

ނާންނަމެކޭ އެއްނޫން. އެހެްނނަމަވެސް، މިވޭުތވެ ދިޔަ ދުވަސްތަުކގައާ އަދި 

ކުރިއަށް މިއޮތް ބާކީ ުދވަްސކޮޅުގެ ތެޭރގަިއވެސް ހަފްތާައކު ދެފަހަރު ބޭއްވުމުެގ 

ނޑު ައިއމޫސް. އަދި މިމަހުގެ  ބަދަލުގައި އަދި އިތުރު ކުެރްއވި ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑގެ ބަޔަކާ އަދި ކުރިއަ ށް މިއޮތް ކުޑަ ދުަވސްކޮުޅގެ ތެރޭގައި ބާކީ ޭރގަ

ތިވިދާޅުވާހެން އަިދވެސް ކުިރއަށް އޮތް މަދު ދެހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދެދުވަހަްށވުެރ 

ގިނަ ދުވަހު އެހެންގޮާަާަތަކަްށ ދަންނަވާނަާަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް 

ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނިންމަވައިިފ  ދުވަހު ބާއްާވގޮތަކަށް 3ނޯންނަ އަނެއް 

ކަމަށްވީނަމަވެސް އަުޅަގނުޑ ވަރަށް އުފަލާއެކު އަންނާނަން. އެހެންނަާަމަވެސް 

އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މިއުޭޅ ވާހަަކއަާަކީ މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ 

ގެ މަޖިލީހުގައި މިފަހަރުގެ މިދައުރު ފެށިގެން މިދާ ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން 

ތެރޭގައި ވަރަށް އާދަޔާ ޚިާލފު ޝުޢޫރުތަކެއް ފާޅުވަމުްނ އިވެމުން އެބަދެޭއ. 

ނޑުމެން މިދައުރު ނިމި ދެން  ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ އެހެންކަމަށް ވާއިރު އަުޅގަ

ކުރިއަށްއޮްތ ދައުރަށް ތަްއާޔރުވުމުގެ ކުރީަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައިވަރު ބިލުތަާކ 

ނޑުެވސް އެބަ މަސައްކަތް އަދި ބައެއް މެންބަ ރުންގެ އެބަހުރި ހަމަ ޔަޤީނުން އަޅުގަ

ނޑުގެ ޤާބިުލކަން ތަންދިން މިންވަރަކުން ހުށަހެޅޭޯތ  ޚިޔާލުކުރަން. އަިދ އަުޅގަ

ނުޑ ައތޮޅަށް ގޮސް އަތޮުޅެގ  ބަލަމުން ގެންދާނަން. އޭގެ އިތުރުން އަދި އަުޅގަ

ހޭ. އަދި އޭެގ ބައެއްމީހުންނާ ބައެއް ފަރާްތތަކާއި މަޝްވަާރކޮށްލަންވެްސ ޖެ

އިތުރުން ޚާއްަޞގޮތެްއަގއި ިމދުވަސްވަަރކީ ިދވެހިރާއްޖެއަްށ ކުރުގޮަތކަށް ބުނާނަމަ 

ދުނިޔެއަށް މިފަހަާަކަށް އަިއސް މެދުވެރިނުވާ ކަހަލަ ބޮޑު މުސީބާތެއް މެދުވެރި 

ނޑުމެްނގެ އަތޮުޅެގ  ވެފަިއވާ ދުވަްސވަރަކަށް ވާީތ އަދި ޚާއްޞަގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

ނުޑގެ އަިމއްލަ ރަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ތެރޭގައި ޚާ އްަޞކޮށްލެވޭ ައުޅގަ



ބޭނުންވޭ އެކޮޅަށް ގޮސްލުަމށް. އަދި އެދާ ދިއުމަކީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

އިޚްތިޔާރަާކއި އިޒުަނއެްއވެްސ ލިބިގެންދާ ދަތުރަކަށް ވޭތޯ ބެުލމަށްވެސް މަސަްއކަތް 

މާ، ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސްގެ އަރިހުން ކުރާނެ ވާހަަކވެސް ދަންނަވާަލން. އެހެންވީ

އަޅުަގނޑު އެދެން ކުިރއަށް މިއޮތް ބާކީ ދުވަސްކޮުޅަގއި މިމަހުގެ ވީހާ ގިނަެއއްކޮށް 

 ޖަލްސާ ބޭއްވޭނެގޮަތކަށް ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ކުރިއަށް ގެންެދވުން، ޝުކުިރއްޔާ. 
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ނޑުމެްނ މިހާރު ޖަލްސާތައް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ކުރިންވެްސ ދެންނެވިހެން އަޅުގަ އާދެ، އަުޅގަ

މިގެންދާ ަގވާއިދުން ކުރަމުން ގެންދާނަާަން. ދެން އަދި މޭމަހުގެ ކުރީކޮުޅަގިއ 

ނޑުެމން ތަންކޮޅެއް އިތުރު ކޮްށލައިގެްނވެސް ކުިރއަށް  ބައެއް ޖަލްސާ އަުޅގަ

ވޭތޯ ބަލާނަން. ދެން މިއަދު ކުރިންވެސް އެޖެންޑާަގއިވާ ކަންތައް ނިމުމާ ގެންދެ

ނޑު ޤަސްދުކުރަނީ.  އެީކގައި މިއަދު މިހާ ހިސާބުން ޖަލްސާ ނިންމާލަން އަޅުގަ

 

 ޖަލްސާ ނިމުނީ"  - والحود هلل رب العالوين" 

 
 


