
 ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން.  

 

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

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وااله وهن وصحبه

 

ވަނަ މާއްދާއާމެދު ކުރައްވަމުންގެންދެވި ބަހުސް ކުރިޔަށް  15ގަވާއިދުގެ                  .2

 ގެންދެވުން.

 

ވަނަ ޖަލްސާ.  15އާދެ، މިއަދުުު މިބޭއްވެނީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖަލްސާއަށް ވަަޑިއގެންދެްއިވ އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރްޙަބާ 

 ވަަނ މާއްދާއާމެދު  15ދަންނަވަން. މިއަދުެގ ޖަލްސާެގ އެޖެންާޑގަިއ މިވަނީ ަގވާއިުދގެ 

މީގެ ކުރީދުވަހު ކުރަްއވަމުން ގެންދެވި ބަޙުސް ކުރިއަށް ގެްނދެވުން. އަދި އޭގެ ފަހުން 

ުި  12ވަނަ ބާބުގެ  51ގަާވއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން އެބާބުގައި ނިޔަލަށް

ވަަނ ޖަލްސާ ެއ  11މާއްދާތަކާމެދު ގޮެތއް ނިންމުވާދެްއވުން. ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ މާއްާދއާމެދު ކަންތައް ހިނގާފަިއާވގޮްތ  15ވާއިުދގެ ޖަލްސާ ނިމުނުއިރު ގަ

ތިބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅު ކޮށްލެއްވުމަށް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، މި މާއްދާއަްށ 

ހުށައަޅުްއވަން ލިޔުމުންުް ފޮނުއްވާފަިއވަނީ ެއއް ިއޞްލާޙު، އެ އިޞްލާުޙ 

އަޙްމަދު އާޠިފްވަނީ  އެންުެމެފަހުން އޮތް ޖަލްސާއަށް މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ހުށަހަޅުއްވާފައި. އެ ހުށަހެޅުއްވިއިރު ެއއަށް ބަެއއް ބަދަލުެވސް ގެންނަވާފައި ދެން ެއ 

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަިދ ގެންނެވި ބަދަލާއެކުަގއި ޮކޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަންވަނީ ތާއީދު ކުރަުުއްވާަފއި. އަދި އަރިއަތޮޅު 

އުތުރުބުރީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމްވެސް އެައްށ 

ތާއީދުކުރަްއވާ ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި. މިހާރު ގަވާއިދު ކޮމިޓީ ހުށަހަޅާފައި ޑްރާފްޓްގަިއ 

އޮތްގޮަތއް މި މާއްދާ ފާސްކުރުމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 



އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވ ކޮޅުަމޑުލުގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙަންމަދު  ޖަޢުފަރު ޢީސާ

ޝަރީފް ތާއީދުކުރަްއވާ އަިދ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަުަތްތެރި މެންބަރު 

ޔާމިންވެސް އެޮގތައް ތާއީދުކުރަްއވާފައި ޮއތީ. އެދުވަހުގެ ޖަލްާސ هللا ޢަބްދު

ަޑއިގެން ިތއްބެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނިންމާލެވުނުއިރު ވާހަކަދަްއަކަވން އެދިވަ

ނަންފުޅުތައްވެސް ދަންނަވާެލިވފައިވާނެ. އާެދ، އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާފަިއވާނީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވަޙީދަށް. އެހެންވީމާ މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި މާޅޮސްމަޑުލު

 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.

 

 ވަނަ މާއްާދއާ ބެހޭގޮތުން  15ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް،  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ަފިއވާ އިޞްލާަޙކީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ހުށަހަޅުއްވާ މެންަބރު ޢަލީ ވަހީދު 

އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ މިހާރު ޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއވާ ގޮަތްއވުރެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގަިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާެޙއްކަަމށް. ދެން ބައެއް ކުދިކުިދ އުސޫލީ މައްސަލަހުރި 

ކަށޭ އޮތީ މާބޮުޑ ކަމށްވީނަމަވެސް ޖުމްލަ ގޮެތއްަގއި ދެންނެވޭނީ ހަމަ ދާދި އެްއގޮތަ

ތަފާތެއްނެތޭ. ދެން އެންމެބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެްއކަމަީކ ޑްރާފްޓްގައި ލިޔެފަިއާވ 

އިބާރާތުަގއި ނުވަތަ މަޖިލީހުގައި ކޮމިީޓއެްއގެ ބައްދަުލުވމުގައި މިކަހަލަ ގޮތަކަްށ 

ން. އޮންނަ އިބާރާތުަގއި ބަލައިލީާމ އެބަ އެނގޭ ައސްލުަގއި މާއެކަީށގެންވާ ކަމެއްނޫ

ކޮމިޓީގައި ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ އެ ކޮމިީޓގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް 

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ފަރާތްތަެކއް، އެއީ ަރއީެސއްނޫން. އެެހންވީމަ، ެއއް ގޮތަކަްށވުެރ  ކަ

ގިނަގޮަތކަށް އަޅުަގނޑަށް ަދންނަވާލެވޭނީ މި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވާފިއވާ ިއޞްލާޙަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި މިހާރު އޮތް އާޠިފް ހުށަހަޅުއް

ނޑުމެން  އިޞްލާޙެއް. އެހެްނވީމާ، ިއތުރު މާދިގު ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކާ އަުޅގަ

އެންމެފަހުން ދުވަހު ޖަލްސާ ނިންމާލިއިރު ފޮނުވާފައިާވ އިޞްލާޙުގެ ތެރެއަްށ 

ޮޔބަލަދަލުވެސް އަިއސްފަިއ އޭގެފަހުނ އަނެްއކާ މިވަނީ ުކދިކުދި އެކަށޭނަ ރަނގަޅު ހެ



ނޑު ދަންނަވަން ޭބނުންވަނީ އަޙްމަދު އާޠިްފ  މި ހުރިހާ ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަމޭ ޝުކުިރއްޔާ.   ހުށަހަޅުއްވާފައި އިޞްލާޙަށް ައޅުގަ

 

ނޑު ކުރީދުވަހު ފުރުޞަތަކަ ކޮޅުމަޑު ެމންަބރު ރިޔާޟް   ށް އެދުނީ ޝުކުރިުަްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ނުޑވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ވަރަށް  ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:  ކުރީ ދުވަހުގެ ބަހުްސގައި އަުޅގަ

މުހިން ކަންތައްތަކެއް ުހރިކަމަށް އެދުވަހު އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތީވެ.  

ނޑަކަށް އެހާ މުހިންމެއް ނޫން. އެހެންވީމަ ، އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އެކަްނ އަޅުގަ

 މިއަދު ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ދޫކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 އާދެ، ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަން. މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 
 އަްޙމަދު ޝަީފޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

 

 ލޭ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ މާ މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޠިފް ހުށަހަޅުއްވާފައި އިްޞލާޙަށްވެސް  މެންަބރު ލުބްނާ ުމަޙއްަމދު 

 އަޅުަގނޑަްށވެސް ތާއީުދކުރެވޭ ވާހަކަ. މި އިޞްލާޙަށް ތާއީުދުކރާ ސަބަބަކީ  ޒާހިރު ުޙސަިއން 

ނުޑ ވަނަ މާއްާދގައި  15އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާތައް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ވެސް ހިމެނިފައިވާތީ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއިން އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާެއްއވެްސ  15ކުރިން ދެންނެވިފަދައިން 

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ  15ޒިންމާއެއް ނިުގޅަެއއް ނުގަެނޭވނެ އެއްެވސް މާއްދާއަކުންެނއް. 

ވަތަ މި ޑްރާފްޓުން އިދާރީ ކޮމިޓީއަކީ މި ޑްރާފްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ހުރިހާ ކަންކަން ނު

ނޑުމެން ހަވާލުކުރަން ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއްވެްސ  އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ

ނޑުދެކެން.  ހަވާލުކުރެވިދާނެ ގޮަތއް ޑްާރފްޓް ކުރެވިަފއި އޮތް މާްއދާއެއް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާައކީ  15އެހެންވީމާ، ވަރަށް ފުޅާކޮްށ ްޑރާފްޓް ކުރެވިފަިއ އޮތް ާމއްާދއެއް 

ވަނަ މާއްދާއަށްެވސް އަންނާތީ އަޅުަގނުޑ  15އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ޒިްނމާތައް  މިގޮތުން

މި އިޞްލާޙަށް ތާއިދުކުެރވޭ. ސަބަބަީކ، ކޮމިީޓއަކުްނ ރައީސްެގ މައްޗަުަްށ 



ޝަކުާވއެއް އުފުލޭނަމަ ރަީއސަށް އެކަންކަން ަބއްލެވުމަްށ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ 

އަކުން ުނަވތަ ކޮމިޓީއަކުން، އާދެ މިކަމުގައި އެންމެ ރަނގަީޅ އިދާރީ ކޮމިޓީ

އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް މިކަުމަގއި ޤަބޫލުކުރެވެނީ އިދާރީ ކޮމިޓީ، އިދާރި ކޮމިޓީން 

މިކަންކަން ބަލާ ނިންމުމަކީ މިކަންކަން އޮންނަންޖެހޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަްށ 

ނޑު ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަ ވާލަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

އާދެ، ޙުަސއިން އިބްރާހީމް ޖަލްސާގައި ިމވަގުުތ ަވޑަިއެގންނެތީ. އެހެންވީމާ، ދެްނ  ރިޔާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވުން: 

 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮޅުމަުޑލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފަށް.

 

 ޑު ތާއީދުކޮށްލީ އެ ާމއްދާ މިހާރު އަޅުަގނޑު ކުރީދުވަހު ައޅުަގނ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ދެލިކޮޕީގަިއއޮތްގޮަތއް ފާސްކުަރން އަޅުަގނޑު ތާއީުދކޮށްލީ. ެއހެންނަމަވެސް  މުަޙއްަމދު ޝަރީފް 

ނޑުމެން މިައދު މި ޖަލްސާއަށް އައިއިުރަގިއ މިހާރު އެބައޮތް ވަރަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން: އޭގެފަހުން އަުޅގަ

ަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅާިކޔާލާފިން އެހެންވީާމ ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއްކަމަށް އަޅު

ނުޑ ގެްނނަގޮތައް އަދި މިހާރު މި  ކުރީދުވަހު ައޅުަގނޑު ކުރި ާތއީދު އަނބުރާ އަުޅގަ

 ހުށަހެޅިފައިއޮތް އިޞްލާޙަށް ާތއިދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ާމއްދާއާ ގުޭޅގޮުތން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން  ވަނަ 15ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު މި   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ....، އާެދ، ބައެއް ބޭފުޅުންގެ އަތްުޕޅު ފެންނަމުން އެބަދޭ. 

އެހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަުަމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު.

 

ނޑު މި މާއްދާއަްށ މިހާރު މި  ގެ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ނޑު ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް  މެންަބރު ޢާއިަޝތު ޢާޒިމާ   ފާޅުކުރެވެމުންދާ ޚިޔާލުަގއި ުކރީ ދުވަހު އަުޅގަ



މެންބަރުންގެ  ވާހަކަދަްއކާލިން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ މި މާއްދާ ފަހުމްކުރެވޭނި ޝަކޫރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ޙައްޤުތައް ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް މެންބަރުން އަމިްއލައަށް އިންޕޯްސކުރުމުެގ 

މެކޭނިޒަމްއެއް ަރވާފަިއއޮތް މާއްދާެއއް ގޮތަްއ. ދެން އަޅުަގނޑަށް މީގައި ކޮންމެވެްސ 

ނޑަްށ  ވަރެްއގެ ކޮމިޓީެއްއގެ ނިޒާުމ އޮންނަން ޤަބޫލުކުރެވޭ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އިދާރީ ކޮމިީޓއެއްޫނން ހެން ދެން މި މާއްދާ ހިމެނިފައި އޮތް ބާބުގަިއ  ހީވާގޮތަކީ

މިއޮންނަނީ ދެބައެއް. ެއއީ ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ވޯޓް އޮފް ޯނ 

ކޮންފިޑެންސް ނޫނީ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓާެއކުަގއި ޮއންނަ މާއްދާއެއް ކަމުަގއި 

ނޑުމެންނަށް މި ދެ މަފް ހޫމް އެކުގައި ވިސްނެނީ ކަމަށްވެދާނެ. ވާތީވެ އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ހިތަށް އަރަނީ މި  ވަނަ މާއްދާ މިހާރު  15އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މިޮއތްގޮތުން ކޮމިޓީއަކާ އިތުަރށް އަނެއްކާ މަޖިލީހުގެ 

ނޑަށް އެގޮތް މުިޅއެކު ްނ ފްލޯރގައި ވާަހކަދެއްކުުމގެ ނިޒާމެއް އެަބއޮތޯ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީަވނީ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ަވކިން ބެލޭނެ ކޮމިޓީެއްއ  ކަމަކުނުދޭ. އަުޅގަ

ވަކިން އޮތުން އެންމެ ރަނަގޅު ކަމަށް. އެުެހެންނަމަވެްސ އެކަުަހަލަ މައްސަލަތަްއ 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގިއ  އަލުން އަނބުރާ ޕްލީނަރީއަށް އައުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

ކޮިމޓީއަކުން އެކަހަލަ ކަންަތއްތަްއ ނިންމުވާފައި އޭގެފަހަތުްނ  އެހާރަނގަޅު ކަމެއްނޫން.

ވަނަ މާއްދާ، އަުޅަގނުޑ  11ވަނަ މާއްާދ ނޫނީ  12ވަނަ ާމއްދާ ނޫނީ  11

ހަދާންވަނީ ވޯޓު އޮފް ނޯ ކޮންފިޑެންސް ނޫނީ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވާހަަކެއއް ދެއްކުްނ 

ނޑަށް މިހާރު އަދި އެއީ ވަކިން މަފްހޫމްއެްއ ކަމެުެއް. އެުެހެން ވަނަ  15ވީމަ، ައުޅގަ

ވަނަ މާއްދާފައި މިއޮްތ  15މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް އިޞްލާޙުަގއިވެސް އަދި 

ޑްރާފްޓް އޮތްގޮތުންެވްސ މިދަންނަވާ ކަހަލަ ވަކި މަފްހޫމެއްގައި 

ނޑަްށ މިގޮަތއް  މަސައްކަތްކުެރވިދާނެކަމަށް ަހމަ ނުފެންނާތީ ކުރީދުވަހު އަުޅގަ

ްއކެވިަފއި އޮތީ އެހެންވީމަ އިތުރަށް ވާހަދެްއކުމުގެ ހަމަ ސާފުކޮށްލުުމެގ ވާހަކަދެ

 ނިޔަތުގައި ިމވާހަކަ ދަންނަވާީލ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 



 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އާދެ ައޅުަގނުޑވެސް ަދންނަވާލަން  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

ނޑަށް ފެންަނ ޚިޔާލެއް.  15ބޭނުންވަނީ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޠާިރޤް   ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑވެސް ދެޭކގޮތުަގއި ިއދާރީ ކޮމިޓީ ނުވަތަ ކޮމިޓީއެްއގެ ލަފާ ނޫނީ ކޮމިޓީއަާކ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  މި ހަވާލާދިނުން އެއީ އެންމެ ރަނގަުޅގޮތް. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު މި މާއްދާއަްށ ގެންނަ ކަމަުަށްވަންާޏ  ގޮތުަގއި

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މީގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީއަްށވެްސ ބައްލަވާލަްއވަންވާެނއޭ. 

އަރިމަތީ ސުރުޚީަގއި ިމއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ަގވާިއދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރުން. 

ނެޭވއިރު އަރިމަތީ ސުުރޚީއަށްވެްސ ކޮންމެވެްސ އެހެންކަމަށްވަންޏަ މި އިޞްާލޙު ގެ

ވަރެްއގެ ބަދަލެއް ނައިސް އެ އިޞްލާޙު ގެނައުމަކީ މި މާއްދާ އިތުރަށް އޮޅުން 

ނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހާަކ  ބޮޅުންގެ ތެރެއަށް ގޮސްާސނެ ކަމެއްކަމަުަށް އަުޅގަ

ކުެގ މަޝްވަާރ ދަންނަވާލަން. ޙަޤީގަތުަގިއވެްސ ގިނަބަެއއްެގ މަޝްވަރާ ނޫީނ ކޮމިޓީތަ

ލިބުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ މަޖިލިސްގެ ކަންތައްތައް ކުިރއަށްގެންދިއުުމގައި ވަރަްށ 

ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިގެްނ ދާނެކަމެއް. އަޅުަގނޑުެމންގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ 

ބައިވެިރވުން މިކަމުގައި ވަރަްށ ބޮޑަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމެުެއްކަމަށް އަޅުަގނޑުދެކެން. 

ަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި މަޖިލީހުގައި އިތުރުކޮމިޓީތަކެއް ލިސްޓަްށ އަޅު

އިތުރުކުރުމަކީ މާ ބޭނުންތެރިކަމެއްނޫން. މިހާރުވެސް ދެ ކޮމިޓީއެްއގެ ވާހަކަ ިމ 

ގަާވއިދުަގއި ައއިސްަފއިވަނީ. އެހެންވީމަ މި ގަާވއިދުން ކޮމިޓީއެްއގެ މަޝްވަރާ ނޫީނ 

މަށްވަންޏާ މި ދެކޮމިޓީންކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްކޮމިީޓއަކަްށ ކޮމިޓީއަކާ ހަވަލާދޭން ޖެހޭކަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. މިހާރުވެސް މި  ހަވާލާ ދިނުން އެއީ ރަނގަޅުގޮތަކަމަށް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި އުފެދިފައިއޮތް ނޫނީ އުފައްދާފައިވާ ަގވާއިުދ އެކުލަވާލުމުގެ ކޮމިީޓެގ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ޖަލްސާތައްވެސް ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ނުބޭއްޭވކަ ން ައޅުގަ

 ފާހަގަކުރަން ޝުކުރިްއޔާ.

 



މެންބަރުުުން. ދެން  67ޝުުކރިއްޔާ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެވީ  ރިޔާސަތުން ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއުރވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މަށް. ޖަޢުފަރު ޢިސާ އާދަ

 

 ވީ  22`. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އާދެ މި ހުސްވި މަހުގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

ނޑު ދަންނަވާފައިވާނީ  11އަންގާރަ ދުވަުހގައި އޮތް  މެންަބރު ޖަޢުފަރު ީޢސާ   ވަނަ ޖަލްސާގައި އަުޅގަ

ނަމަ ޗެޕްޓަރ ބާުބ  9ީއ ވަނަ މާއްދާ އާދެ، އެ 15އާދެ މިހާރު މިބަހުސްކުރެވޭ   އާަދމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާމެދު ޝަކުވާުާއުފުލުން އަރިމަީތ ސުރުޚީގައި މިއިންނަނީ 

ވަނަ މާއްާދއާ ދޭތެރޭ  15މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ގަާވއިާދ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރުން. 

ށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާފަިއވާނީ ެދވަނަ ދެލިކޮީޕގަިއާވގޮތައް އަުޅަގނޑު ފާްސކޮށްދެްއވުމަ

ހުށަހަޅައިފައިވާނީ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ފަހުން ދިރާސާކޮށް 

ވަނަ މާއްާދެގ ދެލިކޮޕީގަިއވެސް ިމވަނީ  15ރަނގަޅަސް ވިސްނާލިއިުރ 

އެންމެރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނާތީ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަން ދެްނ 

ނޑަްށ ތާއީދުކޮށްެދްއިވ އަޅުަގނުޑ އެ ާމއްދާ ފާސްކުުރމަށް ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުެވރިވަން. ޭއގެތެރޭަގއި ތ. 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ޝަރީފް އަދި ނ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދުކޮށްދެްއވީތީ. ޔާމިނަށްވެްސ ޝުކުރު ދަންނަވަން އަުޅަގނޑަށް ާތއީهللا ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި މިވާގޮތް އަދި އެންެމ  15އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުވެްސ  ރަނގަޅުގޮްތ ކަމަށް ުނވާތީެވ އަދި ެއކަމާދޭތެރޭ އިތުރަށް ިވސްނަން އަުޅގަ

ނޑުެގ އެހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނާވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ  ބޭބެނުންވާތީވެ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި މާއްދާ  ުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އައް  އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާ އިބާރާތް ކުެރވިަފއި އޮްތގޮތުން އޮޅުންތަެކއް ައރައިގެން  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 



ނަޑށް ހީވަނީ އޮޅުން އަަރއިެގން މި އު ވާހަކަެދއްެކވުން: ޅެނީ ކޮމިޓީ އުޅެނީހެން. އެއީ އަުޅގަ

ބައްދަލުވުމުަގއޭ މިތާނަގިއ އޮވެަފއި ކޮމިިޓގެ ިރޔާސަތު ބަލަހަުައްަޓވަނީ 

ވަނަ މާއްދާ ޗެޕްޓަރ  15އެހެންބޭފުޅަކަށްވާތީ ޖެހިގެްނުއޅޭ މައްަސއެއް ޙާީޤގަުތގައި 

ގަިއ ލިޔެފައިިމއޮތީ މަޖިލީހުގެ ަރއީސާމެދު ޝަުކވާ އުފުުލން. މަޖިލިސްގެ ރަީއސް  9

އްަޓވާގޮެތްއގަިއ ޤަާވއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރަްއވާފިނަމަ ެއއީ ނިޒާމާބެޭހ ރިޔާސަތު ބަލަހަ

ނުކުތާއެްއގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެުޅން. ދެން އެގޮަތއް ހުށަހެޅިއްެޖއިްއޔާ މަޖިލިސްގެ ަރއީސް 

ވަނަ މާއްާދއަީކ  15މިހާރިވެސް ޢަުަމަލުކުރަްއވާޮގތް، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ 

ނޫން. މިހާރުވެސް މަޖިލިސްގައި ނިޒާމޭބެހޭ ނުކުތާަގިއ ތަފާތުގޮތަކަށް އޮތް މާއްާދއެއް 

އުފުލަމުންދާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޔެވިފައި އޮތް މާއްދާެއއް. މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރެޭވގޮތަްއ 

އެ މާއްދާ ލިޔެފަިއއޮތީ ައޅުަގނޑު ައޅުަގނޑަށްހީވަނީ ކުަޑކުޑަ ފަރަެގއް ައއިްސގެްނ 

ވެގެން. ޢިްއޒަތްތެުެރި ރައީސް މަޖިލީހުެގ މިއުޅެނީ ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލުވމުގައި  އޮ 

ގަާވއިދުތައ މި ހަމަޖެހިފައި މިއޮންނަ ގޮތުން ޙަޤީޤަތުަގއި ޮކމިޓީތަކުެގވެސް ރިޔާސަުތ 

މިބަލަހައްޓަވަނީ މަޖިލސްގެ ރައީސް ދެން ރައީސް އެހެްނ ފަރާތަކާ ނުވަތަ ނައިބު 

ރެވޭ ފަރާތްތަާކ ރައީސާ ނުވަަތ ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިްނތިޚަބުކު

މިހަވާލުކުރެވެނީ. ކޮންމެގޮތެްއގަުިެވސް ޭއެގވެސް އެންމެފަހުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ 

ފަރާތެއްަގއިމިވަނީ މަޖިލީހުެގ ރައީސްކަމަްށވާތީ ގަާވއިާދ ޚިލާފުކަމެއް ރަީއސް 

ތަމްސީލުކުރައްވާ ފަރާތަކުން ކޮށްފިގަމުަގއި ވިައސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ޭއގެ ޒިންމާ 

ވަނީ އަުޅވަން ބޭނުންަވނީ މަޖލިސްގެ ރައީސްގެ އިސްތަށިފުޅުގައި. ެއކަންކަްނ މިއަޅު

ރަނގަޅުކުަރއްވަން ޖެހޭނީވެްސ މަޖިލިސްގެ ރައީސް. ދެން މިއޮތީ އެފަދަކަމެއް ެއ 

ޝަކުާވކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަްށ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް މަޖިލިސްގެ ރަީއސް ނިންމުން. 

ނެގޮތެއް. ެއގޮތުްނވެސް އެ މެންބަރަކު ހިތްޕުުޅ ނިންމާ ނުދެއްވާފިއްާޔ ޢަމަލުކުރާ

ހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންފިކަމަށް ވާނީިވއްޔާ އިތުބާރު ނެތްަކމުގެ ވޯޓެއް ެނގުމަށް 

ކަންތައްތައް ގެންދެވިދާނެގޮެތްއ. އެހެންވީމަ މި ކޮންސެޕްޓަކީ މަޖިލިސްގެ ރައީްސ 

ސް އަުައްޔަން ކުަރްއާވ ގަާވއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ކުެރއްުވން ނުވަތަ މަޖިލިސްގެ ރައީ



ނުވަތަ މަޖިލިސްގެ ރަީއސް އަޅުަގނޑުމެން އިްނތިޚާބުކުރި ކަމުގަިއވިަޔސް 

ތަމްސީލުކުރައްވާ ފަރާތަކުްނ ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ކޮްށފިކަމެއްިވއްޔާ ެއކަންކަން 

އިޞްލާޙުކުެރއްވުުމގެ ފައިނަލް ޒިންމާ އެޅޭ ފަރާތަކީ މަޖިލިސްގެ ރައީސްކަުމަގިއ 

ނަޑއެޅު ވަނަ މާއްާދ މިހާރު އަލަށް ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި އޮތްގޮަތއް ބަލާއިރު  15ން. ކަ

ނޑުމެން  މ ނިޒިންމާއިން މަޖިލިސްގެ ރައީސް ބަރިްއޔަ އެަބވޭ. އެެހންވީމަ މިއީ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި އޮްތގޮތުން  15ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ނުކުތާއެއް 

ނަޑށްވެސް ފެނޭ އަލުން މިދެންނެވި މާނަ ދޭހަނު ވާކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އަުޅގަ

ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިިޓއަށް ެގންގޮސްގެން މިދެންނެިވ ޮކންސެޕްޓް ދޭހަވާގޮަތކަށް 

ލިޔުްއވުން. އަދި ޤާނޫއަާސސީގެ ރައީސަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޔާސަތު 

ބާރެއްތޯވެްސ ބަލަހައްޓަވަން ަވގުތީގޮތުްނ ހަވާލުކުރެވޭ މުޤައްރިރަށް އޮތީ ކޮން

ނޑަްށހީވަނީ މި ދެ ކޮންސެޕްަޓކީ މުޅިން ތަފާތު ދެ  ނަޑއަޅަންޖެހޭ އަުޅގަ ކަ

ކޮންސެޕްޓެއްހެން މީަގއި މިއޮީތ މަޖިލިސްގެ ރައީާސ އަދި ޭއގެފަހުން ނައިބު ރައީްސެގ 

މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓުނެގޭނީ ކޮންފަދަ ޙާލަތެްއަގއިކަން ކޮންކޮން ގޮތަކަށް 

ތޯ އަދި ނިޒާމާބެޭހ ނުކުތާެއއް ނޫނިއްާޔ ަގާވއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ުނވަތަ ދިމާވީމަ

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚިލާފުކަމެއް ރައީސް ކުރައްަވއިފިްއޔާ ދެންވާނީ ކިހިނެއްތޯ އާިއ 

ނޑައަޅާަފއި. އެހެްނވީމަ، ިމނުކުތާއަށް ޢިްއޒަތްތެރި  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަށް ކަ

ރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެްއަކމުގެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މެންބަރުން ވިސްނާވަޑަިއގަތުަމކީ ވަ

ނޑަކަްށ  މިހާރު އިދާރީ ކޮމިޓީ ބައިވެިރކޮށްގެން ކަްނކަން އޮތުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ ރައީްސ  މައްސަލަެއއްނޫން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ންތަށް ކުރަންޖެހޭނެ ގަާވއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ކުެރއްީވމަ ދެން ކަންތަށްވާނެ ގޮތާ ދެން ކަ

ގޮތާ އަދި ަރއީްސއަށް އިުތބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއްޭނޭގނީ ކޮން ޚާލަތެްއގައިޯތ 

ނަޑއެޅުން ޝުކުިރއްޔާ.  ކަ

 

ނޑުމެން  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ުމޙަުަްނމަދު   ވަނަ މާއްާދއި  15ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު އަޅުގަ



 ވަނަ ދުވަހު އެހެންވީމަ  2ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަވަމުން މިގެންދަނީ  :އިްބރާހީމް ދީދީ ވާހަކަެދއްކެުވން

ނޑުމެން ނިންމަން ޖެހިއްޖެކަމަށް    މިއާދޭތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ގޮެތއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. ދެން ބައެްއ ޢިއްޒަތެރި މެންބަރުން  

ށް ވިސްނާލާއިރު މީގައި އެަބއުޭޅ ވާހަކަދަްއކަވަމުން ެއގެންދަާވ ކޮންސެޕްޓަ

ވަނަ މާއްާދގައި އެްއވެސް ޙާލެްއަގއި  15މައްސަލަެއއް. ޙަޤީޤަތަކީ ެއއީ. މިމާއްދާގައި 

ކޮމިޓީއެްއގެ ިރޔާސަތު ބަލަހަްއޓަވަން އިންަނވާ އެހެން ބޭފުަޅކަށް އަމާުޒވެފަިއކާނެތް. 

ނޑަެއޅިގެން މިދެކެވެނީ މަޖިލިސްގެ ރައީްސ ރިޔާސަ ތު ބަލަހައްޓަާވ މީގައި ކަ

ކޮމިޓީއެއް ޮއވެއްޖެ ހިނދެްއގައި އެކޮމިީޓއެްއގެ ވާހަކަ ނުވަތަ އެަބއްދަލަވުމެްއެގ 

ވާހަކަ. އެހެންވީމަ، ތެދުތެދަްށ ދަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ މިމާއްދާ މިއޮތްގޮތަށް އޮތުމުން 

މީގެ ސުރުޙީާއއި މީގެ މަްޤޞަދު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ހާސިލުވޭކަމަށް ައޅުަގނޑަށް 

ބޫލުކުރެވޭ. އެހެުެުެންނަމަެވސް މީގެ ކޮމިޓީެއްއގެ އެެހން ބުނެވިފައި އޮތީާމ ޤަ

ކޮމިޓީތަކެްއވެސް ޮއވެދާނެ. އެހެންވީމަ، އެކޮމީޓީތަުކެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ 

ފަރާތެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަން ޖެހެނީކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންއެގޮތަްށ 

ނޑަްށ ހީވަނީ އެހެން މާއްދާއެްއަގއި ނުަވަތ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކަަމވަން ޏާ އަުޅގަ

އިތުރު މާއްދާެއއް ލަިއގެްނހެން އެބައި ގެންނަންޖެހެނީ. މިހާރު މިމާއްދާގެ 

ނަޑއެިޅގެން މިއޮތީ މަޖިިލސްގެ ަރއީްސގެ ޒިންާމގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމަ އަދި  ކަ

ުެ ވާހަކަ. އެހެންވީމަ، މިހާރު  މިއޮތްގޮތް ރަނގަުޅކަމަށް ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ

 އަޅުަގނޑަުަށް ފެންނާތީ މިގޮަތށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުަށހަޅަން ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނުޑވެސް މިމާއްދާ ބެހޭގޮތުން  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ގޮތުން އެްއޗެއް ަދންނަވާލަން އެންމެފަހުން އައިސްފައޮތް ިއޞްލާޙާބެހޭ މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިމާއްދާަގއި ައރިމަތީ  ވާހަކަެދއްކެވުްނ: 

ސުރުޚީއާއި ބެހޭގޮތުން ދެންމެ ނ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުވި ފަދައިްނ  

ރު އިބުރާހީމް ޝަރީފް އަދި ހަމައެ އާއި އެުކގައި ސ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަ



އެވިދާުޅވި ބަސްފުޅަށް ައޅުަގނޑު ވަރަށް ާތއީދުކުރާ ވަހަަކ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިާދ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރުން މަޖިލިސްގެ ރައީސް ަގާވއިދާ 

ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރުން މީ އަރިމަތީ ސުރުޚީާއއި ަތއްާޔރުކޮށްފައި އޮތް ޑްރާފްްޓ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެބަުއޭޅހެން ތަފާތެއް. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ 

ގޮތުަގއި މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކުށްވެިރވާނެ ނުވަތަ މަޖިލިސްގެ ރައީސް އާމެދު އުފުލޭ 

ޝަކުާވއެްއގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަން މިއުެޅނީ ގަާވއިދުގެ ތެޭރަގިއ 

މިޓީެއއްަގއި ޗެއަރކުަރްއވާ ބޭފުޅެްއގެ މައްސަލަ އަންނަިއުރ އެހެންކަމަށް ވަންޏާމު ކޮ

އެމައްސަަލއަކީ އެބޭފުަޅުކ ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތަގއި 

އަންނަކަމަވަންޏާ މީގެ ސުރުީޚއަށް ބަދަލު އެބައަންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނުޑ 

މިކަހަަލ ކަންތަުަށްތަށް މިގޮތަށް ހިތަށް އަރަނީ މީ މުޅިން ދެކަމަކޭ. އެހެންވީމަ، 

ދިމާވާކަމަވަންޏާ މީގެ މަްއސަލައެއް އުޅޭނެކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުރެވޭ. ހަމަެއާއިއ 

އެުކގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި މެދުކުރެވޭ ޝަުކާވއެއް އެހެންބޭފުޅެއްގެ ބޮލުަގިއ 

ބޫލުނުކުރެވޭތީ އެހެންވީަމ އެޅިދާނެކަމަކަށް ުނވަތަ އެުޅްއވިދާނެކަމަކަށް ައޅުަގނޑަށް ޤަ 

 އެވާހަކަށްދަންަނވާލަން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވަނަ މާއްާދގެ ކުރީުދވަހު  15ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް  މިލަދުްނމަޑުލުުީ ދެކުުނބުރީ 

ނޑު ަހނދާންވާ  ޔާމީން هللا މެންަބރު ޢަްބދު  ގޮތުެވއްޖިޔާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކުމުން އަުޅގަ

 މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި މިއޮތްގޮތަްށ އެއީ ގަާވއިދު ެއކުލަވާެލއްވި ދެލިކޮޕީގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޮތްގޮތަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވަީނ އަދި ކުރީދުވަހު ވާހަކަަދްއކަމުން އަޅުަގނޑަްށވަނީ  

ޔާުލަގއި މީެގ މައްސަލަތަކަށް އެބައޮތް. ތާއީދުކުރެވިަފއި. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑު ޚި

ނޑު ތާއީދު އަނބުރާ ގެންނަ ވާހަކަ އަނުބރާދަންނަވަން.  އެހެންވީމަ އަުޅގަ

 

 ވަނަ މާއްދާއި މެދުަތފާތު ބޭފުޅުން  15ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ 

 ދާތީ އަޅުަގނުޑގެެވސް ޚިޔާލު މިކަމާ މެދުގައި ޚިޔާލުފުޅު ބަދަލުކުރަްއވަމުން މެންަބރު ޒާިހރު އާަދމް 



ނޑުެދކޭތީވެ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:  އޮތްގޮތް ދަންނަވާލުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއްކަމަ އަުޅގަ

މީގެ އަރިމަތީ ސުރުޚިތަުކަގިއ މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް މަޖިލީސްގެ ރައީްސ،  

މަުކ މާއްދާތަކުގެ މިހުންނަނީ މަޖިލީސްގެ ރައީސް، މަޖިލީސްގެ ރައީސް އެކަ

މަޖީލީސްގެ ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެްއގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީަމ، 

މިދޭތީގެ އެބަުއޅޭހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮުޑ ނުގުޅުންތަެކއް ދޭތީ 

މާއްދާ ގުޅުމެއްނެތް ގޮުތގައި ައޅުަގނޑަށް ފެންނާތީވެ އެވާހަަކ ދަންނަވާލުމަށް. މި 

ނޑަްށ ތާއީދުކުރެވޭ ގޮތަކަްށ  ދެލިކޮޕީގައި ޑްރާފްޓްކުރެވިަފިއ އޮތްގޮތަީކވެސް އަުޅގަ

ުް އަޅުަގނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ގޮތަކަށް ުނވާީތ  ނުވެފައި އަދި މިވެސް

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ  އެވާހަކަދަންަނވާލަން އަުޅގަ

 ރައީސް.

 

 ވަނަ މާއްދާ ޑްރާްފޓްގަިއާވގޮތަށް  15އައްސަލާުމއަލައިކުމް އާދެ ަގާވއިދުގެ  ުމޙަްނމަދު  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު

ނޑުގެ ައޚް މުޙަންމަދު  މަުަުޖދީ އިްބރާީހމް  ނޑު ތާީއދުކުރަން. އާދެ އަުޅގަ  ފާސްކުރެވުމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.އިބްރާހީމް ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ތާއިދުކުރާވަަހކަ ދަންނަވާލަން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ަގވާއިުދެގ ދެލިކޮޕީގެ ނުަވވަނަ ޗެޕްޓާ ަމޖިލީހުގެ ރައީސް  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

 އާއި މެދު ޝަުކވާ އުފުލުން ައދި ހަމަ މި ޗެޕްޓަރގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ  މެންަބރު ޢަލީ މުޙަްނމަދު 

 ކުރުން މިމާއްދާތަކާބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ރައީސް ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވަމުން އެބަގެންަދވާ ޢިއްޒަތްތެިރ  

މެންބަރުގެ އިޞްލާޙެްއވެްސ ހުށަހަޅުއްވާފައި އަދި ޭއގެއިުިތުރަށް ެއއިޞްލާޙާިއ 

ން ދެލިކޮޕީަގއި ދޭތެރޭގަިއވެސް ވާަހކަދައްަކަވމުން އެބަގެންދަވަން އަިދޭއެގ އިތުރު

ނޑުެވސް ދަންނަވާީނ  މިއޮތް އިޞްލާޙުތަާކ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން. ައޅުގަ

ނޑަށްވެސް އިދެވުނީ ދެލިކޮޕީ އެކުަލވާލެވިފައި އޮތްގޮްތ  އެންމެފަހުން ދުވަހު އަޅުގަ

ނޑަށްެވސް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުަގިއ  ރަނގަޅުކަމަށް އެހެންނަމަެވސް މިހާރު އަޅުގަ



ނަށް އަލުން ައނެއްކާ ޑްރާފްޓެއްކުރަންޖެހޭތީ އެކަހަލަގޮަތކަށް އެބަދޭހަވޭ. އަޅުަގނޑުމެން

އެހެންވީމަ، ައޅުަގނުޑވެްސ  މިތާއިދެވުނީ ދެލިކޮޕީެގ އެކުލަވާެލވިފައި އޮތްގޮްތ 

ނޑަށްވެްސ ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުަގިއ  ރަނގަޅުކަމަށް އެހެންނަމަުަެވސް މިހާރު އަޅުގަ

އްކާ ޑްރާފްެޓއް ުކރަންޖެހޭ ކަހަލަގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށްމީ އަލުުުނައަނެ

އަޅުަގނޑަށް އެބަދޭަހވޭ އަުޅަގނޑުެވސް ެއގޮތަށް ތާއީދުކުާރވާހަކަ ނޫނީ އެގޮތަށްހުރި 

ނޑުެމން މިއުޅެނީ މަޖިލީހުގެ  ވާހަކަދެންނެވިން. ކޮންމެ ޮގތެއްަގއިިވޔަސް އަުޅގަ

ނިޑވަެޅއްަގއި ރައީސް ަގާވއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރުން އެފަދަ ކޮންމެަކމެއް ކުރާ ދަ

މިއަންނަނީ މެންބަރެއްގެ ޙަްއޤަކަށް ނޫނީ މެނަބަރެއްގެ ާވހަކަދެކެވުމުގެ ފުރުޞަތަށް 

ނޫނިއްޔާމު މެންބަރެއް ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހުރަސްތަކެއް 

އެޙައްޤަކަށް ކޮންެމވެސް ކަަހލަ އުނިކަމެއް އަންނަނީ. ެއހެންވީމަ، މިމައްދާތަުަށް 

ަގނޑުމެން ޑްރާފްޓް ކުާރއިރުަގއި މިކަމަށް އަދި މިހާރަވުރެެވސް ބޮޑަ ތަންކޮޅެްއ އަޅު

ތަފްސީލުއޮތުން ބޭނުންވާނެކަމަށް ފެނޭ ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކއިފި ކޮމިޓީއަކުްނ 

ނިންމާގޮތެއްވެސް އެނެއްބޭފުުޅން މަޖިލީހަށް ގެނެސް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއކަވަމުްނ 

ނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަލަ ކަމެއްގައި މިހާރު އެބަގެންދޭ. އެ ހެންނަމަވެްސ އަޅުގަ

މިހަމަޖެހިފައިވާ ޑްރާފްޓްކުެރިވފައިވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަ ޑްާރފްޓްކުރެިވގެން ތަންކޮެޅްއ 

ނޑަްށ ފެންނާތީ އެވާހަަކ  ތަފްސީލުކޮށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ކުރިްއޔާ.ދަންނަވާލަންވެގެން މިފުރުޞަަތކަށް ދަންނަވާލީ ޝު

 

ނޑުެވސް ދަންނަވާލަން  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްާދގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  15ބޭނުންވި މިހާރު ވާހަކަދެކެވެުމންމިދާ  ނަީސރު هللا މެންަބރު ޢަްބދު

އާ ބެހޭގޮތުން މިއޮތްގޮތް ްޑރާފްޓްގަިއވެސް މިއޮްތގޮތް ގަާވއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރުްނ މި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނާތީ އަދި އިޞްލާޙުގެ އޮތްގޮަތށް އިންގޮތަށް މިގޮތަްށ 

ބަުަލައިލާއިުރގައި މިއަްށވުެރ ތަފްސީލުކޮށް މިލިޔެވިފަިއ އޮންނަންޖެހޭނެކަުަމަށް 

ަފދައިން މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނާތީ ކުރިން ބައެއްބޭފުޅޫން ފާހަަގކުރެިވ 



ގަާވއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެކުރުްނ އަރިމަތީ ސުރުީޚގައި ިމއޮްނނަނީ އެކަމަކު ިރޔާސަތު 

ބަލަހައްޓަވަިއ ބޭފުޅަުކވެސް އެފަދަ ޢަމަލެކޮށްފިނަމަ އެެވސް ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭ 

ކަމަކުްނ ކަމަށް މީގަ އެަބއޮވޭ ލިުޔްއވާފައި. އެހެންވީމަ އެހެންބޭފުޅަކު ކުަރއްވާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާަކމަކަށް ނޫންވީމަ މިކަމަ  ރައީސް ޒިންމާނެންެގވުން މީވެސް އަުޅގަ

 ތާއީދުނުކުރެވޭތީ މިވާަހކަ ދަންނަވާލިން ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް އާދެ ކަންދިމާުކރި ގޮތުން ކުރީދުވަހު ބަހުސްަގއި ރަިއސުލްޖުޫހރިއްާޔގެ މެްނބަރު 

 ަގނޑަށް ަބއިވެިރވެފައި ެނތުމާ އެކީަގއި ުކޑައިރުޮކޅެއް ިމނެގީ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅު ަޖމީލް هللا ފަތުޙު

މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަަކފުޅު އަހާލައިގެން މިުއޅޭ މައްސަލައަކީ ކޮބަިއކަްނ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ  ވަނަ މާއްދާ ހަމަ ވަރަށް ސިމްޕަލްކޮއް  15ބަލާލުއްމަޓަކައި. އާދެ އަުޅގަ

ވުރެމާ ކުޑަގޮަތކަށް އޮނަންޖެހޭނެ. މަޖިލިސްގެ ރައީސްާއއި ދޭތެރޭގަިއ މިއައް 

އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވާހަަކ ނުވަތަ އެމަޤާމު ދުރުކުރުމުގައި މި އެްއޗިއްސަްށ 

ނޑަށް ހީަވނީ  ވަނަ މާއްާދެގ  15ކޮންމެހެން ހަވާލާދެވި މިހާހިސާބުގައި އަުޅގަ

ނީ ަގވާއިާދ ޚިލާފަށް ޤާނޫނު އަސާސީ ުނވަަތ ވާހަކަތަެކއް ލިާޔކަށްނުޖެހޭނެ ހަމަ މިއުޅެ

ޤާނޫނުނާއި ޚިލާފާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމެްއ ކުރަްއަވއިފި ކަމުަގއިވަންޏާ އެކަަމާކ 

ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލުމުެގ ވާހަކަ. ޝަުކވާ އުފުލާނެ ޮގތަތަކެއް އެބަހުރި. އެންެމ 

ހޭ ނުކުތާއެއް ގޮުތގަިއ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެުެ ޖަލްސާ އެއްކަަމވަންޏާ ނިޒާމާިއބެ

ދެންނެވީމަ އެއަށް ޖަވާބުދޭްނޖެހޭނެ ރިޔާސަތުން. އެއަށް ރިޔާސަތުން ދެއްވާ ޖަވާުބ 

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅޫަގނޑުމެްނ އެންމެން އަޑުއަހަންތިޭބ ޖަވާބަކަށް މިވަނީ ދެން 

ްށ އޭގެފަހުން ކޮމިޓީތަުކގެ ވާހަަކވެސް އެބައާދެދެން އެއީ ތަްނކޮޅެްއ ދުރައްދެވެީނ ކަމަ

އަޅުަގނޑަށްީހވޭ މި ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީަގއި ބަިއވެިރވެ ވަަޑއިގެންެނވި ިއސްބޭފުޅަުކ 

ކަމުގަިއވާ ސ.އަތޮުޅގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުވެސް ވިދާުޅވި ގޮތުަގއި މިހާރު މިބަހުސް 

މިހިބަ ކުރަމުންމިދަނީ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފަިއވާ ގޮުތގެ އޮޅުންތަކެހުރީީތވެ. 

ނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ މުޅިން އެހެންކަމަވަންޏާ ޑްރާ ފްޓް ކުެރވިފައި އޮްތގޮަތވެސް އަުޅގަ



ރަނގަޅުވާނެހެންނެ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތަކީ މިމަިޖލީހުގައި ކަެމއް ގާާވއިދާ 

ޚިލާފަތް ކަމެއް ކުރައްވައިފި ކަމުގަިއިވއްޔާ ރިޔާސަތުން ެއއާއި ބެހޭގޮތުން އެޝަުކާވ 

ވެސް ކަންތައްުކރާ ގޮތަކަށް ިނޒާމާިއ އުފުލާ ގޮަތކަށް ައޅުަގނޑުެމން އެހެންޏާ

ބެހޭގޮތަށް އެނުކުާތއެްއ ގޮތުަގއި ވާހަކަދަްއކާފައި ިރޔާސަުތން ދެއްާވ ޖަވާބު ެދއްވީަމ 

ދެން އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަައށް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ ކިހާ ހަމަޖެހޭ ޖަވާބެއްތޯ މިދެްއީވ 

ދުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ނުވަތަ ހަމަނުޖެހޭ ޖަވާބެއްތޯ. ދެން ރައީސް މަޤާމުން 

 51އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ޯވޓެއް ަނަގން އެހެން މާއްދާއެްއގެ އެްނމެން ބައިވެރިެވގެން 

މެންބަރުން ބައިވެރިެވގެން ެއަކންތަށް ގެންދަންވާ އުސޫެލއް. އެހެންނަމަވެސް އާަދއިެގ 

މަާކ މިގަާވއިދާ ބެހޭކަމެްއގައި ެއނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއގަިއ ނޫނީ ކޮމިޓީގެ ހިނާގކަ

ބެހޭގޮތުން ދެން އެއުފެދޭ ޮކމިޓީއަކުން ގޮތްަތކެއް ބެލުމަްށފަހުގައި އަެނއްކާ ޢާންމު 

ޖަލްސާއެްއގައި އިނގޭތޯ އެކަާމ ބެހިގެންވަކި ބަހުސްކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ 

ކޮންކަހަލަ ކަމެއްބާއޭ. އަުޅަގނޑަށްހީވަނީ ސީދާ ދާންވީޫނތޯއޭ އެއިތުބާރުނެތަކަުމގެ 

ހަމައަށް ފުރަތަމައިނުންެވސް. އެކަހަލަ ބޮޑު ވައިލޭަޝނެއް ރިޔާސަތުގެ ފަރާތުްނ ވޯޓަކާ

ނުވަތަ ރިޔާސަތު ބަލަަހއްޓަާވ ފަރާތުން ކޮންމެހެން ކުުަރަންވީކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ 

ބަހުސްކުރަން ޕްލީނަރިއަށް ައންނަންވީ ކީްއެވގެންބާއޭ އަުޅަގނޑު ހިތަށްވަދޭ. ިމކަހަލަ 

ނ ނޑު ހިތަށް ސުވާލުތަެކއް އަުޅގަ ޑު ހިތުގައި އުފެދޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

އަރަނީ މި މާއްދާ މިއައްވުެރއް ސިމްޕަލްގޮތަކަށް ޮއވެފަިއ މަޖިލީސްގެ ރައީސްާއިއ 

ދޭތެރޭގައި އިތުބާެރއްނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަާގކަމުަގިއވަންޏާ އެކަމަށް ދާންވީޭއ 

ދަުށގެ މިތަފްީސލު ކުރެވިފަިއވާ އުސޫުލގެ ހަމަސީދާ ޑައިރެކްްޓކޮށް އެހެްނ މާއްދާއެްއގެ 

 ދަށުން ޝުކުރިއްޔާ.

 

ވަނަ މާއްދާއަށް ވާހަކަދަްއކަން އެިދވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  15އާދެ،   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުރުޞަތު އެރުވިއްޖެކަމަށް އަޅުަގނޑުެދކެން. އެހެންވީމަ، މިހާރު މިމައްދާމެދު 

ރުމުގެ ވަގުތު ިމހާހިސާބުން ނިންމާލަނީ. ދެން ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނީ. ޚިޔާލުފާޅުކު



އެންމެ ފުރަތަމަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ ހުށަހެޅީފައިވާ އަދި ތާއީދު ލިބިފައިާވ 

އިޞްލާޙަށް އެއަށްފަހު އެިއޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެނަމަ އިޞްލާޙާއި އެުކގައި މާއްާދއެްއ. 

ލިބިފައިވާ އިޞްލާުޙ މަޖިލީހަށް ދަންނަވާލުމަށް އެހެންވީމަ، މިހާރު މިހުށަހެޅި ތާއީދު 

ނޑު ަދންނަވާލަން. އާދެ، އިދާރީ މޭޒުން ދަންނަވާލަ ދެްއވުްނ  އިދާރީ މޭޒުަގއި އަުޅގަ

 އެދެން އެ އިޞްލާޙު.

 

 

 

 

 މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ހުށަހަޅުއްވާ ޮކޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:
ވަނަ މާއްދާ  15މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ތާއީދުކުރަްއވަނީ ަގާވއިދުގެ 

)ހ( މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެްއަގއި ނުވަަތ  15އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް. 
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެްއގެ ަބއްދަލުވުމެްއަގއި ރިޔާސަތުްނ މިގަާވއިދާ ޚިލާފަްށ 

ފެނިއްޖެނަމަ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއގެ ގޮތުަގއި ެއކަން  ކަމެއްކުރާކަމަށް މެންބަރަކަށް
ަމޖިލީުހގެ ޖަލްާސއަކުްނ ފާހަގަކުރުމުގެ ޙައްޤު އެމެންބަރަކަށް ލިބިގެންވެއޭ. )ށ( 

ބޭރުގައި، ނުވަތަ ކޮމިޓީެއއްގެ ބައްދަލުުވމަކުން ބޭުރގައި، ެއެހންނަމަވެސް، މަިޖލީހުެގ 
މިގަވާިއާދ  ނުވަތަ ޮކމިޓީއެއްެގ ރިޔާސަތުން ކަމެއް ހިންގުުމގައި، ަމޖިީލހުެގ ރައީސް 

ޚިލާފު ޢަމަެލއް ކޮށްފިަކމަށް ެމންބަރަކަށް ފެނިއްޖެަނމަ، އެކަްނ، ލިޔުމަކުްނ މަިޖލީުހެގ 
ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި އިދާރީ ކޮމިޓީ މެދުެވރިކޮށް މަިޖލީހުގެ ރަީއސްއަށް 

މިމާއްދާގެ )ހ( ާއިއ ލިބިގެންެވއޭ. )ނ( އެންގުުމގެ ޙައްޤު ެއމެންބަރަކަށް  ފަރާތަށް
)ށ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ދެ ހާލާތުގަިއވެްސ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ނުވަަތ 
ބައްދަލުވުމުެގ ރިޔާސަތުން ކުރިކަމަކީ، ަގވާއިާދ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް މެންބަރަުކ 

ޔާސަުތ ޝަކުާވއެްއކޮށްފިނަމަ އެކަމަްށ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ރި 
ބެލެހެއްޓި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެއޭ. )ރ( މިމާއްދާގެ )ނ( ަގިއ 
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޖަވާބު ދާރީވުމުެގ ގޮތުން ހުށަަހޅާ ސަބަބާމެދު ޝަުކވާ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކާރ  15ހުށަހެޅި މެންބަރު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެކަން، 
ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާ، މަޖިލީހަށް އެކަމާމެދު ގޮތެްއ  އުސޫލުން މައްސަލަެއްއގެ



ނިންމައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު އެމެންބަރަކަށް އޮްނނާނެއޭ. )ބ( މިމާއްދާެގ 
)ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން، މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު 

 އިތުރަކަށް ުސވާލެއް ނުކުެރވޭެނއޭ.
 

 

ވަަނ  15އާދެ، ދެންމެ ތިއަ ެއއްެސިވ އިޞްލާޙު ަގވާއިުދގެ ދެަވނަ ދެލިކޮޕީގެ  އްެކވުން:ރިުިޔާސަތުން ވާހަކަދެ 

މާއްދާއަށް ގެންަނވަން ފެނިަވޑަިއގަންނަވަން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުްނ 

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފް.މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން. ތައީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 67 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 21 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 

ވީމާ، މި އިޞްލާޙު ގަާވއިދަށް ގެންނަން ފާހެއްނުވި. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަނ މާއްދާ އޮތް ގޮތަށް  15ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި އޮތް ގޮތަށް 

 ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން....

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(



 

 ވި އަދަދު ަޔއުިމއްާޔއިން ބަދަލުކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު ދެންމެ ވިދާޅު އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 މީހުން މި ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި  67ދަންނަވާލަން. އެއީ ވޯޓު ނެުގނުއިރު  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

ނެތީތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަދި ށ. އަތޮޅުެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރު ބޭރުގައި ވަނިކޮށް ވޯޓަށް ައއްަސވާ ވޯޓު ަނގާފަިއވާީތ  ޢިއްޒަތްތެރި

މިވާހަކަ އިދާރީ މޭޒަށާއި އަިދ ރިޔާސަތަށް ހުށަހަޅުއްވާ މިކަން އިޞްލާޙުކޮށްލުމަށް 

 ދަންނަވަން ޝުކުރިއްާޔ.

 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ނުޑ އާދެ، ޖަލްސާަގއި ހާޒިުރެވަވޑަިއގެން ތި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު އަުޅގަ

މެންބަރުން ތިްއބެވިކަމަށް. ޭއގެ ފަހުން  67އިޢުލާނުކުރީ މީގެ ުކޑައިުރކޮެޅއް ކުރިން 

ނ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީދު ޒަކީ މިތަނަށް ވަޑަިއގެންނެވީ. 

ންބަރަުކ ޖަލްސާަގއި ތިއްބަވާފަިއ ދެންމެ އިޝާރާްތކުރެްއވި ދެ މެ 62އެހެންވީމާ، 

ބޭފުޅުން ތިއްެބވި.  67ނެތީ. އެހެން ނަމަވެސް ޯވޓު ނެގިއިުރ ޖަލްސާަގއި 

އެހެންވީމާ، ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ެގންނެވި މައްސަލަ ެއީއ 

މައްސަލަެއއް ކަމުަގއެއް ުނވޭ. މެންބަރުންނަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވާލީ އެވާހަކަ. އާދެ، 

ވަނަ މާއްާދ  15ންއޮތީ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިޮކޕީގައި ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން ދެ

އޮތް ގޮތަށް ފާްސކުރަްއވަްނ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންނަށް އެދި ވޯޓަްށ 

ނުޑ ވޯޓަށް ދަންނަވާލާަނން. ަގވާއިުދގެ ެދވަނަ  ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ނިވަޑައިގަންަނާވ ވަނަ މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަްއަވން ފެ 15ދެލިކޮޕީގައި 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. 

  



 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 62 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 51 ވޯޓު ދެްއވީ:

 75      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 

ަވނަ މާއްދާ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ގޮތަށްވެސް ފާހެއްުނވި.  15ވީމާ، މި ަގވާއިުދގެ  ސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ދެން މިހެން ދިމާވީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިފައި އޮން ގޮތުން ކުރިއަށް 

ގެންދަން މިއޮންނަނީ އެ މާއްދާއާމެދު އަލުން މަޖިލީހުގައި ިޚޔާލުފާޅުކޮްށ 

ން. އެހެންވީމާ، ިމ މަޢުޟޫގައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކަވން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ވާހަކަދެްއކު

ނޑު އެދެނީ މިހާރު އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެބޭފުޅުންގެ ނަން  ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށް. އާދެ، އެދިަވޑަިއގަންަނވާ ކަން އިޝާރާތަކުްނ 

ނޑުމެން އެއަ ށް ވީާހެވސް ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް އަންަގވާލެްއވުމަށް. އޭރުން ައޅުގަ

ނަޑއަޅާފައި ކުިރއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާތީ. އެހެންވީމާ، މިހެން  ވަގުތު ކަ

ދަންނަވާއިރު މީެގ ކުރިންެވސް ހަމަ މިމާއްދާއާ ބެހޭޮގތުންވަނީ ހަމަ ތަފާތު 

ޚިޔާލުފުޅުތައް ފާޅުކުެރވިފައި. އެހެންވީމާ، އެ ޚިޔާލުަތްއވެސް އަލުން ޑްރާފްްޓ 

އަކަށް މި މާއްދާގެ މައްސަލަ ގެންދާއިުރ ގެންެދވޭނެ. އެހެންވީމާ، އިތުުރ ކޮމިޓީ

ޚިޔާލު ހުރި ކަމަށްވާނަމަ އެ ޚިޔާލުތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްެކވުމަްށޓަކާ މި ފުރުޞަތު މި 

ހުޅުވާލެވެނީ. އެހެންވީމާ، ާވހަކަފުޅު ދައްކަވަން އެދިަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން 

 . އިޝާރާތެއް ކޮށްެލްއވުން އެެދން



 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ބޭފުޅުންވަނީ އެދިވަަޑއިގެންފައި. އަދި  51ދެންމެ ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިހެން ދެންނެވިއަސް މިހާރުވެސް ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު އުުފްއލަވާތަން ފެނޭ. އާދެ، 

ނޑު އެ  55މިހާރު  ށް...، އާދެ، ޭބފުޅުންނަ 55ބޭފުޅުންެވއްޖެ. އަުޅގަ

ކޮންމެއަކަސް މި އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ 

ނޑު ކުރިްނވެސް  އަރުވާނަން. މި ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ އަރިހުން ައޅުގަ

ނޑު އެެދން ވަގުތު ވީާހވެސް ކުރުކޮށް ވާހަކަފުޅު ގެންެދވުން.  ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

ށްވުރެ ދިުގވެގެންދާ ކަމަްށވަންޏާ އެބޭފުޅަކަށް މިެނޓަ 1އެްއވެސް ބޭފުޅަކު 

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާނަން. އާެދ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ޖަމީލަށް.هللا ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު ފަތުޙު

 

 ޝުކުރުވެރިވަން. އާދެ،  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު 

 އަޅުަގނޑު ދެންމެ ވާހަކަެދއްިކ އިރުަގއި ދަންނަވާލިން މި މާއްދާ މިއަށްވުރެ  ަޖމީލް هللا ފަތުޙު

ކުރު ގޮަތކަށް މިއަްށވުރެ ިސންޕަލް ގޮތަކަށް އޮންނަން ފެނެއޭ. އާެދ، ފުރަތަަމ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަރިމަތީ ސުރުޙީގެ ވާހަކަެއއް ސުރުޙީގެ ވާހަކަ ބަެއއް ބޭފުޅުން ދެންނެވީ. އާދެ، 

ޖަހާފައި މަޖިލީހުގެ ރައީސާމެދު  9ނޫން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާާލނީ ނަންބަރު 

ޝަކުާވ އުފުލުން އެހެން އޮްނނަ ކަމަށްވަންޏާ މިއީ މަޖިލީުހގެ ަރއީސާމެދު ޝަުކވާ 

ނޑަށް ފެެނއޭ. ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް  އުފުލާ މާއްދާއަކަްށވާން ައުޅގަ

ނަޑށް ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. ކުރައް  ވާ އިރުަގއި މިކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސާމެދު ޝަކުވާ އުފުލުން. އެހެން ނޫނީ ސުރުޙީވެސް އަނެްއކާ 

ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ މުޅި ޗެޕްޓަރުގައި ހުރިހުރިހާ މާއްދާތަކަށްވެސް ބަދަލުތައް 

ނޑުމެން ާވހަކަދައްކަނީ މަޖިލީހުގެ ގެންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ



ނޑަށް ފެންނަނީ މި މާއްދާެގ )ހ(  ރައީސާމެދު ޝަުކވާ ކުރުން ަކމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ގައި އެބުނާ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ވާހަކަ އެ ޮއތްގޮތަށް ޮއވެފައި )ށ( 

ކަންތައް ގަިއވެސް ެއވެސް )ށ( ގައި މި ބުނަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ބޭރުަގއި 

ކުރަްއވާގޮތާ މަޖިލިސް ހިންގަވާ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން ޝަކުވާެއއް ކުރަްއވަންޖެހޭ 

ކަމަށްވަންޏާ ެއކަމެއް މެންބަުރންނަށް ފާހަގަކުރަްއވާ ލިުޔްއުވމުގެ ޙައްުޤ އޮންނާނެ 

ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެއީ މަިޖލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއެއްަގިއ ދެން އެއާ ޖެހިގެން 

ސާއެްއގެ ބޭުރގައި. ދެން )ނ( ަގއި މި ބުަނނީ އެ ކުާރ ސުވާެލްއ މަޖިލިސްގެ ޖަލް

ނުވަތަ ނަާގ މައްސަަލއަކާ ެބހޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީެވ ަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ ަރއީސް. އެކަްނވެސް އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ ހަމަ 

ނަވަންެޖހޭ ގޮތަކަށްހެން. ދެން އޮންނަންޖެހޭނީ ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ަވޑަިއގަން

ނޑަށް ހީވަނީ. މިހެން  )ރ( އާއި )ބ( ކޮންމެހެން އޮންނާކަށް ނުޖެހޭނެހެން އަޅުގަ

މި ދަންނަވާލީ އެއާ ޖެހިގެްނ އަންނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެބައާޭދ 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް

ޢަމަލުކުރައްަވއިފި ކަމަށްވަންާޏ ކަންތައް ކުަރްއވާ ގޮތުެގ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑު ކުރިންވެްސ ދަންނަވާލި ގޮތަށް އެ ެއކްޝަްނ ނެގޭނެ ގޮތަށް ސީާދ 

ނަޑކަްށ ނުފެނޭ މި މާއްދާގައި  ޑައިރެކްޓް ާމއްދާތަެކއް އޮތުާމވެސް ެއީކގައި އަުޅގަ

ޖަވާބުދާރީެވ ަވޑަިއގަުތމަށް ފަހުގައި ދެން ، އެވާހަކަަތއް ގެންނާކަށް. ާއދެ

އަޅުަގނޑު ކުރިންެވސް ދެންނެވި ފަުަދައިން ެއ ޖަވާބު ތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެްނ 

މެންބަރުންނަށް ދެކެވަޑަިއގަންަނާވ  51ދެކޭގޮުތގައި ނުވަތަ އެންމެ މަދުވެގެން 

މާއްދާެގ  ގޮތުަގއި ެއއީ ހަމަ މައްސަލަ މައްސަލައެްއގެ ގޮތުަގއި ޖެހިގެން އޮތް

ދަށުން ނެގެންޖެހޭ ކަހަކަ ކަމެއް ކަމަްށވަންޏާ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ސީދާ 

އެކަމަކަށްދާން. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން އިސްކޮށްފައި ިއންނަވާ ރައީސެއް މި 

ނޑުމެން އެބެފުޅަކާ ދޭތެޭރގައި އިތުބާރު އޮތްތޯ  އިންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ފުރުޞަުތ ނެތްތޯ ބެލުމުގެ ޕްރޮސެސް  ފެށުމަށް އަުޅގަ



އޮންނަންޖެހޭނެހެން. ދެން އެދޭތެރޭގައި ޕްލީނަރީއަށް ގެެނސްގެން ޖަލްސާގަިއ 

ބަޙުސްކޮށް އިނގޭތޯ. ހަމަ ަބޙުސް ދިުގވާނެކަން ައޅުަގނުޑމެންނަށް އިނގިތިބެ ެއ 

 ކަންތައް އަޅުަގނަޑކަށް ުނފެނޭ އެްއގޮތަކަްށވެސް ކުާރކަށް. އެހެނެްއ ނޫން

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ މަޤާމުން ވަިކ ކުރަން އޭނަޔާ ދޭތެޭރަގއި އިތުބާރު ނެްތކަން 

ނޫނިއްޔާ އެ ނުރުހުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ހިތުގައި އެބަ އޮްތކަން ފާހަގަކުރަްއވަން 

 ޖެހެންޏާ އެކަމަކަށް ހަމަ ސީދާ ދާންވީއޭ ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު ރަީއސްގެ ޚިޔާލުފުޅާ  ންަބރު މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ މެ   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް ބޭނުންވަނީ ވާހަަކނުދައްކަން. ައޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި މި ަމއްސަލާަގިއ  ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކަމެްއ އަލުން ދައްކާނެ މާ ދިގު ވާހަކަތަެކއް މި ޖަލްސާގެ އެތެރެއަކު އޮތް 

އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ވަރަށް ރީތިކޮށް މިކަމާބެހޭ ގޮތުން 

ނޑުމެންނަށް އިވޭ ވަރަްށ  މައްސަލަެއއް އޮތް ނަމަ ެއ މައްސަލަެއއްވަނީ އަުޅގަ

ހާމަކޮށްދެއްވާފައި އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝަރީފް އަދި 

ރި މެންަބރު ލުބްނާ ޒާހިރު  ޙުސައިްނ، އަދި ހަމަ ެއއަތޮުޅގެ ށ.އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މަޖިލީހުގަިއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤްވެސް. ވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދެން ާމގިނަ ާވހަކަތަކެއް ިމކަމާ ބެހޭގޮތުން ެދއްކުމުެގ ބަދަލުަގއި ވީހާ 

ލަ ގޮސްގެން އެނބުިރ ޑްރާފްޓްތައް ގެނައިުީމަ އަވަހަކަށް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް މިމައްސަ

 ކަންނޭނގެ. ދެން އެންމެ ރަނގަުޅވާނީ. ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މިުި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން  ކޮޅުމަޑުުލގެ މެްނބަރު 

 ަނ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަިއފިހެން.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގި މުޙަްނމަދު ަޝރީފް 

އެހެންވީމަ، ފުރަތަމަ ދުވަސްެވސް ދިޔައީ އަނެްއކާ މިއަދުެވސް މި ދިޔައީ ދެގޮތަކަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވޯޓަށް އެިހއްޖެ އެހެންނަމަެވސް ފާހެުެއްނުވި. އަެނއްާކެވސް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

އޮންނަ ގޮތުންނޭ ވިދާޅުވެ އަެނއްާކވެސް މި  ރައީސް މި މަޖިލީހުގެ ގަުަާވއިދުތައްުް



ނޑު ީހވަނީ މިއަދުެވސް ހަމަ  އޯޕަން ކޮށްލަްއވާފައި މިާހރު މިއޮތީ، އަުޅގަ

ނިމިގެންދާނީ މިކަހަލަ ގޮތަކަްށހެން. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުށަހަޅަން 

ނޑުމެންނަށް ތާއީދު ލިިބފައި ނު ވާތީ. އެހެންވީމަ، މިހާރު އެއްެވސް ގޮަތކަށް ައޅުގަ

ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ވީހާ އަވަހަކަށް ފޮނުވައި ދެއްވަން. އެހެންނޫނިއްާޔ 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިއަުދެވސް ދާނީ ދެން އޮންނަ ދުަވހެއްވެސް ހަމަ މިކަހަަލ 

ނޑަށް ހީވަނީ. އެއީ ހަމަ ތިޔަ ދެއްވަނީ ފުރުޞަުތ  ގޮތަކަށް މިކަން ދާނެކަމަށް ައޅުގަ

އްވަީނ ެއގޮތަށް ދެއްވަނީ ަގވާއިުދގަިއ މިހެންނޭ ވިދާުޅވޭ. އެހެންވީމަ، ހަމަ ތިޔަދެ

هللا އަޅުަގނޑު ވަުަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެންބަރު ފަތުޙު

ޖަމީލް އެ ވިދާުޅވި ގޮތަުަށް މީގައި ވަރަށް ބޮޑު ަމއްސަލަަތކެއް އުޅުމާއި ެއއްކޮށް މި 

ާވއިރުަގިއވެސް ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިހާ ގިނަ އަނެއްކާ މި ޑްރާފްޓް ކުަރއް

ނޑުމެން މިބުނަން އުޅޭ އެއްެޗްއ  މާއްދާތަކެއް ނުލައި ތަންކޮޅެްއ ކުރުގޮތަކަށް އަުޅގަ

ބުނެ މި މާއްދާ ތަންކޮޅެއް ކުރުގޮތަކަށް ބާްއަވއިގެން ިމ މާއްދާ އަލުން އަނބުރާ 

ްނ، ވަރަށް ބޮޑަްށ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ގެނެވޭނެ ގޮެތއް ހައްދަަވއި ެދއްވު

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

ނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މި ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަުޅގަ

ނޑުވެސް ވޯޓު ނުލާމީހެއް އެހެްނނަމަވެސް މެންަބރު ޢާއިަޝތު ޢާޒިމާ   މާއްދާ  ދެންމެ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑަށްެވްސ   ން:ޝަކޫރު ވާހަކަެދއްެކވު ނުޑވެސް މީަގއި ހުރި މައްސަލަުަތައް ދަންނަވާލަން އަޅުގަ އަުޅގަ

ޤަުަބޫލުކުރެވޭ ވީހާ ައވަހަަކށް ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަްށ އަނބުރާ ދާންޖެހޭކަން. 

އެުެހެންނަމަވެސް ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިީޓއަށް ދާއިުރަގއި މިތަނުގައި ހަމަަގއިމުވެްސ 

ޔަތުން ައޅުަގނޑަށް މީަގއި ހުރި މާއްދާތަކުަގއި ހުިރ އަޅުަގނޑު މެންބަރެްއގެ ހަިއސިއް

މައްސަލަުަތައް ދަންނަވާލުން އަޅުަގނޑަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ފެންނާތީ ފުރުޞަތަކަށް 

ވަނަ  12ވަަނ މާއްދާއާއި  15އެދި ދަންނަވާލީ. ޙަޤީޤަުަތުގައި އަުޅަގނޑަށް 

ަލއިލެިވގެން މިުއޅެނީ ެއީއ ވަނަ މާއްާދ މިހުރިހާ މާއްދާއެއް އެުކަގއި ބަ 11މާއްދާއާިއ 



ނޑަށް ވިްސނިގެން މިއުޅޭ ގޮތަީކ. އަުޅަގނޑަށް  ވަނަ މާއްާދ  15ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ނޑަށް މާނަކުރެވެނީ ިމއީ ކުދިކުދި މައްސަލަތަުކަގއި  ހަމަ ކުރީގައި ދެންެނވިހެން ައޅުގަ

މާބެހޭ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގިއ މިއޮތީ ހަމަ ނިޒާ 15އެކަން ައޅުަގނޑަށް ދޭހަވަނީ 

ނުކުތާއެްއގެ ވާހަކަ. ދެން ޖަލްސާއިން ބޭރުގައި އެފަދަ ަކމެއް ކުރެވިއްެޖއްޔާ )ށ( 

ގައި މިއޮންނަނީ ކަންަތއްތަްއ ކުރެވޭނެ ގޮުތގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނުޑ 

ގައި މަފްހޫމްގެ ތަފާތެްއ އެބައުެޅއޭ، އެހެންވީމަ،  12ާއިއ  15ހިތައްއަރަނީ މީަގއި 

ވަނަ މާއްދާ މި އޮތްގޮތަށް ކޮންމެ މައްސަަލއެއް މެންބަރަކަށް މިފަދަ  15އަޅުަގނޑަށް 

މައްސަލަެއއް ދިމާވި ނަމަެވްސ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް އަމިްއލަުައަށް ެއކަން ނެގުމުެގ 

ނޑަށް މި މާއްދާގައި ިމ  ނޑަށް ފެނޭ. ދެން އަޅުގަ ޙައްުްޤު އޮންނަން އަުޅގަ

ނޑަށް ބޮޑަށް މި ތާއީދުކުރެވެީނ ކޮމިޓީއަކަށް މިފަދަ މައްސަަލތަށް ދާން އަ ޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ މި ކޮންޕްލެއިންސް ސިއަރިްމ މެކޭނިޒަމް އެއްކަހަލަ 

ނުޑގެ ޤަބޫލުކުރުން މުޅިްނ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަުަްށ  އެްއޗެްއގެ ވާހަކަޭއ ދެން އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑަށް ފެންނަޮގތް. ދެން އަުޅގަ ވެދާނެ އެުެހެންނަމަވެސް މިއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ބޮޑު ަމއްސަލަައަކށް ވެގެން ިމއުޅެނީ )ރ(  އެުެހެންވީމަ، ހިތަްއއަރަނީ ައޅުގަ

ގައި ިމއޮތް މީން ކޮންމެ މައްސަލަައކަށް މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ޖަވާބެއް ެދއްވަްނވާީނ 

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ރަީއްސ ޖަވާބެްއ ދެްއވާ ކޮންމެ 

އަލުން ޕްލީނަރީއަށް ނޫނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް ައއިްސގެން  ފަހަރަކު އެމައްސަލަ

މިއާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސެއް ކުރެވުމަށްވުރެ ކުރިން މި މައްސަލަ ބެލޭނެ ގޮތެުެއް 

ނުޑ ހިތަށް އަރަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ މެންބަރަކަށް މައްސަލަ  އޮންނަން ޖެހޭނެއޭ އަޅުގަ

ނީުީ ހުށަހަޅުްއވާއިރު މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ބޮޑުެވގެން މެންބަރެއް މަްއަސލަ ހުށަހަޅުއްވާ

އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ޖަވާބެއް ެދއްވަން ޖެހޭނެކަމަށް )ނ( ަގއި އެބައޮތް ލިެޔވިަފއި. 

އެކަމަކު އެެދއްވާ ަޖވާބަީކ ކޮންމެ ގޮތެއްިވޔަސް މެންބަރު ހިތްހަމަނުޖެހޭ 

ލުމުގެ ިނޒާމް ޖަވާބަކަށްެވއްޖެްއޔާ އެަމއްސަަލ ބެލެންވެސް ވާނެ. އެުެހެންަނމަވެސް ބެ

ނޫނީ މެކޭނިޒަމް މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި އޮްތގޮތުްނ އެއިން ކޮންމެ ކަމެްއ 



ނޑަށް ހަމަ  މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް އަިއސްފައި ޑިްސކަސްކުރުުމގެ ކުރިން އަުޅގަ

ފެންނަނީ މިފަދަ ކުދިކުދި މައްސަލަތަކުަގއި ކޮންމެވެސް ކަަހލަ ކޮންޕްލެއިން ސިއަރިން 

ޮއވެފަިއ ެއކޮމިޓީއަކުން އެކަމާބެހޭގޮތުްނ ގޮެތއް ނިންމަާވގޮތަްށ ކޮމިޓީއެްއ 

ނޑަކަށް ހިއެއްނުޭވ  އެތަްއ މެންބަރުންނެއް ތިއްަބވަިއގެްނ  511ހަމަޖެއްސުން. އަުޅގަ

މިކަހަލަ މައްސަލަތަކަށް ޮކންމެ ދުވަހަކު އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިވާހަކަ ދަްއކާނެ 

ނޑުމެން ައސްލުގައި ކުރަން މިއުޭޅ ފުރުޞަތު ހޯދުމަކީ މަސައްކަތަށް މާ އަޅު ގަ

މަސައްކަތަށް މާ ފަސޭހަވެދާނެ ކަމެއްހެނެއް. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮތް ކަހަލަ ޕްރޮސީޖަރަލް  15ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ެމވެްސ މައްސަލަތަކުެގ މައްސަާލގައި ކޮންޕްލެއިން ސިއަީރ މެކޭނިަޒމްއެއް ނޫނީ ކޮން

ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހަޅަިއގެްނ އެ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިީޓއަކަށް ހެއްދެވިދާނެ. ެއ 

ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހަޅުްއވަިއގެްނ ކޮމިޓީއިން ގޮތެއް ނިންމަވާަފއި ކޮމިޓީއިން އޮތްކަަމކީ 

އަނެއް މެންބަރު ހުށަހަޅުްއާވ މައްސަލާަގއި ަޝކުާވއެްއ އޮވެަފއި ަރއީސަށްދެްއިވ 

ހަމަނުޖެހޭ ޖަވާބަކަށް ެވއްޖެއްާޔ ދެން އެކަުމގައި ަރއީސް ކޮންމެވެްސ ޖަވާބަކީ ހިތްުް

ުަާވއިދާއި ިޚުިލާފަށް ނޫނިއްޔާ ގަުަާވއިދު ނޫންގޮތަކަށް ކުަރްއވާފަިއ  މައްސަލަތަކެްއ ގަ

އޮތްކަމަކަށް ެވއްޖެްއޔާ ކޮމިޓީއިން ނިންމެވުމެއް ނިންމަވާޮގތަށް. ދެން އެ ކޮމިޓީގެ 

ނޑުމެން ނަށް ކޮންމެ ގޮތަކަށްވެސް ިނންމިދާނެ ކަންނޭގެ. ދެން ކޮންޕޮޒިޝަން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮތް ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާމެދު  12އޭގެ ފަހަތުން 

ނޑުމެން ހަމަ މުޅިން  ުަވާއިާދއި އެަބއި އަުޅގަ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ޤާޫނނާއި ގަ

 15ަދން. އެުެހެންވީމަ، މި ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްލާފައި ަވކި ވިސްނުމެއް ގޮތަށް ގެން

ވަނަ މާއްދާ މިގޮތަށް މި ްޑރާފްޓިން ކޮމިޓީގައި ޑްރާފްްޓ ކުރަްއވާއިރު ހަމަ މި 

ވިސްނުން ގެްނގުޅެދެްއވަން އަޅުަގނޑު އެދޭތީ މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ، ޝުކުިރއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ރުޞަތުގައި ބޭނުންުކރަނީ މި މާއްދާ މި އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް، އަުޅަގނޑު މި ފު ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

ނޑު ފުރަތަމަ ޙުަސއިން ަރޝީދު   ފާސްނުވެދިޔަ މާއްދާާއއިމެދު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ



ނޑަށް  ޙަސަން ވާހަކަެދއްެކވުން: ހިތަށްއަރާ މި އަޅުަގނޑު ވަަރށް އުފާވާ ގޮތަކަށޭ މިކަން ިމދިމާވީ އެއީ އަުޅގަ

ތަޢާއްސަބުގެ އަވި އައިނު ެނީގމަ ވާ ފައިދާ، އެ އައިުނ މިހާރު މި ފެންނަނީ މި ޒާތީ 

ނެގީމަ ކުލަކޮށެއް ނޫން މިފެންނަނީ ހަމަ ސީދާ ސާފުކޮށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ފެނިގެން 

މިދަނީ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އުފާވެސްޖެ ހަމަަގއިމުވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން ެއ 

ކޮންމެައަކސް އަޅުަގނޑު ދަްއކަން ޒާތީ ތަޢާއްސަބުގެ އަވި ައއިނު ނެންގެވީމަ 

ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ މި މާއްދާއަށް ތާއީުީދުކޮށް އަޅުަގނޑު ދެއްިކ 

ވާހަކަިއަގއި ހިމެނިފައި ވާނެ. ކޮންމެއަކަސް މި މާއްދާ މި އޮތްގޮތަށް ހަމަ މިއޮތީ 

ނޑުމެްނ އެްއގޮތަކަްށވެސް ފާސްނުވެ. ެއހެންވީމަ، މި ކޮމިޓީއަށް ދާއިރުގަިއވެސް ައޅުގަ 

މި މާއްދާއާމެދު ފުރަތަމަ ދެއްކިވާހަަކއާމެދު ވިސްާނވަަޑއިެގން ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުަމީކ 

ނޑު ިއތުރު ވަގުުތ ނުނަގާ މި  އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އެދޭކަމެްއ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާނަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނުޑ ކުރިންވެސް ދަންނަވާލިހެން މިތާނގައި ފާޅުކުރެވުނު އާދެ، ޝުކު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިްއޔާ އަުޅގަ

ނުޑ  ހުރިހާ ޚިޔާލެއް ގަުަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ގެންދެވޭނެ ހަމަ ކުރީގެ. ދެން އަުޅގަ

 ޔާމީނަށް. هللا ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢަބްދު

 

ނޑަށްެވސް ޝުކުރިއްޔާ ޢި  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ   އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު  ާޔމީން هللا މެންަބރު ައބްދު

ޢާުާޒިމާ ޝަކޫރު ދެއްކެވި ާވހަކަފުޅަށް. އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި މި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާއި ބެޭހގޮތުން މަޖިލީހުގެ ނާުައިބު ރަީއސް އަދި ިމ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލުުމގަިއ މާއްދާ

މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރަުރގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ވިާދޅުވި ފަދައިން މި ހުންނަނީ ގަުަވާއިާދިއ 

ޚިުިލާފު ޕްރޮސީޖަރަލް އާދައިެގ ކަންތަާކއި ބެހޭގޮތުްނ އޮތް މާއްާދއެްއކަމަްށ 

ވަނަ މާއްދާ. އެހެންނަމަވެސް މި ޗެޕްޓަރގަިއ  15ރެެވނީ އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލުކު

ދެން ހުރި މާއްދާތަކަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ ދެން ހުންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަްއ 



އެއީ ރަީއސްާއއި ދޭތެރޭަގިއ އިތުބާރު ނެތުމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމާއި ހަމައިަގއި އުޭޅ 

މަ، އަޅުަގނުޑ މި މާއްދާާއިއ ގައި.  އެހެންވީ 11، 12މައްސަލަތައްުް މި އުޅެނީ 

ުި ތަފާތުތަކެއް ުއޅޭކަމަްށ  11، 12 ަގއި މިދައްާކ ވާހަަކއިަގއި މަފްހޫމްގައި

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި  އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލުކުެރޭވ، އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ުާގައި ިމއީ ހަމަ މިުި މާއްދާެގ  މިހެންހުންނަ ކުދިކުދި މައްސަލަ މައްސަލައި

ުީ އަކުރުތަކު  ަގއިވެްސ ވިދާުޅވެފަިއ މިހިރީ މީ ނިޒާމާ ބެހުން ކަހަލަ މައްސަލަތައް މި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރޭަގިއ ކަމަށްވަންޏާ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިްނ 

ބޭރުގައި ހިނގާ ކަންކަްނެވސް އެއީ މަޖިލީހުގެ ކަންަކމާއި ގުޭޅގޮތުން މަޖިލީހުގެ 

 ންޏާ ނޫނިއްޔާ ކުރައްވާ ކަްނތައްތަކައް ކަމަށްވަންޏާ ރައީސް ނިންމަވާ ކަންކަމަށްވަ 

ނޑު މައްސަލަެއއް ކަމަށް މި  ހަމަ މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަވަރުކުެރވޭތީ މި މައިގަ

ނިކުންނަނީ. އެހެނ ުްނުކުންނަ މައްސަލަތަކުަގއި އެްއވެްސ މެންބަރެއްގެ ިޝކާޔަެތްއ 

ވާައށް ޖަވާބު ދެއްވަްނވާެނ އޮތްކަމަށްވަންޏާ ޝަުކާވއެއް އޮތްކަމަށްވަންޏާ އެ ޝަކު 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި އެދެްއވާ ޝަުކވާާއއި ބެހޭގޮތުން އަނެްއ  ކަމަށް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެްއވި ޖަވާބަކީ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހޭ 

ޖަވާބަކަށް ނުވާކަމަށް ވަންާޏ އެކަން ބެލޭނެ ކޮންމެވެސް އިންތިޒާމެއް އޮންނަން 

ޖެހޭނެކަމަށްވެސް އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަެވސް އެކަމަކީ މަޖިލީހުގެ 

ރައީސް ނިޒާމީ ަމއްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ދެއްާވ ޖަވާބު ކަހަލަ އާދަިއގެ ކަްނކަމުަގިއ 

ދެއްވާ ޖަވާުބަގއި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރެއްގެ ހިތްޕުޅު ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށްވަންޏާ މި 

ލެއްނުކުެރވޭ ހަމަ ދެދުވަހުން އެްއދުވަހު މަޖިލީހުގެ މުޅި އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫ

ޕްލީނަރީގައި މުޅި ފްލޯރަގިއ މަޖިލީހުގެ ރައީސްާއއި ބެހޭގޮތުން މި ދެވޭ ޖަވާާބިއ 

ބެހޭގޮތުން ޑިސްކަސް ކުރެެވންވާނެ ކަމަކަށް. މަޖިލީހުެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަީކ 

ންނަވާ ބޭުފޅެއް. އެހެްނވީމަ އެނޫްނ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އިްނތިޚާުާބުކޮށްފައި އި

އެހެން މެކޭނިޒަމެއް ޕްރޮސީޖަރެއް އޮންނަންވާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. 

އެހެންވީމަ، އާަދއިގެ ަމއްސަަލތައް ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ އަޅުަގނޑަށްެވސް ޤަބޫލުކުރެވެީނ 



ޒަމެއް މި ކޮމިޓީެގ މި އޮންނަންވާނީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޝަކުވާ ހިޔަރިންގ މެކޭނި

އަދަދުވެސް މި މަޖިލީހަށް ނިންމެވިދާނެ. އެ ނިންމެވުމަށްފަހު އެ ޝަކުާވެއއް އަުޑ 

އެހުމަށްފަހު ޙަޤީޤަތުގައިވެްސ އެއީ މަޖިލީހަށް އަންނަވަރުގެ މައްސަލަެއއްކަމަށް 

ގެ ދަށުން ދެން  15އެކޮމިޓީއަށް ފެނިަވޑަިއގެންފި ކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީހަށް އަންނާނީ 

ގެ ދަށުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ އުސޫލެއް މިއޮތީ. އަދި މަޖިލީހުން  15އޭގެފަހުުުން 

ނިންމަވާ ނިންމެވުމަކީ އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ މީގައި މިއޮތީ މަޖިލީހުން އެކަމަށް 

ގޮތެއް ނިންމަވަންވާެނއޭ. އެނިންމަވާ ގޮތެްއވެސް މީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ 

 12ިތވޭ. ހަމަ އެކަީށގެންޭވ އެނިންމަާވ ނިންމެވުމަކީ ހަމަ ޙިޔާލަށްވެސް ގެންނަން ދަ

ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ރަީއާސއި ދޭތެރޭަގއި އިތުބާރު ނެތްަކމުގެ ވޯަޓކާިއ ހަމައަށް މި 

މޯޝަން ޕްރޮސީޑްކުރުން ކަމަށްވެސް. އެހެްނވީމަ، މީގައި އުސޫލީ ކަންކަުމގައި ިމ 

ގްރޭބް ކޮންސާރންސް ހުންނަ  ޚިލާފުވާ ޚިުިލާފުވުމަކީ ހަަމ ވަރަށް ސީިރއަސް

މައްސަލަތައް ކަމަށްވާތީ އެަކންވެސް ބެލޭނެ ތަފާތު ނިާޒމެއް އޮންނަންވާެނ ކަމަްށ 

ނޑަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އާދަިއގެ  އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެންީވމަ، އަޅުގަ

މެންޑް މައްސަލަތައް ކަމަށްވަންޏާ ކޮިމޓީއަކާ ހަުަމައަށް ދިއުން. އަިދ ކޮމިޓީއަކުން ރެކޮ

ކުރަްއވާ ކަމަށްވަންޏާ ކޮމިޓީައކުން ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް މީަގިއ އުސޫލީ މައްސަލަތަކެްއ 

ުަާވއިދާއި ޚިލާފުވެ ވަަޑއިގަތުުމގަިއ އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގަ

ެގ  15ކަމަށްވަންޏާ ދެން އެހިސާުބން އެމެންބަރަކަށް އިޚްިތޔާުރ މި އޮންނަނީ 

ން އެކަމަށްުް ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މަޖިލީހަށް އައުމަށް. އެހެންވީމަ، ދަށުން، މަޖިލީހު

ނޑުެވްސ  އަޅުަގނޑަށް މެކޭިނޒަމް މީގަިއ ޑިވަލޮްޕވާނެ ވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

ހަމަ މި ދެލިކޮޕީ ޑްރާފްޓް ކުރަްއވާ ކޮމިޓީއަށް ަގވާއިުދ ކޮމިޓީއަށް ދާއިރު ހަމަ 

ކުރައްވަން އަުޅަގނޑުެވސް އެދޭ ވާހަަކ  މިކަންކަމާއި ދޭތެރޭގައި ރިޢާޔަުަތް

 ދެންނެވިން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ުުއަޮތޅުގެ މެންަބރު  ނޑުވެސް ހިމެނިެގން މިދަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކަްށ ވޯޓުނުދޭ އައްޑު  އާދެ އަުޅގަ



 މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މެްނބަރުންގެ ތެރޭގަިއ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު  އިްބރާހީމް ތާިހރު 

ވަނަ  15ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ އަުޅަގނޑު ވޯޓު ނުދިނީ ީކއްެވެގންކަން. އާދެ،    ވުން:ވާހަކަެދއްކެ 

ޖަމީލު هللا މާއްދާއާއި ބެޭހގޮތުން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަތުޙު

އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު އެ ދެއްކެިވ 

ނުޑެގވެސް ޚިޔާލު. އަޅުަގނުޑވެްސ ވާހަކަތަަކކީ މައިގަ ނޑު ޮގތެއްަގއި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( )ށ( އަދި )ނ( ގައި ވަކި އިތުުރ  15ދެކޭގޮުތގައި 

މައްސަލަެއއްނތް. އެހެންނަމަވެސް އެ މާއްާދގެ )ރ( ގައި އެބުނާ ެއްއޗަކާިއ 

ނޑުވެސް ދެޭކގޮ ނޑަކަްށވެްސ އެއްބަހެއް ނުެވވޭ އަުޅގަ ތުަގއި ހަމަ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

މެންބަރަކު ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑަުައި ުނގަންނަވާ ހަމަ ކޮންމެ ވަގުަތކު މަޖިލީހުެގ 

ނޑު  ފްލޯރއަށް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅޭގޮތަށް އޮތުމަކީ އެުެއީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއްނޫން. އަޅުގަ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ކޮމިޓީއަކަށް އެ މައްސަލަ ޮގސްގެން ކޮމިީޓއަކުން ެއީއ  ދެކޭގޮުތގައި ކަ

ފަދަ މައްސަލަެއއްތޯ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި ބަހުސްުކރެވޭވަުރގެ މައްސަަލއެއްޯތ އެ

ބެލުމަށްފަހުގައި ނޫނީއަކާއި ާދގޮތަށް އޮތުމަކީ ހަމަޖެހޭކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނާތީ 

ނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްާޔ.  އެވާހަކަ ދެންނެވުމަށް އަުޅގަ

 

 ަގނުޑވެސް ހަމަ އިތުރަށް މި މާއްދާ އާއި ބެހޭގޮތުން ހުުޅވާލެވުނީމަ އަޅު ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ބަހުސްގައި ބަިއވެިރވެލަން ބޭނުންވަނީ. ކުރީ ދުވަުހވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މެންަބރު ޖަޢުފަރު ިޢސާ ާއދަމް 

ން ޖެހުނު އަޅުަގނޑު މި މާއްާދއަށް ތާޢީދުކޮށްފައި އަލުން ތާއީދު އަނބުރާ ގެންނަވަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސަބަބުވެސް މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެއކިެއކި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް 

ބޮޑަށް ރައީސަށް އެނިގވަަޑިއެގންފައިވާނީ ެއގޮތުން ވާހަކަދެްއކެވި ބޭފުޅުންގެ ތެޭރގަިއ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އާޒިމާ ަޝކޫރު އެދެްއެކވީ ވަރަްށ 

ވަނަ މާއްދާ ޢިސްާލޙު ކުރަން މިޖެހެނީވެސް  15ފްސީލުކޮށް ކީްއވެގެްނކަން މިހާރު ތަ

ހަޤީޤަތަކީ ކޮބައިކަްނ، އެެހންވީމަ، ައޅުަގނޑު އެދެްއެކވި ވާަހކަފުޅައް ާތއީދު 

ކުރާވާހަަކވެސް ދަންނަވާލަން. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ކުރިަމގުަގއި ހުރި މާއްދާތަކާއި 



ަގނޑަށް ފެންނަ މިނިވަން ޚިުިޔާލެއް ވާހަކަަދއްކަްނ ދޭތެރޭގަިއވެސް ހަމަ އަޅު

ތައްޔާރަށް ކުރިން އިނގޭތޯ. އެގޮތުން ދަންަނވާލާއިުރ އެްއގޮތަކަްށވެސް ޒާީތ 

ތަޢައްސަބުގެ ައވިައއިނު އަަޅއިގެން ުނވަތަ އަިވައއިނު ަނގަިއގެން ހުރީމަެއއް ނޫން 

އި އަންނަްނއޮތް ޖީލަށާިއ ރަނގަޅު ޙިޔާެލއް ދަންނަވަްނ ބޭނުންވަނީ ެއއީ ކުރިމަގަށާ 

ރަނގަޅު ގޮތަކަށް މި ގަުަާވއިދުތަށް ހެދުމުގެ ރަނގަޅު ހެޔޮރޫޙުުުގައި އިނގޭތޯ. 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ައއިނެއް ައޅައިގެން އައިނު ނަަގއިގެްނ ހުރީމަކާނޫން އިނގޭތޯ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނޑު ހަަމ ވީހާވެސް ޮބޑަށް އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޝުކުރިއްާޔ، އަޅުގަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  މަޢުޟޫޢުގައި ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަމުން ކުރިއަށް ގެންެދުވމަށް. ދެން އަޅުގަ

ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތިލަުދންމަތ އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 މުޢިއްޒަށް.

 

 ރައީްސ، އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މިއަދު މަރުހަުަބާ ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު 

ިއ މަޖިލީހުގެ ހުވާ މަސްތަކަކަށްފަހު ކުރައްވާފަިއވާތީ ދެން އޭގެ ކުރީަގއި މިތާނގަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިންނެވި ހައިިސއްޔަެތއް ނޭނގެ، ދެން އޭގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ 

އަޣްުްލަބިއްޔަތަށް ބަދަލެްއ ައންނާނެ ކަމެއް ނުވަތަ ނާްނނާނެ ކަމެއްވެްސ ނޭނގޭ. 

ކޮންމެއަކަްސ އެބޭފުާޅއަށް ވަަރށް ބޮޑަށް މަރުޙަުަބާ ދަންނަަވން ހުވާ ކުެރްއވީތީ. އަދި 

މަްސ ފަހުން ޝުކުރިއްޔާ. މީ  1ތިޒާމް ކޮށްދެއްވީީތވެސް އެކަން މަޖިލީހުން އިން

ވަނަ މާއްާދއާއި ބެހޭގޮތުން ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑވެސް ބޭނުންޭވ  15އަޅުަގނޑު 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގަާވއިދާިއ ޚިުިލާފު ވެއްެޖއްާޔ ޖަވާުބދާރީވެވޭނެ އުސޫލުތަެކްއ 

ނޑު ތާ އީދުކުަރން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ގަުަާވއިދުަގއި ބަޔާްނވެފައި ޮއންނަން. އަޅުގަ



ޔާމީން ދެއްެކިވ هللا މެންބަރު ޢާއިޝަތު ޢާޒިމަ ޝަކޫރާއި ނ.އަތޮޅުެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ވާހަކަފުޅަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ަވނަ މާއްދާއަށް 15އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  މާއްާދތަކަށް ނަޒަރު ހިންގަވާ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަަޒރިއްޔާތު ގެްނގުުޅްއވައިފިކަން   މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ

ަކށަވަރުކޮށްދެްއަވއި މެންބަރުންގެ ހުށަުަހެޅުމާއި ތާއީދު ައނބުރާ ގެންދެވުމުން   އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްކެުވން:

ުީ ޝައްުކ ކުރަންޖެހޭނެ  ޔަޤީންކޮށްދެން މިކަމަށް ެހޔޮ ބަދަލު އެޭދކަން މިއީ

ނެޑއް ނުެދކެން. މި ފުރުޞަތު ހޯދީ ކަމެއްކަމަށް އަޅު  ވަުަނަ ާމއްދާ އަލުްނ  15ގަ

ުުެވގެން މި މަޖިލީހަށް ގެނެވޭއިުރ  ކޮމިޓީއަށް ގެންދަވާ މަޝްވަާރ ކުރެއްވި އިޞްލާޙު

ނުޑ ދެޭކ  އަރިމަތީގެ ޢިބާރާތާއި މި ާމއްދާގެ މުރާޖާ ކުެރވިފަިއ ާވނޭކަމަށް އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ޝުކުިރްއޔާ. 

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ މި ޑުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް ކޮޅުމަ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 މަޖިލިސް ވާޖިބު ކުރާކަމަކަށް އެބަވޭުަ މިފަދަ ޙާުާލަތުގައި ިމ ދެލިކޮޕީ އާމެދު ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ިމ ވާހަކަދެްއކުން ެއއީ އެހެްނވީމަ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވޖިބެއް ެއއީ މިއަދު  

ދެލިކޮޕީގައި މިއަދު ދިމާވެފައި މި އޮތް މައްސަލަ މިއޮތީ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ފާސްނުެވ 

އަލުން ބަހުސްކުރަން އެހެންީވމަ އެ ބަހުސްގައި ބަިއވެިރވުމަކީ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެްސ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭީތވެ އެފުރުޞަތުގެ ބޭނުން  މި މަޖިލީހުގައި ވާޖިބެއްކަމަްށ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދާއއި ބެހޭގޮތުން ކުރިންވެްސ  15ހިފަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  މިއަދު މި

ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިަޔއިރުަގިއ އަޅުަގނޑު ވާނެ ދަންނަވާަފއި މި ޑްރާފްޓް ކުރެއްިވ 

ފަރާތުން ޑްރާފްޓްގައި މި ހިމަނާފައި މިވާ މުހިންމު ޕޮއިންޓްތަކާިއ ބެހޭގޮތުްނ 

މަކީ މި މަޖިލީހުގައި ިމއާއި ދޭތެޭރގައި ިޚޔާލު ކޮންމެވެސް ެއްއޗެއް ދަންަނވާލު

ބަދަލުކުރާ މެންބަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިިބގެންދާނެކަމެކޭ. އެހެންނަމަެވްސ 

އަޅުަގނޑުމެން ފަދަ މިކަމަށް އެހާ ޤާބިލުނޫން ބޭފުޅުން ނޫނީ މީހުން މިވާހަކަ ދެއްކީަމ 



އެކަންތަްއތައް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ ފަހަރެއްގަިއ މި އެހާ މުހިންމު ވާހަަކއަކަށް ުނވެ 

ނޑަށް ބޮޑަްށ  ނުވަތަ އެހެން މީހުންގެ ސަމާލުކަން އެއަށް ނުލިބޭަކމަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ޢިްއޒަތްުްތެިރ ރައީސް، ވަކި މީހަުކ ދައްާކ ވާހަަކއަކަށް ކޮންމެހެން 

ންމެއްނޫން ވަކި ގޮަތކަށް ވާހަކަ ދައްާކތީ ކޮންމެހެން އެކަން ފާހަގަކުރުމެއް މުހި

ރަނގަޅު އެްއޗެްއ ކޮންމެ މެްނބަރަކު ހުށަހެޅި ކަމުަގިއވިޔަްސ ެއއަށް ތާއީުދ ނޫނިއްާޔ 

އެއީ ރަނގަޅު އެްއޗެކޭ ދެްނނެވުމަކީ ެއއީ އެއީ އިންސާުފ އަދި ެއއީ ޭއގެ އެކަުމގެ 

އެންމެ ޙަުަޤީޤަތް. ެއގޮތުން ރ.އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާުޅިވ 

އިން އަދި ތ.އައޮުޅގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް ވިދާުޅވިފަދައިން ފަދަ

ނޑުމެންނަށް މާދިުިގު ބަހުސްތަކެއް މީގައި ނުކޮްށ  އަވަްސކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއި ައޅުގަ

އަލުން ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަކީވެސް ީމގައި ހަމަ މިކަން އަވަސްކުރުމަްށ 

ވަނަ ާމއްދާަގިއ  15ދާނެ ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެާއއެުކގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވި

ނޑުމެން އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަން މީގައި މައްސަލަތަްއ  އެބަހުރި މައްސަތައް. އަުޅގަ

ހުރިކަން އަދި އެގޮތުން މީަގއި ވަރަށް ރަނގަޅު ހައްލުަތކެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ޢާޒިމާ ޝަކޫރު އަދި ނ.އަތޮުޅެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު

ނޑަށް ވަރަށް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ޔާމީން ވިދާުޅެވއްޖެ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ތާއީދުކުރެވޭ އެވާހަކަފުޅުަތކަްށ އެހެންވީމާ، މާ ދިގު ބަހުސަކަށް ނުގޮސް ކޮންމެހެން 

ކަން ކުރަންެވްސ އެހެން ނަމަވެސް ިމއީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަްށވާތީ މި

އެބަޖެހޭ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ވިދާޅުވިފަދަ މުހިންމު ކަންތައްތައް މީަގއި އެކުެލވޭީތ 

މިކަން އަވަްސކުރުމަށްޓަކައި ެއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަކާ ެއއްގޮތަށް މީތި 

ނޑުމެން އެ ކޮމިީޓއަށް އަވަހަށް   ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކާ ިމ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނޫނިއްޔާ ދާންޖެހޭ ހިސާބަކަށް ފޮނުވުމަށް އަޅުަގނޑަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. 

ވީމާ، ވީާހވެސް ައވަހަކަށް މިކަން އަވަްސކުރުމަށްޓަކައި މިހާ ހިސާބުން ނަމަވެސް 

އަދި މިހާރު މިހާރަށްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއާ މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމާފަިއ 



މީތި އަލުން ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުއްވުމަށް. ޝުކުރިްއޔާ  ވީހާވެސް ައވަހަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  އަޅުަގނުޑެވސް އަނެއްާކވެސް ރަީއސް. ުިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރ ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ ެމންަބރު 

މެދު ބަހުސްކުރެވެމުން ދާއިުރގަިއ ވަނަ މާއްދާ 15 މިދަންނަވާލީ އެދި ފުރުޞަތަކަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: ޢާަދމް ޒާހިރު

އަޅުަގނޑަްށވެސް ީމގަިއ ިވސްނޭ ެއއްެޗއް ުނވަތަ ފެްނނަ އެްއޗެްއ ދަންނަވާލުމަކީ 

ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމަކަށްވެފައި އަދި އެކަކަްށވުރެ ގިނަ ބައެްއގެ ވިސްނުން ެއއީ 

ޅުަގނުޑވެސް ިމ ރަނގަޅު އެްއޗެްއ ކަމަށްވުަމީކ އެކަީށގެންާވ ކަެމއް ކަުމގަިއވާތީ އަ

ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އާދެ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި މިއޮންނަ ޖުމްލަ މިއީ ވަރަށް 

ރަނގަޅު ޖުމްލައެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލުކުރެޭވ. އެކަމަކު މިމާއްދާގެ )ށ( 

ގައި ޖަލްާސއަކުން ބޭރުަގިއ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުުވމަކުން ބޭރުގައި މިއޮންަނ 

ނޑަށް މާ ޤަބޫލުކުރެވޭ ޖުމްލައަކަށްނުވޭ. ދެން މި މަޖިލީހުގެ ޖުމް ލަ މިއީ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަމުން ދިޔައިރުަގއި ކޮމިީޓެގ 

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާފަރާތުން ކުރެވޭ ކުށަީކވެސް އަުޅަގނޑުެމންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

ށެްއަކމަށް ވިދާޅުވެަފއި އެބަހުރި. ީމހަކު ނުވަތަ ަބޔަކު ކުރާ އޭެގ ޒިންމާވާްނ ޖެހޭ ކު

ކުށަކުން އަނެަކކު ޒިންމާވާން ޖެހުން އެއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ވެގެްނވާނެ ކަމެްއކަމަކަްށ 

ނޑަށް މީަގިއ ފާހަގަކުރެޭވ ކަމަީކ )ރ(  އަޅުަގނުޑ ނުދެކެން. އެހެްނީވމަ، ދެން އަުޅގަ

ށްފަިއވާ ގޮތުން ޖަވާބުާދރީވުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ގައި މިއޮންނަ )ނ( ަގއި ަބޔާންކޮ

ސަބަބަކާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މެންބަރު ހިންހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެ މެންބަރަކު 

ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތަށް  15ހިންހަމަނުޖެހުމާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮުތގެ ވާހަކަ 

ބަޔަކު ނުވަތަ  ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ މީގައި މިއިންނަނީ. މީހަކު ނުވަތަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހިތްުްހަމަޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ެއ 

ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތަށް އަުޅަގނޑަކަށް ިހއެުެއްުނވޭ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ހެނެއް. 

ނެ އިންސާނަކު ހިތްުްހަމަޖެހޭ ގޮތަކީ އަނެއް އިންސާނަކަށް ެއްއޮގތަކަށްވެސް އެިގގެންދާ



ނޑު ނުެދކެން. އެހެންވީމަ، ހިތްުްހަމަޖެހޭ، ހިތްުްހަމަނުޖެހޭނަމަ  ގޮތެްއކަމަކަށް އަުޅގަ

އެކަން އެގޮތަްށ އޮތުން އެީއ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާކަމެއްނޫްނ. މި ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުާވ 

ކޮމިޓީއަކުން ގޮތެއްނިންމުމަށްފަހުގައި ެއކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތަކީ މަޖިލީހަށް 

ނޑު ދެކޭީތ އަންނަންޖެހޭ ގޮުަ ތްކަމަށް މީގައި ަބޔާންކުެރވިގެްނވާ ގޮްތކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތުަގިއ ފުރުޞަތެއް ހޯދައިގެން އެވާހަކަ މިފުރުޞަތުގަިއ 

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވަނަ  15ންބަރުން. `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެ ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ 

 މާއްދާގެ ޑްރާފްެޓއްވެސް ފާހެްއނުވި އަދި އިޞްލާޙު އެ އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުއްވި  ލީލު ހަމެންަބރު ިއބްރާީހމް 

ގޮތަށްވެސް ފާހެއްުނވި. އެހެންވީމ، ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ހިތްުްހަމަނުޖެހުމެއް މީގަިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އިޞްލާުޙ  އުޅޭކަން އަުޅގަ އެބަ ސާބިުތވޭ. އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުން އެ ހުށަހެޅުއްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙުތަކަީކ އަޅުަގނޑު ވަރަށްޮބޑަްށ 

އެހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށްެވސް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ އިޞްލާޙުތަކެއް. ވަރަށް ރަނގަުޅ 

ޑިސްކަޝަންަތކަކަށްފަހު   ހޯމްވޯކެއް ަހއްދަަވއި ަވރަށް އަގުހުރި ޕެނެލް 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މުހިންުްމު އިޞްލާޙުތަކެްއކަމާމެދު އަޅުަގނޑު ެއއްވެސް ަޝއްެކްއ 

ނުކުރަން. އެހެންކަމުން އެބަދަލު ގެންނަން ނުފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުްނ 

އެވިދާުޅވަނީ އެބޭފުޅުްނގެ ަރޢުޔު. އެންމެން އެއް ޚިޔާެލއް ހުންނާކަށް ނުޖެހޭ. 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެނީ ރަނގަޅު ބިންގަލެއްެގ މަތީގައި މި މަޖިލިސް 

ބިނާކުރެވުނުނަމަ ކިތަންމެހައިވެސް ައވަހަކަށް މިކަން ނިމިގެން ހިނގައިދާނޭ. 

ޝައްާކ، ހާސްކަމާ، ނުތަނަަވސް ކަމުން ފެށުނު މި މަސައްކަތައް ފެހި މުސްތަޤުބަލެއް 

ނޑު އުންމީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ދައްކަަވއި އަަވސް ކުރިއެުރމަކަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 



ނޑު ދަންނަވާލި ފުރުޞަތުގައި އެިދވަަޑއިނުގެން އެހެންނަމަވެްސ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ކުރިން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިަވގުތު ނިމިއްޖެއޭ ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑު އެ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މެ ންބަރު އެދިވަޑަިއގެންފަިއވާީތ އަޅުގަ

ުްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް.   މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއް

 

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމްުް. އާދެ، އަވަްސކުރުމުގެ ގޮތުން ެއއްެޗްއ ނުދަންނަވާ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

އިންނަން ޤަސްުްތުކޮށްގެން ިއނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ބަހުސް މިދިުިޔަގޮތުން އެއްެޗްއ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ދަންނަވާލަން ޖެހުނީ. ވަރަށް ގިނައިން ފެންނަ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭެގ 

ގަުަާވއިދުތަކުން ޤާނޫނުތަކުން ވެރިންކުރާ ކަންތައްތަކާެމދުގައި އުފުލާ ޝަުކާވ 

ލާ ދަތިކޮށްފައި އޮންނަ ގޮތްއޮތުން. ެއގޮތަށް މި މަޖިލީހުގަިއ އުފުލުމަށް ދާއިރާ ހަނިކޮށް

ނޑަކަށް ނުފެނޭ އެއްގޮތަކަްށވެްސ  މިހާރުވެސް ވާހަކަ ދެކެވެުމން އެބަދޭ. އަޅުގަ

ކޮމިޓީއެްއގެ ދައުެރއް ބާްއަވއިެގން މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުާރ ކަންތައްތައް މަޖިލީހަށް 

ނަޑށް ފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ގެނައުުމގެ އެްއވެސްުް ދަތިަކމެއް ގެން ނާކަށެއް. އަުޅގަ

ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް މި މަޖިލީހަށް ހަމަ އެކަން ހުށަހަޅައިގެން މަޖިލީހުގެ 

ބަހުސްގައި އެކަްނކަން ނިންމޭގޮތަށް ެއކަންކަން އޮތުން. ެއގޮތަށް މިދަންނަވަީނ 

ބިގެންވާ  އިޚުިތޔާާރ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާޖިބުތައް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލި

ބާރު އެްއވެސް ކުޑަ ކޮމިީޓއަކުން އުިނކޮށްލެޭވގޮތަށް ޮއންނާކަށް އަޅުަގނަޑކަށް 

ނުޑމެންގެ ޤާނޫނުތަކުގަިއ  ނުފެނޭ. އޭގެ މިސާލު އެބަހުރި އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް އެބަުހރި. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 

މެންބަރަކަށް  1މެންބަރުންނަށް ފެންނިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ  ބައި 1/5މަޖިލީހުގެ 

މަޖިލީހަށް ނުގެނެސް ހިންދާލެވޭ ގޮުަަތކަށް ޤާނޫނުއަސާީސގައި އޮތުމުން ވެރިްނެގ 

ޢަމަލުތައް ހައްދުފަހަނައަޅާޮގސް މުޖުތަމަޢު ހަލާކުވާތަން އާދޭ. އެހެންވީަމ 

 އްސަލާމްަޢލައިކުމް. އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އެްއގޮަތކަން ހުންނާކަށް. ވަ

 



ނޑު ދަންނަވާލާނަން ދެން އިތުރަށް އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، މިހާރު އަޅުގަ

މިނެޓެއްހާ އިރުގެ ތެރޭަގއި  2ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން ކުރިއަށް އޮތް 

ނަން. އިޝާރާތްކުެރއްުްވުން އެދެން. ދެން ޭއގެ ފަހަކުން ުފރުޞަތެއް ނާރުވާ

ނަޑއަޅާފައި މި ދެންނެވީ  މިނެްޓގެ ތެރޭަގިއ  2އެހެންވީމަ، މިހާރު ަވގުތެްއ ކަ

 އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުން އެދެން. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރިން ިއޢުލާނު ކުރައްވާފައި އޮތީ ަވކި ގަިޑއަކަށް  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް 

ނޑަކަށް.  ރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:ޝަ  މެންބަރުންނަށް އެދެން  ދެން އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވޭނެކެމަކަށް ނުފެނޭ އަޅުގަ

 

 

ނޑު އޭުރ ދެންނެވި އިރުގައި ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކަްށ އެދިަވޑަިއގަންނަވަން ދެންނެވީ. އެހެންނަުަމަވެސް ދެން އެދި 

ނޑަކަށް ދެންނެވިފަެއއް ނެތް. މިހާރު އެހެންވީމަ،  ފުރުޞަުަތު ނާރުވާނަމެކޭ އަޅުގަ

މިނެޓްގެ ތެރޭަގއި  2އަޅުަގނޑު އެހެންވީމަ އެހެްނ މިދަންނަވަނީ ކުރިއަށް މިޮއތް 

އެދިަވޑައިުނގެންފިއްޔާ ފުރުޞަުަތު ނާރުވާނަމޭ. އާދެ، މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސުލައިމާންއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.  

 

ނޑު  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާއދެ، އަުޅގަ

ްއ މިުިއަދު މަޑުކޮށްލަިއގެން އިނީ އަަވސްކުރުމުެގ ނިޔަތުގައި އެްއޗެ  ސުލައިާމން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނުދަންނަވަންކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ވާޖިބެއް އަދާ ނުުކރެވިގެން ފާފަވެިރވެދާނެތީ 

ނޑު ިމ  ގަންނާކުރަްއވާ ބިރުން އިނގޭތޯ މިތެދުވީ. އެހެްނވީމަ، މިގޮތުން އަުޅގަ

ވާޖިބުގެ ައއިނު ައޅަިއެގން އެްއޗެްއ ދެންނަވާެލޭވތޯ ބަލާނަން. ދެންމެ 



ބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެން

ޙަޤީޤަތުގައި ކޮމިޓީތައް އޮުތން މިއީ މުޅި މަޖިލީހުގައި ކުރާ މަސައްކަތަްށ  ެއ 

ނޑުވާާލ ކަމެއް. އެހެންވީމަ، ިމ ަގވާއިދު ކޮމިޓިެވސް  މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަ

ލާފައި ެއ އުވާލަްނވީހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އުވާލާަފއި މި ގަވާއިދު ކޮމިޓީވެސް ުއވާ

ކޮމިޓީއަކި މުޅި މަޖިލިސް ަކމުގައި ހައްަދވަުަިއގެން ގެންަދވާނަމަ މި ފާސްނުވެގެން 

ދާކަށް ނުޖެހޭނެ އޭރުން ތަންޮކޅެއް އަވަހަށް ފާްސވާނެ. އެެހންވީމަ، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް 

ނޑު ހުށަހަޅަްނ އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.   ގެންދަން އަުޅގަ

 

 ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑަްށވެސް މިހާރު ފެންނަމުން ޝުކު މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 މިދަނީ މި މަޖިލީހުގެ އޮއިވަރު ބަދަލުވަމުންދާ ތަން މިހެން މިދެންނެވީ މީގެ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު 

އް ވީހާެވސް ކުރިން މި މަޖިލީހުގައި ޢާްނމުކޮށް ވާހަކަދެެކވެމުން ދަީނ މި މާއްދާތަ ޠާރިޤް ާވހަކަެދއްކެުވން:

ތަފްސީލުކޮށް ވީހާވެސް ާފޅުކަން ބޮޑު ގޮެތްއގައި ގަާވއިދުަގއި ހިމެނުމަށް. 

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ފެންނަނީ އެހެން ގޮތަކަށް. މާ ބޮޑަށް ތަފްސީލަށް ދިއުން 

މާ ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ގިނަ ބޭފުންގެ ވާހަކަުފޅުތަކުން ފާހަގަކުރެވެނީ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  15ައޅުަގނޑަށް މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި އެހެންވީމަ، 

އޮތުމުން ފުދޭނެ އިތުރު އަކުރުތަކެއް މީަގއި ނުގެނެޔަސް. ދެން ބައެއް މާއްދާތަކުެގ 

ވާހަކަތައް މި މަޖިލީހުގައި ދެކެވެމުން ދިޔައިރު ބަެއއް ކަްނތައްތައް ތަުކގައި ަރއީްސ 

ނޑަްށ ކޮމިޓީތަކާއި މަޝްވަާރގޮތަށް އައު މުން ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ

ނަޑއެޅިގެން ިލޔެވިަފއި ނެތަްސ ރައީސް ެއކަންތައްަތއް  ފާހަގަކުރެވުނު އެހެން ކަ

ގެންދަވާނީ ކޮމިޓީތަާކއި މަޝްވަރާ ކުރަްއަވއިގެްނކަން. އެހެންނަމަވެސް އެކަްނ 

ޔުމުގައި އެގޮތަށް އޮތުން އެގޮތަށް ހިނާގގޮތަށް ޚިޔާލުުފޅުުު މިހުރީ އެހެންނަމަވެސް ލި

ނޑު ޤަބޫުލކުާރ  ރަނގަޅެއް ނޫން. ިމއީ އެްނމެ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. އަުޅގަ

ގޮތުަގއި އެކަން ެއގޮުަތަށް ިހނގާނެކަމަށް ވަންޏާ ލިޔުމުަގިއ އޮތުންެވސް އެީއ މާބޮޑު 

މައްސަލަެއއް ނޫން. އެއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީެވސް. އެހެންވީމަ، މިހާރު މި 



ވަނަ މާއްދާަގިއ  15މަޖިލީހުގެ އޮއިވަރު ހުރިގޮތަްށ ބަލާއިރު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ 

)ހ( އެކަނި އޮތުމުން ރަނަގޅުވާނެކަމަށް. ނިޒާމީ ނުކުާތ ނެންގެވޭނެ ދެން ޭއެގ 

އިތުރަުަށް ކަމެއް ހިނގާ ަކމަށްވަންޏާ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ލިޔުަމކުން 

ވަނަ  15ނެ. އެހެންކަމަށްވާތީ އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަނީ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އޮންނާ

 މާއްދާގެ )ހ( އެކަނި ޭބއްވުަމށްފަހު އެހެން އަކުރުތައް އުިނކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ސުލައިމާން  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑު އައިުނއަޅަިއގެްނހުރެ ތާއީދުކުރާ  ރާީހމް މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިބް 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަްށވެސް އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް  ކޮޅުމަޑުުުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

އެގޮތަށް ާތއީދުކުެރވޭ. ދެންމެގައި ވިދާުޅވެއްޖެ އެހެންނަމަވެސް އަދި ތާއީދުކޮށްަފިއ  ން:ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވު

އޮތީމަ ކޮންމެހެން  ތާއީދަކަުަށް އަޅުަގނޑު ނުދާނަން. ތާއީދުކޮށްލަން ޖެހިއްޖެއްާޔ 

ފަހުން ކޮށްލާނަން އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރައީސްގެ ވަރަށް ބޮޑެތި 

ބަހުރި އިނގޭޯތ ރައީސް އަޅުަގނޑުމެން މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވާޖިބުތަކެއް އެ

ނޑީަގއި ތި އިްނނަވަނީ. ަގާވއިދާ ޚިލާފު  ރައީސްެގ މަޤާމު ޙަވާލުކޮށްފަިއ ރައީސް ގޮ

ކަންތައްތަެކއް މި މަޖިލީހުގައި ދާކަމަުަށް ވަންޏާ އެކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަަކިއ 

ނޑުމެްނ ޤާނޫނު އުވާ ނަޑއެިޅގެން އަުޅގަ ލަން ނުވަތަ ގަާވއިދު އުވާލަން މެންބަރަކު ކަ

އެކަން ެއގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި ކަމަށްވެއްެޖއްޔާުާ އެފަދަ ބޮޑު ކަންތައްތަެކއް މަޖިލީހުގެ 

ތެރޭގައި ާދކަުަމަށްވަންޏާ އެަފުަދަ ކަންކަމަށް ރައީސް އިާޝރާތްކުރަްއވާ ައޅުަގނޑަްށ 

މާލުަކމަށް އެފަދަ މައްސަލަތަްއ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ އެފަދަ ަކންކަމާއި ދޭތެރޭަގއި ސަ

ނޑަށް ހީވަނީ ެއފަދަ މައްސަލައެއް މީހަކު  ގެންނަން. އެހެންނޫންކަމަށްވެްއޖެއްޔާ އަުޅގަ

ހުށަހަޅައިފިކަމަށްވަންޏާ އެއަްށ ތާއީދުކޮށްފި ކަމަށްވެއްޖެްއޔާ ވޯޓަށް ދާންޖެހޭނެ. 

ނޑުމެން އަހަރު ދުވަހު  5 ރައީސް މިއޮތީ ކަމަކަށް ވޯަޓށް ދާންޖެހިފައި އެއީ އަުޅގަ

ކުރި މަސައްކަތް އަލުން އަނބުރާ ވޯޓަކަުަށް ގޮސް އޭތި ބާޠިލުކުރަން މެންބަރަކު 



ހުށަހެޅީމަ އެއަށް ެއއޮތީ ެއހެން މެންބަރަކު ތާއީދުކޮށްފައި. ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިެވފައި އޮތް ވަރަށް ޮބޑު މަްއސަލައެއްހެން މިއީ. ކޮންެމ 

ވިޔަްސ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް މިއަްށ ޯވޓު ނުނަާގ ުކރެވޭނެ ކަެމއް އޮންނާނެ ގޮތެއް 

ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަްށ ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ. މ. އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއއޮީތ 

އެގޮތަށް ހުށަހަޅުްއވާފައި ައދި އަރިއަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެއޮތީ އެއަްށ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ކަންތައްތައް މިހެން ތާއީދުކުރަްއވާފައި. އެހެ ްނވީމަ، އަޅުގަ

ވެގެން ާދއިުރގައި ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީްސގެ ވަރަށް ބޮޑު ރޯެލކޭ އެފަދަ ކަންކަމުަގިއ 

ނަޑކަްށ  މެންބަރުންގެ އިޝާރާތަށް ެއފަދަ ކަންކަން ގެނައުން ެއއީ. ދެން އަުޅގަ

ކަެމއް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ  ނޭނގެ ރައީސް އެކަންކަން ުކރައްވާނީ ކޮން ގޮތަކަށް

 ރައީސް. 

 

އާދެ، ައޅުަގނޑަށް މި ަގވާއިދު ކޮމިޓީ އުވާލަން ުނވަތަ ަގވާއިދު އުވާލަްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި ކަަމކަށް  ައޅުަގނޑަކަށް ފާހަަގެއއް ނުކުެރވޭ. މިކަން މިހެންދާނަުަމަ 

ނެ އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ވިދާޅުވީ ދެން އަޅުަގނޑަށް މިހެންވެސް ދެންނެވިދާ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ެއކަހަލަ ވާހަކަވެސް ެއއީ ަވހަކައަކަށް ހައްދަަވިއގެން 

ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބެވީމަ ެއއާ ދޭތެރޭަގއި 

މާއްދާ. ިމ  ވާހަކަދެެކވިގެންދަނީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ މަޢުލޫއަކީ މި ަގވާިއދުގައި މި އޮތް

މައްދާއަށް ހަދާނެގޮތެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަުަށް މިހާރު މިހިސާބަށް މިއޮތީ ގޮެތއްވެްސ 

ނޑުމެންނަށް މިތިބީ މި  ނިންމިފައި. ހަމަ ތެދަށް ދަންނަވާ ކަމަށްވާނަމަ މިހާރު އަުޅގަ

މާއްދާ އަލުން ގަވާއިދު ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމައި ދެވިގެން އެ ހިސާބަށް 

އަިދ ފާޅުކުރަން ޮއތް ޚިޔާލުވެްސ ފާޅުކޮށް ނިިމފައި. އެހެްނވީމަ، މިހާރު  އާދެވިފައި 

 12އެަވގުތު ނިމުނީ ދެން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން ހުށަހަޅާނީ ގަވާއިުދގެ 

ވަަނ މާއްދާ އިދާީރ މޭޒުން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  12ވަނަ މާއްާދއަށް. 

 ދަންނަވާލާނެ. 



 

ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން އެބާބުގެ ނިޔަލަށް  12ވަނަ ބާބުގެ  51ގަވާއިދުގެ                  .1

 ހުރި މާއްދާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން.
 

 

ވަަނ މާއްާދ  12ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގަިއ އޮތް ޮގތަށް [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

ވަނަ މާއްދާ ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީ.  12އާދެ، މިހާރު ގަވާއިުދގެ  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވު

އެހެންވީމާ، މި މާއްދާއާމެދު ބަހުސްކުރުމުގެ ަވގުތު މިހާރު ހުޅުވާލެވިފައި ިމވަނީ. 

އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 މީން ޢަލީ.މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސް

  

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެުެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތަަކށް މިއެދުނީ މި  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

ނުޑގެ ޚިޔާލު ދަންނަވާލުމަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  މެންަބރު ައޙްަމދު   މާއްދާއާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

ދި ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަުމގެ ަމޤާމަކީ އަ ތަސްމީން ޢަލީ:

މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިާވ މަޤާމެއް އަދި އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް. އަިދ 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުވަނީ މި މަޖިލީހުން މި މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ ކަންތައްަތްއ 

ޒަތްތެރި ރައީްސ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިްސވެިރއްގެ ގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ ޢިއް

ހަމަޖައްސާ އެ މި ޑްރާފްުޓެގ އެކަާމގުޅޭ މާއްާދ ފާސްކޮށްަފއި ހަމަ އެ ާމއްދާަގއިާވ 

ގޮތުން މަޖިލީހުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރުވެސް މި މަޖިލީހުން 

ނޑުމެން ިމ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ދެއްވާފަިއވަނީ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސަށް. އަުޅގަ

ުމގެ މަޤާމުަގއި ުހންނަވާ ފަރާތަކަށް ބޭފުޅަކަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯެޓްއ ރައީސް ކަ

ނުޑ ދެޭކގޮުތގަިއ ވަރަްށ ބޮޑު ކަމެއް. އެީއ އެފަދަ ޙާލަތަކަްށ  ނެގުމަކީ އަުޅގަ



ނުޑގެ ނަޒަުރގައި ަވރަށް ނާދިރު ކަމެއް. އަިދ  އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހުން އެއީ އަުޅގަ

ްނ ދާންޖެހޭނީ އެކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ވަރަށް ިވސްނާ ެއކަން އެފަދަ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑުމެ

ނޑަށްެވސް  ނޑުމެން ދިޔަިއއްޔާ އެކަނި. އަުޅގަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތަކަށް އަޅުގަ

ޤަބުލުކުރެވޭ މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގަިއވާ ކަންަތއްަތއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ 

ބަރުން ިޚޔާލު ތަފާތުވާނެ ވަގުތުަތއް މާނަކުރައްވާ ގޮތާ ދޭތެޭރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މެން

އަންނާނެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަދަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކަކީ އެއީ އެ ފުރުޞަތު 

ބޭނުންކޮށްގެން ައޅުަގނޑުެމން މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަިއ ދޭތެރެދޭތެރެއިން 

ކަމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސާ ދޭތެރޭަގއި އިތުބާރު ނެްތކަމުގެ ަމްއސަލަތައް ހުށަހަޅާ އެ 

ދޭތެރޭގައި ބަޙުސްކުރުމުގެ ަވގުތެއް ކަމަކަމަށް ނޫނީ ފުރުޞަތެއް ކަމަކަށް ނޫނީ 

 15އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. މި ގަާވއިދުގެ މީގެ ކުރިން އަޅުަގނުޑމެން ވާހަކަދެކެވުނު 

ވަނަ މާއްދާަގއި މިފަދަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް އެ ާމއްދާއިްނ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ެއހެން ނަމަވެސް ބައެއް ހަމަޖެހިގެންދާ ނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ޙާލަތްތަކުގައި ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކަމުގެ މަޤާމުަގއި ހުންނަވާ ބޭފުޅެްއގެ އިތުބާުރ 

ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުެގ ފުރުޞަތު މިގަވާއިދުަގިއ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ނޑުމެން ިމ އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫުލކުރެވޭ. އެހެން ނަ މަވެްސ ެއ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ދޭތެރެދޭތެރެއިން ނޫނީ ވަރަށް  ގަާވއިދުން ދޭންވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ  ކައިކަިރކަީއަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޚިޔާލު ތަފާތުވާ  ފަހަރު ތަކުަގއި ރައީސް ނިންމާ ކޮންމެ ކަަމކަމާ އަުޅގަ

މިފަދަ މައްސަލަތައް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަނޭޅޭނެ ގޮތަކަށް މި މާއްދާ ބައްޓަން 

ކުރެިވގެން. މި ގޮތުން އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަދު މެންބަރުން 

ކޮޅަކަށް މިފަދަ މައްސަަލެއއް ހުށަހެޅޭނަމަ އެ ހުށަަހޅޭއިރު ކޮންމެސް ކަހަލަ 

ޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ނަމަވެސް އެކަން ދިރާސާކޮށް ެއއީ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް މި މަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަުަކަށް ހުށަހަޅާ ވަރުގެ ަމއްސަލަެއއް އޮްތކަމެއްތޯ ބެލުމަށް ފަހުގަިއ 

ނޫނީ މި މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ޖާގަ އޮތް ކަމަކަްށ އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. 



ތަކަށް މި މާއްދާ ބައްޓަން ވެގެން ައއުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ގޮ

ނުޑ މި ފުރުޞަުތގެ ބޭނުންކުރީ. އާދެ، މި  ކަމުގަިއ އަުޅަގނޑަށް ފެންާނތީ އަުޅގަ

މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ިއޞްލާޙުންވެސް ައޅުަގނޑު ިމ ދެންނެވި ރޫޙުަގއި މިކަްނ 

ނުޑ މި ދެންނެވި  ގޮތަށް މިކަން ގެންދެވޭކަސް ޖާަގއެްއ ގެންދެވޭކަށް ނޫނީ އަުޅގަ

ނޑަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް މި މާއްދާ މިހާރު  ނެތްކަމަށް އަޅުގަ

މިއޮތް ގޮތަށްެވސް އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙަށްވެސް ާތއީދުކުރެވެން ނެތް ވާހަަކ 

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ވަނަ މާއްދާ  12ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ  ބަރު އިްބރާހީމް އައްުޑއަޮތޅު މެން 

ވަަނ  12އޮތްގޮތަށް ތާއީދުކުރުމަށް ފާސްކުރުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑު  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ފަހު. މާއްދާ މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން މި ހުށަހެޅީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުމަށް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ހަމަ ހިތްޕުޅަށް އެރި ަވގުތަކު ަރީއސަށް އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ 

ވޯޓެއް ނެގޭ ގޮތަކަށްނޫްނ މި މާއްދާ އެކުލެވިފަިއ މިއޮތީކީ. މި މާއްދާގައި 

ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ ޤާޫނނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ނުަވތަ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްަޞ 

ނަޑއަޅާަފއިާވ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީ ގަިއ މަޖިލިސްގެ ކަންތައްތައް ިހންގުމަށް ކަ

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް 

މެންބަރުްނ  51ކުރަްއވައިފި ކަމުގެ ތުހުމަތު ރައީްސގެ މަްއޗަށް އުފުިލއްޖެނަމަ 

އްޒަތްތެރި ރައީސް މިއީ މިކަން ސޮއިކޮށްފައި އެ މައްސަލަ ުހށަހެޅިދާނެ ކަމަށް. ޢި

ނަޑކަށް ޤަބޫލެްއ  51އޮންނަންވާގޮތް. މަޖިލީހުގެ  މެންބަރަކު ސޮއިކުަރްއވާފަިއ އަުޅގަ

ނުކުރެވޭ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީްސގެ މަްއޗަކަށް އިތުބާރު ނެްތކަމުގެ ވޯޓެްއ ނެގުމަށް 

 ހުށަހަޅުއްވަފާނެ ކަމަކަށް ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ހިނދެއްގައި ހަމަ

ބަިއ  51/5ސަމާސައަކަށް. މިއީ ވަރަްށ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް. މަޖިލީހުގެ 

މީހުންނަށް މިބާވަތުގެ ވާހަަކއެއް މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ގެނެވެްނވާނެ. އެ ނޫން 

ގޮތަކަށް އޮންނާކަށް ނުފެނޭ ކޮމިޓީއަކަށް ދާކަްށވެސް ނުފެނޭ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ 

ވޯެޓއް ަނގާ ހިސާބަށް ިދޔުމަކީ ވަރަށް ސީިރއަްސ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ 



ކަމެއް. އެފަދަ ސީރިއަސް ކަމެއް ޙާލަތެއްަގއި ނޫން ނަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ 

މައްޗަްއ އިތުބާރު ނެތްކަުމެގ ވޯެޓއް ނަާގކަށް ެއްއވެްސ މީހަކު ހުށައެއް ނާޅާނެ. 

ލަ މިގޮތަްށ އެހެންވީމާ، ިމއީ ބަޙުސްުކރުމެއް އޮތްކަެމއް ނޫން. މި މައްސަ

ނޑަށް ފެނޭ.  އޮންނަންވާނެ. މިހާރު އޮންނަންވާނެ ގޮތަކީ މިއީ ކަމަށްެވސް އަުޅގަ

ަބއި މީހުންނަށް އެ ޙަްއޤުނެތް ކަމަށްވަނީިވއްޔާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކޮންމެ ފަދަ  51/5

ކަމެއް ކުެރއްިވއަސް މި މަޖިލިސްގައި ބަޙުސްކުެރވޭެނ އެްއވެސް ފުރުޞަތެްއ 

ވަނަ މާއްދާެވސް ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކު  15ނޑުމެންަނށް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ

ދަންނަވަންޖެހެނީ މި ފިކުރުގައި ތިބެގެންނޭ މި ރޫޙުގައި ތިބެގެންނޭ އަޅުަގނޑުމެން 

ަވނަ މާއްދާވެސް އޮތީ ވަރަްށ ރަނގަޅަުަށް ލިޔެވިަފއި  15ފާސްނުކޮށް ދޫކޮށްލީ. 

މެންބަރުން  21ޓީަގއި ތިއްބެވި ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ ގޮތެްއަގިއ ލިޔެވިަފއި. އަިދ ކޮމި

ވަރަށް ވިސްަނވަިއގެން ލިޔުްއވާފައި އޮތް މާއްާދއެކޭ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނި. މިހެން 

އޮްއވާ އެ ާމއްދާވެސް ުއާވލާފައި ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ދައްާކވާހަކަައކީ 

މަްއޗަށް އެްއވެސް ޙާލަތެްއަގއި ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ހިނގިއަސް މަޖިީލހުގެ ރައީްސގެ 

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް ނެގުމަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެއޭ. ިމއީ ވަރަްށ 

ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ކަޅު ދުވަހެކޭ ައޅުަގނުޑ 

 ދަންނަވާނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނޑުެގ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ވާހަކަ މާ ބޮޑަކަށް ދިެގއް ުނކުރާނަން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ޖަޢުފަރު ޢީސާ ާއަދމް  ނުޑވެސް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އަޅުގަ  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ. އާދެ، އަިރމަތީ ސުރުޙީ މަޖިލީހުގެ  12ބަހުސްކުރެވޭ ދެލިކޮޕީަގއި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސްކުރުން. އާެދ، ރަީއްސ ކަމެއް ކުރަްއވައިފި ނަަމ ރައީސަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާ

ނުވަތަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓްއ 

ނެގެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެން ނަމަވެސް 

އިނގެން  ނެގެންޖެހޭނެ ގަވާއިދުތަަކާކއި އުސޫލުތަެކއްެވސް ަކނޑަެއޅިފައި



ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ިމވަނީ މަޖިލީހުގެ  12އޮންނަންޖެހޭނެ. އެގޮތުން )ށ( އާދެ، 

ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެނީ މަޖިލީހުގެ އަދަދުގެ 

އިންަސއްތަ އަދަދުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދުެގ މަދުނޫން އަދަދެއް ލިެޔ  51ޖުމްލަ 

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ އާެދ، ސޮއިކޮށް. އާ  51ދެ، މިއާ ދޭތެޭރގަިއ އަުޅގަ

އަދި މިަކމަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ އަަދދު ނޫންކަމަށް އިނގޭތޯ.  51އިންސައްަތ، %

އެއީ ިމއަދުގެ މި މަޝްރަހު އަދި މި ހުންނަ ގޮތުންނާިއ، ބަލާއިރު އަދި ިމއީ އެންެމ 

ވީމާ، ދެލިކޮީޕގައި މިހާރު ިމވާ ގޮތަްށ ރަނގަޅު މެކޭނިޒަމް ނޫން ކަމަށް. އެހެން

ނޑު މި  އަޅުަގނޑަްށވެސް ާތއީދުނުކުެރވޭ ވާަހކަ ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން އަުޅގަ

ފުރުޞަތު ހޯދީ. އަދި އެގޮތުްނ ބ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން 

ފުރުޞަތުގަިއ  ޢަލީ އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަްށވެސް ައޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ މި

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަީނ  ރިޔާސަތުން ވާހަަކެދއްކެވުްނ: ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަ

މާލެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ދެން މިހާރު މިއޮތީ ހަމަ 

ފަހުން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަންޏާ ުފރުޞަތު އެރުވޭނެ މިހާރު  ދެމިނެޓް. ދެން

 ބޭނުންފުޅިއްޔާ. ނޫނީ ނިންމަވާލެއްިވއަސް އެންމެ ރަނަގޅު 

 

ނޑު ދެ މިނެޓް ތެރޭގައި ނިންމާލާނަން. އާދެ،  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު ިއބްާރހީމް   އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އަުޅގަ

ލަފްޒާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ިމއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ބަސްކޮށާުރގަިއ ރައީސް މި  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަހަރު ތެރޭަގއި ފުހެވުފައި އޮންނަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިކަްނ  26ވޭތުވެިދޔަ 

ނޑު ދަންނަވާލާނީ  ގެންނަން މިއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

މެންބަރުން  555ޖިލީހުން ނެގެންޖެހޭނީ ރައީސަށް އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ ވޯޓެއް މި މަ

ސޮއިކޮށްފައި ހުށަހެޅުމުންނޭ. އެއީ ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެ އެހެން ނަމަވެސް 

އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ ބޭނުންވަނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 



ވީމާ، ެއވާހަކަ އާޠިފް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ުހށަހެޅުއްވުމަށް ާތއީދުކޮށްލަން. އެހެން

 ދަންނަވާލީ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު ުއތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރު އަދުނާން ޙަލީމް ާވހަކަފުޅު ފައްަޓވާފައި އެކަމަުކ ފަހުން އިންޓަވަލަްށ 

ނޑުމެންނަށް  ޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ... ހުއްޓާލަން އަުޅގަ

 

ނަޑކީ  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ މެްނބަރު   ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނަން  12ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ބޭނުންވާ އެްއޗަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން ބޭނުންވާ މީހެއް. އެއީ އެްއވެްސ  އަދުާނން ޙަލީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސް ގޮތަކަށް ތަނަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އެކަން ކުެރވޭީނ ތަނެއްަގއި ެއއްވެ

ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް އެކަމަކާ ޭއގެ ދަށުން ގުޅިަފއި ތިބި މީހުންނަށް 

ނުޑ  ފެނިވަޑަިއގެންފިްއޔާ ެއ ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

ނޑު މި މާއްދާގައި ހުރި  އަކުރުތަްއ )ހ( އިން ފެށިގެން ދައްކާވާަހކަެއއް. އަުޅގަ

)ޅ( އާ ހަމައަށް އަދި އެހާމެ ފޮޅުވަތްތައް ގިނަ ގޮތެްއގަިއ ކިޔާލިއިރު ރަނގަުޅ 

ވާހަކަތަެކއް މީގައި މި ދައްަކނީ. އެއީ ކޮންމެ މަޖިލީހެއްގަިއ ވިޔަސް ރަށްކުރިއަުރވާ 

އެ ކޮމިޓީގެ ރައީސް ކިަޔއިފިއްާޔ އަޅުަގނޑުމެން ބިރު ގަްނނާނެ ކަމެއްނެތް. 

 ރައީސް ކަންތައްަތއް ގެންަދަވނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށްވަންޏާ އެ ރައީސާ 

މެދުގައި އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓެއް ނެގި އެކަމަށް ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެްއ 

 55އިްނސައްތަ މީހުންނޭ.  51އަޅަންޖެހޭނެ. މީގައި )ށ( ަގިއ އެބަބުނޭ މަޖިލީހުގެ 

އަދި މީހުންގެ އަދަދު ބަދަލުވެއްޖެއްޔާ ބަދަލުވެްސވެދާނެ. މީހުންނަށް ވާކަށްނުޖެހޭ 

އަދި އިތުރުވެސް ވެދާނެ. އެެހންވީމާ، ކޮންމެސް އަދަދެއް ދޭންޖެހޭތީ އިތުބާރުކުރެވޭ 

ރަނގަޅު އަދަދެއް އެންމެ ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދަދެއް މީަގއި ދެވިފައި މިއޮތީ. އެީއ 

ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް ހެން، މިއާ  މީހުންނަކީ އުފެދިގެންދާ 51އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ %

ދޭތެރޭގައި ވިސްނާ އެ ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް ގެންދެވުނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބައްލަވަން. 



އާދެ، މިހެން ކަމުން އަޅުަގނޑުގެ ވާހަކަ މާ ބޮޑަށް ދިގުނުކޮށް މި މާއްދާ 

ފާސްކުރުމަށް އައްުޑއަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ިއވާ ހުށަހެޅުްއުވމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ހުށަހަޅުއްވާފަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މިނެޓްގެ ހުސްވަގުުތކޮެޅްއ  11އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. ދެން މިހާތަނުން އަޅުގަ

ފަހު އެންެމ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވާނަން. ދެން އިންަޓވަލް ވަގުުތކޮޅަށް

ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާީނ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މިނެޓްގެ ހުސްވަގުުތކޮެޅއް. 11ނަސީރަށް. އާދެ، هللا ޢަބްދު

 

 ]ށް 55.11ން  51.11އިންޓަވަލް [

 

ރަތަމަ އަޅުަގނޑު ިމ ޖަލްސާ ނިންމާލަމުންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އެންމެ ފު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުންުެ:

هللا ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތިލަުދންމަތީ ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ނަޞީުީރަށް.

 

 ` އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

ުީރު هللا މެންަބރު ޢަްބދު  އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި މި އޮންނަނީ ވަަނ މާއްދާ 12ވާހަކަދަްއކަމުން މިދާ  ނަސީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް އިތުބާުރ ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުން. މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އިތުބާރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުގެ ުކރިން ވާހަކަދެއްެކވި  ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުން. މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ އަުޅގަ

މީން ޢަލީ ބ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވި ފަދައިން އާެދ، އަޙްމަދު ތަސް

މެންބަރު ވިދާޅުވި ވާަހކަފުޅުތައް ެއއީ ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ 

ވާހަކަފުޅުތަެކއް. ައޅުަގނޑުމެްނ ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާެރއްދީގެން އަޅުަގނޑުމެން ރައީސް 

ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ  ހޮވާފައި މި ހުންނަނީ. ޤާނޫނުވެސް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ހުިރހާ



ބާރު ރައީސަށް  ދެއްވާަފއިވޭ. އޭގެ މާނަުަައކީ ރައީްސއަކީ ަވރަށް ބޮޑު އިތުބާރަކާއި 

ބާރެއް ދެއްވާަފއިވާ ބޭފުެޅކޭ ެއބާރާއި އިތުބާރު ދެްއވީމަ ޭއގެ މާނައަކީ ރައީސް 

ހޭނެ. މަޤާމުން ދުރުކުރަން ވިޔަސްެވސް ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ޤާއިްމވެފައި އޮންނަންޖެ

އަޅުަގނޑު އެއްބަސް ަރއީސް ގަާވއިދާއި ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ަކމެއް ކުރަްއވައިފިނަމަ ހަމަ 

ޔަގީނުންެވސް ދުރުކުރެވޭެނގޮެތއް އޮންނަންޖެހޭނެ އެއީ ައޅުަގނޑު ވަރަށްޮބޑަށް 

 1ޤަބޫލުކުރާކަމެއް، ދެން ައޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅާލަނީ އިޞްލާޙުގައި މިއޮންނަނީ 

ކުރަްއވާފައި ުހށަހަޅުއްަވއިފިުިްއޔާ އެމައްސަަލ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި މެންބަރުން ސޮއި

މަޖިލިސްއަށް އަންނާނެކަމަށް. މަޖިލިސްއަށް އައުމޭ ބުނެވޭ ަބހުގެ މާނައަކީ 

އަޅުަގނޑުމެން މިމަޖިލިސްގެ މި ފާރުތަކުގެ ތެރޭގަެއއްނޫން އިނގޭތޯ މިހާރު. 

ނޑުމެްނގެ މިހަލަބޮލި މުޖުތަމައަށް މަޖިލިސްއަށް އައުމޭ ބުނެވޭބަުހގެ މާނައަކީ އަޅު  ގަ

ނޑު ހިތުން އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ވިސްާނލިޔަސްވެސް އެކުެރވެނީ  އައުން، އެއީ އަުޅގަ

 51ވަރަަކށް މެންބަރުން  51މެންބަރުން ނޫނީ  1ކުޑަކަެމއްނޫން. އެހެންވީމާ، 

 ފަސެންޓް ހުށައަޅުްއވާ ހުށަހެޅުއްވުެމއް މަޖިލިސްއަށް ައއިްސ މަޖިލިސްގައި

ބަހުސްކުރެވެން ފަށައިފިްއޔާ ެއއީ މުޖުތަމައަށް ހުޅުވާލެވުނީ ެއމައްސަ، އެހެްނވީމާ 

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެހެން ބައެއްބޭފުޅުން ވާހަކަެދއްެކވި ފަދައިން މިކަމަށް 

ނޑަށް ފެނޭ. އެކޮމިޓީން ބަލާނީ އެއި މަޖިލިސަށް  ކޮމިޓީއެްއވެސް އޮތުން އަުޅގަ

މެއްތޯ، އެހެންކަމަށް ވަންޏާ ހުށަހަޅާނީ، ހުށަހަޅަން ހުށަހެޅަންޖެހޭވަރުގެ ކަ

ނުޖެހޭވަރުކަމަށްވަންޏާ ނޫނިއްާޔ ވަކި ކޮންމެސް މިންވަެރއްގެ ކުޑަމިންވަެރއްގެ 

ކަމެއްކަމަށް ވަންޏާ ނިޒާމީ ުނކުތާވެސް ހަމަ ަގވާިއޑާއި ޙިާލފުކަންތައްތައް އެއީ. 

ނޑުމެ ން ނިންމާނީ ރައީސަށް ދަންނަވާފަ އެހެންވީމަ، ެއވަރު ކަެމއްކަމަްށވަންޏާ އަުޅގަ

މިކަހަލަ ކަންތައް ތަކުރާރު ނުވާނެގޮަތކަށް ގެންދިއުން އެދެމޭ މިކަންތައް މިގޮތަށް 

ގެންދެިވއްޖޭ. މިގޮތަށް ދަންނަާވފަ އެމައްސަލަ ޖެއްެސވި ބޭފުަޅކަށްވެސް ދަންނަވާނީ 

ްއވެއްިޖއްޔާ ހަމަ ހަމަ މިގޮތަށް މިކަންތަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަޖައްސައިފީމޭ. ބޮޑުކަމެ

ނޑުމެން މިމަޖިލިސްއަށް އަންނާނީ  މަޖިލިސުން ބަޙުސްކުރައްަވއިެގން ހަމަ އަޅުގަ



އެކުަޑކޮުަށް ކޮމިޓީން ބަޙުސްުކރައްަވއިގެން މަޖިލިސުން ހަމަ އަންނާނީ 

ނަޑށް ފެންނަގޮތަކީ  ބަޙުސްކުރެވޭނެ ހަމަ މަޤާމުން ދުރުކުރެއްވޭެނ، މީ އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވަނަ މާއްދާަގއި  12ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ވަރަށްޮބޑު މައްސަަލއެްއ، މި މާއްދާއަށް ޔާމީން هللا މެންަބރު ޢަްބދު

ނަމަވެސް އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލުަތްއ އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލުަތކެއް އެބަހުރި އެހެން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިމާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަން ިޚޔާޅުފުޅުކުަރްއވާފަިއ އޮތް މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް އަދި އިޞްލާޙު ހުށައެއްނާުޅްއވާ އަޅުަގނޑު ބަަލއިލިން ެއ 

ނޑުމެންެގ ޚިޔާލުގައި މިހިރަ ބައެއްކަްނތަ އްތައް ހިމެނިގެންދޭތޯ، އިޞްލާޙުަގއި އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ެއއިޞްލާޙުަގއިވެސް އެކަްނކަހަކަހަލަ ަކންތައް އަދި ހިމެނިގެން 

ނޑު ހިތަށްއެރީ މިފުރުސަތު އަޅުަގނުޑ  ގޮސްފަެއއްނުވޭ. އެހެންވީަމ، އަުޅގަ

ބޭނުންކުރާނަމޭ އެހެންނަމަވެސް އެ އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮުތން އެއްެޗއް ދެންނެވުމަކީ 

ްށ ނުވާނެ އަދި ުހށަހެޅިފައިއޮތް އިޞްލާޙަކަްށެވސް ނުވާތީާއއި އެކީ. ދެން، ރަގަޅުކަމަކަ

އަޅުަގނޑު ބަަލއިލީ އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާުޙގެ ަކންތައް އަދި އެގޮަތްށ 

އޮތްކަމުަގިއވީނަމަވެސް މިމާްއދާއާއި ބެހޭގޮތުން އެކުަލވާލަްއވާފައި އޮތް ދެލިކޮޕީަގިއ 

ދާގައި މިވާހަކަ ިލޔެފައި އޮްތގޮތުން ހަމަ އޮތް މާއްދާާއއި ބެހޭގޮތުން މިމާއް

ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް އަޅުަގނުޑގެ ހިތުގައި މައްސަލަަތކެއް އުޅޭީތވެ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ 

ބޭނުންވަނީ މިމާއްދާ ލެޔެވިފައި އޮއްގޮތުން އަުޅަގނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަދެއްެކވި ބަެއްއ 

ނުޑ ތާ އީދުކުރަްނޖެހޭ، ޚާއްސަކޮށް މި ބ. ޢިއްޒަތްރި މެންބަރުންގެ ވާހަަކފުޅަށް އަުޅގަ

އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ ދެންކެވި ވާހަކަފުޅަށް ޭއަގ 

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުަގއިވެްސ ސީިރއަސް ބޮޑެތި ަމއްސަލަތަްއ 

ން ދުރުކުރެވޭ ހިގައިފިކަމަްށވަންޏާ މަޖިލިސްގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސއަީކ މަޤާމު

ބޭފުޅެއްގޮތަށޭ އޮންނަްނވާނީ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލިސްގެ ރައީްސއަީކ 



އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭގޮުތަގއިެވއްޖިްއޔާ ެއއީ ހަަމ އިންސިޓިިޓއުޝަންެއއް. 

އެީއ ަވކި މީހެއްނޫން، ެއއީ ިއންސިޓިޓިއުޝަނެްއ އެހެްނވީމަ އެ އިންސިޓިިޓއުޝަނާިއ 

ވަެޅއްޭޅއިރު ަހރުދަނާ ގޮތްތަކެްއގެ މަތިން ިފޔަވަުޅއެޅެްނވާނީ ަގާވއިދާއި ދޭތެރޭގައި ފިޔަ 

ޚިލާފު ބޮޑެތިކަންތައްތައް ކުރެވޭކަމަްށވަންޏާ ޤަނޫނާއި ޚިލާފު ކަންތައްތައް 

ކުރެވޭކަމަްށވަންޏާ އެކަން ބެލޭނެގޮތެއް އޮންނަންވާނެ އަދި ެއމައްސަލަ ޕްރޮސީޑްކުރެޭވ 

އެާއއެކީ މަޖިލިސްއަްށ ގެްނނަވަިއގެން އެަމއްސަލަާއިއ  ގޮތެްއވެސް އޮންނަންވާނެ އަދި 

ދޭތެރޭގައި ގޮތެއްނިންމޭނެ ޮގތެއްވެްސ އޮންނަންވާނެ. އެެހންނަމަވެސް ޭއގެތެރޭަގއި 

ނޑުމެން  15ރަގަޅު ބެލެންސެްއވެސް ޮއންނަންވާނެ  ވަނަ ާމއްދާަގއި އަުޅގަ

ނ ޑަށް ހަމަަގއިމުވެްސ ވާހަކަދެންކިއިުރވެސް ހަމަ މިކަހަލަ މައްސަލައެއް ައުޅގަ

ދިމާވެގެންދިަޔއީ މީ މިކަން ނުކުރާކަށެއްނޫން، މިކަްނ ކުރަންވެސް ޖެހޭނެ، 

އެހެންނަމަވެސް މިކަމަކީ ެއހާ ފަސޭހަކަމަކަށްވެސް ެވެގންނުވާނެ. އެކަީށގެންާވ 

ގޮތަކަށް މިމައްސަލަ ބެިލގެްނ މިއަށް ދެފަރާތުގެ ވާހަކަަތއް ައޑުިއިވގެން މިކަން 

ނަޑކަށް ނިންމޭނެ އުޞޫ ވަަނ  12ލެއް އޮންނަްނވާނެ އެހެންނަމަވެސް ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް އެހާފަސޭހަެއއްނުިވ.  މާއްދާ މިހާރު ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތް ކިޔާލާއިރު އަުޅގަ

ނޑަށް ެއންމެބޮޑު މައްސަލައަކަށް މިދިމާވަނީ  ވަނަ މާއްާދެގ  12ޑްރާފްޓްަގއި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ  15ގެ ގޮތަށް ހުޅުވާެލޭވގޮތް )ހ( އެއީ މިމައްސަލަ މައްސަލައެއް 

އަޅުަގނޑުމެން ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުަގއި މިކަން 

ނޑުމެންެގ  އިޞްލާޙުެވގެން އަންނަންވާެނގޮތް ކޮމިޓީއަށް މިމައްސަލަ ދާއިރު އަޅުގަ

މާއްާދ ވަނަ  15ޚިޔާލުތައް ދަންނަާވއިފީމު ދޫކޮށްލައިފީމު، އެހެންނަމަެވސް 

ނޑުގެ އެންމެބޮޑު  ޑްރާފްޓްެވގެން އަދި އަންނާނެ ގޮތެއް ނޭނގެ، ޭއގެެވްސ އަޅުގަ

މައްސައަކަްށވީ ިލޔެވިަފއި ޮއއް ޢިބާރާތަކުން ނޭޭގ ެއއްޮގތަކަށްވެސް މިަދއްކަީނީކ 

ވަަނ  12ގަާވއިދާއި ޚިލާފުެވގެންުއޅޭ ުކދިކުދި މައްސަލަތޯ ނޫނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތޯ. 

ނޑު ަމއްސަައީކ ފުރަތަމަ ބަލާއިރުގައި މާއްދާގަިއވެސް  އަޅުަގނުޑެގ މައިގަ

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚިލާފުުވން ނުވަތަ ޤާނޫނުނަކާއި ޚިލާފުވުން މިކަހަލަ 



ކަމެއްެވއްޖިްއޔާ އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގަޫބލުކުރެވޭ އެހެންނަމަވެްސ 

. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާިއ ދެން މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ މި ަގވާއިާދއި ޚިލާުފވާކަެމއް

ޚިލާފުވަނީ ކިހާ  ސިގްނިފިކަންޓް ކިހާބޮޑެތި ކަންތައްތައްަކމެއް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްެވސް 

ުެވެންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް މިއުޅެީނ  މިމާއްދާއަކުން ފަހުމެއްނުވޭ. އެކަންއެބަ ލިޔެ

ންދެވެްނވާޭނ މަޖިލިސްގެ ރައީްސގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ޯވޓަާކއިހަމައަށް މި މޯޝަން ގެ

އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަީނ މިކަހަލަ ނަޒަރިއްޔާަތުކން ފިސްނާފައި ހަމަ 

ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް މިކަންަތއްަތކަކީ ބޮޑެިތކަންތަްއކަމަށް ާވކަމަށްވަންޏާ. ކުރީުދވަހު 

ވަނަ މާއްދާއާއިބެޭހގޮތުން  15މަޖިލިސްގެ ނައިބުރައީްސގެ ާވހަކަފުޅުގައި މަޖިލިސްަގއި 

ނޑުމެންނަށް އެިގގެންދިޔަ އެހެންނަމަވެސް ދެއްކެވި ވާ ހަކަފުުޅގައި ެއަކން އަޅުގަ

ނޑަށް  ލިޔެފައި އޮްތއިރު ހަމަ ެއްއޮގތަކަށްވެސް މިކަެމއް ރިފްލެްކޓް ވާހެނެއް އަުޅގަ

ހިއެއްނުވޭ. ދެން، އަުޅަގނޑަށް ގަބޫލުުުރެޭވގޮތުަގިއވެއްިޖއްޔާ ދެން ީމގެ 

 55މެންބަރުންވިޔަސް  51ންބަރުން އެއީ ޕަސެންޓް މެ 51އާިގއުމަންޓަކަށް އަންނާނީ 

މެންބަރުންވިޔަސް އެބޭފުޅުްނ އެވަުރކަމެއް ުނކުރަްއވާޭނ އެ ވިސްނާަވޑަިއގެންފަިއ 

ނޑުމެންގެތެޭރގަިއ ލިޔެފައިހުންނަ އެއްޗިިހ  ނޫންކަމަށްވަންޏާ އެކަމު އަޅުގަ

އެހެްނ  ތަރުޖަމާކުރުމާއި ކަންތައްތަަކށް ޢަމަލުކުރެވޭ ވާހަކަ ބަލާކަމަށްވަންޗާ

ބަލައިގަެނވޭކެށެްއވެސް  ހަަމ ނެތް އަޅުަގނޑުމެންުް ލިާޔއެްއޗެއް ވީހާ ސާފުކޮްށ  

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމަ  ރަގަޅަށް ލިޔުމަކީ ބޭނުންތެިރ ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަުަށް މަޖިލިސްގެ ރައީސްާއއި ދޭތެރޭގައި މިވަރު ފިޔަަވޅެއް އެޭޅަކމަށްވަންޏާ  އަޅުގަ

ފުރަތަމައިނުންވެސް އެންމެބޮުޑ މައްސަލަައކަށް މިދިމާވަީނ މި ަގވާއިާދ ޚިލާފުާވ 

ޚިލާފުވުން މީ ކިހާވަރެއްެގ ބުރަދަނެއްހުރި ކިހާވަރެއްެގ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކަކާިއ 

ޚިލާފުވާކަމެއްތޯ، ީމގަ ރިފްލެކްޓްވާން އެބަޖެހޭ ދެން ރިފްލެކްޓް ވުމާިއއެކީ ހަަމ 

ނޑު  ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ ައޅުަގނުޑވެސް ބޭުނންވާ ދެން އަެނއްކަމަީކ  އަުޑގަ

މިކަމަކީ ކުރެވެްނވާނެކަމެކޭ ެއހެންނަމަވެސް ކޮންމެސްކަހަލަ ރަގަޅު ބެލެންސަކާ އެީކ 

 51ކުރެވެންޖެހޭކަމެކޭ. އެހެންވީަމ ތެދުތެދަށް ދަންނަވާކަމަށްަވންޏާ އަޅުަގނޑަށް 



ނޑަްށ ޕަސެންޓްގެ އަދަުދވެސް ތަންކޮޅެ އް އެބަ ކުަޑވޭ، އެހެންީވމައާއި ެއކީ އަުޅގަ

މިހާރު މިމާއްދާ ދެލިކޮޕީގަިއ އެކުލަވާެލވިފައި މިއޮްތގޮތްެވސް ހަމަ އިޞްލާޙުތަކެއް 

އަންނަންޖެހޭކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ އިޞްލާޙުތަާކ 

ކައަކަްށވާނީ މަޖިލިސްގެ އެކީނަމަވެސް އަޅުަގނުޑެގެވސް ހަމަ އެންމެފަހުގެ ވާހަ

ރައީސަކީ ޤާނޫނުއަާސސީާއއި ޚިލާފަށް ނޫނިއްޔާ ލިޔެފައި ހުންނަ ޤާނޫނަކާއި ޚިލާފަށް 

ނޫނިއްޔާ މި އެކުަލވާލެވިފަިއ އޮންނަ ގަާވއިދުަގއި ބޮޑެިތ އުސޫލީ ކަންތައްތަަކާކިއ 

ުެއްޖިކަމަށްވަންާޏ ހަމަ އިތުބާރުނެ ތްކަމުެގ ޚިލާފަށް ކަންތައްކުރަްއވާ ޭބފުޅަކަށް ވެ

މޯޝަން ކެރީކުރެވޭނެގޮެތއް ނޫނިއްޔާ އެމޯޝަސް ސެޓްުކރެވޭނެގޮެތއް މަޖިލީހަށް 

ނުޑގެ ިޚޔާލުަގއި ހުިރގޮތަށް ހަމަ މިލިޔެފައި އޮްތ  އޮންނަންވާނޭ. އެހެންވީމަ ައުޅގަ

 ެު ނޑު މިފުރުޞަތުގެ ދެލިކޮޕީގަިއވެސް ރިފްލެްކޓް ުނވާވާހަަކވެްސ ދަންނަވާލަން ައޅުގަ

 ކުރިއްާޔ.ބޭނުންކުރީ. ޝު

 

 ވަނަ މާއްާދއާއިބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑަށް  12ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބަެއއްކަންަތއްތަްއ ދަންނަވާލުމަށް ފުރުސަތަކަށް އެދުނީ، މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

ަވނަ މާއްދާއާިއ ުގޅޭގޮތުްނ  12ދެލިކޮީޕގައި  ވަނަ 2ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަ ކުެރވޭ ަކންތައްތައް ދަންވާލުމަށް މިފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާނަން. 

ަވނަ މާއްދާއަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތުމުެގ  12ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އެމަޤާމުން ދުރުކުރުމުެގ  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުގަިއ އިންނަާވ ބޭފުޅާކު 

ނޑަްށ  ބާރުލިބިދޭ މާއްދާއަކަށްވެފައި މިފަދަ މާއްދާއެއްަގއި ހިމެނެންވާނެކަމަށް އަުޅގަ

ފާހަގަކުރެވޭ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް ހިމެނިފައި ނުވާކަްނ ފާހަގަކުރަން މިގޮތުްނ 

ކުރިކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ނުވަތަ މިގަވާއިދާިއ ޚިލާފަށް ޢަމަލު

ުައްތައް މިގަާވއިދުަގއި ަވކިަވކިްނ  ބެލެވިދާނެ ކަންތައްކަމަށް ފާހަކަކުރެވޭ ކަންތަ

ހިމެނުމަކީވެސް މުހިންމުކަމެއްކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެެކން މިކަމުގެ ބާވަތަށާިއ 

މިމާއްދާގެ ރޫޙަށް ބަލާއިރު ިމމާއްދާ މިހާރު ޑްރާފްޓްގައި ާވގޮތަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ 



ނޑަށް ދެްނނެވޭކަށެއްނެތް. މިމާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތްކަމުގަ  އި އަުޅގަ

ގޮތުގެމަތިން މަޖިލިސްގެ ަރއީސް ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ިޚލާފަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ 

ގަާވއިދާއި ޚިލާފަށް ނުވަަތ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤުތަކަްށ 

ހުމަތުގަޭއ، އެބަ ބަާޔންކުރޭ އެހެންކަމަށްވާނަމަ ޙުރުމަތްތެރި ކަމަށް ނުހިތުމުގެ ތު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިމަޖިލީހުގެ ފާއިތުވި ކިތަށް ޖަލްސާގަތޯ، މަނިކުފާނު 

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚިލާފަށޭ ަކންތައް ކުަރއްވާަފއި، ކުރަްއަވމުން ތިޔަގެންދަވަިނއްޭޔ، 

ރިހާފަހަރަކު މަނިކުފާނު ވިދާޅުެވ މެންބަރުންގެ ވާހަަކފުޅު ގެންދަވާފަިއވަނީ. އެހު

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި  މެްނބަރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުުރމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމަށް 

ބަލަންވެއްޖެނަމަ ކިތަށްފަހަރުތޯ މަނިކުފާނުގެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނީ. މީހަމަ އުފެދޭ 

ްސ ވަނަ ޖަލްސާގަިއވެ 11ވަރަށްގިނަ ުސވާލުތަކެއް. އެްނމެފަހުން އޮތް މި މަޖިލީހުގެ 

ވަަނ  62ބައެއް މެންބަރުން އެކަހަލަ ތަކުރާރުކުރުމާއި ގުިޅގެން އެޖަްލސާގެ ޔައުިމއްޔާ 

ޞަފްޙާގައި މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެވެަފއިވަނީ ައޅުަގނޑަްށ ގަވާއިާދއި ޚިލާފަށް 

ނޑު ެއަކމަކާ ހަމަ ހިތާމަކުރަން.  ކަމެއްކުެރވިފައި އޮތްކަމަްށ ވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑު ަގާވއިދާިއ ޚިލާފަކަށް  އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން ބޭނުވަނީ އަުޅގަ

ކަމެއްނުކުރަމޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ީމ މަނިކުފާނު ިވދާޅުވެފަިއވާ ބަސްފުެޅއް. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެަފދަ ކޮންމެފަހަރަކު މަނިކުފާނު ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ 

ތާއި ހަވާުލވާނެ ފަރާތެްއ ޚިލާފުކަމަކަށް ދެކެންެވއްޖެންމަ ނުވަތަ މިމަޖިލީގެ ރިޔާސަ 

ހުރެދާނެކަމަކަށް އަޅުަގޑަކަުަްށ ގަބޫލެއްނުކުެރވޭ. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް މި މަޖިލިސްެގ 

ރައީސްެގ މަގާމަށް މަނިކުާފނަށް މަނިކުފާނު ހޮވާފައިަވނީ މިމަޖިލިސްގެ ބޮުޑ 

ލިސްެގ އަޣުލަބިއްޔަަތކުން، އެހެންކަުމން އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުރެޭވ ގޮތުަގއި މި މަޖި

ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަެއއް މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެންވާނީވެސް މަޖިލީހުެގ 

ބަޔަްށވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ލިޔެ  2/5މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުގެ 

ނުޑ ދެުެކެން. އަޅުަގނުޑ މިދަންނަވަނީ   22ސޮއިގެްނކަމަށް އަުޅގަ

ނޫން އަދަދެއްގެ ވާހަކަ މިގޮތުން މައްސަލަެއއް މެންބަރުންނަށްވުރެން މަދު



ހުށަހަޅައިފިނަމަ މައްސަލައެއް ޙަޤީޤަތް ހޯދާ ބެލުމަށްޓަކައި އަދި މައްސަލާގެ ފުރިހަމަ 

މެންބަރުންގެ ތަޙްޤީޤު  1ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެތެރެއިން 

ނޑު ހުށަހަޅަން އެހެން މިދެންނެވީ ކަމަކަށް  ކޮމިޓީއެއް އުަފއްދަން އަުޅގަ

ނޑު  ތުޙުމަތުނުކުރެވިއްޖެނަމަ ތަޙްޤީޤުކުރެވެންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަން ހުށަހަޅާއިރު މި ކިމިޓީެގ  1މިދެންނެވީ 

ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކަކަށް ވާްނވާނީ ތުޙުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާަގއި ބަލަން

ބެލުންތައްބަލައި އެ ހުށަހެޅި ތުޙުމަތަކީ ކިހާވަރެްއގެ ޙަޤީޤަތެއް އެކުެލވޭ ތުޙުމަތެއްޯތ 

ބަލުމާއި އެތުޙުމަތުގެ، އެތުޙުމަތެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާނެ އެކަުމެގ 

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސާބިތުާވނަމަ އެކަމު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ތަޙްޤީޤު 

ޕޯޓެއް މި މަޖިލިސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެ. އަދި ަތޙްޤީޤު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުޭވ ރި

މައްސަލަެއއް މަޖިލީހުގެ ރަީއސްގެ މަްއޗައް އެފަދަ ތުހުމަތެއް ތަޙްޤީޤު ސާބިތު 

ނުވެއްޖެނަމަ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން 

މަޖީލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި އެމަްއސަލަާއއި މެދު  މިގޮތުން މައްސަލަ ނިންމާނީ

ނުޑ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނަގާ ޯވޓަކުން. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ވަނަ ދެލިކޮޕީަގިއވާގޮތަށް އޮެވއްޖެނަމަ މި  2ވަނަ މާއްދާގެ  12ގަބޫލުކުާރގޮތުަގއި 

ބާރުނެތުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށްވުރެްނ ބޮޑަށް މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ިއތު

 99މިމަޖިލީހުގައި ގިނައިން ކުަރންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި އަދި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންެވެގންވާ ގޮުތގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ވާޖިބުތަްއ 

 އަދާކުރުމަށް އެޅޭނެ ހުރަހަަކށްޓަކަިއވެސް މިމާއްދާާއއިމެދު ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން

 11ވަރަށް ފުންކޮށް ފިސްނައި ަވޑަިއގަންނަންވާނެކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި 

ވަނަ މާއްާދގޮތަްށ  11ވަނަ މާްއދާ ގުޅުންހުރި މާއްދާައކަށްވުުމން  12ވަނަ މާއްދާާއއި 

ނޑު އުންމީދުކުރަން. ެއހެންކަމުން މިމާއްދާއަށް  އިޞްލާހު ކުެރވޭނެކަމަށް ައޅުގަ

ޙުވެްސ އަދި ޑްރާފްްޓަގއިާވ ގޮތަްށވެސް ާތއީދު ނުކުެރވޭީތ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާ

ނޑަށް  މިވާހަކަ ދަންވާލުމުެގ ފުރުަސތުގެ ބޭނުންހިފަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ



ހީވަނީ ހަމަ މިހާރު މިމާއްދާ އޮތްގޮތަށް ދާނަމަ އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސަްއކަތަށް 

މެން މިދާންއުޅޭ މަންޒިލަކަށް ވަރަށްބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް އެޅޭނެއޭ. ައޅުަގނޑު

ވާޞިލުވުުމގެ ފުރުސަތެްއ ނުލިބޭނޭ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މަނިކުފާނުގެ 

އިތުބާރެއްނެތްކަުމގެ ނުވަތަ ިރޔާސަތުގެ އިތުބާރެއްނެތްކަުމގެ ވޯޓަށް އެހުުމގެ މައްސަަލ 

ނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭީތ  އަޅުަގނޑުމެނަށް އޮންނާީނ ފެންމަތިވެފައިކަމަށް ައޅުގަ

 ހަކަދަންަނވާލުމުގެ ފުރުަސތުގެ ބޭނުންހިފީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެވާ

 

ނުޑ ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާޭލގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ، އަުޅގަ

 އަޙްމަދު އާޠިފަށް، އާދެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސުވާލުކުރުްއވަފާނެ އެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިވަަޑއިގެންެނވި ތަންޮކޅެއް ފަހުން އެހެންނަމަވެްސ 

އަޅުަގނޑު އޭނަ އެިދވަަޑއިެގންނެވުމުން އޭނައަށް މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މިމާއްދާއަްށ 

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިުިފަިއވާ މެންބަރަކަށް އެޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވެވަަޑިއގަންނަވާތީ. 

 ތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު އާޠިފު.އާދެ މާލޭގެ ޢިއްޒަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑަށް ފެނިެގންދަމިދަނީ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

އަޅަިއގެން މިއުޅޭ އައިނު ކުލަ ވަރަށްބޮޑަށް ބަދަލުެވގެންދާތަން މިތަނުގައި ވަރަށްބޮޑަށް  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނު އެޅީާމ މަންޒަރު ފެންނަގޮތް ބަދަލުވެގެންދާ ވާހަކަ، ދެކެވިއްެޖ، ަވކި ައއި

އަޅުަގނޑު އަަވސްކުރަްނވެގެްނ އައިނެއް އަަޅއިގެ ިމއަދު ައީއ، އެހެންކަމަށްޓަަކއި 

ވަނަ މާއްާދއަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާހު ފާސްނުވުމުން ޑްރާފްޓަށްވެސް  15އަޅުަގނޑު 

ނޑަށް ފެނި  ގެންދިަޔއީ މިދިޔައީ މެޖޯރިޓީން ވޯޓްެވސް ދިނިން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ލަސްކުރުމުގެ ައއިނެއް އެުޅއްިވތަން ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވާނީ، އާންމުގޮެތްއގައި 

މިތާ ވާހަކަދެކެވެނީ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ މީހުންނޭ މިމަސައްކަތް ލަސްކުރަންއުޅޭ ބަައކީ 

ށް އިފިފައިހުރީ، އެކަހަލަ މާނައެއް ދޭހަާވކަހަލަ ގޮތަކަށް ގިނަ ވާހަކަ އަޅުަގނޑަ

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅަގނޑަށް ހީެވގެން މިއުޅެނީ ެއޮގތަކަށް ނޫނޭ މިކަން 



ހިގަިއގެން މިއުޅެނީކީ. ަބއެއްޭބފުޅުން ކުރީދުވަހުގެ އިޞްލާޙު ހަމަ ހުށަހެޅުމާއި 

އެީކގައި ހަމަ އޮްތގޮތަށް ފާސްކޮށްލަންވެސް ވާހަކަދައްަކވާފަިއ އެހެންނަމަވެސް 

ފަހުން ވިސްނާލަްއާވފައި މިވިދާޅުވަނި އަދި މުޅިން ރަނގަޅަކަށްހެނެއް އެއްުދވަސް

ނޑަށް ވިސްނެީނ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭ  ހިއެއްނުެވއޭ، ތިމަންނަެއކޭ އެެހންވީމާ އަުޅގަ

ވަގުުތަގއި މާބޮޑަށް ވިސްނާނުަލއްަވއޭ ގިނަ ބޭފުޅުން ތިއްަބަވނީ. އަޅުަގނޑުމެން 

ނީ އެއިޞްލާޙު ލިބުނީމަ ޭއތި ކިޔާ ެއއާމެދު ގިނަފަހަރަށް އިޞްލާޙެއް މިހުށަހަޅަ

ވިސްނައި ކިހިނެއްބާއޭ މި ރަނގަޅުކުެރވޭނީ ކޮްނގޮތެއްާބއޭ ހެދޭނީ އެކަހަލަގޮތްތަކަށް 

ވިސްނުމަށްފަހު އެހެން ހަދަނީ. އެ ހެންނަމަވެސް މާބޮޑު ިވސްނުމެއްނެތިވެސް ބަެއއް 

ފެނިގެން މިދިޔައީ.  ބޭފުޅުން އިޞްލާޙަށް ފާސްކޮށްލަން ހުށަހަޅުއްވާކަންެވސް

ނޑު އަދި އިޞްލާޙެއް  12ކޮންމެއަކަސް މިއަދު  ވަަނ މާއްދާއިން އަުޅގަ

ނޑު  ހުށައެއްނުެވސް އަޅަން، ާތއީެދއް ލިބުނު ނަމަވެސް އިނގޭތޯ. އަދި، އަުޅގަ

އަދިވެސް މިހުރީ ހަމަ އަވަްސކުރުމުގެ ރޫޙެްއގަިއ. އެހެންވީާމ މިއިޞްލާޙު 

މަ އިޞްލާޙު ދެން އަބުރާ ގެްނދިއުމެކޭ ނުދެންނެވޭނެ ހުށަނާޅާނަމޭ ހިތަށް އަރަނީ ހަ 

ނޑު ދަންަނވާލީ.  އެހެންނަމަވެސް އިޞްލާޙު ހުަށހަޅަން ގަސްދުނުކުރާވާހަކަ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ގުމުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެްއ ނެމިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ    

 އުޞޫލެއް މި ަގާވއިދުަގއި އޮުތމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑު  މެންަބރު ލުބުނާ ުމޙަްނމަދު 

 ދެކެން މިގޮތުން އިތުބާރުނެތްަކމުގެ މައްސަލަެއއް ހަމައެކަނި މިހުށަހެޅެނީ  ޒާހިރު ުޙސަިއން 

ގެ ގަާވއިދާއި ޚިލާފަށް މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚިލާފަށް ނުވަތަ މަޖިލީހު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢަމަލުކޮށްފި ޙާލެއްގައި ހަމައެކަނި، މިގޮތުން ސ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު  12އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވަނީ ިމގަާވއިުދގެ 

ނޑަްށވެ ސް ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި އޮތްގޮތް ަވރަށް ރަގަޅުކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑވެްސ  މިމާއްދާ ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޮްތގޮތް ވަރަށް ފުރިހަމަކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ



އެވާހަަކ ދަންނަވާލާ ޑްރާފްްޓގަިއ އޮްތގޮތަށް ާތއީދު ކުާރތީ ެއވާހަކަ ދަންވާލީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިފަަދިއން ކުރީ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅު ރަީއސުލްޖުުމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު   ގަ

ނޑު ހިތަށް މިގެންނަން  ަޖމީލުهللا ފަތުޙު  އެމާއްދާާއއި ބެހޭގޮތުން ވާަހކަދެކެވުނުއިުރަގއި އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ ަވކި ޙާލަތްތަެކއް. އޭގެން ެއއް ޙާލަތާިއ ބެހޭގޮުތން މިހާރު އެްއވެްސގޮތެްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަނީ އެހެން ޙާލަތެއްގެ ވާހަކަ ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ފާހެއްނުވި. ދެން، މިއަން

ނަގާވާހަކަ. އާދެ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަންތައްވެސް މީގަ ޮއންނަންޖެހޭނެހެން. ދެން، 

އަޅުަގނޑު އަަޅިއގަންނަ ދެނުކުތާއެްއ ފާހަގަކޮށްލާނަން އެުެއީ ިމއާ ބެހޭގޮތުްނ 

ތައް ހުށަހަޅުްއވާ ބޭފުޅުން އިޞްލާޙު ވާހަކަދެކެމުން ދާއިރުަގއި ނުވަތަ އިޞްލާޙު

ހުށަހަޅުއްވާއިުރަގއި ވިސްަނވާލެްއވުމަށްޓަަކއި، އާދެ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ 

އަޅުަގނޑަށް މިހާރު އެފުރުޞަތު މިހާރު ހިނގައްޖެ. ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ އައީމަ ދެން މި 

ނޑުމެ ން ވާހަކަދަްއކާ ނިންމާލަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ

ފާސްކޮށްފައިއޮތް ގޮަތއް ދާއިުރގައި ފުރަތަމަ އެއްފަހަރު އިްޞލާޙު ޑްރާފްޓާ ބެހޭގޮތުން 

ވާހަކަދަްއކާފައި އަނެއްކާ ގޮްތތަކެއް އަނބުރާ ފޮނުވާަފއި ދެވަނަ ޑްރާފްޓް ައއިމަ 

އެއަްށވެސް ވާހަކަަދއްކާަފިއ ފާސްނުވެއްޖެިއވިްއޔާ އަެނއްާކވެސް ވާހަކަަދއްކާަފއި 

ނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެޭވ  .ފޮނުވާލުުމގެ ުއސޫލެއްަގއި މިއުޅެނީ  އަނެއްާކވެސް އާދެ ައޅުގަ

ނޑަށްހީވަީނ  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި މިބުނާ ތުޙުމަތުތައް އަުޅގަ

ވަރަށް ތަފާތުލެވެލް ތަކެްއގެ ތުޙުމަތުތަކެއް އެބަުއޅޭހެން ެއހެންވީމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

ތުކުެރވޭ ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ އިުތބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯެޓއް ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ތުޙުމަ

ނަގަފައި އޭަނގެ ބަދަލުގަިއ އެހެންރައީސަކު ައޅުަގނުޑމެން ހޮވީމަ ކަމުދާނެބާއޭ 

އަޅުަގނޑު ހިތަްއއަރަނީ. ޤާނުނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއް އެނގޭތޯ. 

ހޭހެން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިާދ އެހެންވީމަ އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ އެތަފާތު ކުރަންޖެ

ޚިލާފުވުމުމާވެސް އެއީ ަގާވއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ތަރުޖަމާކުރުން އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން އެާއ 



ނޑަށް ހީވަީނ ކޮމިޓީއެްއގެ ތެރޭގައި ނުވަަތ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަވެސް  ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ގެ ރައީސަށް ދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ޚާްއޞަ މަޖިލިސް

ނުވަތަ ރިޔާސަތުަގއި އިންނަާވ ބޭފުޅަކު ކަންތައްކުރެްއވި ވާހަކަދަްއކާ ކަމަށްވަންާޏ 

އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ ތަންކޮޅެްއބޮޑު ތުޙުމަތެއްހެން. އޭެގ ނަތީޖާއަކަށްވާންޖެހޭީނ 

ނޑެދކެނީ. ދެން މީގެ  ހަމައެކަނި އިތުބާރުނެތްކަމުެގ ވޯޓެއްނެގުެމއްނޫންހެން އަޅުގަ

ތައް ބުނެފައި މިއޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިާދ ޙާލަތް

ޚިލާފުވުން ނުވަތަ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކަށް ކޮންމެވެްސ 

ނޑު ހިތަށް އަާރ ދެން އެންމެރަނގަުޅ  ކަހަލަ ވަޔަލޭޝަެނއް. ދެްނ އަުޅގަ

 1ލަ ބަހުސަށް އަިއސްގެން އުޭޅއިރުަގއި މި އެހެންނަމަވެސް ފަހަރެއްަގއި އެ މައްސަ

ސަބަބު ނޫނުުް އެހެން ސަބަބަކާހުރެުެވެސް ައޅުަގނޑުެމން އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ 

ވޯޓަކުން އެމީހަކު ދުރުކުަރން ޤަސްދުކުރެވިދާނެ ކަންޭނނގެ. އެހެންކަމަްށވަންޏާ 

ެއއަްށ އެހެންހުންނަ އެހެންކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަެވސް ކޮންމެެވސް ވަރަކަުަުަށް 

އިޝާރާތްކޮށްލުން ައޅުަގނޑަށްހީވަނީ ބޭނުންތެރި ކަމެއްހެން. މިސާލަކަށް 

ނޑުމެން އެފަދަ ިއތުބާރަކާ ެއއްކޮްށ ހޮވާފަިއ  އަޅުަގނޑުމެން އެކްސްެޕކްޓްުކރަނީ އަުޅގަ

އިންނަވާ ބޭފުަޅކު އޭނާ ަމޖިލީހުގެ ކަންތައްަތއް ގެންެދވުމުަގއި ލަާޔގަތްތެރިކަާމ 

ކީަގއި އޭނަައށް ކަންތައްތަްއ ކުެރވެންއޮްތ އެންމެފުރިހަމަގޮތަކަްށ ޤާބިލިއްޔަތުކަމާއެ 

ގެންދަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ކަންދިމާވެދާނެ، ެއކަހަލަގޮތަަކށް ކަންތައް ނުކުެރްއޭވ 

ބޭފުޅެއްކަމަށްވަންޏާ ރީތިގޮަތަކށް އަޅުަގނޑަށްހީވަނީ އެބޭުފޅަކު އެތަނުން ދުރުކޮށް 

ނޑުމެންނަށް އެހެންމީހަކު އިސްކުރުންެވްސ އެ ީއވެސް ެއއްސަބަބެްއަކމަށް އަޅުގަ

ބެލިދާނެހެން. އިތުބާރުނެތްކަމޭ ބުނާއިރުަގއި އެކެަޓގަރީތަކަަކށް ދެން އެކި ިޢއްޒަތްތެިރ  

މެންބަރުންތޯ ނުވަތަ އެޭއ  21މެންބަރުންތޯ  51އެއް މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުަރއްވާ 

ނޑު ެއްއޗެއް މާބޮަޑކަށް ނުދަން ނޑު ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ ނަާވނަން. ދެން އަޅުގަ

މިހިތައްއަރަނީ ކޮންމެެވސް ިޢއްޒަތްތެރި އެއްމެންބަރަުކ ވިާދޅުވި ިމވާހަކަދެެކވެނީ ވަިކ 

ނޑުެއއަށް ކޮންމެހެން  މީހެއްގެ ވާހަަކެއއްނޫނޭ އިްނސްޓިޓިއުޝަނެްއގެ ވާހަކަ ައޅުގަ



ނޫްނ ޖަވާބެއް އެރުވުެމއް ގޮތަަކށެއްނޫން ނުވަތަ ދެބަްސުވމުގެ ގޮަތކުންވެސް

ނޑުދެކެނީ މީހަމަ އެ  އަޅުަގނޑުހިތުން މިއީވެސް ިވސްނާލަންޖެހޭ އެއްޗެއްހެން. ައޅުގަ

މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ އިންިޑވިުޖއަލް މީހަގެ ވާހަަކއޭ މިދެކެެވނީ. އެމީހާ ބަދަކޮށްފައި 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  އެހެންމީހަކު އެމަާޤމަށް އިސްކުާރއިރުަގިއ 

ވެސް ޙާލެއްަގއި ބަދަލެއްނާދެ. މީވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު އެއިންސްޓިިޓއުޝަނަކަށް ެއއް 

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސގައި ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓް ނުަވތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑު ހަަމ  ނޑުމެން މިތާނގައި އަުޅގަ ނިސްބަތްކޮށް ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި އަުޅގަ

މި ދެނުކުތާއެއްވަރަށް  ޚިޔާލުކުރެވެނީ ހަމަ ޢިއްަޒތްތެރި އެއްމެންބަރެކޭ. އާދެ 

އަޅުަގނޑު އެންމެބޮޑު ެއްއކަމަކަށް ފާހަގަކުެރވެނީ އާެދ އެއީ ެއއްނުކުާތއަކަށް 

މިދެންނެވިހެން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވުމަކީ ަގާވއިދުތަކަްށ ހުރުމަތްތެރިނުހިއްތެވުން 

ނަޑށް ފެންނަނީ. ދެ ކަމަށް ން ބައެްއ އެއަްށވުރެ ތަންކޮޅެއްޮބޑު ތުޙުމަތެއްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުެވސް އެހެން ހުރި އަކުރުަތއް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެއބަވިދާޅުވޭ އަުޅގަ

ކިޔާލާއިުރަގއި މިހާރު މިއޮތްގޮތްވެސް ގޯހެކޭ ނުދެންނެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު 

ނޑުމެންނަށް ތަަޞއްވުުރ ކުރެވޭ ސިނާިރއޯައީކ  މިއަންނަ ގޮތުންިވއްޔާ އަުޅގަ

ަލ ހުށަހަޅުއްަވއިފި ކަމަްށވަންޏާ ެއމައްސަލަ މައްސަަލއެްއެގ މިތުޙުމަތުގައި މައްސަ

ުެއްެގގޮުތގައި އަންނަ އިރުަގއި ޭއގެ މާނައަީކ  ގޮތުަގއި މިއަންނަނީ. އާދެ ަމއްސަލައެ

ނޑަށް ިވސްނޭގޮްތ  މުޅިމަޖިލީހުގައި ބހުސަުަކަްށ އަންނާނެކަމަށް. ެއއީ ައޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ. މިހާރު މައްސަލަ ހަމައެކަނި ފެނޭ ުނފެނޭ ވޯޓަކުންނޫންހެ ންުް  ައޅުގަ

މިޑްރާފްޓްކުރެވިފައި އޮތްގޮތުްނ މިއަންނަނީ ފުލް ޑިބޭޓަކަށް ދާންޖެހޭ. އެއީ މި މާއްދާ 

ޑުރާފްޓްކުރި ރޫޙުަގއި ޮއންނަނީ އެގޮތަށް. މިހެން މިދަންނަވާލަންޖެހޭކަމަކީ 

އިންނަވާ ބޭފުޅަުކ އެވާހަކަެދކެވޭ ޖަލްާސގައި އޭަނގެ އަމިއްލަ ދިފާޢުަގއި ރިޔާަސތުގައި 

އެބޭފުޅެްއގެ އަމިއްލަ ިދފާޢުގައި ވާހަކަ ެދއްެކެވމުގެ ޙައްުޤއޮންނަވާހަކަ. 

އެހެންވެއްިޖއްޔާ ޭއގެމާނައަީކ ހަމަ ސީދާ އެންްކަވޔަރީ ދެންމިކަމާއި ބެހޭ ގޮތުްނ 

ޑައިރެކްްޓކޮށް ފުލޯރގައި އަްނނަ ސުވާލުޖަވާބު ދިފާޢު ތުޙުމަތު މިކަހަލަ ޕްރޮސެސް 



ދަނީ އިނގޭތޯ މިހާރު. އެހެންވީަމއި މީތޯ އެންެމ ރަނގަުޅގޮތަކީ ުނވަަތ އަކަށްމި

ބައެއްބޭބޭފުޅުން އިޝާރާތްުކރައްވާ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ތަޙުޤީޤެއްގެ ެލވެލްައކަށް 

ކަމެއްދާންޖެހޭ ކަމެއް އޮވެާދނެ އިނގޭތޯ. ދާއިރު ހަމަ އެކަނި އިތުބާރުނެތްކަމުެގ 

ނުޑ އެންެމ ވޯޓަކަްށވުރެ ބޮުޑކަމަކަށް ވުންވެްސ  ެއކަށީގެްނވޭ. ެދން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަނގަކޮށްލާހިއްވާ އެްއޗަކީ ިމހާރު )ޅ( ގައި މިއޮތް  ފަހުނުކުތާއަކަށް އަުޅގަ

ނުވަތަ އެންމެ ފަހުބައިަގއި މިއޮންނަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަަކށް މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު 

ޖެހޭނޭ. ނެތްކަމަށް ފާސްވީ. ފާްސވެއްިޖއްޔާ އެބޭފުޅަކު ިއޞްތިޢުފާ ދެއްވަން

އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ އެއަްށވުެރ ސީދާ ޙައްލެއް އޮންނަންޖެހޭނޭ. އެއީ އެބޭފުޅެްއގެ 

ނޑުމެން ބޮޑަށް މިމައްސަލަައީކ  ބަދަލުގައި އެހެންމީހަކު ހޮވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އިތުބާރުނެތް ކަމަށްވަންޏާ ދެން އެއިޞްތިޢުފާއަށް ލިންކް އަޕްވާން ޖެހޭނެބާއޭ. ެއއީ 

ގެ ހިތަށްވަންަނ އެްއޗެއް އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނި ޕްރޮސެސްއަީކ އަޅުަގނޑު 

ހަމައެންމެފުރަތަމަ ފަށައިގެންިއރުވެސް ނަންތަކެއް ހުށަހެޅި އެހެންބޭފުޅަކު ހޮވާހަދަނީ 

ނަޑކަްށ  ހިޔެއް ުނވޭ އެހާ  އިތުބާރު ދެްއވުމާއި ނުދެްއުވމާއި ެއއީކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ހަމަދާންވީ ސީދާއެބޭފުަޅުކ މުހިންމުކަމަކަށް ވާންޖެހޭނޭ. އަުޅގަ

އެމަޤާމުންވަިކވެ ވަިކކޮށް  އަދި އޭނަގެ ބަދަކލުަގިއ އެހެން ބޭފުޅަކު ހޮވުމޭ 

އަޅުަގނޑު ހިތަުަްއއަރަނީ. ދެން ރީތިގޮތެއްކަންޭނގެ ޢިޞްތިޢުފާ ދެންވަން ދެންނެވުން. 

ގެ އެއީދެން ތަންކޮޅެއް ތަުޙޒީުބ ގޮތެއްއވެސް ކަންޭނގެ. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު 

ހަމަ ވިސްނުމުގަިއ އަންނަނީ ހަމަ ވީހާވެސް ސީާދގޮތަކަށް  މިކަންތައް ޙައްުލކުކުރުން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

މެންބަރުން. އާދެ ކޮޅުމަޑުުލެގ  72ޖަލްސާޔަށް މިވަގުތު ވަަޑިއގެން ތިއްެބވީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަރުވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ ރަޝީދު ޙަސަނަށް ފުރުޞަތު 

 

ނުޑ މިފުރުޞަތުގެއ  ބޭނުންކުރާނީ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން   އަސަލާމް އަލަިއކުމް އަުޅގަ



 މިކުރެވެމުންދާ  ބަހުސްުްގައި އަޅުަގނޑުދަންނަވަން ބޭނުން ދެތިން ނުކުތާއެއް  ރަޝީދު ޙަސަން 

ފާސްކުރުމަށް މީގެ ކުރިްނ  ދަންނަވަން. އާދެ މިގަާވއިދުގެ ދެލިކޮޕީ އޮތްގޮަތއް ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހަށްވަނީ ހުށަހެޅިފައި. އަދި ވަރަށް ޢިްއޒަތްތެރިބޭފުޅަުކ އެކަން ހުށަހެޅުްއީވވެްސ 

ވަރަށްގިނަބޭފުޅުން އެކަމަށް ތާއީދުކުރެްއވި ާތއީދުކުރެްއވި ބޭފުޅުންގެތެރޭަގއި ވަރަްށ 

މިހާރުހީވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުްނވެސް ހިމެނޭ. އާދެ، ނަމަވެްސ އަޅުަގނޑަށް 

މިއޮިއވަރު ބަދަލުވުުމގެ ތެޭރގަިއ އެބޭފުޅުްނގެ ފިކުރުފުުޅވެސް ބަދަލުެވއްޖެހެން. 

އަޅުަގނޑުހިަތއްއަރަނީ ހަޤީޤަތުގަިއވެސް މިއީ ރަނގަުޅަކމަކަށްވެދާނޭ. ސަބަބަކީ 

ކުރިންއެބޭފުޅުން ފިކުރުފުޅު ގެންގުުޅްއވިގޮާތއި މިހާރު ފިުކރުފުޅު ގެންުގޅުްއާވގޮތާިއ 

ނޑަށް ހީވަނީ މިމަޖިލީހަކީ ތަ ފާތުވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަކަށްވެދާނެ. އާދެ، އަުޅގަ

ވަރަށްބޮޑު މަސްއޫިލއްޔަެތއް އެޅިަފއިވާ މަޖިލީހެއްހެން. މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅޭކަންތައްތަކާއި މަޖިލިްސ ކުރިމައްޗަށް ގޮތެއްނިންމެވުަމށް ގެނެވޭ ކަންަތއްތަކަީކ 

މުގެކުރިން  ވަރަށްރަނގަޅަށް އެހުށަހެޅިފަިއވާ އެާއއި މެދު ގޮތެއްނިންމު

މައްސަލަާއއިމެދު ރިޢާޔަތްކޮްށ ހަދަންޖެހޭނެ ކަންކަން. މަޖިލީހަށް  ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަތައް ހަމައެކަނި ކިާޔލުމަކުން ނުފުދޭނެ. އެހުށަހެޅޭ މައްސަލަފާސްވުމުުުން  

ވިސްނާ ނޫނީ ނުވުމުން ނިކުންނާނެ  ނަތީޖާއާއި މެދުވެސް އެބޭފުޅުން  

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ކުރިން މިދެންނެވިހެްނ  ވަަޑއިގެންަނވަން ޖެހޭނެ. ައޅުގަ

މުޅިގަާވއިދު އޮތްގޮަތއްުް ާފސްކުރަން ހުށަހެޅިބޭފުޅުން ެއކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގަިއ މި 

މާއްދާތައް ވިދާުޅވެފަެއއްުނވޭ. ނަމަވެސް އެބޭފުޅުންނަްށ މިހާރު ވަގުތުުުވުުމގެ 

މިއޮިއވަަރށް މިއަިއ ބަުަދަލުގެ ސަބަބުން އަލުން  ިމގަާވއިުދ  ސަބަބުން ނޫނިއްޔާ

މުރާޖާކޮށް ވިސްނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައި ގަްތކަމީެވސް ހަޤީޤަތުގައި ވަރަށް 

ރަނގަޅު ެއކަމާއިމެދު އުފާުކރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. އަދެ، 

ގައިެވސް ދެަވނަ ވުސްނުމަކަށް ދިއުމަށް އަޅުަގނޑު މިހިރީ ވަރަށް އުފަލުން  ހަޤީޤަތު

ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ަވގުުތ ލިބިވަަޑއިގަްތކަމާއި ދޭތެޭރގައި. ދަންނަވަން މިއުޭޅ 

އެްއޗަކީ އެްއޗެހި ވިދާުޅވާިއރުގައި ަބއްލަވަންުް އެބަޖެެހއޭ ޭއގެން ނިކުންނާނެ 



ނޑުމެން ކަމެއްފާސް ކުރުމުން އޭެގއިން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަީކ  ނަތީޖާއާމެދު. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކުރަންއުޭޅ ކަންތައްތަކަށް ފަހިކަމާއި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް އަޅުގަ

އިތުރުފައިދާ ލިބިދޭ ކަންކަން ކަމަށް ބަލަންޖެހޭ. އެގޮތަށް ނުބައްލަވާ ހަމައެކަނި ވަިކ 

ބަޔަކު ެއގޮތަށް  ތާއީުދ ކުރަްއވާތީ ނޫނީ ބުނީތީ ތާއީދުކުރަްއވާބޭފުޅުން

ނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް މުސްތަ  ޤުބަލުގައި ނޫނީ އެއަަދދު މަދުވެގެން ދިއުަމކީ ައުޅގަ

ނޑު ެއއްެޗްއ  އެދޭކަމެއް. އާދެ، ދެން  ހުށަހެޅިފައި އޮތްމައްސަލަާއއި މެދު އަޅުގަ

މެންބަރުން  51ދަންނަވާލާނަން. އެއީ މަްއަސލައަކީ މިހާރު މީގައި މިބުަނނީ %

ދެކޭ. ައޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ އަދުލު ކަމަކަށް ހުށަހޭޅީމަ އެއީ މާަމދު އަދަ

އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުަގއި މިތުޙުމަތުކުރުމާއިމެދު އަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުަގ 

ގެންގުޭޅ ުއސޫލުތަކާިއ މެދު. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ކަެމއްަގިއ ތުޙުމަތު މީހަކާއި މެުދ 

ނޑުމެން ޢަދުލު އިންޞާ ފު ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެވުނީމަ ޢާންުްމު އުސޫުލގައި އަުޅގަ

މިގެންގުޅޭ ުއސޫލުަގއި އެަބޖެހޭ އެ ތުޙުމަތުން ބަރީއަވުުމގެ ފުރުޞަތުވެްސ 

އެމީހަކަށްދޭން. އެހެންވީމާ، އެކަން އޮންނަންޖެހޭނެ. އަިދ އަނެއްކަމަކީ ކަމަާކއި 

ތުޙުމަތު ކުރެވުނީމަ، ބަލާކަށް ނުޖެހޭ އެ ތުޙުމަތު ކުރުމުގައި ބަިއވެިރވީ ކިަތްއ 

އް. ހަޤީޤަތުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމު ކުރާއިުރގައި. ާރއްޖޭަގއި ޢަދުލު މީހުންކަމެ

 11އިންޞާފު ޤާއިމުކުރާއިުރގައި ނުބަލާ އެކަމާއި މެދުގައި އޭަނއާއި ތުޙުމަތު ކުރީ 

މީހުންތޯއެްއ، އެންމެ މީހަުކވެސް ކަމަކާިއމެދު ތުޙުމަތު ކޮށްފިއްާޔ  51މީހުންތޯއެއް، 

ަގންޖެހޭ. މީގައި މިދައްކަނީ ވަރަށްބޮޑު ވާހަަކއެއް ިމ އެކަމެްއގެ ޝަރީއަތް ހިން

މާއްދާގައި. މި މާއްާދގައި މިުބނަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސުގެ ިއތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު 

ނަގާނީ އޭނަ ޤާނޫނުއަސާީސ އާއި ޚިލާފުވިކަުމގެ ނޫނިްއޔާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިާދއި 

މީހުންނަން ފެނިއްޖިއްާޔ  51ޚިލާފުވި ކަމުގެ މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ވާނަމަ 

އެމައްސަަލއެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް. މީގައި މުހިންމު ވާހަކަައީކ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޚިާލފުވެއްޖިްއޔާ އޭނަގެ ަމްއސަލަ ހަމަ މަޖިލީހަށް 

ގެންނަންޖެހޭނެ. ގެނެސްގެން އެކަމާއިމެދު ގޮތެއް ިނންމަންޖެހޭނެ. އެއީ ދެ 



ނޑުމެން މުޅި މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ޙައްެޤއް ސަބަބަކަށްޓަ ކަިއ. އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓަވާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނުައސާސީ ާއއި ޢަމަލުކުރަްއާވ 

ފަރާތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާިއ އެގޮތުަގއި ދެމިހުންނަވާނެ ބޭފުޅެއްކަން. އެހެންވީމާ، 

މަޖިލީހުގެ ރައީަސށް ނުނީުަ ރިޔާސަތަްށ އެތުހުމަތުން ބަރީއަ ވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނޑުމެން  2ލިބިުިވަޑައި ގަންނަވަންޖެހޭނެ.  ވަނަ ކަމަކީ އަޅުަގނަޑަކށް ނުފެނޭ އަޅުގަ

ކުރާ ސަމާސާއެްއގެ ގޮތުަގިއ ހަމަ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ކޮންމެވެސް މީހަކު 

ގެ މީހުންގެ މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް. އެކަހަލަ މީހަކުވެސް ހުރެދާނެ ކަންނޭނ

މީހުން އެގޮތަށް ދުށުމަކީ  51ތެރޭގައި ތަފާތު މީހުން ތިބޭ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ %

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިދަންނަވާ ގޮތައް އޮތް ސޭފްޓީނެޓެއް. އެހެންވީމާ، 

އެމައްސަަލއެއް މި މަޖިލީހަށް ގެނެވަންޖެހޭނެ. ގެނެސްގެްނ މި މަޖިލީހުގައި ބަހުްސ 

ނަޑކަށް އެްއގޮތަކަށް ނުފެނޭ އެކަން ކުޑަ ކޮމިޓިއަކަްށ ކުރެވެން ޖެހޭނެ . އަޅުގަ

ފޮނުވަިއގެން އެކޮމިޓީން ިނންމާ ގޮތަކަށް އޮންނާކަށް. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާީސއަށް 

ނަޑއެިޅގެން ވެރިން ޚިލާުފވީމަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ ުއސޫލު އޮތީމަ. އެކަްނކަން  ކަ

މިދަނީ ފާހަގަކުރަމުން. ޭއގެ ހިިތ  ތަންފީޒް ނުކުރެޭވ ކަމުެގ ހިތާމަ އަޅުަގނޑުމެން

ނަތީޖާވެސް ދެކެމުން. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި މުޅި މައްސަލައާއި މެދު 

މަޖިލީހުން ވިސްނަވާއިުރަގއި އަދި މި މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ޑްރާފްްޓ 

ނުޑ ކޮމިޓީއަށް ދާއިުރގަިއވެްސ މިކަންމަމާ ވިސްނައިަވޑަިއގަތުން. އަ ުޅގަ

ނޑުެމން މި ފަށައިގެން މިއުޅޭ ދަތުރުގައި ކާމިޔާުބެގ  އުންމީދުކުރަނީ އަުޅގަ

އައްސޭިރއަށް ދިއުމުގެ ތަުޢފީޤް އަދި އެކަމުގެ ެކްއތެރިކަން އަޅުަގނޑުމެން 

 ދެްއުވން. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ވަަރށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. هللا އެންމެންނަށް ކީރިތި 

 

ނޑުމެން ކުރިަމއްަޗށް މިހާރު   ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ވަނަ  12ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  2ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްުް ކުރެވެުމން މިދާ ގަވާއިުދގެ  މެންަބރު ޒާިހރު އާަދމް 



ހަކަުފުޅ މާއްދާ އާިއ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންތަެކއްުް ތަފާތު ރޮގުރޮގުން ވާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ދައްަކންހުރި ވާހަކާއިަގއި ނުވަތަ ދަންނަވަން ހުރި ވާހަކާއިެގ  ދައްކަާވއިފި. އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑުބަެއއް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަލްއުސްތާްޒ 

ޖަމީލް ވިދާުޅވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި ޭއެގ އިތުރަށް ައޅުަގނޑަްށ هللا ފަތުޙު

ނޑަށްީހަވނީ މި ފުރުޞަތުގައި ެއއީ ފެންނަ އެއް ނޑު ދަންނަވާލުން އަުޅގަ ެޗއް އަުޅގަ

މުހިުިންމުކަމެއްހެން. އާދެ، އިތުބާރު ނެތްކަން ސާިބތުވެއްޖެކަމަށް ވަނީިވްއާޔ 

ހުސްއެކަނި މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ މަްއޗަކަށްނޫން ިއތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯުޓ 

ުް ނެގޭނީކީ. އަދި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ރައީ ނޑުމެންގެ ސުންނަްށވެސް ނެގޭ. އަދި އަޅުގަ

ޤައުމުގެ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓަށްެވސް އެކަން ޤާނޫނުަގއިޮއވޭ. ެއކަމަކު މީގައި ިމއިންނަނީ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް އެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނީ 

ލާފަށް މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ުނވަތަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި ޚި 

ޢަމަލުކޮށްފިކަމުގެ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤަކަްށ 

ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމުގެ ތުޙުމަތުގައޭ. ތުޙުމަތަކަށް ުހށަނެހެޅޭނެ. ތުޙުމަތަކަށް 

ެއީއ  ކުރެވެންޖެހޭނީ ތަޙްޤީޤެއް ފުރަތަމަ. މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އެނެގޭ ވޯަޓކީ

ޙުކުމެއް ެއއީ. އެހެންވީމާ، ތުުޙމަތަށް ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ފަހުގައި އޭނާގެ ަމއްޗަށް ކުްށ 

ސާބިތުވުމަށް ފަހުގައި އޭާނގެ މައްޗަށް އޭާނގެ މައްޗަށް ޙުުކމް ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، 

 މީހުން ހުށަހެޅިކަމުގަިއިވޔަސް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  11މީހުން ނޫނީ  51ތުޙުމަތަކަށް 

ވޯޓެއްަނގަން ހުށަހެޅިގެން ުނާވނެ. އަދި ހަމަ މި މާއްދާގަިއ އެބަޮއވޭ. އޭނަގެ މަްއޗަށް 

ރައީސުގެ މަްއޗަށް ކުރެޭވ ތުޙުމަތުން އޭނަ ބަރީއަ ވުމުގެ ދިފާޢުގައި އޭނަ 

ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތުވެްސ އޭނައަށް ލިބިދެއްވާފއި އެަބއޮތް. އެހެންކަމަށް ާވއިުރ 

ތަމަ ޙުކުމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެްއވެސް ަޤުއމެއްަގއި އޮތް ކަމެއްނޫން. ތުޙުމަތަކަށް ފުރަ

އެްއވެސް ޤާނޫނެްއގައި އޮތްަކމެއްވެސް ނޫން އެީއ. ތުޙުމަތު މައްޗަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް 

އެމީހާ ތަޙްޤީޤްގެ ރިޕޯރޓުަގިއ ނުވަތަ އެކުެރވޭ ތަޙްޤީުޤގަިއ އިޢުތިރާފް ވުމަށްފަހުގަިއ 

ވުމަށް ފަހުގައި އޭަނގެ މައްަޗށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ އޭނަގެ މަްއޗަށް ކުށް ސާބިތު



ނޑު ވާހަކަ އިތުރަށް  ނޑު ކޮންމެހެން އަޅުގަ ވޯޓެއް ނެގޭނީ. އެހެންކަމަްށާވތީ އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވަންހުރި ގިނަ ވާހަކަތައް މިދެންނެވިހެްނ  ދިގުކުރާކަށް ނެތިން. އެއީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަަކ ޖަމީލު ވިދާޅުެވއްޖެهللا އަލްއުސްާތޒު ފަތުޙުއް  . އެހެންކަމަްށވާތީ އަުޅގަ

ކުރުކޮށްލާނަން. ދެން މިއޮންނަނީ )ޅ( ގަިއ މި މާއްދާެގ )ޅ( ަގއި މިއޮންނަީނ 

ޖަމީލު ވިދާުޅެވސް ވެއްޖެ. އިސްތިޢުފާ هللا ހަމމިވާހކަުަ އަލްއުސްާތޒް ފަތުޙުއް

ޗަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނޭ. އިޞްތިޢުފާ ކޮންމެހެން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ. އޭނަގެ މައް 

ރައީސް އަދި ކޮންމެ މީހަކަށް ވިޔަސް އޭނަގެ މަތިން ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް 

ނެގިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ޙުކުެމއް ކުރެްއިވއްޖެކަމަށް ވަނީިވްއޔާ އޭނަ އެހެރީ އޭނަެގ 

ނޑުމެންގެ އިތުބާރާިއ  ނޑުމެން ރައީަސކު ހޮވީ ައޅުގަ ވަޒީާފއިން ވަކިކުެރވިފަިއ. އަުޅގަ

ންކަމަށްވަންޏާ އޭނަގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަްށވަނީިވއްޔާ އެ މަޤާމުގައި އެްއކޮށް. އެހެ

އިތުރަކަށް ދެނެްއ ނުހުރެވޭނެ. އެއޮީތ އެހިސާބުން ނިމުނީ. ވީމާ، މި މަޖިލީހުަގއި 

ނުޑ  ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމުަގއި އެބަ ވިދާުޅވޭ ައއިނުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 ނގިއްޖެ. އައިނު ނަަގިއވެސް ފާނަން އެ 

 

 އަޅުަގނޑު އެދެން މަޢުޟޫުއގައި ާވހަކަ އެހިސާބުން ދެއްެކވުމަށް.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 އާދެ، ައޅުަގނޑު މިދައްކަނީ ަމޢޫޟޫއަށް، މަޢުޟޫޢުއާ ޚިލާފަކަށްނޫން  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ 

 ރެވޭެނއޭ ައޅުަގނޑު ިމދަންނަވަނީ އެއީ މިދައްކަނީ. ތުޙުމަތަކަށް ޙުކުމެއް ނުކު މެންަބރު ޒާިހރު އާަދމް 

ނުވެވޭނެ ކަމެއް. އެމީާހގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިުތވުމަށްފަހުގައޭ އެ ޙުކުމް ކުެރވޭނީ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެުެްއ ނެގުމަކީ ެއއީ ޙުކުމެކޭ. އެ ޙުކުމް ނުކުރެވޭެނޭއ 

 ތެރި ރަީއސް. ތުޙްމަތެއްގެ މަްއޗަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތް

 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކަފުޅު ވީހާެވސް ބޮޑަށް މަުޢޟޫގައި ހިފެހެއްޓުްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު އެދެން. ހަމަ އެާއއިެއކީަގއި ޖަލްސާަގިއ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު 



ންނަވާ އަތޮޅުގެ ނަމާިއ ބޭނުންކުރައްާވއިރު އެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު ހިމެނިވަޑަިއގަ 

އެުކގައި ނުވަތަ ތަމްސީލު ކުރައްވާ ދާއިާރގެ ނަމާއި އެުކ ގެންނެވުންވެސް ެއީއ 

އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާކަމެްއ. ދެން 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއުރަވނީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 މަދު ޙުސައިނަށް. މުޙަން

 

ނޑު هللا ` އަްއސަލާމްޢަލައިކުްމ ވަރަޙްމަތު މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ   ވަބަަރކާތޫ. އާެދ، އަުޅގަ

 އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ޤަސްުދކުރީ މިހާރު މި ބަހުސް ކުރެވެމުންދާ މާއްދާގެ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ުޙސަިއން 

އި ހިމެނޭ މަރުޙަލާ ތަކުގެތެރެއިން ވަކި ާޚއްޞަ މަރުޙަާލ މައްޗަށް ވިސްނާލާފައި މީގަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަާކއި ދޭތެރޭގަިއ. އާދެ، މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ 

މަރުޙަލާއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ.  1ވޯޓެއް ެނގުމުަގއި ތަފާތު 

ަމއްސަލަ ހުަށހެޅުން. ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް.  އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކަށް ވަނީ އެ

އެކަމާިއ ބެހޭގޮތުން ަބއެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް ވާހަކަފުުޅ 

ދައްކަަވއިފި. ައޅުަގނޑު ޤަްސދުކޮށްގެންނެއް ނޫން ހުރީ ެއމަރުޙަލާ އާއި ބެހޭގޮތުްނ 

ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ނުވަތަ އެބަާއއި ބެހޭގޮތުްނ އެއްެޗއް ދަންނަވާކަށް. ެއހެން

ޤަސްދުކޮށްގެންހުރީ ެއ ހުށަހެޅެންވާ ގޮަތކަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ދެން ކަންތަްއ 

ނޑުގެ ޚިޔާެލއް ދަންނަވައިލަން. އާދެ،  ހިގަންވާނެކަމަށް ފެންނަގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

އާިއ  އެއީ މިހާރު މިއޮތް ަގާވއިދުަގއިވެސް އަދި ަގާވއިދާ ބެހޭ ެއ ގަާވއިދުގެ އެމާއްދާ

ބެހޭގޮތުން ލިޔުމަކުން ލިބިފައި އޮތް އިޞްލާެޙއް ޭއގަިއވެސް ެއކަހަލަ ކަމަކާިއ 

ބެހޭގޮތުން ވަކިެއއްެޗއް ވިާދޅުވެފައި  ނެތުމާއެކީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ 

ދަންނަވަން އުޅުނު ވާހަކަ ވަރަށް ތަފްސީފުކޮށް މީެގ ކުރިން ބައެްއ ބޭފުޅުން 

ނޑުެވސް  ދަންނަވާލަން އުޅުނު ވާހަކަ އަކީ ތުހުމަތެއްގަޭއ  ދައްކަަވއިފި. އަުޅގަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅެނީ. ތުހުމަތެއްަގއި ހުށަހެޅިއްޖެކަމަށް ވަީނވިްއޔާ މައްސަލަ ބެލުުމގެ 

ކޮންމެސް ކަހަލަ ނިޒާމެއް ަހމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެ. ެއައށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމޭވެސް 



ޅުެވވިދާެނ. އެއީ ކޮންމެ ގޮަތކަށް ވިދާޅުވިދާނެ. އެއަށް މަްއަސލަ ބެލުމޭވެސް ވިދާ

އެކަމަށް މުޙާތަބު ކުރިކަމުަގިއ ވިޔަސް ބެލޭނެ ގޮެތއް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެ. 

ނޑުމެން އެ ހުށަހަޅޭ މައްސަލައަކާ ދޭެތރޭގައި ވަރަށް ވިސްނުްނ  ޝައްެކއްނެތް އަުޅގަ

ނަން. ތެރިކަމާ އެީކގައި މި ަމޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރާަނން. ވާހަކަ ދަްއކާ

އެހެންނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ރަނގަޅަށް ޝަރަޙަކޮށް އޭަގއި ހިމެނޭ 

ޤާނޫނީ ނުކުރާތައް ދެނެަގނެ އަދި އެކަާމއި ގުޭޅޮގތުން ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ 

ކަންތައްތަެކއް ބަލައި ހޯދަންޖެހޭ ލިޔުމެއްވާނަމަ އެ ލިޔުމެްއވެސް ހޯދައި  މިގޮތުެގ 

ތައްތަެކއް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ އެ ަމރުޙަލާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މަތީން ކުރަންޖެހޭ ކަން

މަޖިލީހުން އިންތިޙާބުކުރެވޭ ޮކމިޓީއަކުން ނުވަތަ ހޮވޭ ޮހއްަވވާ ބަޔަުކ، ަކނަޑއަޅުްއާވ 

ބަޔަކު އެަބއި ފުރިހަމަ ކުރަްއވާފައި އެ ގެންަނވާ ރިޕޯޓަާކ ދޭތެރޭގައި މަޖިލީހުަގިއ 

ދައްަކވަިއ ދެން މަޖިލީހުން ގޮތެްއ ނިންމެވުން. އާދެ،  ބަހުސްކުރައްަވއި،  ވާހަކަފުޅު 

ނޑު މިދެންނެވި ތުޙުމަތަށް ހުށަހެޅުނު  1އެއީ  ވަނަ މަރުޙަލާއަކަށް ާވނީ. އާދެ، އަޅުގަ

މައްސަލަ ބެލުމާ ބެހޭގޮތުްނ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮްށ ބައެއްބޭފުޅުން ވާހަކަފުުޅ 

ންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ދައްކަަވއިފި. ޭއގެ ތެރޭގައި ހއ.ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

ސަމީރު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޖަމީލު ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ. އަދި އަޅުަގނުޑގެ ުކރިން ވާހަކަފުޅު ދަްއކަާވ هللا ފަތުޙު

ުުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައލްފާޟިލް ޒާ ހިރު އާދަމް ނިންމެވި ހުވަދުއަތޮޅު ެދކުނު

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އެބޭބޭފުޅުން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަރަްށ ތަފްސީލުކޮށް ވާހަކަފުުޅ 

ނުޑެވސް އެނުކުތާ އާދެ، އެމަްއސަލަ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް  ދައްކަވާަފިއވާތީ އަުޅގަ

ޤާއިމުކުރުމުގެ ނުކުާތއާއި މެުދ އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭުނން ވެގެން ފުރުޞަތަކަށް 

ވާހަކަ ދަންނަަވއިލާފައި ޝުކުރު އަދާުކރަމުން ނިންމާލާނަން.  އެދުނު

 ވަބަރަކާތޫ.هللا ވައްސަލާމްޢަލަެއކުމް ވަރަޙުމަުތއް

 

ނޑުވެސް ހަމަ ވާހަކަ ކުރުކޮށްުލމުގެ ގޮތުން  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ



 މެންބަރުން އަޅުަގނޑު ދަްއކަންހުރި ވާަހކަިއގެ ޙުލާސާ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި  މުަޙއްަމދު މަުޖދީ ިއބުާރހީމް 

ގެނެސްދެްއވާފަިއވާތީ ައއްުޑައތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފާ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ށ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ލުބުނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންުް ފާޅުކުެރއްިވ 

މި ދެލިކޮޕީގަިއާވގޮތަށް މިކަްނ ފާސްކުރުމަށް އެބޭފުޅުން  ކުރުން ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި

އެދެއްެކވި ދެއްެކވުމަށް އަުޅަގނޑުެވސް އެކަން ޤަބޫލުކޮށް އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ 

 ހާމަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.
 

 `. ައއްސަލާމްޢާލައެކުްމ. އާދެ، މިހާރު ބަހުސްކުރެވެުމން މިދާ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 ވަނަ މާއްދާއަށް އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ  12ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  2ގަާވއިދުގެ  ީފޤު އަުޙމަދު ޝަ

ނޑު މި ތެދުީވ. އާދެ، ޚުދުމުހުތާރު ވެރިަކމަށް ބާރުއެޅުމަށް ވާހަަކ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ގޮތުން އަުޅގަ

ދައްކަވަމުން ގެންަދވާ މެންބަރުން ވަރަށް ސާފުކޮށް މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ 

ފެނިވަޑަިއގެްނފައިވާނެ. ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ބާރާ ނުފޫޒުގެ ބޭނުން  މެންބަރުންނަށް

 ކުރުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރުން. އެކަން މިދަނީ ފެންނަމުން. 
 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވކި ެމންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވި ގޮތަކުން އެއީ ވަިކކަހަލަ  ރިޔާސަތުން ވާކަހަެދއްެކވުން:

ނުޑ ގޮތަކަށް  ގެންދަނީއޭ އެގޮތަްށ ބަދުނާމުކުރައްވާ ވާހަކަފުުޅ ނުދެއްކެވުން އަުޅގަ

 އެދެން.
 

 ދެން އެގޮތަށް ވާހަކަެދކެވޭ ކަމަށްވަންޏާ ދެންނެވޭނީ އެގޮތަށް. އެނޫން މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

ނޑަށް ެއކަން ފެނުނީ އަްޙމަދު ޝަީފޤް   . ގޮތަކަށް ނުދެންނެވޭނެ ެއވާހަަކއެއް. އެގޮތަށް އަުޅގަ

ދެން ދަންނަވަން އޮތް ވާހަަކއަކީ މަޖިލިސްގެ ަރއީސް ުނވަތަ އެހެްނވެސް ވެރިައުކ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޚިލާފު ވެއްިޖއްޔާ، ަގާވއިދާ ޚިލާފު ވެއްިޖއްޔާ އޭނާާއއި މެުދ 

ނޑަްށ ހީވަނީ އެީއ ހަމަ   ފިޔަވަޅު އެޅުން އެހާ ދަތި ުއނދަގޫ ގޮަތކަށް އޮތުމަީކ ައުޅގަ

އެ ވިދާޅުާވ ޚުދުމުހުތާރު ވެިރކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ކަްނކަން އިންތިޒާމު ކުރަން 

ބޭނުންވާގޮތް. ެއގޮތް ެއއީ އަޅުަގނަޑކަށް ތާއީދުކުެރވޭ ގޮތެއްނޫން. ައޅުަގނޑު 



ނޑު އެދެީނވެސް، ޑްރާފްޓް ކޮމެީޓއަށް އަޅުަގނޑު ޮގވާލަނީވެްސ  ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ތަަކށް ބާރާ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރަްއވާ ވެރިން އެކަންކަމުްނ ވީހާވެސް ުލއިފަސޭހަ ގޮުަ

ދުރުކުރެވޭނެ ގޮެތއް އޮތުަމކީ އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ ބާރު ގަދަފަދަ ގޮތެްއގަިއ 

އޮތުމަށްޓަކަިއ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކޭ. އެކަްނ އޮްނނަން ޖެހޭނީ އެގޮތަށޭ. 

ެވސް ކަމެއް ފާްސކުރުމަީކ ރައްޔިތުންެގ ބާރު ހީނަރުވެ ނިކަމެތިކޮށްލެވޭ ގޮތަށް އެއް 

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުްޤުަގއި ކުެރވޭނެ ކަމެއްނޫނޭ. ދެން، ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަަކއަީކ 

 ޭު މި މޭރުމުން ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ބާރު ލިބޭގޮތަށް، ބާރާ ނުފޫޒު ވަރުގަދަކުެރވޭ

 ގޮތަށް، ވެރިން ގިނަުދވަހު ވެރިކަުމގައި  ަބއިތިްއބޭ ގޮތަށް، ބޭބޭފުޅުން 

ދެކެވަަޑިއގަންފާނެ. ެއގޮތަށް އެ ދެެކވަަޑއިގަންަނވަނީ ަސބަބުތަކެއް ނެތިެއއްނޫން. 

އެގޮތަށް ވާހަކަ ދަްއަކވާ އަުޑއުފުލާ  އެގޮތަށް ޢަމަލުތަށް ބަހައްޓަވާ ބޭފުޅުންނަށް 

ވަރަށް ބޮޑެތި އިނާމުތަށް ލިެބމުންދާތަށް އެބަފެނޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ އެފަދަ 

 މިނިސްޓަރުކަން..... ބޭފުޅުންނަށް 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑު ހަމަ އަދަބުވެރިކަާމއެީކ މިދަންނަވަނީ މަޢުޟޫގައި   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވަން. މާްއދާއާއި ބެޭހގޮތުން ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވަން. ނިޒާމާބެޭހ 

ތްތެިރ މެންބަރު. އެމެންބަރަށް ނުކުތާއަށް އެދިަވޑަިއގެންިފ ނ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އަޅުަގނުޑވެސް ނިޒާމާ ބެހުުނ ކަންތައް މިހާރު މަޖިލިސްގެ ރައީސް  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 މެއްނޫން.އެޓެންޝަނަށް ގެންނަަވއިފި. ެއހެންވީމަ މިވަގުތު ފުރުޞަތެއް ބޭނު ޔާމީން هللا މެންަބރު ޢަްބދު
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 



 

ވާހަކަ ކުރިއަށް ދެންދެވުން. އާދެ، ހަމަ މި މާއްދާ އާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާ.  ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

 އިތުރަށް ވާހަަކއެއް....

 

 ެބހޭގޮތުން އާދެ، މާއްދާާއއި ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއާއި މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

 އަޅުަގނުޑގެ ހިތުަގއި، އަުޅަގނޑުގެ ިޚޔާލުަގއި،  ފިކުުރަގިއ ހުރި ވާހަކަތައް    ޝަފީޤު ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ. މިާވހަތައް  ކޮންމެހެން ދަންނަވަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނުޑގެ  

ނިޑއަްށވެސް ލުިއކަމެއް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. މިވާހަކަތަށް މި ގޮތަށް ދެންނެވިގެން ސިކު

ނޫނިއްޔާ ެއކަމެއް ެއގޮތަކަށްެށއް ނުވާނެ. އެހެްނވީމަ، އަުޅަގނޑު ކޮންމެހެން 

ދަންނަންވަން ބޭނުން މިވާހަކަތަށް. އެފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށްބޮޑެތި އިނާމުތައް 

 ދެއްވާފައި އެބަ ހުންނަވައޭ. ިލބެމުން އެބަދޭ.

 

ތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ަނންގަަވއިފި ކުިރއަށް އާދެ، ނ.އަ ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން:

 ގެންދަވާ.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

  ކޯޝަން މެންބަރު ުިލިސްގެއާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމހާރު މަޖ މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ޖިލީހުގމަ މި އެހެންކަމަްށވަންޏާ ކުރަްއވައިފި.  ޔާމީން هللاޢަބްދު  މެންަބރު  ުައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އިުޙތިރާމާ އެކީގައި ކަންނޭނގެ ކުރަންވާނީ. ޢިއްޒަތްތެިރ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެްނ  ނޑިފުޅަށް ލުއިކަމެއް ގެންަނވާކަށް މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ މެންބަރެއްގެ ސިކު

 ޔާ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އެންމެން ޓެކްސް ކުރަްއަވއިެގން ނުވާނެ. ޝުކުރިއް 

 

 



 އަޅުަގނޑަށް ލިބިފަިއވާ ޤާނޫނީ ހައިސިއްުްޔަެތއް ެއއީ. އަޅުަގނޑަށް ެއވާހަކަ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަުޙމަދު 

ނޑު ަރއްޔިތުންގެ  ޝަފީޤު ވާހަަކެދއްކެވުްނ:  ދެކެވޭނެ. ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ ައޅުަގނުޑ  ޙައްޤުަގއި މިއަޑުތަށް މިތާ އުފުލަން   އަުޅގަ

ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަައކީ ެއފަދަ އިނާމުތަކުގެ ވާހަކަ ދެްއުކނީމަ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް 

 ވަރަށް ހިތްދަތިކަމެއްވެސް ލިޭބނެ.

 

ނޑު މިހާރު އެއްފަހަރު މިހާރު ދަންނަވަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެުވން: އިފިން. ދެން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

އެވާހަކަތަްށ ނުދައްަކވާ ިމ މާއްދާއިން ިތޔަ ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ އެްއޗެްއ 

 ވިދާޅުވެެދްއވަިއގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދވުން.

 ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް އެޕާޓްަމންޓްތަކާ، ފެން ބިލުތަކާ، ކަަރންޓް ބިލުތައް  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

 ފްރީ ކުރެވެމުން ދާއިރުަގއި މިގޮތަށް މިވާހަކަ ނުދެެކވިެއއް ނުހުންނާނެ. :ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުން 

 އެހެންވީމަ މިވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ވައްސަލާމްޢަލައެކުމް.  

 

އާދެ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން

ުކރިމަތީގައި ިމއޮތް މާއްދާާއިއ ބެހޭގޮތުން، މާއްާދއަްށ  އެބޭފުޅުން ައޅުަގނޑުމެން

ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަމުން ގެންެދވުން އެދެމޭ. ދެން އެއާބެހޭ އިތުރު ވާހަކަަތއް ހަމަ 

ނޑު ދަންަނވަން. އާދެ،  ނުދެއްކެވުން އެދޭ ވާހަކަ އަުޅގަ
 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ން މެންބަރުންނަށް ކަން ނުކުރައްވާ ގޮތަަކށް ގަާވއިދާ މި މަޖިލީހުގެ އެހެ މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

 ޚިލާފަށް ހޮވިވަަޑއިގެންެނވި ރައީސް އަުޅަގނުޑގެ ވާހަކަަދއްަކން ހުއްޓާ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނޑާލުން މި ތަކުރާރު މިކުރައްވަނީ ީކްއވެގެންތޯ؟    މައިކު ކަ

 



 

ނޑާލުމުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ރަށް ަދންނަވަން. ެއއްގޮަތކަށްެވްސ މައިކު ކަ

ނޑަށް މައިުކ  ނޑު ވާހަކަ ަދއްާކއިރު އަުޅގަ ގޮތަކުންނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ދީފައި ދެން އެދޭތެރޭގައި އަނެއްބޭފުޅަށް އެުރވުމުަގއި އެ ލަސްެވގެން ދިއަީއ. 

ނަވަިއގެންނެއް މަިއކު އެްއގޮތަށްެވސް މައިކު ަކނޑާލުމަށް މިތަނުން ދަން

ނޑާލުމަކަށް މިއަަދކު އެފިަޔވަޅެއްޭނޅެ. އިނގޭތޯ. ެއކަން ޔަޤީންކުރަްއވާ.  ކަ

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

ނުޑގެ މަިއކުން އަޑު ެކނިޑގެން ދިޔަ. އަުޅަގނޑު ބަލަނީ  މުލަކަތޮޅުުު މެްނބަރު   އެކަމަކު އަުޅގަ

ނުޑއްވާ ޤަޞްދުގައި  އަްޙމަދު ޝަީފޤް   ަކނުޑއްވާ ެލްއިވކަމަށް. ކުރީދުވަހު ހެދި ގޮުަަތށް ކަ

ނޑާ މެުދގައި ވަރަށް ބޭއިންސާފު ގޮަތކަށް ތި މަސައްކަތް ކުަރއްވަނީ.  ވާހަކަެދއްެކވުން: ލެއްވި. އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކީ ދިވެހި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން އިންތިހާބުޮކށްފައި އޮތް މެންބަރެއް. 

ންޖެހޭނެ މި މަޖިލީހުގައި. ނުދެއްވާ ކަމަްށވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް އެ ޙައްޤު ިލބެ

 މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތާ ޢިއްޒަތަށް މަނިކުފާނު ތި އަރައިގަންނަނީ އިނގޭތޯ.

 

 

އާެދ، ކުރީދުވަހު ހަމަ ަކނޑާލީ އެހެން ދަންނަވާފައި. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ިމ  ރިޔާސަތުްނ ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނަޑށްވެސް ނޑުނު ެކނޑުން އަުޅގަ ފާހަގަކުެރވުނު. އެކަަމކު އެއީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ  ކެ

ނޑު މިހާރު  ނޑާލުމުގެ ނިޔަުތގައި ުކރިކަމެއް ނޫން އެީއކީ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ އެ ކަ

ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތިލަުދންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 މުޢިއްޒަށް.

 

 ވަަނ މާއްދާ ޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށް ފާސްކުރަން  12އީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 



 އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެންމެ މީހަކަށް ނޫނީ މަދު ނިސްބަތަކަށް ވެސް ރަނަގޅު  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު 

ނިންމުމެއް ނިންމިދާނެ. ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަެހޅިދާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަޙއްޤު އެބަޮއތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށްވެްސ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  އިޞްލާޙުކުރަން

މެންބަރުންނަކަށް އެކަމަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ވަިނޮކށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އަމިއްލަފުޅަށް އެކަްނ ނިންމެވީ ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާުޙކުރަން 

ލާޙުުކރަން ފެނިވަޑައިުނގަންނަާވ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް. މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞް

ނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ. ދެން  ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮީތ  12މެންބަރަކު ވާހެނެއް އަުޅގަ

މެންބަރެްއގެ ވާހަކަ.  52ޕަސަންޓް ވާހަކަ. މިދައްކަނީ  51މަޖިލިސްގެ މެންބަރުންގެ 

 51 އެއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް މަދު އަދަދެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އަދި

މެންބަރުންނަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަެއއް މަޖިލިސްއަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް 

އޮތްކަމަށް ިވޔަސް ކޮްނމެހެން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ކުީރގެ 

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުންދިޔަ  92ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ރުޞަުތެވސް އޮތް. ަވޒީރުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަޒީރުންާނ ސުވާުލކުރުމުގެ ފު

 55ގެ ނޮވެންބަރު  5962އިތުބާރު ނެގުމުގެ ވޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އޮތް. 

ނޑަށް އެނގިަފއިވާ ގޮތުަގިއ ވެއްޖިްއޔާ އިތުބާރު ނެތް  5996އިން  ގެ ނިޔަލަށް އަުޅގަ

ކުިރކަމެްއ ކަމުގެ ވޯޓް ެނގުމުގެ އެންެމ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނީ. ވަޒީަރކާ ސުވާލު

ވަނަ އަހަރު އާ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ  92އަޅުަގނަޑކަށް އެނގިަފއެްއ ނެތް. 

ނަޑއަޅާފަިއ އޮީތ ަވޒީރެްއގެ މަްއޗަށް އިތުބާރު ނެްތ ކަމުެގ މައްސަލަެއްއ   ކަ

މެންބަރުން ހުށަހަޅައިގެންނޭ. ޭއގެ ފަހަކުންވެސް އަދި މިހާތަނަކަށް  51ހުށަހެޅޭނީ 

ކުްނ  5992މުގެ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިފަެއއް ނެތް. ވަޒީެރއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަ

ފެށިގެން ދިޔަ މަޖިލިސްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި އަމިއްލަ މެންބަރުން ވަރަުަުަުަުަށް 

މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައި ނެތް. ނަމަވެސް އަލަށް އިންތިޙާބުެވވަަޑއިގެންެނިވ 

މް ވެއްޖެ ކަންނޭންގެ. މަޖިލިސްގެ މި ދެދައުރުގަިއެވސް ވަރަށް  ރެކޯޑްތަެކއް ޤާއި

ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ސުވާލުކުަރއްވަން ފައްަޓވައިފި. ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ 



ކުރީަގއިވެސް އޮތް ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، ސުވާެލއް ނުކުރަްއވަ. ެއކަމަުކ 

ނޑު ދަންނަވަން  މިހާރު ސުވާލު ކުރައްވަން ފައްޓަވަުަުަުަުަުަުައިފި. އެހެްނީވމަ އަޅުގަ

ނީ މި އަދަދު މިހެން އޮތުމަކުންނެތް މައްސަލައެްއ އޮތްކަމެއް ނޫނޭ މިކީ. މިއުޅެ

އަޅުަގނަޑކަށް ެއއްގޮަތކަށްެވސް ނުފެނޭ ރައީސް ތުހުމަތު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްެގ 

ގަާވއިދާ ޚިލާފުވެަވޑަިއގެން ކަމުގެ ތުހުމަތެއް އިތުރު ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހަޅައިގެްނ  

ަމޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމާކަށެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިކަހަލަ  ރިޕޯޓެއްގެ ަމއްޗަށް ބުަރވެ

ތަޖުރިބާތަކަށް ބަލާއިރު މަޖިލީސުން އުފެދޭ މިކަހަލަ ކޮމިޓީތަކަށް މާބޮޑު ބާރެއް 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މަޖިލިސްެގ  ލިބިފައި އޮންނާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން. އަޅުގަ

ރާޅުގެ ދަށުގައި އެކަން ބެލޭނެ އިންޠިޒާމު ރައީސްގެ މަްއޗަށް ކުރެވޭ ުތހުމަތެއް މިފު

ނޑަކަށް އެަކން ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.  މާބޮޑަކަށް ފަހިވެގެން ދާެނކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ފެްނނަނީ ހަމަ މިމާއްދާ މިއޮތްޮގތް ހަމަ ރަންގަޅު ކަމަށް.  އެހެންވީމަ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު ވާަހކަނުދައްކާ އައްސަލާމްޢަލަެއކުމް. ޢި މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   އްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން ހީކުރަމުން ައއީ އިޞްލާޙު  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު   މަޑުކޮށްލަިއގެން މިއިންނަނީ ައޅުގަ

ނޑުމެްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުށަނާޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް މާބޮޑު ފުރުޞަތެއް ނެތް ކަމަށް. އަދި އަުޅގަ

ދެްއކިޔަސް އެއިން މި ާމއްދާ ާފސްވުމަށް ކުރާނެ އެްއވެްސ  ކިތަންމެ ދިގު ވާހަކަތަެކއް

އަސަރެއް ނެތް ކަމަށް. އެހެނެތް ނޫން، މާއްދާއަށް ވޯޓަށް އެހި ފާސްނުވެއްޖެނަމަ 

ނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ ދިގުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް  ދެން އަޅުގަ

ނުޑ އަޅުަގނޑު ެދކެނީ. ެއގޮތަށް ރިޔާސަތުން ތިގެން ދަވަނީ. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު އެދޭގޮތަށް މިހާރު މިދަނީ.   ވަރަށް އިޙުތިރާމާ އެކީ ދަންަނވަން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑު އެިދވެސް މިކަން  އެކަމަކު މިކަން ތަކުރާުރކޮްށ އެތަކެއް ފަހަރު މަތީން ައޅުގަ

ނޑު ަވރަށް ދެ ރަވެލާފައި ދެން  މިގޮތަށް ހުޅުވާނުލެވި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑު ހީކުރަން އާޚިރުަގއި ހަމަ ނިމޭނީ   ހިތާމައާއި ެއކު އިނީ. އެަކމަކު އަުޅގަ



އެގޮތަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ވަރަށް އުފާކުރަން. އަދި ެއކަމަށްޓަކައި ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑު ޝުކުާރއި މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަުަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ރައީސަށް އަުޅގަ

މިވަރުްނވެސް އަދިވެސް ބަަލއިލާނަން މެދުމިނެއްގަިއ ހިފަހައްޓާ ލެވޭޯތ.  އަޅުަގނޑު 

އެހެންނަމަވެސް މާ މަްއޗަްށ ކަންތައް ާދކަމުަގއި ވާނަމަ ހަމަ އެއިެރްއގައި އޮްތ 

ފެންވަރަކަށް ޖެހޭނީ ގެންދަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑު ހިތަށް ައާރ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އޮތް ޑިޮމކްރަސީެގ ވާހަކަ ދެްއކެިވ ބޭފުޅުން.  ކޮބައިާބވައޭ އަުޅގަ

ކޮބައިާބވައޭ ޓްރާންސްޕޭރެްނސީގެ ވާހަކަ ދެްއކެިވ ބޭފުޅުން. ކޮބައިބާވަޭއ 

ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ކަމެްއ ހާމަކޮށްގެން ފެންނަން އޮންނަ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެްއ 

ޅުން. ކޮބައިބާަވއޭ ހުރިހާ މިހާރު ތަޢާރަފު ކުރަންވެއްޖެ ކަމަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ބޭފު

ވަހުމްތަކާ ފަހުމްތަކުން ހުރިހާ ޝައްކުތަކުން ެއއްފަރާތް ެވގެންާވކަމަށް 

ޖެހިލުންނުވާކަމަށް ހާސްނުވާކަމަށް މިހުރިހާ އެއްަޗކީ ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤކަްނ 

އެމީހުންގެ ތެރެއިން ފެށިގެްނ އަންނަ ކަމެއްކަން ސާބިުތކަމާއެކު ދަްއކަންތިއްެބވި 

ން. ހަމަ ދޭތެރެ ދޭތެރެއަކުން މިހެން އަންނަ ވަކި މާއްދާއަކާ ުގޅިގެން މިއޮތީ ބޭފުޅު

ނޑުމެން މިއުޫސލު ދޫކުރެވިއްޖެ ކަމަްށ  އަޅަިއގެންފައި. ާޢއްމުގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ހީކުރެވެމުން ިމައންނަނީ ޕާޓި ސިސްޓަމް ާޚއްޞަކޮށް ތަޢާރުުފވުމާއި 

އްކާ އެނބުރި ދަނީ ކަންޭނނގެ. އެހެްނވީމަ، މީަގިއ ގުިޅގެން. އެހެނަސް އަލުން ައނެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެއަށް ަވކި ޕާޓީ ސިސްޓަމެއް އައުަމުކން ވަކި މާބޮޑު ތަފާތެއް 

ނޑަަކށް ނުފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިޙުލާޞްތެރިކަމާެއކު  އަންނާނެކަމަކަށް އަުޅގަ

ދި ދެްނމެއަކު ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަަކައކީ މި މާއްދާގައި ދާ

ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާުޅެވފައިވަނީ، މާބޮުޑ ވާހަކަަތކެއް ދައްކާކަށް ފުރުޞަތަކުްނ 

ނުޑ  ނޑުެވްސ ދެއްކީމުސް. އަުޅގަ ނަޑކަށްވެްސ ނުފެނޭ. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަ އަުަުޅގަ

ށްގެން ޤާނޫނަށާ ވަރަށް ގިނަ ަވގުތު ހޭދަ ކޮށްގެން ދިރާސާކޮށްގެން ިވސްނާ ފިކުރުކޮ

އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއަށާ އަިދ ކުރީގެ ބައެއް ޤާނޫނުއަާސސީއަށްެވސް ބަލައިލައިފީމު. 

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މެުދމިނަކަށް ދަންނަވަންޏާ ދެންނެވޭނީ މިހާރު ނިމިފައި 



އޮތްގޮތް މާބޮޑު ަމއްސަލަެއްއ ނެތޭ. ދެން ބައެއްބޭފުޅުން، ކޮންމެވެސް ބޭފުެޅއްެގ 

ވަރަކަްށ މެންބަރުން ހުށަހެޅުމުން ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް  1ްއގައި އިޞްލާޙެ

ކަމަށްވޯޓް ެނގިދާނެ ކަމަށް، ެއވާހަކަ އެބައޮތް. އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ހަމަ 

އަޅުަގނުޑ ަޔގީންކުރަން ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް އަދު ރިޔާސަުތގަިއ ަވޑަިއގެން އިންނެިވ 

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ މާބޮޑަްށ އެކަމާ ޖެހިލުންވެ ަވޑަިއގަްނނަވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ހިޔެއްނުކުރަން. ެއއީ އެމަނިުކފާނަކީ ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ައހަރެމެންުް އިތުބާރު ކުރެވޭ 

އަދި އެއީ ކޮން މަގާމެްއކަްނ އެނގިަވޑަިއގެން އަމިއްލަުފޅަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރެވިްއޔާ 

ނޑަށް ހީވަނީ ..... އަޅުަގނޑުމެން އަދި ހޮވި ނަަމވެސް. އެހެންކަމަށް   ވަންޏާ ައޅުގަ

 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން އަުޅގަ

 

ނުޑގެ އިޙުލާޞްތެރި  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަމޢާފްކުރައްވާ އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ހަމަ އޮްތކަމެްއ. އެހެންވީމަ ޝުއޫރު  މެންަބރު ޢަލީ ވަހީދު   ފާޅުކުރުމަކީ އަުޅގަ

މެންބަރުން ހުށަހަޅައިފި ކަމުގަިއވާނަމަ  1ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާަހކަައީކ ކޮންމެހެން   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 51އެކަން ނުބަލަންވީ ސަބަެބއްނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތަށް 

މެންބަރުން ހުށަހެޅުމުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު  51ސަންޓް ނުވަތަ %ވަރަކަށް ޕަ

ނުޑވެްސ ދެކެމޭ. އެެދގޮްތވެސް އެންމެ ރަނގަޅޭ. ޯއކޭ.  ގޮތްކަމަށް އަުޅގަ

ުް 51މީހުން ހުށަހެޅުމާ %  1އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ 

ތެިރ ރައީސް. ރައްޔިތުންެގ ފުރުޞަތު އޮވެގެން ހުށަހެޅުމާ ހަމަ އެއްކަމެކޭ ޢިއްޒަތް

ޚާއްޞަ މަޖިލިސް، މިީއ މަޖިލިސްއަކީ. މިީއ ކަމެްއ ފާސްކުރެވޭނެ ތަަނކީ. ިމީއ 

ނޑަައޅާ ކޮމިީޓ އަކުން ބެލުން ނުބެލުްނ  ގޮތެއް ނިންމޭނެ ތަނަކީ. މި މަޖިލިސުން ކަ

އެހެން މައްސަލައެއް. މި ކޮމިޓީން ގޮތެއްނިންމައިފި، މި މައްސަލަ މިދެންނެވި 

ވެސް މަްއސަލަެއއް މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމައިފި ކަމަށްވާނަމަ ެއގޮތަކަްށ އެއް 

ނިމޭނީ. އަދި ކޮމިީޓއަކަށް ޮފނުވިކަމަށް ވީނަމަވެސް އަނުބރާ އަންނަން ޖެހޭނީ މި 



މަޖިލީސަށް. މަޖިލީސަށް ހުށަނޭޅި ކޮމިޓީއަކަށް ގެންެދވޭެނ އުސޫލަކީ ޑިމޮކްރަީސއާިއ 

ނުޑމެންގެ މި ތެރޭގައި ތިއްބަާވ އަޅުަގނޑު އަބަުދވެްސ ޚިލާފުކަމެއް. އެއީ ައޅުގަ 

މެންބަރުންގެ ތެެރއިން ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް  552ތަކުރާރުކޮށް ބުނާ ފަދައިން ިމއަދު 

ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތަކާއި އިޙްތިރާމްތަކަކާއި ޢިްއޒަތަކާ ގަދަަރާކއި ޝަރަފަކާއި ބާރަާކ 

ބުނާނަމަ ނުފޫޒު ހިންގުމުގެ އިޙްތިޔާުރ  ޢަމުރު މަޢުރޫފު ހިންގުމުގެ ރީތި ދިވެހި ބަހުން

 ދިނުން އެއީކީ ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ހަމަ...

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އި އޮްތ މާއްދާާއއި ހަނދުމަފުޅުކޮށް މިއަރުވަނީ ަހމަ މިގަާވއިދުަގއި މިހާރު މިުހށަހެޅިފަ

 ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވާށޭ.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ މިމާއްދާގެ ބަެއއްނޫންތޯ މީގެ ޮކމިޓީއެއް  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ގޮސްފިކަމުަގއި ވާނަމަ ތިއްބަާވނެ ބެފުޅުންނާ ބެހޭގޮތުންނޭ. އެއީ ެއއްވެސް  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

ބޭފުޅެއްގެ ނަމެއް އަދި ނާންނާނެއޭ. އަދި ދާއިރާެއްއވެސް ނާންނާނެ ބައްލަވަން. އަިދ  :ވާހަކަެދއްެކވުން

އެވުޖޫދެއްުނވެޭއ. މަޢާފްކުރަްއވާ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ިތގޮތަށް ރަީއސް އަމަލުފުޅު 

ބަހައްޓާ ކަމުަގއިވާނަމަ އަުޅަގނޑުގެ ޢަމަލުެވސް އަނެްއގޮަތށް ބަދަލުވެގެން ދާނެކަމަށް 

ރައްަވއްޭޗ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އެހެންނަމަވެްސ، ިމއަދު ހަމަ ބަލާނީ ވަރަށް ހީފުޅުކު

ރީތިކޮށް މަޑުމައިތިރި ކަމާއިެއކު ގެންެދވޭތޯ. ދަންނަވަން ިމއުޅޭ ވާހަކަައކީ ކޮމިޓީެއްއ 

ނޑުމެންގެ ތެެރައކަށެއް ނާދެއޭ. ކޮމިޓީަގއި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުްނގެ އަދަެދއް  އަދި އަުޅގަ

ނަޑއެްއ ނޭޅެ އޭ. ކޮމިީޓއަށް އަދި އަންނާނެކަމެްއވެސް ޭނނގެއޭ ިމކަމާ ބޭހޭގޮތުން. ކަ

އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސްގެ ރިާޔސަތުެގ 

ނޑުގެ ހިތުގެ ދުޢާއެއީ.  ދަށުގައި އެކަެމއް ނާންނާނެ. އެއީ އެއީ އަުޅގަ

ރައީްސ، އެހެންވިމާ، މިމައްސަލަ  މާއްރަސްކަލާންގެ އިޖާަބކުރަްއވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި

މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާންނައްތާލާފައި ޑްރާފްޓުގައި އޮތްގޮތަްށ 



ނޑުމެން މިއަދު ޖަލްސާ ނިންމާލާފައި އެއްމާއްދާވެސް ފާސްކުރެވޭޯތ  ވޯޓުދީފައި އަުޅގަ

ނޑަށް ާތއީދުކުެރވޭ. ޝުކުިރއްޔާ.   ހިންގަވާށޭ. ދެގޮތަްށވެސް އަުޅގަ

 

 ވަނަމާއްދާާއއި ެބހޭގޮތުންވެސް  12ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލެއް ދަންވާލަން އަޅުަގނޑުމެން މިތެދުވީ.  މެންަބރު ައޙްަމދު ާއދިލް 

ރު އަޙްމަދު މުޢީޒު އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލުކުެރޭވ ހއ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅު. އަދި، ށ އަތޮޅުގެ މެންބަރު ލުބްނާ ާޒހިރު ޙުސެއިންއާއި އަިދ 

ނޑަށް ފެޭނ  ސ އަތޮޅުގެ މެންބަރު ދެއްެކވި ވާހަކަފުުޅވެސް. އެޮގތަށް އަުޅގަ

ނޑު ހައިާރންވާކަމަކީ މީގެ ކުރީަގިއ  ފާސްކުރަންވެސް މިމާއްދާ އިނގޭތޯ. ދެން، އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދަްއަކވައިފި ިމގަާވއިދު އޮްތގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން. އެކަމަުކ މި ބައެއް 

ވަނަ މާއްދާއާއި ހަމަިއން މިއޮތީ ހުއްޓުން އަރާފައި. މީގެއިތުރުން ބޭފުޅަކު  12

ނޑުމެން  ވާހަކަދަްއކަަވއިފި ިއސްތިއުާފދެއްވުން އެއީ ވަރަށް ީރތިގޮތެކޭ. އަުޅގަ

ދެންނެވުމަކީ ރީިތގޮތަަކށް ނުވާނެޭއ އިނގޭތޯ.  މިދަންނަވަނީ އިސްތިއުާފ ދޭން

އެީއވަރަށް ދެރަ ނިކަމެތިކަމަކަށޭވާނީ. ދެން، ކޮމިޓީެއްއެގ ވާހަކަވެސް ަދއްަކވައިިފ 

މިތާނގައި. ކޮމިޓީެއއް. ކީްއވެތޯ ރައީސަކު ހޮވަން ކޮިމޓިއަށް ނުނެންގެވީ. ހަމަ 

ރަން ކޮމިޓީއަށް ނަންގަވާިއުރ ރައީސަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފާސްކު

ރައީސަކު ޮހވަންވެްސ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީެއއް ަނންގަވަން ހަމަ ރަނަަގޅުހެން 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ޖެހިލުންވަޑައިގަންނަވާެނކަމެއްނެތޭ ތެދުމަގުގަިއ 

ކަންތައްކުަރއްވަްނ ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ. މިހާރު ޤާޫނނުއަސާސީާއއި ޚިލާފަްށ 

ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި ޚިލާފަށް ކަމެއްކުރަްއާވކަމަށްވަންޏާ ޖެހިލުންވެ 

ވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެާއއި ޚީލާފަށް އެއާއި ެއއްގޮތަށް ަކމެއްކުރަްއވާކަމަްށވަންޏާާކ 

ޖެހިލުންވެ ވަަޑިއގަންނަވާެނކަމެއްނެތް. ދެން، މިެހން ގިނަ މެންބަރުން 

އެބަ ހިތަށްއަރާ ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް އެބަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާތީ ައޅުަގނުޑ 

ލިބިވަޑަިއގަންަނވައޭ ޤާނޫނާިއ ގަާވއިދާއި ޚިލާފަށް މިކަްނ ކުރަްއވަން. ެއއީ، މިާހ 



ގިނަ މެންބަރުން މިގޮތަށް ވާހަކަދަްއކަވާތީ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްިވ 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަފުުޅ އެްއވެސް ޙާެލއްަގިއ އާދެ،   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދްއވުން:

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚީލާފަށް އެްއވެސް މީހަކު ޢަމލުކުރާަކށް ނުވަތަ އެހަމަޖެހިފަިއ 

އޮންނަ ަގާވއިދަކާ ޚިލާފަށް އެްއވެސް މީހަުކ އަމަލުުުރާަކށް ޚިތްވަރު ލިޭބގޮތަްށ 

ނޑެއް ނުދެކެްނ ހަމގައިމުވެސް. އަދި ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުންދާކަަމށެއް އަޅު  ގަ

އެްއވެސް ބޭފުެޅއްގެ މަޤްަސދަކީވެސް އެެއއްނޫން. ދެން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަށް ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅެއްވެސް އެހެްނ ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަފުޅަްށ 

ރުޞަުތ އިޙްރިރާމްކުރެްއވުމަކީ ައޅުަގނޑު އެދޭކަެމއް. ދެން، އަޅުަގނޑު ފުުު

 މިއަރުވަނީ ހުވަުދއަތޮޅު ދެކުުނބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޢަލީ. 

 

ނުޑވެސް  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ   ވަަނ މާއްދާ  12ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 . އާދެ، ތުޙުމަތުގެ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަވޙީދު 

މެންބަުރން މިއަދަދު އަޅުަގނޑަށް  51މެންބަރުން  1މަރުޙަލާއެއްަގއިުި ރަީއސަށް  ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހީވަނީ މިއީ އެކަީށގެްނާވ އަދަދެއްނޫންހެން އެީއ، އަޅުަގނޑުމެން ރަީއސަކު 

ކަށް ޤަބޫލެްއ ހޮވާފައިވަީނވެސް އަޢްލަިބއްޔަުތން. އެުެހެންވީމާ، މިއަދަދެްއ އަޅުަގނޑަ

ނުކުރެވޭ. އަިދ، ޑްރާފްޓުަގއި މިއޮތްގޮާތއި އަދި ހުށަހަޅާފައިއޮތް ޚިޔާުލެގ 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.  އޮތްގަުޮަތކީވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަުމގައި އަުޅގަ

މެންބަރުންނޭ.  51މެންބަރުންނަކީވެސް  1ދެން، ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ 

ނޑަްށ  11، އެުެހެންވެއްެޖއްޔާ  މެންބަރުންނަކީވެސް ހަމަ ރަނގަޅު އަދަދެއްހެން އަުޅގަ

ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، ިމވާހަަކ ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރިން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 



ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދި  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާާއިއ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް  12މިދެންނެވީ  ރު ޢިބްރާީހމް ޡާހި

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަުޅަގނޑަށް ބަހާލެޭވ ދެބަޔަކަށް.  12ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި. އާދެ،  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެއްބަަޔކީ ޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ޚިލާފުވާ ބަުަކާއި ަގާވއިދާއި ޚީލާފުވާަބއެއް. 

ގޮތުަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚިލާފު އަޅުަގނުޑވެސް ދެކޭ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ެއއްވެސް މީހަކު ެވއްޖެނަމަ އެއީ ކޮންމެހެން މަޖިލީހުގެ 

ނޑައެޅިަފއިވާ އުޤޫބާތުަތކަާކ  ތެރޭގަިއއެއްނޫން މަޖިލީހުން ބޭރުގަިއވިޔަސް އެކަމަށް ކަ

ނަޑއެޅިފަިއެވޭއ. އެހެންވީ ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ކޮންމެހެން ޙުކުމްތަކެއް ކަ މާ، އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވާހަަކއެްއ މިމާއްދާގެ ތެޭރގައި ހިމެނުން ެއހާ މުހިންމެއްނޫން. ދެން 

ނޑުމެްނ  އޮތީ ގަާވއިދާއި ޚިލާުފކަމަކަށްެވއްޖެނަުަމަ އެަގާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް އަުޅގަ

ަޔސް ގަާވއިާދިއ އެންމެންވެސް ހިތަންޖެހޭނެ. އަދި، ޤާނޫނުއަސާސީގަިއވި

ޚިލާފުކަމެއްކުރިކަުމގަިއވިޔަސް މަޖިލީހުގައި ރައީސުގެ ފަރާތުން ހިންގި ކަމުގައިިވޔަްސ 

ނޑުެވސް  އެކަމަށް އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ ވޯޓަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ އަުޅގަ

ތާއީދުކުރާކަމެްއ. އެހެންނަމަެވސް، ހއ ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު 

ނޑުމެްނ ވިދާޅު ވިފަަދއިން ރައްޔިތުންެގ ޚާުާއްސަ މަޖިލީހުގައި ރައީސަކީ އަުޅގަ

ނުޑމެން އެންމެންގެ ވަރަށް  އެންމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އިޙްތިރާމާއި ގަދަރާ އަދި އަޅުގަ

ބޮޑު އަޢްލަބިްއޔަތަކުން ޮހވިަފއިާވ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ެއފަދަ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ 

މަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ެއބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ެއީއ ވޯޓަށް ައޅުަގނޑުމެން ނެގު

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަކަށް ައޅުަގނުޑ  ހަމަ ކޮންމެ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަ

ނޑަށް ލިުބނު ފުރުޞަތުގަިއވެސް  ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، ުކރީގައި އަުޅގަ

ތުހުމަތެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ދެންނެވިފައިވާނެފަދައިން ައޅުަގނޑަށް ބުރަެވވެނީ އެފަދަ 

މެންބަރަކަށް އޮވިއްޖެނަމަ އެަކނޑަެއޅިފަިއވާ ކޮމިޓީއަކަށް ުހށަހެޅިގެން އެކޮމީޓީައކުން 

އެއީ އެކަމަށް އެކަިށގެްނވާކަެމއްތޯ ބެއްެލވުމަށްފަހުގަިއ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ ެއކަމަށް 

 21މިބުނާ % ހުށަހަޅާގޮތަށް އޮތުން. ދެން، މިމަޖިލީހުގެ މިގަާވއިދުގެ )ށ( ގެ 



ނޑުވެސް ެދކޭގޮުތަގއި %  ނަޑކަށްެވްސ ތާއީދެއް ުނކުރެވޭ. އަުޅގަ ޕަސަންޓެށް އަުޅގަ

ވުރެ އިތުރަށް އެއަދަުދވެސް އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، ެއވާހަކަދެންނެވުމަށް  51

އަޅުަގނުޑ މިފުރުޞަތު މިހޯދީ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ޝުކުރުއަުރވަމުން 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގަިއވާ މިމަޖިލީހުގެ  ޑުލު ެމންަބރު ޙަަސން ކޮޅުމަ  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، ައޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާ ފާސްކުރުމާިއމެދު މިހާރު  12ދެލިކޮޕީގެ  ވަނަ 2ގަާވއިދުގެ  ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ނޑަށް ހީާވގޮުތގައި އެްއގޮތަކަްށވެސް  މިމަޖިލީހުެގ  އެޅިފައިިމވާ ހުރަސްތަކަީކ ައޅުގަ

ރައީސަށް އިތުބާރެއްނެތްކަަމށް ފާސްކުރުމުގެ ަމއްސަަލއެއްނޫން. އާދެ، ިމއީ 

އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ގޮތް. އަޅުަގނުޑ މިާއއި ބެހޭގޮތުްނ ެއއްެޗއް ނުދަންނަާވވޭޯތ 

ވަރަށް ބެލިން. އެހެންނަމަވެސް، މިތާނގައި ދެއްެކިވ ވާހަކަތަކަށް ވިސްނާާލ 

ނަޑށް ހީވާގޮުތގައި މިުއޅޭ މަްއސަލައަކީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ  ރިޢާޔަތްކުރާއިުރގައި އަުޅގަ

މިތާނގައި ހުންނަ މިތާނގައި އިންނަވާ ރައީސްގެ އިތުބާުރނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަްނ 

ޖެހިދާނެތީ އެމައްސަލަ. އާދެ، މިމަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ިއތުބާރާއި އަދި ަރއީްސެގ 

ސް މިާމއްދާަގއި ިމބުނާ ޤާނޫނުއަސާސީއަާށއި އިޙްތިރާމް އޮންނާނީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީ

މިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަާށއި ައދި މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކަްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާނަމަ. 

އެހެން އެްއވެސްކަމަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިހުމާލުވެއްޖެއްޔާ ެއއިޙްތިރާެމްއ 

ނޫނީ ވިއްޔާ ވަިކ  ނޯންނާނެ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ވަކި މެންބަރަކާއި ބެޭހ މެދު

މެންބަރުންތަކަކާ މެދުވެސް ިއހުމާލު ވެިވއްޖެއްާޔ ހަމަ ެއމެންބަރުންގެ އިހްތިރާމެއް 

ނޑުމެން ބަލާލަންީވ  ނޯންނާނެއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ، ދެން، ައޅުގަ

ކީްއވެގެންތޯ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރެއްނެތްކަުމގެ ވޯަޓކާއި ހަމައަްށ 

ދާން މިޖެހެނީ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަންތައްތައް ކުަރއްވާީނ އަޅުަގނޑުމެން 

މިގަާވއިދުަގއި އޮންނަގޮަތއްަކމަށް އަޅުގަނޑމެންުު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، 

އެނޫންގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް ހިނގައިދާނެތީވެ މިމާއްދާ މީގައި އޮންނަން މިޖެހެނީ. 



ޖެހޭ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ޢަމަލުތަްއ އެުެހެންވެއްެޖއްޔާ ފުރުޞަެތްއ އެބަ އޮންނަން

ހުންނަގޮތުން އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓަާކއި ހަމައަށްދާންެވްއޖެއްޔާ. ދެން، މިތާނަގައި 

ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވި ބަެއއް މެންބަރުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ތުހުމަތެއް ކުރެިވއްޖެްއާޔ 

ނުބާއްާވ ތަޙުޤީޤުކުާރ ތަޙުޤީޤެއްކުރަން ޖެހޭނެއޭ. ަފހަރެއްަގއި ތަޙުޤީޤުކުރުން ިމތާ 

އެހެން އިދާރާއަކަްށވެސް ފޮނުވަން ހުށަހަޅާފާނެ ކަންނޭނގެ ބައެއް މެންބަރުން. އާދެ، 

ހަމަ އެގޮތަށް އިތުބާރު ނެްތަކމުގެ ވޯެޓއްނަގަން އެބަޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުްނ 

ވާ ވަޒީރުންާނވެސް. އެކަަމކު، ތަޙުޤީޤެއްކުރާ ވާހަަކއެއް ެއތާކު ކޮމިޓީއަށް ފޮނު

ވާހަކަެއއް ނެތް. ވަޒީެރއްގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ އެމަްއސަލަާއިއ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކާފަިއ 

ބަިއގެ އަޢްލަބިއްޔަުތ ލިބިއްޖެއްޔާ ަވޒީރެްއެގ  2ަބިއ ކުޅަ  1ނެގޭ ވޯެޓއް. ެއވޯޓުެގ 

އެހިސާބުން ެއވަޒީަރކު ިއސްތިއުފާ ދެްއަވންޖެހޭނެ. އާދެ، ެއގޮތަްށ އިތުބާރުނެތި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަޖިލީހުގެ ރައީްސވެސް އަދި ާނއިުބރައީސްއަްށވެސް އެފަދަ 

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް މިތަނުން ފާސްކުރެވިއްޖެއްޔާ ހަމަ އިސްތިއުފާދެއްވަްނ 

ނޑުމެްނ ތަޙުޤީޤަކަށް  ދާންޖެހޭކަމެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނގެ. ޖެހޭނީ. ދެން، އަޅުގަ

ތުހުމަތެއްކުރެިވގެން ކޮންމެަކމެއް މިދެގޮތުން މިދެޙާލަތުަގއިވެްސ އެބޭފުަޅކާއިމެުދ 

ނޑުމެންގެ މި ބައެްއ  އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަަލއެްއ މިހުށަހެޅެނީ. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

ުް ސާފުކޮ ށްނޭ ލިެޔވިފަިއ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ލިޔެަފިއ ހުންނަ އެްއޗެހި ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް މިސާފުވަނީ މިހާރު  ހުންނަންވާނީ. އާދެ، ެއކި ފަހަރު އެކި ގޮތަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދވެސް އެިކ ބޭފުޅުންނަށް އެކި ގޮތަްށ  511މިއޮތް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ސާފުވި. ވަރަށް ސާފު އިބާާރތުން ސާދާ އިބާރާތުން އަޅުަގނޑުމެން މިވާހަކަދަްއާކ 

ން ލިޔެފައިއޮތް މާއްދާއެއް އެެވސް. އެހެންީވމާ، އެަވގުތަކު އެބޭފުޅަުކ ދިވެހި ބަހު

ނުޑ  ބޭނުންވާގޮތަކަށް ެއވެސް ސާުފވެގެންދާނީ. އެްއގޮތަކަްށވެސް މިމައްސަލައަކީ އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި މިސާފުެވގެންނެއްނޫން. އަދި، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އިތުބާރެްއ 

ނެްއވެސް ނޫން. މިހާރު މިމައްސަލަތަްއ ނަގަންޖެހޭތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުެވގެން



ނޑުމެން ދަންނަވަްނ  ފެންމަތިވެގެން މިއުޅެނީކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ބޭނުންވާނީ ހިތާމައާއިެއކުަގިއެވސް އަދި ދަންނަވަން ބޭނުންނުވިކަމުަގއި ވިޔަްސ، މިީއ 

ލާއިުރގައި، ހަމަ މިކަންތައް ކުރިއަނުދޭން ރޭވިގެން ކުެރވޭ ކަމެކޭ. އެގޮތަށް ބަ

ކުރިމަތީގައި މިއޮތް ެއންމެ ފުރަތަމަ ސަފަށް ބައްލަވާލެްއވިަޔސް 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކިަތއްޭބފުޅުންތޯ އެތާ މިތާ މިތިއްެބވީ. މިމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާިއ 

މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާިއއެުކ ކުިރއަށް ގެންދަްނ ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވަންާޏ 

އަދު މިތާނގައި ތިއްބަވާނެ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު މިވާހަކަ ދެއްކެޭވގޮތަްށ އެބޭފުޅުން މި

މިމާއްދާއަށް އިތުރު އިޞްާލޙެއް ގެންނަން މިއުޅުްއވާ ބޭފުޅުންވެސް މިއީ ހަމަ 

ނޑު  މިފާސްނުކޮށް މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ލަސްކުަރންކުރާކަމެކޭ އަުޅގަ

ވާނެ ިއނގޭތޯ. އެބޭފުޅާ ވަރަށް ދަންނަވާނީ..... އެުެހެންވީމާ، ވަރަށް ރަނގަޅު

 ގިނައިން ނަންަގވާނެ އިނގޭތޯ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެކޭ.

 

 އާދެ، ނ. އަތޮޅު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު އެދެނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ޢިއްޒަތް މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ   ތެރި ަރއީސް ައުޅގަ

 ހަމަ މިމަޖިލީހުގެ ކަންތައް ޮކންމެވެސް ކަހަުަލަ އޯޑަރލީ ެމނަރއެްއގައި  ޔާމީން هللا މެންަބރު ޢަްބދު

ދިޔުން. ެއއްެވސް މެންބަރަަކށް ޙައްޤެްއ ނޯންނާނެ އަނެްއ މެންބަރަކާއި ބެހޭގޮތުްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ނިޒާމާ އެކަހަލަ ވާހަަކއެއް ދަްއކަާވަކށް.  އެހެންވީމާ، އެކަން ައޅުގަ

ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭނެ. އެއީ ވަކި މީހަކު ފާހަގަ ކުރާތީކީ ނޫން. ކޮންމެ 

މެންބަރަކަށްވެސް  ފާހަގަކުރެްއވޭނެ. އެހެންވީމާ، ވަކި މެންބަރަކު މިތަނަށް ނާންނަނީ 

ންބަރަކު ފާސްނުކުރާ ނޫނީ ވަކި މެންބަރަކު މިގޮތަށް ވާހަކަދައްކަނީ ނޫނީ ވަިކ މެ

ވާހަކަދެްއކުމުގެ ޙައްެޤްއ އެްއވެސް މެންބަރަކަްށ ނޯންނާނެ. މިގަވާއިދު 



ވަރަކަށް މަްސެވއްޖެ. ހަމަ މީގެ ތާރީުޚގަިއ ބަލައިލީާމ  51އިޞްލާޙުކުެރވޭތޯ މިހާރު 

އެނގޭނެ މިކަން ވެފައި އޮްތޮގތް. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް ެމންބަރަކަށް ވިދާޅުނުެވވޭނެ 

މެންބަރަކު މިފާސްނުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން  އަނެއް

މިތިބީ މިފާސްކުރަން. އެހެންވީމާ، މިތަނުގެ އޯޑަރ މަނިކުފާނު މެއިންޓެއިން 

ނޑު އެޭދކަމެއް.   ކޮށްދެއްވުަމކީ އަުޅގަ

 

 

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި ނ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ންބަރުން ެއިވދާޅުވި ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ފަށްފަށުން މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަމުން މިދަނީ. އަނެއްކާ އަުޅގަ

ދެންމެވެސް ހަމަ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކައަށްވެސް ހަމަ އެހެން 

ނޑު ަމއިކަށް އޮބާލަން އުޅެނިކޮްށ ނިޒާމާބެހޭ ނުކު ތާއަކަްށ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

އެދިަވޑަިއގަތީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ކޮޅުަމޑުލުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ 

ނޑު އެެދން ވަކި މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  އަރިހުންވެސް އަުޅގަ

ވަކިބޭފުޅުން ަވކި މެންބަރުން ތަކަކަށް ބަދުނާމުކުރައްވާ ެއއްވެސް ކަހަަލ 

ފުުޅދެއްކެވުަމކީ މިމަޖިލީހުގެ ގަދަރާއި ޢިއްޒަާތއި ކަރާމާތަްށ އިޝާރާތެްއކުރަްއވާ ވާހަކަ

އެކަީށގެންވާ ކަެމއްނޫނޭ. ެއކަން އެހެން ނުގެންދެވުްނ އެދެމޭ. ދެން، އަދި  

އަޅުަގނުޑ މުލަކަތޮޅުެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް ފުރުޞަތު އަރުވަްނ 

 ނިޒާމާ ބެހޭގޮތުން. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އާދެ، މަޖިލީހުގައި ޙަޤީޤަތަށް ހިނގާ ކަންތައްތަާކއި ެއްއގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުަމކީ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 އެއީ ފަހަރެްއގަިއވެސް މީހެްއެގ އަބުރާއި ޢިްއޒަތާއި ޝަރަފަްށ  އަްޙމަދު ޝަީފޤް 



މެންބަރުންތަކެއް  ބެހުމަކަށްުް ނުވާނެުެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގަިއ ގިނަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަޑއިގެން ނެތްކަމުަގިއވަންޏާ އެވާހަކަ ދެންނެވުމަީކ އެއީ ރަނގަުޅކަމެއް. 

އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީކީ ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލާކަށެއްނޫން. ކަންކަްނ 

ފޮނުވާކަށެއްނޫން. ައޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ވާހަކަދައްކަން. 

ވީމާ، އެްއވެސް ޙާެލްއަގއި ެއއީ ިނޒާމީ ނުކުތާެއއްޫނން. އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް އެހެން

 މެންބަރުންނަށް ރައީސް ނުދެއްވުމަށް އެދެން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 

ނޑައަޅާނީ ރިޔާސަތުން. އަދި އަޅުަގނޑު ެއއީކަްނ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ ނިޒާމީ ނުކުތާ ކަ

ްނ ދެންނެވިން. ދެން، މެންބަރުންގެ މެދުގައި އެއީ ނިޒާީމ ބަލައިގަތްފައި ެއވާހަކަ އެހެ

ނުކުތާއެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަހުސް ކުރައްވަން ެއއީ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ 

ކަންތައް ހިނާގގޮތެްއ ނޫންހެން. މެންބަރުން ވަޑައިުނގަްނނަވާތީ ެއކަމާ ހިތާމަފާޅު 

ުނގަންނަވަނީ ިމެވނި ސަބަބަކާއޭ ެއވެނި ނުކުރައްވާެށކޭނޫން. އެހެންކަުމން، ަވޑައި

ސަބަބަކާއޭ ވިާދޅުވެ އެކަހަލަ އެްއޗެހި ވިދާުޅވުން އެއީ ކުަރއްަވއިންވާނެ ކަެމއްނޫން. 

 އާދެ، ކޮޅުަމޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވާ. 

 

ނޑިަތކެއް ހުސްކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ، ެއތައް ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙަަސން    ދުވަހެއް ވަންދެން ގޮ

 ހުންނައިރުގައި ހަމަ އަނެއް ެމންބަރަކަށްވެސް ފެންނަ އެްއެޗއް ދެންނެވޭނެ  ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:

އިނގޭތޯ. ީކްއވެތޯ ަވޑައިުނގަންނަވަްނވީ. އާދެ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވަން  

ޤުކޮށްަފިއ ޙުކުމްކުރާ ވާހަކަެވސް. ބޭނުންވަނީ އިނގޭޯތ މިތާނަގއި ދަްއކައިފި ތަޙުޤީ

މިއީއަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ޝަރީޢަތްކުރާ މަޖިލީހެއްނޫން. މިއަކީ ކޯޓެްއވެސް ނޫން. 

ހަމަ އެއިރުެވސް ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް އިންނެވި މިތާނަގއި ޝަރުޢީ ޙުކުެމއްެގ 

ނަޑށްވެސް ފެންނަ އެ  އްެޗްއ ވާހަކަދަްއކަާވއިުރގަިއވެސް. ެއހެންވީމާ، ހަުަމަ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އަދިވެސް ތަކުރާރުކޮށްވެސް ދަންނަވާން ހަމަ  ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ



އެްއގޮތަކަްށވެސް މިބޭފުޅުން މިއުޅުްއވަނީކީ މިކަންތައްަތއް އަވަްސކުރާަކއްނޫނޭ ހަމަ 

 ކުރިއަށް ގެންިދއުނަނުދޭށޭ އިނގޭތޯ....

 

އަޅުަގނުޑ ހަުަމަ ތިޔަހެން ވިދާޅުނުވުމަށް ަފއްފަށުން އެހެން ވިދާޅުުނވޭ އިނގޭތޯ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިދަންނަވަނީ. ދެން، އިުތރަށް ވިދާުޅވަންޏާ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަންޖެހޭނީ 

ުެހެންވީމާ، އެހެން ކުރިން ެއވާހަކަ ބުނެލިން.  އިށީންދެވަަޑިއގަންނަވާށޭ. އެ

 

ނުޑ އިށީން ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙަަސން   ނާނަމޭ އިނގޭތޯ. އެެހންނަމަވެސް، އާދެ، ޭއގެ ކުީރަގއި އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިުއޅެީނ އަޅުަގނުޑގެ އޮތީ ވަުަރަށް ބޮޑު  ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:

 56އިލްތިމާސްއެކޭ. އެީއ، ައޅުަގނޑުމެން ކުރީގެ ޤާނޫނުައާސސީ ފާސްކުރިއަސް  

ނޑުމެން ެއބަޖެހޭ އިމްޕް ރޫވްމަންޓެއް އަހަރުވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، އެއަށް އަުޅގަ

ގެނެސްފައި މިހާރު މިއޮތް ާޤނޫނުއަސާސީއަްށވުރެ ދިގު ުމއްދަތަކުން ފާސްކުރުމުެގ 

ކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭގޮތަކަްށ މިކަންތައް ގެންިދއުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަުޑ 

ނޑާަލއްވަން. ޝުކުރިއްާޔ.   އިލްތިމާސްކުރަން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މެދުކަ

 

ނޑުވެސް މިއަދު އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން އެްއެޗއް  ރީ ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބު  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަ

 ވަނަ ނަންބަރު މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން. އަުޅަގނޑު  12މިހުށަހަޅާލީ  މެންަބރު ޢަްބދުއްލަތީފް 

މަޖިލީހުގެ މަރުޙަލާެއއް. ެއއީ ފުަރތަުަމަ މިއޮތީ  1ބަލާލާއިރުަގއި މީަގއި އެަބއޮްތ  ވާހަކަެދއްކެވުްނ: 

ރައީސް އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚީލާފަްށ 

ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި ޚިލާފަށް. ދެން، މިއޮންނަނީ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތައިފިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ރައީަސށް އިތުބާރުނެއްކަމަްށ 

ނޑަށް ފެންނަގޮުތގަިއ ހުށަހެޅޭނެކަމަށް . މިހެން އޮންނައިރުަގއި އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚިލާފުެވއްޖެއްާޔ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް އިތުބާރުނެތްކަމަްށ 

ނަޑށް ހީވާގޮތުން ހުށަހެޅޭނެ  ހުށަހެޅިދާނެ. އެކަމަކު، ގަާވއިދާ ޚިލާފުވެގެން އަުޅގަ



ނޑުމެންގެ ގޮތަކަށް އޮތުން ެއއީ ރަނގަުޅގޮތެއްނޫން. ދެން، އަެނއް ކަމަކީ އަުޅގަ

މިމަޖިލީހުގައި އެބަުއޅޭ ަޙއްުޤތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތަިއގެން ވަރަށް ގިަނ ފަހަރު 

ރިޔާސަތާއި މުޙާތަބްކޮށް ވާހަކަދެކެވިަފއި. އެހެންކަމަްށވަްނޏާ، ހަމަ އެމައްސަލަތަްއ 

ތަށް ދިމާވުން އައުމަކީ ވަރަށް ގާތްކަމެއް. ހަމަ މިގޮތަށް ވަރަށް ގިނަަފހަރަށް މިގޮ

ނޑަށް މިހާރު މިހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަްށވެްސ  އެކަީށގެންވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އަދި ދެލިކޮޕީއަްށވެސް ތާއީދުުނކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 .ވަނަ މާއްދާަގއި ައޅުަގނަޑށްވެސް ފެންނަ އެްއޗެއް ދަްނނަވާލަން 12 ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

ނޑުމެން  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރިޔާޟް   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިދެލިޮކޕީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އަުޅގަ

ބަހުސްކުރަމުން ދިޔަ ވަގުުތަގއި ޚާއްަސކޮށް ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓރ   ރަޝީދް ވާަހދެއްެކވުން:

ސަން ސައީދު، ޙަމްދޫން މުޙަންމަދު ޝައުގީ އަދި ަދއުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ޙަ 

ޙަމީދު ފަުަދަ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިދެލިކޮޕީ އެއްކޮށް 

ފާސްކުރަން ހުށަހަޅުއްވާފަިއީވ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އެބޭފުޅުންގެ ޮގނިޑކޮޅު 

އެހުންނެވީ ހުސްކޮްށ މިައދު މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެބޭފުޅުންނަށް ެއއްެޗްއ 

ޭވކަށްވެްސ ނެތް. ިމ ދެލިކޮޕީ ރަނގަުޅެވގެން ެއބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ވިދާޅުވެ 

މިއަދު މި ވާހަކަެދއްެކވި ވަަރށްގިނަ ބޭފުޅުންވެްސ މިދެލިޮކޕީ އޮތްގޮްތ ރަނގަުޅކަމަށް 

ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކޮށް ވަަރށް ދިގުކޮށް ބަހުސްކޮށްފަިއވަނީ. ހިތާމަޔާއި ެއކީ 

ނުޑމެން އޮއިވަރު ބަދަލުާވއިރު ަކއިރީަގއި ޖެހިގެން އިންނަ ދަންނަވަން ޖެހެނީ އަޅުގަ

ބޭފުޅަކު ފޮނުވާ އެސް.އެމް.ެއސް ައކުން ައޅުަގނޑުމެންެގ ޚިޔާލު ތިން ހަތަރު ގޮތަްށ 

ބެހިގެންދާ ވާހަކަ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑަށް ފެންނަ ވަރަށް  މޮޅުގޮތެއް އެަބއޮތް މިކަމަށް ކޮމިޓީއެއް ހޮވަން. ރައީސް. އަުޅގަ

އެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވަްނވާނީެވްސ ދެ ބޭފުޅުން. އެ ދެބޭފުޅުން ހޮވާނީވެސް ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެން އެކިެއިކ  ރައީސް. މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކޮމިޓީއެއް މިއަދުގެ ސަރުކާރުްނ އަޅުގަ



ެއްއވެސް ނޭނެގ. ހަތަރު ކަންތައްތަުކގަިއ ހޮަވއިފި. އެ ކޮމިޓީތަކަްށ ވާުނވާ

 ފަސްއަހަރުެވގެން ދާއިރުަގއި...

 

އަުޅަގނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން ދަންނަވަން. ގަާވއިދުގެ މާއްދާާއއި ދޭެތރޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެުވން:

 ވަގުތު. 

 

 ކޮމިޓީެއއްެގ ވާހަކަ މިއޮތީ. އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާމއްދާާއއި ދޭތެރޭގައި  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 މިހެން ހޮވާފައި އޮންނަ ކޮމިޓީ އެްއގައި ހަތަރު ފަސް އަހަުރ ވެގެން އެބަދޭ.  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރިޔާޒް 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލާނަން. ލޮނުމިދިލިގޭ ކުއްޖަކު ޖަލުަގއި މަުރވި  ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

 މައްސަލަ...

 

އާދެ، ރައީސްލުޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާތިން ޙަމީދް ނިޒާމާބެހޭ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ނުކުތާއިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީރަީއސުލުޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު 

 ހަމަ ކުޑަ އެްއކަމެއް. ެއއީ މިހާރު ތަކުރާރުކޮށް މިހެން ވާހަކަދައްކަމުން  ީމދް ވާހަަކދެއްެކވުން:ފާޠިން ޙަ

ގެންދާ ބޭފުޅުންގެ އެބަ ރައީސް ކިތަންމެ ވަރަކަށް އިންާޒރު ކުރެއްވި ކަމުަގިއވިޔަްސ  

އިޯތ އެބަ ކުރިއަށްދޭ. ދެން އިންާޒރު ކުރެއްވުމަށްފަހު އަުޅއްވަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބަ 

އަޅުަގނުޑ ހަމަ ސާފުކޮށްުލމުގެ ގޮތުްނ އިނގޭތޯ. އެީއ ޭއގެ އިފެކްޓެްއ ނާދޭ 

އިނގޭތޯ. ހަމަ ކުރިއަްށ ގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ވަަރކަްށ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބަހުސް ސީދާ މަޢުޟޫއަށް ުކރިއަށްގެންަދވޭ ގޮަތކަްށ 

 . ގެންގޮސްދިނުން ައޅުަގނޑު ެއދެން. ޝުކުރިއްޔާ



 

 

އާދެ، އަޅުަގނޑު ިނޒާމީ ނުކުތާއެްއ ދެން އަުރވާނީ މިހާރު ވާހަކަފުޅު ދަްއަކާވ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ދެންނެވީާމ، ަބދަލުކޮށް ނުލައްާވ ކުިރއަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު އަުޅގަ

ިއވެްސ ފުރުޞަތު ކުރައްާވ ބޭފުޅަކަށް ައނެއްކާ ގެންދަވަންޏާ ެއކަމަށް އިޢުިތރާޒު

އެރުވޭނެ. އެހެން ނޫނިއްޔާ ެއހެން އިތުރަށް މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަުައްކަްތ 

ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން، އަުޅަގނޑު ނުދަންނަވަން އެއްެވސް ބޭފުޅަކު އެހެންނެކޭ. 

އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އެއްބޭފުޅަކު ދެއްކެވީާމ، އެބޭފުޅަކަްށ ދެން ޖަވާބު ދެއްވުމުެގ 

ނޑަށް ފާްސކުރެވިަފިއ ގޮ ތުން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއ ނުގެނެވޭނެ. މިހާރު އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ވާހަކަފުުޅ  އޮތްބަިއގައި އޮތްގޮުތަގއި އޮްތގޮތުންވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ދައްކަވާ މެންބަުރގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށގެންދަން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަމނިކުފާނު އެހެންބޭފުޅުންނާއި ދޭތެރޭގަިއވެސް ، އާދެ ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

ނޑަށް ކުިރއަކަްށ ނުގެންދެވޭނެ ެއގޮތަށް ނިޒާީމ ނުކުތާ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރިޔާޒް   ....... އަުޅގަ

ނިކުފާނު ތިަޔ ނަގަނިކޮށް. އަޅުަގނޑަށް ވަަރށް އުނދަުގވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަ ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެންދަވާ ގޮތަށް އެހެން ބޭފުޅުންނާއި ދޭތެރޭގަިއވެްސ ކަންތައްތައް ކުރިއަްށ 

ނޑު މަނިކުފާނަުަށް ކުރާ ިއލްތިމާސެއް. ރިޔާސަތަްށ  ގެންދެވުމަީކ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނުޑ މަނިކުފާނަށް ވަރަްށ އިޙްތިރާމްުް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އްދާތަާކއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރަމުން ދާއިރު، ޯކޓު. ކޯުޓަގއި މި މަޖިލީހުގައި މާ

ުަކަވެްސ މިތާ ބޭފުޅުން ދެއްެކވިއިރު ަމނިކުފާނު އިންނެވީ ނިިދ  ޙުކުމު ކުރާ ވާހަ

ނޑުެގ ުސވާލަކީ. ހަމަެއާއއިެއކު ެއ ހޮިވ ކޮމިޓީތަކަށް ިމއަދުވެްސ  ކުރަްއވާފަތޯއޭ އަުޅގަ

 ހުދު ކާފޫރަށް ވީކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  ވީގޮެތއް ނޭނގޭ. ފަހަރެްއގައި ވެދާނެ

 

 މ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމުގެ ނުކުތާެއއް.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:



 

 

 އާދެ، މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ހަމަ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

އްޓަާވއިރަށް ބަެއއް ބޭފުުޅންނަށް އެ ައއްަސއްވަން ުއނދަގޫފުޅުވީމަ، ިނޒާމުެގ ފަ ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނުކުތާގެ ގޮުތގައި އަތްމަްއަޗށް ނަގައިގެން ހޯއްަދވާ ފުރުޞަތު އެއީ މަނިކުފާނު 

އެކަމާއިމެދު ވިސްަނވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ވަކިފަާރތަކަށެއް ނޫން އިނގޭތޯ. 

ން ބޭފުޅުންވެސް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަާއއި މި މަޖިލީހުގައި އެހެނިހެ

ގުުޅވަިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވޯޓު ެނގޭ ވާހަަކާއއި ތުޙުމަތަށް އެހެނިހެން 

ކަންކަމުަގއި އަނެކަިތވާ ވާަހކަާއއި ތަފާތު ދުރު ވާހަކަތައް ދައްާކއިފި. ެއވަގުުތ 

އް ނާުޅއްވާ. މިހާރު ވަކި މެންބަރުްނ ތަކުަގއި މަނިކުފާނު އެކަމަށް އެްއވެސް ފިަޔވަޅެ 

ތަކެއް ވާހަކަަދއްކަން ފެއްީށމަ، އެ ނެގޭ ނިޒާމުގެ ުނކުތާ އާއިމެދު މަނިކުފާނު 

 ވިސްނެވުމަށް ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 

ނޑު މި ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

އްސަލަ އާިއގެން ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދިޔުމަްށ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މަ

ނޑު ހިުތެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް މައްސައްކަތްޕުޅު ކޮށްުްދެްއވުމަށް. އަުޅގަ

އަޑު ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ީވހާވެސް ތެދުވެރިކަާމއި ދެންނެވޭތޯ މިއުޅެނީ. ަވިކ 

ނެއް ދައްކަވާ ާވހަކަފުޅެއްަގއި ނިޒާމާބެހޭ މެންބަރުންނެއް ނުވަތަ ވަކި ބޭފުޅުން

ނުކުތާއެްއގެ ގޮތުން ނުވަަތ ެއވާހަކަ އެހެން މަޢުޟޫއަށް ެގންދަވަން. އެހެންނެއްނޫްނ 

އަޅުަގނޑު މި މައްަސއްކަތްަތކެއް ކުރަީނކީ. ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ދެއްެކވިޔަސް ެއ 

ަގނޑުގެ ވިސްނުމަށް ހަމަ ދައްކަވާ ވާހަކަފުެޅއް މަޢުޫޟން ބޭރުވެގެން ދާކަމަށް ައޅު

ފެންނަ ހިސާބަށް ދާއިރަށް ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދަންނަވަމުން މިގެންދަނީ. 

އެއީހަމަ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޮގނޑިެއްއގައި އިންނެވި ބޭފުެޅްއ ކަމުގަިއވިަޔސް ެއކަން 



ވަްނ އަޅުަގނޑު ކުރަްއވަމުން މިގެްނދަނީ އެގޮތަށް. މިހާރު ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރު 

ބޭނުންވަނީ މި ބަހުސްގެ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުނަށް. 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެދެން އެހެން ބޭފުޅުން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާގެ ވާަހކަ ކުރިައްށ 

ގެންދަވަން މައްަސއްކަތްޕުޅު ނުކުރެއްވުމަށް. ދެން ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާީނ 

 ރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދަށް.  މާޅޮސްމަޑުލު އުތު

 

 ` އާދެ، ޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ....... މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 
 މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދް 

 ވާހަކަެދއްކެވުްނ: 

 

ނޑުމެން މި ޖަްލސާ ހިނގަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މުންދާ ގޮުތގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މިހާރު އަުޅގަ

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މި ފާހަގަކުރެވެނީ ޖަލްސާގަިއ ގަވާއިާދއި ޚިލާފުކަމެއް 

ހިނގަމުން ދާކަމަށްވާނަމަ، ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ އެއްަގިއ 

ނޑު ެއގޮތުން  އެމައްސަަލއާއި ނުބެހޭ މަުޢޟޫއަކަށްުް ދާނަމަ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ. މިހާރު އަނެުެއްާކއިވެސް ހަަމ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

މައްސަލާަގއި ވާހަކަަދއްކަްނ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވާަހކަ ކުރިއަށް ގެންެދވޭތޯ 

މައްސައްކަތް ކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، މިަވގުތު އެފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުން ެއީއ 

ނޑު ވަރަްށ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއކަށީެގންވާ ކަމެއް ނޫންހެން . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަދަބުވެރިކަާމއި ެއކީަގއި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަންުި މައްސަލަ ކުރިއަްށ 

ގެންދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ދެްއވަން.  ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް 

 ގެންދަވާ.

 

 ވަނަ  12. އާދެ، ައޅުަގނޑު ބަލާލާަނން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 މާއްދާގެ ބަހުޘަުަށް މަޖިލިސް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އަނބުރާެލވޭތޯ. އާދެ،  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދް 



ވަަނ މާއްދާަގއި މިވަނީ ވަރަށް މުޙިންމު ނުކުތާއެއް އަދި  12ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ނާއިބް ރައީސާ ، ވަރަށް މުޙިންމުކަމެއްުް. އެއީ

 މެދު އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ.  ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތް ޙާުާލަތެއް އަތުވެދާނެތީ. 

 

ނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ދަންނަވަްނ ފުރުޞަތު އަރުވާނީ  ރިޔާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވުން: މިހާރު އަޅުގަ

ރުތީުބން. އެހެންވީމާ، ރ. އަތޮުޅ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިަވޑަިއގަންފައި އޮތްތަ

ނުޑ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ފުރަތަމަ އިށީދެވަޑަިއގަންނަވާ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާޒިމާ ޝަކޫރަށްުް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުާތއެއް ެއއްެޗއް ވިދާޅުވާްނ 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ިނޒާމާބެހޭ ނުކުތާެއއް ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު 

ނޑުމެން ބޭނުން ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދެްއކޭ ހަމައެކަނި  ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރުުު   ނަގަންބޭނުންވީ. އަުޅގަ

އް ނެގުންކަމަްށ. ދެން އަނެއްކަމަކަށް މަޢުޟޫުޫއަށް. މިގޮތަކީ ނިާޒމާބެހޭ ނުކުތާއެ ވާހަކަެދއްެކވުން: 

އަޅުަގނުޑ ހަމަ ނިޒާމާއި ބެޭހ ނުކުތާއެޭކ. ައޅުަގނޑު ހިަތށްއަރަނީ މި މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ފާސްކުިރއިރު މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ އަމުރަށް  25ގަާވއިދުެގ  ވަނަ މާއްދާ ައޅުގަ

ހާވަރަުަކަށްޯތއޭ ނުކިޔަމަންތެރި ވުމުގެ ބައި ފާސްކުރަްއވާފައި އެބައޮތޭ. ިމބައި ކި

ޢަމަލުކުރެވެމުން ތިގެންދަވަނީ. ދެންހަމަ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްގެ ވާހަކަ ދެްއކިަޔސް 

ނޑަށް ފުުރޞަތު ނުދެއްާވ ކުިރއަށް  އަޅުަގނުޑ ހަމަ އަންހެނަކަްށ ވީމާތޯޭއ އަުޅގަ

ތިގެންދެވީ. ހަމަ އެކަްނވެސް ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެދޭތީ. ޝުކުރިއްާޔ. އަިދ ހަމަ 

ަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަުަކީ މިިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ އަޅު

ުްވެސް މިާތ އިންނެވި ބޭފުެޅއް.  މެންބަރުންގެ ޙައްުްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރަން

އެހެންވީމާ، ަވކި މެންބަރުންތަކެއްގެ ަޙއްޤުތަެކއްުް ުއނިކަން ލިބިގެންދާއިރު 



ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އެޙައްޤުަތއް ރައްކާތެރި ނުުކރެއްވުމަީކވެސް 

މައްސަކަތްޕުޅުތަކަށް ބުުރއަރާ ކަމެއްކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކޭީތ އެވާހަކަ ދަންނަވަްނ 

 ބޭނުމީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި މަޖިލީހުގެއަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު    ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ފުލޯރ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ިތގެންދަވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށޭ.  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

އެހެންނަމަވެސް، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާެއއް އިޝާރާްތކުރަްއވާފަިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ވަނިކޮށް ެއއަށް ޙުުުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިއްތަވާ ކުިރއަށް ވަަޑއިގެ ންެނވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ފަހަރެއްަގިއވެސް ކުރާ ހުޝާމަތެުެއް  އެދޭގޮެތއް ނޫނޭ. ހަމަ މިއާ އެކުަގއި އަުޅގަ

ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރިއަށް ވަޑަިއގަންަނވާ ގޮތްެއއީ ވަރަށް ރަނގަުޅ 

ނޑަްށެވސް. އެުެއީ ެކއްތެރިކަމާިއ  ގޮތެްއކަމުަގއި ދަންނަވަން. މިހާރު އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

 މަޑުމައިތިރިކަމާއި، އަދި މި މަޖިލީހުގެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ަބއެއް މެންބަރުން.....

 

 

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްނޫން މިހާރު ތިގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ، ަމޑުކޮށްލަވާ އިނގޭތޯ.  ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

 އެހިސާބުން ވާހަކަ ހުއްޓާަލއްާވދެން. 

 ށް ެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަ

 

ނޑު މިދަންނަވަނީ ނިޒާމު ކުރިއަށް   އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ައޅުގަ

 ގެންދާ ގޮުތގެ ވާހަކަ. ިނޒާމަީކ ކުރިއަށްދާގޮތް. އެގޮތް އެއީ ރަނގަޅު ނޫން  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 



ްނކޮށްދީ ެއކަން އަރިސްކުރުުމގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގެ ކަމެއްކަުމގައި ބަޔާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ައއްސަރިބަހާއި ސާބަްސ  ފުލޯރ މަނިކުފާނު ތިގެންދަވާ ގޮތުން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ކުރެްއވި  16ރައްދުކުރަމޭ. ހަުަމަ މިއާިއެއކީަގއި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 ހަނދާންކޮްށދެމޭ. ޝުކުރިއްޔާ. ހުވައަށް އިޙްތިރާމް ކުެރްއވުމަށްވެސް ައޅުަގނޑު

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 އަޅުަގނޑު ިނޒާމާއިބެހޭ ނުކުާތއެއް ަނގަން ބޭނުންވީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިންުް 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާއިޝަތު ޢާޒިޟާ ޝަކޫރަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ  ރަޝީދު ޙަސަން 

ނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި މިތަނުގައި ވަރަށް ނުބަިއ   ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނިކުފާނު އެހެން ހެއްދެއްީވތީ. އަުޅގަ

މިސާލެއް އެއީ. ެއއީ މިތަނުގައި ކަންަތއް ކުރަްއވަމުން ގެންދެވީ މިހާތަނަށްވެްސ 

ުިއްާޔ އެބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަުތ  މެންބަރަކު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނަްނގަަވއިުިފިވި

ުޝޫކރަކީ އަންހެން ބޭފުޅަކަްށ ވާީތ ފުރުޞަތު ނުދެއްިވކަމަށް  ދެއްވަމުން. އަދި ޢާޒިމާ

ބެލެވިދާނެތީުީ އަޅުަގނޑު ަވރަށް ކަންބޮޑުވި. އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން. 

ޙަޤީޤަތުގައި މަނިކުފާނު ޢަމަލުކުރަްއވަންޖެހޭނީ ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް ވަރަށް 

ނުޑ އިންސާފްވެރި ގޮެތއްަގއި. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

 ހަމަކޮންމެހެން ބޭނުންވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، ައންހެން ބޭކަނބަލަކަށް ވެގެން ނުވަތަ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ނޑަށް ެއގޮތަްށ  ބޭފުޅަކަށް ވެގެެނއްނޫން އެަކން ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ: އެގޮތަށް ކުރެްއވީ. ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑު ނިޒާމާެބހޭ ނުކުތާއެއް ނެގީމަ  ދިމާވި. އަޅުަގނަޑކީ ފިރިހެނެއް. އަުޅގަ



އަޅުަގނޑަްށ އެފުރުޞަތު ުނލިބި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ެއއްގޮަތކަށްވެްސ އަންހެްނ 

ބޭފުޅެއްގެ  ބޭފުޅުން އެކަމާއި ހިތާމަުފޅު ކުރަްއވާނެކަެމއް ނެތް. ފިރިހެން

ނުޑ ހިތާމަ ކޮށްފާނަން. ދެން ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަައީކ  ޙަުައިޞިްއޔަތުން އަުޅގަ

ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް ނަގަިއގެން މިތަނުގައި ފްލޯރގަިއ ވާހަކަދައްަކވާ ބޭފުޅުން 

ވާހަކަދަްއކަާވއިރު މަިއކް އޯްފކޮށްނުލާ. މިތަނުގަިއ އޮންނަ ތަރުތީބަކުން  ފުރުޞަތު 

ވާަހކަދައްކަްނ މީހަކު ހުއްޓާ މަިއކު އޮފްކޮށްލުމަކީ މާބޮޑު ނިޒާމީ ނުކުާތއެްއ. ލިބިގެން 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އަޅުަގނޑު ސާުފކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 މަނިކުާފނު ޚިޔާލުފުޅުގައި އޮތްެއއްެޗއް އެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާޅުވި ޔާމީން هللا މެންަބރު ޢަްބދު

މެންބަރަށް އެނގިވަަޑއިގަތީ ިކހިނެއްތޯ. އެއީ ޢާޒިމާ ޝުކޫރަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްީވ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ  އަންހެން ބޭފުޅަކަށް ވެގެެނއްނޫންކަމަށޭ ވިދާޅުވީމާ. ައޅުގަ

 ރު ސްޕްލިޓް ވީބާއޭ. ުޝކުރިްއާޔ. ރިޔާސަތު އަނެްއކާެވސް މިހާ

 

 

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާގައި ހުިރހާ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ާވހަކަފުޅުވެސް ައޅުަގނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ މައްަސްއކަތް ކުރާނަން ހުރިހާ  އިޙްތިރާމާއި އެކީ އަުޑއަހަން. އަުޅގަ

ާވއިދާއި ެއއްގޮތަްށ މެންބަރުންނަށް ހަމަހަމައަށް ގެންގޮސް ެދވޭތޯ. އަދި ގަުަ

ގެންދެވޭތޯ. މިހެން ކަންހުރުާމއި ެއކުެވސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގަިއ އޮތް އެންމެ 

މުހިންމު މައްސަލައަކީ ގަުަާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ ކަންަތއް. އެހެންވީމާ، ެއކަންތަްއ 

ނޑު މައްަސއްކަތް ކުރަން އުުޅނީ. އެްއވެސް މެންބަރަކު   ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ އަުޅގަ



އެދިަވޑަިއގަންފަިއވާ ފަހަރަކު އެބޭފުޅަކު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުާތޭއ ވިދާުޅވުމުގެުް ފުރުޞަތު 

ނޑުެގ މަޤުޞަދެއްނޫން. އަދި އަޅުަގނޑު ނަޒަުރަގއި އަންހެން  ނާރުވާކަށް އެީއ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަގައިުމވެްސ  ބޭފުޅަކަށް ވުމުން ނުވަތަ ފިރިހެން ބޭފުޅަކަށް ވުމުން އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަުތ  މިމަޖިލީހުގައި ެއއްވެްސ ކަެމއް ތަފާތެްއ ނުކުރާނަން. މިހާރު އަުޅގަ

މިއަރުވަނީ ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވމުން އޭރު ގެންދެިވ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުީރެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދަށް.

 

 ނުްނތޯ. އާދެ، މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، އެޖެންޑާެގ ދެންއޮތް އައިޓަމް އެހެން މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީުީ 

 ވަނަ މާއްާދއަކީ ައޅުަގނޑު  12ވަނަ މާއްދާ.  12އަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަދެކެވޭ  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދް 

ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މިމަޖިލީހުގެ ގަުަވާއިދަށް ަވރަށް މުހިންމު މާއްދާއެއް.   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސް ާއއިމެދު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެްއ ނުވަަތ މިމާއްދާގައި ިމވަނީ މަޖިލީހުެގ ރައީ

އިތުބާރު އޮތްކަމުގެ މަްއސަލަެއއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޢަުަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާއި ބެހޭގޮތުން. 

އާދެ، މިނުކުތާިއ ބެހޭގޮތުްނ ޑްރާފުޓިން ކޮމިޓީަގއި ކޮްނމެވެސް ވަަރކަށް ެއކަމާިއ 

ވަރަކަްށ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން  ބެހޭގޮތުން ވިސްނެވި ގޮާތއިެބހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް

ނުޑ އެންމެފުރަތަމަ ފަށާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑްރާފުޓުުަގަިއ  އެބަޖެހޭ. މިގޮތުން އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގައި މިކަާމއި ބެހޭގޮތުން  59އޮތް ވާހަުަަކއަކަށް. އެއީ ެއޑްރާފުޓުަގއި 

ޑްރާފުޓުގަިއ  އޮތްގޮާތއި، އަދި މިހާރު އޮތް ޑްރާފުޓާއި ތަފާތު ހުރީމަ. ފުރަތަމަ

ޑްރާފުޓް ކުރެވުނު ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއިެވސް ފާހަގަކުެރވޭ ޕްރޮސީޖާ ނުވަތަ ފާހަގަ 

އިންސައްތަ އަްށވުރެން  51ކުރެވޭ އުޞޫލު ދަންނަވާލާނަްނ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއޮތީ 

މަދުނޫން އަދަދަކަށް މެންބަރުން އެފަދަ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް. މިީއ 

ސް ހަމަމިއޮތްގޮތް. ދެންފާހަގަ ކުރެވޭ އަނެއްކަަމކީ މިފަދަ މައްސަލައެއް މިހާރުވެ

ނެގިއްޖިްއޔާ މަޖިލީހުގަިއ ެއންމެ ފުރަތަމަ އެުެމައްސަލަެއއް ކުިރއަށް ގެންދާނަންތޯ 

ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެގޮތަކަށް ިނންމުމަށްފަހު އެކުރިއަށް ގެންަދން ކަމަށް ނުވަތަ އެއީ 

ނިއްޖެނަމަ އެކަމެްއ ކޮމިޓީ ައކަށް މިފޮނުވަނީ. އިދާީރ ބަލަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ފެ



ކޮމިޓީއަށް. އެީއ، ޭއަގއި ޑްރާުފޓު ކުރެވިަފއި އޮްތގޮތް. އިދާީރ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވިއގެން 

އިދާރީ ކޮމިޓީން މިކަން ބަލާފައި. އެއީ ކުރިއަށް ގެންާދަވރުގެ ކަމެއް ނޫުޫންކަމަށް 

ށް އެބަޮއވޭ. ުނވަތަ ެއކަން ކުިރއަށްދާން ވާނަމަ އެހިސާބުން ެއކަމެްއ ނިމުނީކަމަ

ނުވަތަ ެއއީ އެކަމާއިމެދު މަިޖލީހުން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ފެންނަކަމަށް 

ވާނަުަމަ މަޖިލީހަށް އަލުން އައިސް މަޖިލީހުގައި އެކަމަްށ ވޯޓެއް ނަގަނީ. މިކަން 

ޑްރާފުޓް ނުވަތަ ފުރަތަަމ  މިގޮތަށް ޮއވެ ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރަތަމަ

ދެލިކޮޕީ ފޮނުވިގެން އެކަމަށް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލަށް ނުވަތަ ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޖިލީހުގެ 

ރައީސް އެިދވަަޑއިގެންެނވި. އަދި މި މަޖިލީހުގައި ެއއާިއ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެްސ 

ން ފޮނުއްވި ވަރަކަށް ވާހަަކވެސް ދެެކވުނު. ލިބުނު އިޞްލާޙްތަކަށް ުނަވތަ މެންބަރު

އިޞްލާޙްތަކަށް ބަލާލާއިރު މައިަގނޑު ދެކަމެއް މީަގއި މިއިޞްލާޙް ކުރުމަށް އޭުރ 

މެންބަރުން އެދިވަޑަިއގަންފަިއވަނީ. އެްއކަމަކީ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީގައި ހަމައެކަނި 

ބަޔާންވެފަިއ ވަނީ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިާދއި ޚިލާފްެވއްޖިްއާޔ ޢަުަމަލުކުރާނެ ެއގޮތަށް 

ކުރުމަށް. އޭަގއި ާޤނޫނުއަސާސީ ބަެއއް ހިމެނިުިފައެއްނުޭވ. ޤާނޫނުއަސާީސ ޢަުަމަލު 

އާއި ޚިލާފްެވއްޖިއްޔާ މިމާއްާދގެ ދަށުން ޢަުަމަލުކުރާ ގޮތަކަށް. އެހެންކަމުން ބައެއް 

މެންބަރުން އެހެންކަމުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާެޙއްަގިއ އެބައިވެސް ހިމެނުމަށް 

މަކީ މިކަމުގައި އާދެ، މިކަހަލަ މައްސަލައެްއގަިއ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. އަނެްއކަ 

ނިންމުން ނިންމަންވާނީ މަޖިލީހަކުން ނޫންކަމަށް. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހަށް އެބާރު 

ލިބިދޭގޮތެްއގެ މަތިން ހުށަހެޅުންތަކަށް އަިއސްހުރި. މިހުށަހެޅުންތަުަކަށާއި ފުރަތަމަ 

. އެ ދެެކުވނު ވާހަކައަށް ކޮންމެެވސް ދެލިކޮޕީއަށް ޑްރާފުޓިން ކޮމިީޓގައި ވާހަކަދެެކވުނު

ނުޑ  ވަރަކަށް އަޅުަގނޑު ީމގެކުިރން ޖަލްސާގައި އަިލއަުޅވާލާފައިވާނެ. ިމގައި މަިއގަ

ގޮތެްއގަިއ ކޮމިޓީންެވސް ޤަޫބލުކުރަްއވަނީ މިމައްސަލަައކީ ހަޤީޤަތުގައިެވސް ވަރަށް 

މުޙިންމުކޮްށ  މުޙިންމު މައްސަލައެްއކަމަށް ވަރަށް މުޙިންމު ވާންެޖހޭ، ވަރަށް

ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީަސީކ މުޅި މަޖިލީހުގެ އެންމެ 

އިސްފަރާތް އެހުރިހާ ބާރެ އަދި މަޖިލީހުގެ ނަންވެސް ދަމަހަްއޓަވަން ހުންނެވި ފަރާތް. 



 އެފަދ އިންސްޓިޓުޝަން ނަަވތަ އެކަމެއް ބަލަހައްޓަން ހުްނނެވި ފަރާތަކާމެދު މިކަހަލަ

މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިއްޖެޔާ އެމައްސަަލއަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ މުހިއްމުކޮށް 

ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަކަމަށް ކޮމިޓީއިން ދެެކވަާޑއިގަނޭ. މިގޮތުން ކޮމިޓީން ގިަނ 

މެންބަރުން ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްީވ އެމައްަލއެްއ ހުށަހެޅިއްޖެާޔ ީވއެންމެ ައވަހަކަްށ 

ންމުމަ އެއީ އިތުރު ކޮމިޓީައކަށް ނުގޮސް މަޖިލީހުގައި އެކަްނ އެމައްސަަލއެއް ބަލާ ނި

ނޑު މަޤްޞަދަކީ އެކަްނ  ނިއްމޭނެގޮތަކަށް ޑްރާފްޓް ަބދަލުކުރުމަށް. މީގެ މައިގަ

އަވަހަށް ނިންމާ މަޖިލީހުގެ މައްސަކަތާިއގެން ކުރިއަށްިދުއމަށް އެހެން މިދެންނެވީ 

ގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތުތަެކްއ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ މަޤާމު ފުރުއްވާ ބޭފުެޅއް

ތަކުރާރުނުވެގެން އެހެންމަަސއްކަތްތެ ކުރިއަްށގެންދިއުމަީކވެސް ކުރެވޭެނކަމެއްކަްނ 

ނުވާނެތީވެ އަދި ރަނަގޅުކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ ެއމައްސަލަ ޖަލްސާއަކަށް 

އެކަންހުށަހެޅޭގޮތަށް ގިނަމެންބަރުން ދެުެކެވަަޑއިގަނޭ. ާއދެ އެގޮތަށް ބަދަލުކުރެޭވ 

ލިކޮޕީގަިއ ހުށަހެޅިފައިވަނީ ެދވަނަ ދެލިކޮީޕގައި މި ެދވަނަ ދެލިކޮޕީވެސް ިޢއްޒަތްތެިރ ދެ

މެނބަރުންނަށް ފޮނުވުނު އަދި ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ އޭގެ ހުރި ހުށަހެޅުންތަކާ ނުވަތ 

އުޅުންހުރި މާއްދާތަކާބެހޭ ގޮތުން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަކަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅަން 

ެޙއްވާނަަމ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެއދިވަަޑއިގެންެނވި. މިގޮތަްށ ބޭނުންވާ އިޞްލާ

އެދިަވޑަިއގެން އެިދވަަޑއިގަތުަމފަހު ހުށަހެޅިފައިއޮތް އިޞްލާަޙކީ މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި 

އިންަސއްތަށް އަދަދު ުކޑަކުރުމަށް. ިއޞްލާޙެްއގެ  51ދަންނަވަންޏާ ހަމައެކަނި މި 

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ ވާހަކަެއއް މީގެ ކުިރއަކުން ދެކެވިފަ ެއއްނުވޭ މިހާރު އަުޅގަ

އިންަސއްތަށްައުވރެއް އިތުރުކުރަްނވެސް  51މިވާހަކަ ދެކެޭވއިރު މިއަަދދު 

ނޑުމެން މިމައްސަކަތްކުިރއިރު އެފަަދ  މިހާރުވާހަކައެބަދެެކވޭ އާދެ ޮކމިޓީގައި އަުޅގަ

ނުޑ ޚިޔާލެ ނުވަތަ އޭރު ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ ެއގޮތަށް ވިްސނިފަކާނެ ތް. އަުޅގަ

ދަންނަވަން މިއުޅޭވަހަަކއަކީ ފުރތަމަ ދެލިކޮޕީ ފޮނިވިގެން ދެވަނަ ދެލިކޮޕީވެްސ 

ފޮނުވިގެން މިހާރު ެއވާހަކަ ައއިސްގެން އުޅޭތީ ހިތާމަކުރަްނޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީ އަދި 

ކިތަންމެ ހިތާމަ ކުރިއަށް ރަނގަޅުވާނެ ސަބަބުަތކެްއވެްސ ހުރެދާނެ އެހެންނަމަވެސް 



ނޑުމެން އޭުރއްސުރެެވސް ވިސްނަންޖެޭހ ވިސްނާފައި މިޔާމެދު މިއީ އަ ުޅގަ

އަމަލުކުރަން އޮްތ އަމަލުކުުރމައްޓަކަިއ ހުށަހެޅިފައިއޮތް ގަާވއިދުެގ ދެލިކޮޕީ ީމެގ 

ނުޑވެްސ  ކުރީަގއި މުޅި ޑްރާފްޓްުްއެީކަގއި ނިންމުމަ ޤަބޫލުކުރުމަށް ހުށަހެޅި އަޅުގަ

ނުޑ އެކަމަ ހުށަހެޅިން އެކަމަކަްށ އަުޅގަ ނޑު އަދިވެްސ ހިތާމައެއްނުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ މަސައްކަތަށް ައވަހަ  ނޑު މަޤްޞަދަކީ އަޅުގަ އޭރު އެކަންހުށަހެޅި މައިގަ

ފަށައިގަތުމަ ޭއގެފަހުން އެަތކެއް މަސްުދވަސްެވސް ހިަގއްޖެ މިމައްސަލަތަުކގަިއ 

ދި ިއޞްލާޙުކުރަން އަދިވެސް މިުއޅެނީ އެމަޤްސަުދގައި އެ ފާސްކޮްށގެން ގެންެދވި އަ

ފެނިއްޖެކަމަވަންޏާ ަވކި މާއްދާ ަވކިަވކިން ިއްޞލާޙުކުރުމުގެ މަުގވެްސ 

މިގަާވއިދުަގއިެވސް ލިޔެވިފަ ޮއންނާތީ އެކަންވެސް ކުރެވިދާެނކަމަށ ބަލައިގެން. މިހާރު 

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ހޫނުވެގެން މިދަނީ ބަހުސް. މީގަިއ އަުޅގަ

ވާ އެއްކަމަކީ ކުީރގަިއވެސް ެއްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަނގަކުރަން ބޭނުން

ވިދާލުވިފަދައިން މީަގއި ހިމެނިފައިމިވާ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ިޚލާފްވެއްޖިޔާ އަމަލުކުރަްނ 

ވެދާނެުެގޮތްތަެކްއގެ ވާހަކަެވސް ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ޚިާލފަ އަމަލުކުރުމާއި ުނވަަތ 

ރޭގައި ެއކޮޕީރިައންސް ކުރެވިފައި އަެނއްާކ އަމަލުކުރެިވއްޖެ ބެލުމާއި ނުބެލުމުގެ ތެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފްޮކއް އެބައިނގޭ ދޭހައިން ވަރަށް ިގނަ މާނަތަކެއް ވަރަށް ގިަނ 

މެންބަރުންނަށް ނެންގެވިދާނެ އެކަހަލަ ޤާނޫނުއަސާސީއެްއ މިހެންވެފައި އޮތުމުން 

ވަޑަިއގަތުމަީކވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޚިލާފުެވއްޖެކަމަށް މެންބަރުންކޮޅެއް ދެކެ

މާދުރުކަމެއް ނޫން މާއުނދަގޫ ކަމަކަްށވެްސ ނުވެާދނެ މިހެންދިމާވެއްޖިޔާ 

އަޅުަގނޑުމެން ދެން ފުރަތަމަ އުޅެންީވ ހަމައެކަނި އެކަންހަްއލުކުރުމަޓަކައި މިހާުރވެްސ 

އި. ނުފެށިގެންއުޅޭ އަޅުންހުއްޓާލާަފއި މިއިތުބާރުނެިތގެން ުއޅޭ ަމއްސަލަެއއް ބެލުމައްަޓކަ

ނޑުގެ ކުރިން ވާަހކަދެއްެކވި ރ. އަޮތޅުގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ތަސްމީނު  އާދެ އަުޅގަ

ޢަލީވެސް ވިދާުޅވިުިފަދައިްނ މާގިނަގިނައިން މިކަހަލަ މައްސަލަތަށް ނެގިދާނެހެން 

ހީވާކަމަވަންޏާ ނެގިދާނެކަަހލަ ގޮތަކަށް މިކަން އޮންނަކަމަވަންޏާ ެއީއ 

 ނެ. ރަނގަޅުކަމެްއކަމަށް ނުވެދާ



 

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު މަޖީލީހުގެ ގަޑި ެޖހިއްޖެކަން. އަދި އިތުަރ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭނުންފުޅުކަމަވަންޏާ ދެން އަންނަދުވަހަކުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވން ފުރުޞަތު އެރުވިދާނެ 

 މިހާރު ހުއްޓާލަދެއްވުންއެދެން.

 

 ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތަތްުެރި ަރއީސް އިތުރު ވަގުތުަތކެއް ނުަނގާނެ ވާހަކަ ޝު މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

ނޑު މަޤްސަދު ހާސިލުވެއްޖެކަމަށް  މެންަބރު ޝާހީން   ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމުެގ މައިގަ

 އިށީނދެލާނަން ޝުކުރިއްޔާ. ޙަީމދް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 

 ޖަލްސާ ނިންމެވުން.                 .5
 

ނޑައެޅިފަިއވާ ގަޑި   ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން   52.11އާދެ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ޖަލްާސ ނިންމާލަން ކަ

ނުޑ ދަންނަވާލާނަްނ   ވުމުން ޖަލްސާ ނިންމާލާނަން. ނިންމާލުމުގެުެ ކުރިން އަުޅގަ

މިހާރު މިހިގަމުންދާ ބަހުސްގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވާ އަލަްށ 

އެބަތިއްބެވި އެއީ މާޮޅސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ  ބޭފުޅުން 1އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާއިްޒ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޢަޒިމާ ޝަކޫރު، ނިލަންދެއަޮތޅު ދެކުނުބުރީެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

، ނާޝިދު، މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބްުު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ފާޠީންުް ޙަމީދް އަދި އޭގެ އިތުރަށް 

ބޭފުޅުން  7މިހާރު އެއްފަހަރު ވާހަކަދައްަކވާފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިންވެސް 

އެބަތިއްެބވި ެއއީ ުހވަދުއަތޮުޅ އުތުރުބުރީެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަދުނާންުު 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފްުް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީެގ ހަލީމް، މާލޭގެ ޢި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން 

ރަޝީދު ޙަސަންުް، މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމދު ޝަފީޤް، 



މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް.  އަރިއަތޮުޅ އުތުރުބުީރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނުޑމެން ޖަލްސާ އޮންނަށް ދުވަހު މިޢިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމަ ދެން އަޅުގަ

ނޑު ނިންމާލުމުެގ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނެ ވާހަކަދަންނަވަން. ދެން ައޅުގަ

ކުރިން އަދި ތިޔަ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިއަހުން މިނެޓެހާއިރު 

ނޑުމެން ަގވާއިދު ބޭނުންކުރާނަ ން. އާދެ މިހާރު މިއަދުވެސް ފާސްނުެވގެން ައޅުގަ

ވަނަ  11ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަންޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއްވަނަ މާއްދާ މީގެ ކުރިން 

ނޑުމެން ނިއްމާފަ.  މާއްދާވެްސވަނީ މިހާރު ގަވާިއދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން އަޅުގަ

އް ާބްއވަން އެުދވަހު ބާްއވާނެ ވާހަކަ އެންމެފަހުން ގަާވއިދު ކޮމީީޓައށް ޖަލްސާއެ

ދަންނަވާފައި އެުދވަހު ބޭއްވި ޖަލްާސއަށްވެްސ އަދި މެންބަރުން 

ހާޒިރުެވވަަޑއިނުގަންނަވާތީ ޯކރަމް ހަމަނުވެގެން އެކަުމގެ ދަތިާވވާހަަކވެސް 

ނޑުެމން ބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތްކުިރ ޖަލްސާވެސް ކޯރަމް  ދަންނަވާފަ ދެން އަޅުގަ

ޖަލްސާ ނުބޭވުނު. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު މިއަދުވެސް ޢިްއޒަތްތެިރ ހަމަނުވެގެން 

މެންބަރުން އަރިއަހުން ދަންނަވަން ބޭނުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

ނޑު ޚިޔާުލކުރަނީ  ބޭފުޅުން އެ ކޮމިޓީހެ ޖަލްާސތަކަށް ާވޑަިއގެންދެްއވާށޭ. ައޅުގަ

ގައި ގަާވއިދު ކޮމިޓީެގ  2.11ވަހުގެ ރޭ ވަނަ ދު 5އިރާދަކުރެިވއްޔާ މާދަމާރޭ 

ޖަލްސާއެއް ބޭްއވުމަށް އަދި މީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަކިން މިވާހަަކ 

ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން ދަންނަވާނަންވެސްމެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ޖަލްސާެއްއ 

ގައި. ޖަހާއިރު މިމާލަމު 9ވާ އަންގާރަުދވަހު ހެނދުނު  1އޮންނާނީ މިމަހުގެ 

އެހެންވީމަ އެޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގަންނަވުމަ ދެންނެވުމާއިުކ މިއަދުގެ ޖަލްސާ 

 ނިންމާލާނަން. 

 

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.. العالوين رب هلل والحود
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